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8 INLEIDING

 | Inleiding

Vliegers in het Vuur

In maart 1962 wendde de bekende kinderboekenschrijver Klaas Norel zich enigszins wanhopig 
tot de Luchtmacht Voorlichtingsdienst in Den Haag. De voormalige journalist en verzetsstrij-
der liet weten dat zijn uitgever, na de grote successen van zijn eerdere boeken Engelandvaarders 
(1945) en Varen en Vechten (1961), hem had verzocht een nieuwe verhalenbundel over de oor-
logsperiode te schrijven. Die moest dit keer gaan over Nederlandse vliegers tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De Fries was enthousiast met het vooronderzoek voor zijn nieuwe schrijfop-
dracht aan de slag gegaan. Binnen korte tijd had hij al de nodige informatie over het onderwerp 
kunnen vergaren. Zo leverde een bezoek aan het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie 
(riod) ‘ruimschoots voldoende materiaal’ op over de luchtacties door Nederlandse militaire 
vliegers tijdens de meidagen van 1940. Over de inzet van de vaderlandse gevechtsvliegers die na 
de capitulatie vanuit Groot-Brittannië de strijd hadden voortgezet, was Norel echter weinig wij-
zer geworden. De schrijver hoopte nu dat de voorlichtingsafdeling van de Koninklijke Lucht-
macht hem verder van dienst kon zijn.1 Hij was daarbij aan het goede adres. Op verschillende 
manieren kreeg hij informatie toegespeeld waardoor in 1963 de trilogie Vliegers in het Vuur kon 
verschijnen. In deze drie boeken, die diverse keren zouden worden herdrukt, schetst Norel in 
zijn bekende nostalgische stijl en op stichtelijke wijze de avonturen van Nederlandse gevechts-
vliegers in de Britse luchtmacht, de Royal Air Force (raf), en bij de vliegdienst van de Britse 
marine, de Fleet Air Arm (faa). De drie delen zijn getiteld ‘Met de Rug tegen de Muur’, ‘Trillende 
Evenaar’ en ‘Voorwaarts!’. Centraal staan de belevenissen van zes Nederlanders – Bob Baars, 
Huig Terlinden, Joost de Wolf, Frans Matter, Gijs Pontier en Klaas Zwart – die eerst tijdens de 
meioorlog van 1940 en vervolgens vanuit Groot-Brittannië tegen de Luftwaffe de wapens oppak-
ken. Dit gaat gepaard met veel avonturen die lang niet altijd goed aflopen. Baars komt tijdens 
de vliegoperaties zelfs om het leven. 

Vliegers in het Vuur is in alle opzichten een historisch kinderboek. De karakters van het boek 
zijn weliswaar fictief, maar zij besturen dezelfde toestellen, opereren vanaf dezelfde bases en 
nemen deel aan dezelfde gevechtsoperaties als de echte Nederlandse oorlogsvliegers in de jaren 
1940-1945. De hoofdpersonen worden bij de uitvoering van hun oorlogstaak voornamelijk gedre-
ven door vaderlandsliefde. Zij leggen continu veel doorzettingsvermogen en dapperheid aan de 
dag. Tegelijkertijd is niets menselijks hun vreemd: bijna allemaal zijn ze bang om te sneuvelen.2 
Zij laten zich hierdoor echter niet uit het veld slaan, temeer daar zij zich gesteund voelen door 
hun geloof. Vliegers in het Vuur schetst, samengevat, een beeld van de Nederlandse oorlogsvlie-
gers als eerzuchtige, patriottistische en avontuurlijk ingestelde jongemannen van protestantse 
huize die, ondanks hun vrees om te sneuvelen, met ongekende felheid ‘aan de overkant’ de strijd 
voortzetten. Daarbij oogsten zij, deel uitmakend van de Britse luchtstrijdkrachten, heel wat lau-
weren, maar lijden ook gevoelige verliezen. Hoewel het boek beslist een ware pageturner is, doet 
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het de historisch geïnteresseerde lezer tegelijkertijd ook verlangen naar het ware verhaal achter 
de Nederlandse oorlogsvliegers. 

Het Nederlandse luchtwapen in Groot-Brittannië

De Nederlandse oorlogsvliegers die na mei 1940 vanuit Groot-Brittannië de strijd voortzetten, 
maakten deel uit van een veel grotere groep vliegend en grondpersoneel van het continent, dat rond 
de capitulatie van zijn vaderland naar Groot-Brittannië wist uit te wijken en zich bij de Britse lucht-
strijdkrachten aansloot.3 Eind december 1940 telde de raf al meer dan tienduizend militairen uit 
Polen, Tsjecho-Slowakije, Noorwegen, Nederland, België en Frankrijk. In de volgende jaren groeiden 
deze buitenlandse contingenten stapsgewijs. De uitbreiding was echter beperkt. Dit kwam vooral 
doordat zij niet op reguliere wijze in eigen land nieuw personeel konden rekruteren, maar voorna-
melijk afhankelijk waren van de aanwas van vrijwilligers en dienstplichtigen van buiten Europa en 
de versterking met jongemannen die uit bezet gebied hadden weten te ontkomen: de zogenaamde 
Engelandvaarders. Daardoor zou het totale aantal buitenlandse oorlogsvliegers in de raf nooit 
boven de 30.000 man geraken. Overigens worden onder de term ‘oorlogsvliegers’ niet alleen vlie-
gers (piloten) in de engste zin van het woord bedoeld, maar tevens diegenen die als waarnemer, 
vliegtuigtelegrafist, boordschutter of radaroperator deel uitmaakten van een vliegtuigbemanning. 

Ruim 900 oorlogsvliegers met de Nederlandse nationaliteit waren tussen 1940 en 1945 in de 
raf of de faa actief. Van hen waren er bijna 650 voor kortere of langere tijd in een operationele 

Militairen van de Militaire Luchtvaart nemen begin juni 1940 aandachtig de kranten door op zoek naar nieuws 
over de Duitse opmars op het continent.
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eenheid ingedeeld. De kern van de groep bestond uit beroepsmilitairen, reservisten en dienst-
plichtigen van de landmacht en de marine die in mei 1940, nog net voor de overgave, uit Neder-
land hadden kunnen wegkomen. Zij kregen weldra versterking van vrijwilligers die afkomstig 
waren uit landen van buiten Europa en van Engelandvaarders. Na te zijn gekeurd kregen zij in 
Groot-Brittannië, en vaak ook in Canada, een opleiding tot vlieger, waarnemer, vliegtuigtele-
grafist of boordschutter en gingen vervolgens over naar een van de operationele eenheden van 
de raf of de faa. Het leven van de oorlogsvlieger was enerverend, maar tevens bijzonder ris-
kant. Het gevaar om te sneuvelen of te verongelukken lag continu op de loer, hetgeen blijkt uit 
de verliescijfers. In totaal 206 oorlogsvliegers sneuvelden of verongelukten tussen mei 1940 en 
mei 1945. Dat is bijna 32% van alle Nederlandse oorlogsvliegers die vanuit Groot-Brittannië aan 
gevechtsoperaties hebben deelgenomen. Verder kwamen ook nog 27 Nederlandse militairen tij-
dens de opleiding of gevechtstraining om het leven.

Zoals hiervoor al bleek, stelden beide krijgsmachtdelen mankracht voor de vliegende gele-
deren van de raf en de faa beschikbaar. Door de verspreide plaatsing van het personeel, het 
ressorteren onder twee verschillende krijgsmachtdelen én het ontbreken van ondersteunende 
eenheden, was van een coherente Nederlandse ‘luchtmachtorganisatie’ onder Britse vlag geen 
sprake. Het marinepersoneel viel alleen in operationele zin onder Brits gezag. Administratief 
ressorteerden zij onder een eigen commando. Zij bleven daardoor onder andere ‘gewoon’ het 
eigen marine-uniform dragen. De marinevliegers kwamen al aan het begin van de zomer van 
1940 terecht in twee nieuw opgerichte raf-eenheden, het 320 en het 321 Squadron. Deze eska-
ders werden ingedeeld bij Coastal Command en gingen zich in eerste instantie met uit Nederland 
meegenomen Fokker t-viiiw-watervliegtuigen en van de Britten in bruikleen gekregen Anson-
patrouillevliegtuigen toeleggen op konvooibescherming en onderzeebootbestrijding boven de 
Ierse Zee. Vanaf 1941 ging het 320 Squadron – het 321 Squadron was kort daarvoor wegens perso-
neelsgebrek opgeheven – met nieuw aangekochte Hudson-bommenwerpers ook een offensieve 
taak uitvoeren. Die bestond uit het bestrijden van de scheepvaart langs de kusten van het Euro-
pese vasteland. In 1943 ging de eenheid over naar Bomber Command – eveneens een onderdeel van 
de raf – met een nieuwe taakstelling tot gevolg: het uitvoeren van tactische bombardementen 
ter voorbereiding van de geallieerde invasie en na D-Day het ondersteunen van de eigen grond-
troepen op het Europese vasteland. Aanvankelijk vonden deze gevechtsoperaties vooral boven 
West-Frankrijk plaats. Vanaf de nazomer van 1944, toen de frontlijn opschoof richting Duitsland, 
gingen de Nederlandse bommenwerpers – b-25 Mitchells – ook boven België, Nederland en het 
Reichsgebiet zelf opereren. Niet al het marinepersoneel kwam overigens in de raf terecht. In juni 
1943 kreeg de faa namelijk ook de beschikking over een marine-eskader, het met Nederlands per-
soneel gevulde 860 Squadron. Deze eenheid beschermde vanaf begin 1944 met Swordfish-twee-
dekkers vanaf merchant aircraft carriers (mac’s) – graanschepen en olietankers die waren voorzien 
van een kort vliegdek – de scheepvaartroutes op de Atlantische Oceaan tussen Groot-Brittannië 
en Canada. Voorts belandde vanaf de tweede helft van 1943 een dertigtal marinejachtvliegers bij 
Britse faa-squadrons op ‘echte’ vliegdekschepen die, voornamelijk met Hellcat-jachtvliegtui-
gen, opereerden in de Middellandse Zee, alsook op de Atlantische en Stille Oceaan.

Het meeste landmachtpersoneel was bij aankomst in Groot-Brittannië in 1940 nog in opleiding. 
Omdat vooralsnog de mogelijkheden ontbraken om op korte termijn de training in Groot-Brittannië 
af te ronden, werden deze militairen bij de marine gedetacheerd. De eigen vliegdienst hield als gevolg 
hiervan de facto op te bestaan en moest weer geheel van de grond af worden opgebouwd. Vanaf eind 
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1940 traden daarvoor de eerste vrijwilligers toe tot de vliegopleiding van de raf. In tegenstelling tot 
het marinepersoneel ressorteerden de landmachtmilitairen tijdens de oorlogsjaren zowel adminis-
tratief als operationeel onder de raf. Zij werden daarvoor bij het reservistenkorps van de raf, de 
Royal Air Force Volunteer Reserve (rafvr), gedetacheerd en trokken het Britse luchtmachtuniform 
aan. De nieuw opgeleide vliegers konden – omdat de Nederlandse legervliegdienst in Groot-Brit-
tannië aanvankelijk nog niet over een eigen eenheid beschikte – vooralsnog nergens anders terecht 
dan in reguliere raf-squadrons. Het duurde tot juni 1943 vooraleer voor Nederlandse jachtvliegers 
de mogelijkheid ontstond om te dienen in een ‘eigen’ eenheid. Voorlopig hield dit eskader, het met 
Spitfire-jachtvliegtuigen uitgeruste 322 Squadron, zich vooral bezig met defensieve taken zoals de 
verdediging van Zuid-Engeland tegen Duitse verkenningsvliegtuigen en v-1-vliegende bommen. 
Vanaf de nazomer van 1944 kwam de nadruk meer en meer te liggen op de ondersteuning van de 
geallieerde grondtroepen. Ondanks de oprichting van een eigen jachteskader en het feit dat veel 
nieuw getrainde bommenwerpergezagvoerders en waarnemers van de landmacht voor de duur van 
de oorlog bij het 320 Squadron van de marine werden gedetacheerd, bleef ook na 1943 een fors per-
centage oorlogsvliegers van de landmacht bij reguliere Britse eenheden actief. In totaal vlogen 110 
Nederlandse oorlogsvliegers voor kortere of langere tijd bij Britse squadrons.

Historiografie

Over de oorlogsgeschiedenis van de raf zijn de afgelopen decennia vele honderden boeken 
verschenen. Behalve talloze algemene standaardwerken en een groot aantal deelstudies over de 
diverse luchtoperaties, is vooral zeer intensief onderzoek verricht naar de inzet en effecten van 
Bomber Command tijdens de strategische bombardementen op Duitsland. Dit is ook een van de 
thema’s waarover tot op de dag van vandaag een levendig debat wordt gevoerd. Daarbij staan niet 
alleen de resultaten van de bombardementen ter discussie, maar vooral ook het morale bombing: 
het doelbewust bombarderen van burgers. Diverse onderzoekers hebben zich afgevraagd of dit 
moreel en juridisch gezien wel toelaatbaar was en hebben vraagtekens gezet bij de militaire en 
politieke effectiviteit. Anderen betogen dat het strategisch luchtoffensief, los van de juridische 
of morele toelaatbaarheid, wel degelijk een belangrijke rol heeft gespeeld bij het uiteindelijk op 
de knieën krijgen van Duitsland.4 Bij de talloze boeken die over de raf-geschiedenis zijn geschre-
ven, vallen de publicaties over de buitenlandse oorlogsvliegers in het niet. Sterker nog, dit thema 
is lange tijd nauwelijks onderwerp van studie geweest. 

De Engelstalige historiografie over de van het Europese continent afkomstige oorlogsvlie-
gers in de raf bestond de eerste decennia na het einde van de Tweede Wereldoorlog vrijwel 
alleen uit memoires en biografieën. Een van de eerste buitenlanders die zijn ervaringen op 
papier zette was de Franse luchtaas Pierre Clostermann. In 1948 verscheen zijn autobiografie Le 
Grand Cirque. Drie jaar later verscheen het in het Engels vertaald als The Big Show op de markt.5 
Algemene werken zijn tot het eind van de twintigste eeuw nauwelijks gepubliceerd. Een uitzon-
dering is het in 1959 verschenen Destiny Can Wait. The History of the Polish Air Force, de oorlogs-
geschiedenis van de Poolse luchtstrijdkrachten.6 Dit boek dankte zijn ‘geboorte’ echter vooral 
aan de Koude Oorlog. In Polen, maar ook in Tsjecho-Slowakije, bestond er geen mogelijkheid 
om te publiceren over landgenoten die tijdens de oorlogsjaren aan de kant van het ‘kapitalisti-
sche’ westen hadden gestreden. Het aandeel van de Poolse en Tsjecho-Slowaakse contingenten 
in de luchtstrijd dreigde hierdoor in de vergetelheid te raken. Hier wilde de in Londen gevestigde 
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Polish Air Force Association, die de na de oorlog in Groot-Brittannië achtergebleven Poolse lucht-
machtmilitairen steunde bij het opzetten van een maatschappelijke carrière, verandering in bren-
gen met de publicatie van een boek. De uitgave voldeed aan alle verwachtingen en tot ver in de 
jaren negentig bleef Destiny Can Wait het Engelstalige standaardwerk over de Poolse luchtmacht 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat de uitgave van andere Engelstalige boeken over buitenlandse 
contingenten daarna nog lang op zich liet wachten, was niet zo vreemd. In het communistische 
Oost-Europa was, zoals gezegd, nauwelijks ruimte voor onderzoek naar de rol van de Poolse en 
Tsjecho-Slowaakse luchtstrijdkrachten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn drie belangrijke 
oorzaken aan te voeren waarom ook in West-Europa nauwelijks gedegen studies verschenen. In de 
eerste plaats komt dit doordat de buitenlandse contingenten een betrekkelijk geringe invloed op 
het oorlogsverloop uitoefenden. Daarnaast neigen van oudsher veel historici naar het vastleggen 
van de oorlogsgeschiedenis in eigen land.7 Deze nationale focus zien we ook terug in de geringe 
belangstelling in de Angelsaksische landen voor onderzoek naar de buitenlandse oorlogsvliegers. 
Ten slotte is nog van belang dat voor het intensief en grondig bestuderen van de buitenlandse 
contingenten de onderzoeker naast het Engels ook andere, minder wijdverbreide talen als Pools, 
Tsjechisch, Noors of Nederlands moet beheersen. 

Het duurde tot na de Koude Oorlog voordat enigszins sprake was van een kentering.8 Die 
resulteerde onder meer in de publicatie van de uit twee delen bestaande The Polish Air Force at 
War. The Official History van Jerzy Cynk en een dissertatie van Alan Brown getiteld The Czechoslo-

Een 4.000 pond wegende ‘cookie’ wordt in mei 1942 in een Wellington van het Canadese 419 Squadron geladen. 
Over de operationele geschiedenis van de raf zijn boekenplanken volgeschreven.
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vak Air Force in Britain 1940-1945.9 De boeken van Cynk concentreren zich op een – soms erg 
gedetailleerde – beschrijving van de operaties uitgevoerd door de Poolse luchtstrijdkrach-
ten, terwijl de studie van Brown meer de nadruk legt op de politiek-militaire besluitvorming 
rondom de Tsjecho-Slowaakse luchtstrijdkrachten in Groot-Brittannië.10 Brown heeft zich 
tevens gewaagd aan een vergelijkende studie over de Poolse, Tsjechische, Noorse, Nederlandse, 
Belgische en Franse contingenten in de raf: Airmen in Exile. The Allied Air Forces in the Second 
World War.11 De Britse onderzoeker toont in dit boek aan dat de politieke en militaire relatie 
tussen Groot-Brittannië en de Europese bondgenoten ten aanzien van hun luchtstrijdkrach-
ten van land tot land verschilde. Meer recent verscheen The raf’s French Foreign Legion, over 
jachtvliegers van de Vrije Franse Luchtstrijdkrachten in de raf.12 De auteur, Harry Bennett, 
beschrijft niet alleen de moeizame opbouw van De Gaulles luchtwapen in Groot-Brittannië en 
de luchtoperaties waaraan de Franse jachtvliegers hebben deelgenomen, maar hij gaat ook in 
op hun achtergrond, hun ervaringen tijdens de oorlogsjaren en hun leven na de oorlog. Over de 
integratie en inzet van enkele buitenlandse contingenten in de raf verscheen in recente jaren 
dus wel een klein aantal Engelstalige publicaties waaraan gedegen fundamenteel onderzoek 
ten grondslag lag en waarbij de aandacht tevens uitging naar de politiek-militaire besluitvor-
ming rondom de buitenlandse detachementen. 

Over het relatief kleine contingent Nederlandse oorlogsvliegers is tot nu toe weinig gepu-
bliceerd. In de buitenlandse literatuur zijn zelfs nauwelijks sporen te vinden van het Neder-
landse aandeel in de luchtoorlog. In een van de standaardwerken over de raf tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, Denis Richards’ en Hilary Saunders’ Royal Air Force 1939-1945, worden bijvoor-
beeld, zo constateerde ook Norel, de Nederlandse squadrons nauwelijks vermeld.13 Opvallend 
genoeg is ook in het eigen Nederlandse taalgebied tot op heden relatief weinig bruikbare litera-
tuur verschenen. Deels kan dit worden toegeschreven aan de van oudsher grotere nadruk in de 
nationale geschiedschrijving op de strijd in eigen land. De aandacht ging hier vooral uit naar de 
meidagen van 1940, de bevrijding, het verzet en de vervolging van de joden. Een andere belang-
rijke reden voor het ontbreken van een gedegen allesomvattende Nederlandse studie is dat 
het vliegend personeel, zoals gezegd, verspreid was over de gehele raf én diende bij zowel de 
marine als de landmacht. Deze krijgsmachtdelen waren op hun beurt verantwoording schuldig 
aan twee aparte ministeries. Deze scheiding heeft er onder meer toe geleid dat tot op heden 
alleen over het landmachtpersoneel een officiële studie is verschenen: Het Wapen der Militaire 
Luchtvaart in de Engelse periode 1940 – 1945 van de hand van Johannes Tammes. Dit boek maakt 
deel uit van de door de Krijgsgeschiedkundige Afdeling van het Hoofdkwartier van de Gene-
rale Staf uitgegeven ‘groene serie’, waarvan de officiële titel De strijd op Nederlands grondgebied 
tijdens de Wereldoorlog ii luidt.14 Tammes, die een nauwgezette beschrijving van de geschiedenis 
van de legervliegdienst in oorlogstijd geeft, laat de geschiedenis van de marinevliegdienst in 
Groot-Brittannië volledig buiten beschouwing. Van een integrale geschiedschrijving over de 
Nederlandse luchtstrijdkrachten in Groot-Brittannië is dan ook geen sprake.15 

De rest van de Nederlandse historiografie bestaat uit squadrongeschiedenissen en herin-
neringsliteratuur. Over beide Nederlandse raf-eenheden – het 320 en het 322 Squadron – zijn 
ondertussen enkele, in kwaliteit uiteenlopende, boeken verschenen.16 Van deze publicaties is 
De Operaties van 320 Squadron van de hand van Nico Geldhof wetenschappelijk gezien van de 
meeste waarde. Het geannoteerde werk doet gedetailleerd verslag van de oorlogsoperaties van 
de eenheid.17 Verder publiceerden – zoals in de andere Europese landen – enkele Nederlandse 
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oorlogsvliegers hun memoires. Deze publicaties zijn over het algemeen van behoorlijke kwali-
teit en ook de inhoud is doorgaans betrouwbaar. In 1975 gaf een voormalige waarnemer van het 
320 squadron, Hans van der Kop, het boek Neem het Over uit, gebaseerd op zijn tijdens de oor-
logsjaren minutieus bijgehouden dagboek.18 Enkele jaren later publiceerde de oud-jachtvlieger 
Bob van der Stok zijn Oorlogsvlieger van Oranje, dat later ook in het Engels werd vertaald.19 Een 
belangrijk deel van deze memoires speelt zich af in een Duits gevangenkamp, waaruit de Neder-
lander in maart 1944 met 75 andere krijgsgevangenen wist te ontsnappen.20 Veruit de bekendste 
autobiografie is ongetwijfeld Soldaat van Oranje 40-45 van Erik Hazelhoff Roelfzema. Dit werk 
bevat vier hoofdstukken over zijn carrière in de raf.21 

Studies waarbij de gevechtservaringen van de Nederlandse oorlogsvliegers zelf centraal 
staan, ontbreken nog. Dat is op zich niet zo bijzonder, want ook in de Angelsaksische literatuur 
was dit tot voor kort zelden het geval. De zogenaamde new military history, ontstaan in 1976 na 
de publicatie van The Face of Battle van John Keegan, is in de historiografie over de Britse lucht-
strijdkrachten nog steeds sterk ondervertegenwoordigd.22 Deze aanpak is primair gericht op het 
schetsen van de sociale, institutionele, culturele en mentale context van de oorlogvoering. Er is 
niet zozeer gericht aandacht voor oorlogsoperaties, gevechtstactieken en gebruikte wapensyste-
men, maar veel meer voor sociale structuren, verhoudingen tussen officieren, onderofficieren en 
minderen, de ervaringen van militairen en voor de wederzijdse betrekkingen tussen de militaire 
wereld en de burgermaatschappij. Deze benadering biedt ook ruimte voor de ervaringen van de 
(gewone) militair. Hoewel de buitenlandse ballingen in de raf bij uitstek een interessante groep 
vormen voor een dergelijk onderzoek, heeft slechts één auteur, Adam Zamoyski, hiertoe tot op 
heden een serieuze poging ondernomen. In 2001 publiceerde deze Brit met Poolse wortels The For-
gotten Few. The Polish Air Force in World War ii, waarin vooral de ervaringen van de Poolse lucht-
machtmilitairen in de oorlogsjaren centraal staan.23 

Vraagstelling en opbouw

Samengevat kan worden gesteld dat zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige historiografie 
over de buitenlandse oorlogsvliegers in de raf nog beperkt is en thematisch gezien grote hiaten 
vertoont. Daarnaast zijn de boeken die wél over dit onderwerp zijn gepubliceerd, vrijwel alle-
maal het product van de traditionele militaire geschiedschrijving, waarbij de organisatorische 
en operationele aspecten de boventoon voeren en de gebeurtenissen vooral worden bezien van-
uit het perspectief van een van de beide krijgsmachtdelen. Ten aanzien van de oorlogsgeschie-
denis van de Nederlandse luchtstrijdkrachten wil dit boek hierin verandering brengen. Er zal 
weliswaar tevens aandacht worden besteed aan de meer traditionele aspecten van de militaire 
geschiedschrijving, zoals de organisatie en inzet van het Nederlandse luchtwapen, maar vooral 
de achtergrond en de ervaringen van de gevechtsvliegers zelf – ongeacht het krijgsmachtdeel 
waartoe zij behoorden – zullen in deze studie over het voetlicht worden gebracht. Het grondper-
soneel is in deze studie buiten beschouwing gelaten omdat dit nauwelijks tot geen risico’s liep 
bij de uitvoering van de gevechtstaak. 

Centraal staat in ‘Eenige wakkere jongens’, waarvan de titel overigens afkomstig is van een wer-
vingsposter voor vliegend personeel uit de oorlogsjaren, de volgende vraag: wat was de achter-
grond van de Nederlandse oorlogsvliegers en welke ervaringen deden zij op in de luchtstrijd boven 
West-Europa? Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden dienen de volgende deelvragen te 
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worden onderzocht: in welke zin heeft het kleine Nederlandse contingent op militair, politiek en 
publicitair vlak een bijdrage geleverd aan de luchtstrijd? Wie waren nu eigenlijk de Nederlandse 
oorlogsvliegers? Waar kwamen zij vandaan en hoe bereikten zij Groot-Brittannië? Hoe ervoeren 
zij de oorlog? In hoeverre vormden de Nederlandse oorlogsvliegers een op zichzelf staande groep 
militairen die, net als dat in de raf het geval was, qua achtergrond, karakter en motivatie sterk ver-
schilden met vooral de vooroorlogse generatie militaire vliegers in eigen land? Hoe gingen de oor-
logsvliegers in Groot-Brittannië om met de spanningen en morele dilemma’s van het operationele 
vliegen? In welke mate was de Nederlandse inzet onder Britse vlag belangrijk voor de overgang van 
het vooroorlogse propellertijdperk naar het naoorlogse straaltijdperk? En op welke manier speelde 
de oorlogsperiode een rol van betekenis in het leven van de oorlogsvliegers na 1945? 

Om deze hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden, zal in het eerste hoofdstuk een beeld 
worden geschetst van de sterk veranderende Britse luchtstrijdkrachten tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Er is vooral aandacht voor de moeilijkheden die gepaard gingen met de omvorming van 
de relatief kleine en verouderde organisaties met voornamelijk beroepspersoneel, naar moderne 
luchtwapens met vooral oorlogsvrijwilligers van allerlei pluimage en van een groot aantal ver-
schillende nationaliteiten. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre deze transformatie de operationele 
inzet van de raf en de faa in de weg stond en op welke wijze dit een culturele verandering binnen 
beide organisaties heeft teweeggebracht. Ten slotte wordt in grote lijnen de bijdrage van de Britse 
luchtstrijdkrachten aan het oorlogsverloop geschetst. Deze introductie is nodig om te kunnen 
schetsen in welke organisatie de Nederlandse oorlogsvliegers vanaf 1940 terechtkwamen.

In hoofdstuk twee komt de integratie van de buitenlandse militairen in de raf aan bod. 
Beschreven wordt hoe de eigenlijke integratie en organisatie van de Allied Air Forces plaatsvond. 
Voorts wordt nagegaan of de Britse aansturing van de zes contingenten problemen heeft opgele-
verd. Tevens wordt in dit hoofdstuk een overzicht gegeven van de overeenkomsten en verschil-
len tussen de zes landen, wordt uit de doeken gedaan welke taken de buitenlandse oorlogsvlie-
gers hebben uitgevoerd en wordt onder de loep genomen in hoeverre hun opname in de raf 
militair en politiek gezien van waarde is geweest.

Daarna wordt in hoofdstuk drie bestudeerd hoe de Nederlandse luchtstrijdkrachten na mei 
1940 onder Britse vlag de draad weer oppakten. De aandacht gaat hierbij uit naar de organisa-
tie van het Nederlandse luchtwapen in Groot-Brittannië, de opleiding van nieuw gerekruteerd 

Bob van der Stok schreef in 1980 het boek 
Oorlogsvlieger van Oranje, over zijn ervarin-
gen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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personeel, de gevechtstaken die Nederlandse oorlogsvliegers hebben uitgevoerd en het weer 
losweken uit de raf en de faa van de Nederlandse eenheden en oorlogsvliegers na de Duitse 
capitulatie. Er zal onder meer worden geanalyseerd hoe de Nederlandse inzet zich kwalitatief 
verhield tot die van de doorsnee raf- en faa-eenheden en of de Nederlandse oorlogsvliegers 
vergelijkbare gevechtsoperaties uitvoerden als hun buitenlandse collega’s. Ook zal aan bod 
komen in welke mate Nederland in politieke, militaire en publicitaire zin profiteerde van het 
participeren in de luchtstrijd boven Europa.

In het vierde hoofdstuk staan de achtergrond en afkomst van de oorlogsvliegers centraal. 
Hiervoor is een database samengesteld met statistische gegevens over alle militairen die tussen 
14 mei 1940 en 1 januari 1945 een vliegende functie hebben vervuld. Dit waren er ruim 900, van 
wie er bijna 650 aan gevechtsoperaties hebben deelgenomen. Hoewel het stellen van de tweede 
cesuur op het moment van de bevrijding van Nederland, 5 mei 1945, op het eerste gezicht wel-
licht logischer lijkt, is dit het niet omdat in de laatste oorlogsmaanden al tal van zogenaamde 
oorlogsvrijwilligers vanuit het bevrijde zuiden van het land in Groot-Brittannië terechtkwamen 
in de raf. Zij vormden echter een compleet nieuwe generatie die weinig tot geen overeenkom-
sten had met de oorlogsvliegers. Op basis van de database wordt een profiel van de Nederlandse 
gevechtsvlieger in de raf en de faa getekend en vervolgens vergeleken met de karakterschets 
van ‘de’ Nederlandse militaire vlieger van voor de Tweede Wereldoorlog. Bestudeerd zal worden 
in welke mate de oorlogsvliegers op sociaal, geografisch en religieus vlak verschilden van hun 
landgenoten die al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland beroepshalve 
als militair vlieger actief waren. Ook zal in dit hoofdstuk worden onderzocht hoe de oorlogsvlie-
gers Groot-Brittannië bereikten en waarom zij zich geroepen voelden zich als vrijwilliger aan te 
melden, terwijl zij door die keuze grote kans liepen om te verongelukken of te sneuvelen. 

De leerling-vliegers Gilles de Neve, Coen 
Manders, Erik Michielsen en Dick ter Beek 
(van links naar rechts) wachten in april 
1942 op het station van Desford op de trein. 
In hoofdstuk vier wordt stilgestaan bij de 
achtergrond en herkomst van deze vier 
oorlogsvliegers en van die van ongeveer 
negenhonderd van hun collega’s.
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De hoofdstukken vijf en zes richten zich op het operationele bestaan van de oorlogsvlieger in de 
lucht en op de grond. Zij bespreken de gevaren en risico’s van de gevechtsvliegerij en de span-
ningen die in de frontgelederen moesten worden getrotseerd. Tevens wordt geanalyseerd hoe 
oorlogsvliegers zich hiertegen wapenden en met de spanningen omgingen. Verder komen de 
morele dilemma’s aan de orde die zich bij beschietingen en bombardementen konden voordoen. 
Nagegaan wordt in hoeverre oorlogsvliegers zich hiermee bezighielden en op welke manier zij 
dit een plaats gaven bij de dagelijkse uitvoering van hun gevechtstaken. In het verlengde hiervan 
schetst hoofdstuk zes het beeld van het leven van de oorlogsvlieger op de grond. Het geeft een 
overzicht van de activiteiten van de oorlogsvliegers op en buiten het vliegveld en beschouwt hun 
deelname aan de Britse maatschappij in een breder perspectief. 

In hoofdstuk zeven, ten slotte, staat de naoorlogse periode centraal. Onderzocht wordt in hoever-
re de oorlogsvliegers van waarde zijn geweest voor de wederopbouw van de Nederlandse (lucht)strijd-
krachten na de oorlog. Nagegaan wordt of de overgang naar het straaltijdperk bij de legervliegdienst 
en de invoering van een vliegkampschip bij de marineluchtstrijdkrachten er door zijn vereenvoudigd 
of juist van weinig betekenis zijn geweest. Verder wordt stilgestaan bij de invloed van de oorlog op de 
keuze van beroep en woonplaats, passeren de fysieke en mentale gevolgen van de oorlogsvliegerij de 
revue en komt het publieke imago van de oorlogsvlieger aan bod. De studie wordt afgesloten met een 
conclusie waarin de hiervoor gedefinieerde hoofd- en deelvragen worden beantwoord. 

Bij de totstandkoming van deze studie is een groot aantal verschillende bronnen gebruikt. 
Het fundament voor het onderzoek is gelegd door de bestudering van talloze documenten in The 
Nation al Archives (tna) in Londen en het Nationaal Archief (na) in Den Haag. Daarnaast is veelvul-
dig gebruikgemaakt van de collecties van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (nimh). 
De volledige lijst van geraadpleegde archieven en collecties bevindt zich achterin het boek. Hierin 
zijn overigens niet de gemeente- en streekarchieven opgenomen die zijn benut voor het statistisch 
onderzoek naar de achtergrond van de oorlogsvliegers. Zij vormden niettemin een uiterst belang-
rijke schakel in het vergaren van de benodigde gegevens voor de eerdergenoemde database. Abso-
luut onmisbaar hiervoor waren de diensttijdgegevens van voormalig defensiepersoneel die zich 
bevinden in de archieven van het Diensten Centrum Documentaire Informatie (dcdi) te Kerkrade. 
Zonder de welwillende medewerking van deze instelling had nimmer op een zo grondige wijze een 
statistisch onderzoek naar de achtergronden van de oorlogsvliegers kunnen plaatsvinden. Honder-
den dossiers van voormalige oorlogsvliegers zijn bestudeerd om gegevens over hun achtergrond 
te achterhalen. Behalve op archief- en documentatiemateriaal, stoelt deze studie ook voor een 
belangrijk deel op interviews die (vooral) in de periode 1997-2001 zijn afgenomen met ruim veertig 
oorlogsvliegers en een aantal leden van het grondpersoneel. Voorts is uitvoerig gecorrespondeerd 
en zijn talloze gesprekken gevoerd met directe familieleden van oorlogsvliegers. De contacten met 
de nabestaanden leidden niet zelden tot een nieuwe informatiestroom in de vorm van dagboeken, 
originele brieven en fotomateriaal. Tot slot is gebruikgemaakt van talloze boeken, tijdschriften, 
memoires en krantenberichten. Los van de uitkomsten van dit onderzoek kan in ieder geval worden 
geconcludeerd dat verspreid over allerlei archieven en instellingen een grote hoeveelheid informa-
tie over de Nederlandse oorlogsvliegers is te vinden. In dat opzicht had Norel het begin jaren zestig, 
toen hij zich wendde tot de Luchtmacht Voorlichtingsdienst in Den Haag, het niet bij het rechte 
eind. Of het door hem geschetste beeld van de Nederlandse oorlogsvliegers als jonge dappere kerels, 
vol van vaderlandsliefde en uitblinkend door moed, doorzettingsvermogen en opofferingsgezind-
heid wél opgaat, zal deze studie moeten uitwijzen. 
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Een 22.000 pond wegende Grand Slam wordt door een kraan op een beladingswagen getild. Dit type bom werd 
voor het eerst gebruikt op 14 maart 1945 tijdens een bombardement op het viaduct van Bielefeld.
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“The Navy can lose us the war, but only the Air Force can win it. Therefore our supreme effort 
must be to gain overwhelming mastery in the air. The fighters are our salvation, but the bombers 
alone provide the means of victory. (...) In no other way at present can we hope to overcome the 
immense military power of Germany.” 
(Winston Churchill, 1940)

Onherkenbare metamorfose

Het begin van de Tweede Wereldoorlog op 3 september 1939 vormde in tal van opzichten een 
belangrijke cesuur in de geschiedenis.1 Ook voor de historie van de Britse luchtstrijdkrachten – 
bestaande uit de zelfstandige Royal Air Force (raf) en de Fleet Air Arm (faa) van de marine – gold 
het als het begin van een nieuw tijdperk. De oorlogsdeelname ging gepaard met een grote expan-
sie en modernisering van de raf en de faa, die hierdoor een totaal ander karakter en aanzien 
kregen. Van kleine, elitaire strijdmachten met hoofdzakelijk verouderd materieel en beroeps-
personeel uit de hogere sociale milieus, transformeerden zij tot multifunctionele, moderne 
luchtwapens, met duizenden oorlogsvrijwilligers en dienstplichtigen – mannen én vrouwen 
– uit alle lagen van de samenleving. Deze omwenteling ging niet zonder slag of stoot. Dit hoofd-
stuk behandelt de problemen die zich openbaarden bij de expansie en modernisering van de 
raf en de faa, de gevolgen die dit had op het sociaal-culturele vlak en de uiteindelijke rol die de 
Britse luchtstrijdkrachten speelden bij de oorlogvoering in vooral West-Europa.

Een vliegclub voor nette heren

Op 1 april 1918 ontstond, door de samenvoeging van het Royal Flying Corps van het leger en de 
Royal Naval Air Service van de marine, de Royal Air Force (raf). Hiermee kreeg Groot-Brittannië 
als eerste natie ter wereld de beschikking over een eigen, zelfstandige luchtmacht.2 Het nieuwe 
krijgsmachtdeel ging rechtstreeks ressorteren onder het korte tijd eerder in het leven geroepen 
Air Ministry, dat zowel de militaire als civiele luchtvaart onder zijn hoede kreeg.3 De eerste maan-
den na de oprichting groeide de junior service nog fors tot bijna 300.000 militairen, maar het 
einde van de Eerste Wereldoorlog, in november 1918, vormde de opmaat tot een forse reorgani-
satie en inkrimping. Direct na de wapenstilstand verruilde de overgrote meerderheid het uni-
form voor burgerkleren, werd een groot deel van het materieel afgestoten en werden de meeste 
gevechtseenheden ontbonden. In maart 1920 telde de raf nog maar 26.000 man en slechts 25 
gevechtseenheden. Van deze squadrons bevond zich minder dan de helft in Groot-Brittannië 
zelf. De rest was gestationeerd in de overzeese gebiedsdelen.4 De vredesluchtmacht moest door 
de snelle ontbinding van veel eenheden en de demobilisatie van het meeste personeel, vanaf 
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begin jaren twintig dus weer goeddeels vanaf de grond worden opgebouwd. Daarbij speelde air 
marshal Hugh Trenchard, die tussen 1919 en 1930 de functie van chief of the air staff bekleedde, 
een sleutelrol. Hij had voor de opbouw en instandhouding van de naoorlogse raf slechts zeer 
beperkte financiële middelen voorhanden.5 Dit was echter niet zijn enige zorg. De twee senior 
services, die fel gekant waren geweest tegen de vorming van een zelfstandige luchtmacht, begon-
nen na het neerleggen van de wapens direct te pleiten voor de ontbinding van de raf en de 
terugvloeiing van het personeel en materieel naar hun eigen organisaties. Zij hielden vanzelf-
sprekend het gebruik van vliegtuigen ter ondersteuning van de grondtroepen en voor de verde-
diging van de vloot liever in eigen hand. De landmacht noch de marine slaagde in haar opzet, 
hoewel de Royal Navy, zoals we nog zullen zien, kort voor de Tweede Wereldoorlog wel weer ging 
beschikken over een eigen vliegdienst, de faa. 

Dat de raf haar zelfstandigheid behield, kwam vooral doordat zij zichzelf presenteerde als 
een geschikt instrument voor het neerslaan van ‘opstandige elementen’ in de uithoeken van het 
Britse rijk.6 Deze manier van opereren, die ook wel bekendstond als air policing, werd voor het 
eerst in 1920 in Somalië beproefd. Een klein aantal vliegtuigen wist, in samenwerking met een 
beperkte hoeveelheid grondtroepen, binnen drie weken een groep oproerlingen uit elkaar te 
slaan en de orde te herstellen.7 Door dit succes was air policing ook direct populair bij Britse poli-
tici, die vooral zochten naar een manier om de defensie-uitgaven te reduceren. In vergelijking 
met de inzet van grondtroepen, was het gebruik van vliegtuigen een stuk goedkoper. Bovendien 
kon vanuit de lucht een veel groter gebied worden bestreken en werd het aantal eigen slachtof-
fers er aanzienlijk door beperkt.8 Hoewel de raf haar bestaanszekerheid na de Eerste Wereld-
oorlog voor een belangrijk deel aan de financieel doelmatige air policing-taak ontleende, heeft 
deze vorm van inzet, die zoals gezegd uitsluitend plaatsvond in de uithoeken van het Britse rijk, 
nauwelijks de interne ontwikkeling en doctrinevorming van het krijgsmachtdeel beïnvloed.9 

Trenchard, die tijdens de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog commandant was 
geweest van de luchtvloot met zware bommenwerpers, de Independent Force, beschouwde het uit-
voeren van strategische bombardementen namelijk veel meer als de raison d’être van de raf. Net 
als zijn tijdgenoten Giulio Douhet en Billy Mitchell was hij er heilig van overtuigd dat bommen-
werpers bij de beslechting van toekomstige conflicten een centrale rol zouden spelen.10 Door ver in 
vijandelijk gebied door te dringen en het industriële en bestuurlijke hart van de tegenstander uit 
te schakelen, konden zij de vijand een zogenaamde knock out blow toedienen. Een oorlog kon daar-
door in een mum van tijd en zonder een confrontatie op zee of op de grond worden beslecht. Niet 
de feiten bepaalden deze oplossing, maar een ongefundeerd geloof in de potentie van het vliegtuig 
en dan in het bijzonder de bommenwerper. “Our believe in the bomber, in fact, was intuitive – a 
matter of faith”, blikte ‘bomber baron’ John Slessor na de Tweede Wereldoorlog terug.11 Dit onvoor-
waardelijke vertrouwen in de effectiviteit van het vliegtuig als aanvalswapen, was in de eerste 
plaats gebaseerd op het in deze tijd in veel luchtmachtkringen heersende idee dat luchtaanvallen 
de maatschappelijke en economische structuren van een land op betrekkelijk eenvoudige wijze 
konden laten instorten. In de tweede plaats kwam een eigen, strategische, oorlogstaak voor de raf 
uitstekend van pas om haar zelfstandigheid te benadrukken ten opzichte van de senior services. 

Door dit blinde vertrouwen in de offensieve capaciteiten van het luchtwapen ging de raf-
leiding, al dan niet bewust, voorbij aan talloze problemen die aan deze manier van optreden 
waren verbonden, zoals het vliegen bij duisternis en onder slechte weersomstandigheden, de 
kwetsbaarheid van bommenwerpers tegenover jachtvliegtuigen en de mentale weerbaarheid 
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van burgers.12 Door het bagatelliseren en soms ronduit negeren van al deze aspecten kon in de 
jaren twintig en dertig de strategische inzet de planning en besluitvorming binnen de raf blij-
ven domineren en ook later, tijdens de Tweede Wereldoorlog, de leidende gedachte binnen de air 
staff blijven. Een van de directe consequenties hiervan was wel, dat andere inzetmogelijkheden 
allengs minder aandacht kregen. Zo verdween de ondersteuning van grondtroepen – nog een 
van de hoofdtaken tijdens de Eerste Wereldoorlog – steeds verder naar de achtergrond.13 Ook het 
gebruik van vliegtuigen boven zee, zoals bij de onderzeebootbestrijding, werd in de jaren van 
het Interbellum meer en meer als een relatief onbelangrijke neventaak beschouwd. Illustratief 
hiervoor was bijvoorbeeld, dat de maritieme component van de raf in 1924 nog slechts uit één 
flight torpedobommenwerpers en vijf squadrons met dekvliegtuigen bestond.14 

Bij de wederopbouw van het krijgsmachtdeel na 1918 legde Trenchard grote nadruk op het creë-
ren van een eigen identiteit, het bevorderen van een esprit de corps en het behoud van de tijdens de 
Eerste Wereldoorlog gevormde ‘tradities’.15 Tegelijkertijd stelde hij alles in het werk om het krijgs-
machtdeel een elitaire uitstraling te geven. Op deze manier kon een meer gelijkwaardige positie 
naast het leger en de marine in het defensiebestel worden ingenomen én kon voldoende technisch 
hoogwaardig geschoold personeel worden aangetrokken. Hieraan had de raf veel meer behoefte 
dan de andere krijgsmachtdelen. Voor beide doeleinden was het volgens Trenchard van het groot-
ste belang dat het krijgsmachtdeel beschikte over eigen opleidingsinstituten, zoals een officiers-

Drie Avro Tutor-lesvliegtuigen van de Central Flying School draaien in 1935 een looping tijdens de training voor de 
raf Display, een jaarlijks gehouden vliegshow te Hendon.
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academie, een technische school en een stafschool.16 Aldus geschiedde. De in 1919 te Cranwell 
gestichte officiersacademie verzorgde de opleiding van een groot deel van de beroepsofficieren. 
Om voor de officiersopleiding in aanmerking te komen werd een degelijke achtergrond – naast de 
fysieke en mentale geschiktheid – als een van de belangrijkste voorwaarden beschouwd. Een kan-
didaat moest ‘the quality of a gentleman’ bezitten en de rekrutering van cadetten – ongehuwde, 
blanke jongemannen van tussen de 17 en 21 jaar – verliep, net als bij het leger en de marine, vrijwel 
uitsluitend via internaten en universiteiten. Geïnteresseerde jongemannen moesten wel behoor-
lijk gefortuneerd zijn: in 1934 kostte een jaar opleiding op Cranwell £100.-, terwijl voorafgaand 
aan de toetreding tot de officiersacademie voor de aanschaf van uniformen, uitrusting en boeken 
ook nog eens eenmalig £100.- moest worden neergeteld.17 De beroepsofficieren die via Cranwell de 
raf instroomden gingen allemaal deel uitmaken van de zogenaamde general duties branch, die zich 
toelegde op de verschillende activiteiten die nodig waren om het vliegbedrijf draaiende te hou-
den. Door hen tevens te scholen tot vlieger, hoopte Trenchard te voorkomen dat er een ‘non-flying 
bureaucracy’ zou ontstaan. De keerzijde van deze maatregel was dat de raf zich in de jaren twintig 
en dertig ontwikkelde tot een door vliegers gedomineerde luchtmacht, zonder échte specialisten 
op technisch, logistiek en administratief gebied.18

Behalve via Cranwell, was het voor jongemannen tevens mogelijk na de afronding van een uni-
versitaire studie toe te treden tot het beroepsofficierskorps. Een van de manieren om hun interesse 

Wing commander Vernon Brown geeft uitleg over de Bristol f2b aan een aantal leden van het Cambridge University 
Squadron. Met de instelling van university squadrons hoopte de raf-leiding goed opgeleide jongemannen uit de 
betere milieus aan te trekken voor een functie als officier-vlieger.
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hiervoor te wekken, was via de in 1924 opgerichte university air squadrons te Cambridge, Oxford en 
Londen. Studenten konden hier gratis leren vliegen in de hoop dat zij na het afstuderen voor een 
carrière als beroepsofficier bij de raf zouden kiezen.19 De pogingen om het jonge krijgsmachtdeel 
een prestigieus en elitair aanzien te geven hadden echter maar beperkt succes. In de allerhoogste 
sociale geledingen – die van de landadel en de aristocratie – ontbeerde de raf gedurende de jaren 
twintig en dertig het aanzien dat (sommige eenheden van) het leger en de marine wél genoten. Het 
aura van moderniteit dat de raf (en de nog in de kinderschoenen staande luchtvaart in het alge-
meen) kenmerkte, contrasteerde té sterk met de conservatieve gebruiken en ideeën van de maat-
schappelijke bovenlaag. Jongemannen uit die exclusieve groep kozen, wanneer zij een militaire 
loopbaan ambieerden, daarom eerder voor een carrière bij een van de senior services. Het is in dit 
opzicht niet verbazingwekkend dat veruit de meeste kandidaten die wel opteerden voor een loop-
baan als officier-vlieger afkomstig waren van de wat modernere, minder traditionele kostscholen, 
die pas in de Victoriaanse tijd waren gesticht en meer op hadden met de eigentijdse leefwijze.20 Zij 
ambieerden overigens vooral een vliegende carrière vanwege hun interesse voor de luchtvaart en 
niet zozeer omdat zij zich aangetrokken voelden tot het militaire leven.21 De vooroorlogse genera-
ties militaire vliegers verschilden in dit opzicht, zoals we nog zullen zien, aanzienlijk van de tijdens 
de oorlogsjaren toegetreden vrijwilligers, die weliswaar in de vliegerij waren geïnteresseerd, maar 
vooral werden gedreven door vaderlandsliefde en de behoefte een bijdrage te leveren aan de strijd. 

Om de exclusieve uitstraling van de raf te beklemtonen, leidden de beroepsofficieren een 
tamelijk luxueus bestaan. Naast het vliegen werd er uitvoerig gerecreëerd.22 Regelmatig gingen 
squadronvliegers jagen of paardrijden. Ook genoten zij tot ver in de jaren dertig bijna dagelijks 
gezamenlijk in gala-uniform het avondmaal. Verder had iedere officier standaard de beschikking 
over een eigen oppasser – de batman – die hem ’s morgens wekte met een kop thee, de was deed, 
schoenen poetste en zijn slaapkamer op orde hield. Opsmuk en dikdoenerij werden – evenals in de 
hoogste sociale klassen – niet gewaardeerd.23 Het squadron nam in het dagelijks leven een centrale 
plaats in. Omdat het raf-personeel gedurende lange tijd bij dezelfde eenheid was ingedeeld – in de 
overzeese gebiedsdelen was dit zelfs vijf jaar – vormden de squadrons zeer hechte gemeenschap-
pen waar iedereen elkaar door en door kende. Dit werd nog versterkt doordat de meeste jonge offi-
cieren niet waren getrouwd. De raf-leiding zag namelijk het liefst dat zij, net als bij het leger en 
de marine, hun privéleven in dienst van de junior service stelden. Subalterne officieren mochten 
daarom alleen met toestemming van hun commandant in het huwelijk treden en om deze stap te 
ontmoedigen konden zij pas een beroep doen op een huwelijkstoelage en huisvesting op het vlieg-
veld wanneer zij ouder waren dan dertig jaar.24 

Voor het garanderen van voldoende carrièrekansen voor de beroepsofficieren en om de gemid-
delde leeftijd van het vliegerkorps laag te houden, werden de gelederen vanaf 1924 tevens openge-
steld voor officieren met een tijdelijke aanstelling. Zij stroomden de raf in via het zogenoemde 
short service commission scheme. Na een verkorte officiersopleiding en de vliegtraining dienden zij 
zes jaar in actieve dienst en bleven daarna nog vier jaar oproepbaar als reservist.25 Met het oog op 
extra uitbreiding van het personeelsbestand in oorlogstijd kwam, eveneens in 1924, de Auxiliary 
Air Force (auf) tot stand.26 De squadrons van de auf waren vergelijkbaar met de uit vrijwilligers 
bestaande lokale eenheden van het Britse leger – de zogenaamde territorial units – die in geval van 
oorlog de reguliere strijdkrachten zouden versterken. De uiteindelijk twintig auf-squadrons had-
den eveneens een sterk lokaal of regionaal karakter. Het vliegend personeel bestond uit sport- en 
amateurvliegers die in hun vrije tijd op een naburig vliegveld hun vliegvaardigheid onderhielden. 
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Het materieel was afkomstig van de raf, net als het grondpersoneel en vaak ook de commandant. 
Wanneer de situatie daarom vroeg, konden de vliegers in korte tijd worden gemobiliseerd en klaar-
gestoomd voor operationele taken.27 Nog meer dan het beroepspersoneel waren de auf-vliegers 
afkomstig uit vooraanstaande families. Zij moesten vaak zelfs een ballotage ondergaan voordat zij 
konden toetreden.28 Het opwerpen van dergelijke sociale barrières was volgens Trenchard nood-
zakelijk omdat de auf in zijn opinie alleen kans van slagen had, “if it was looked upon as as much 
of an honour to belong to one as it is to belong to a good club or a good university.”29 Hoewel het 
beroepspersoneel met enig scepsis de activiteiten van de ‘amateur airmen’ gadesloeg, versterkte 
de auf in de eerste fase van de oorlog in belangrijke mate de reguliere raf. Tijdens de Slag om 
Engeland was zelfs een kwart van alle jachteskaders afkomstig van de auf.30

Als hoogwaardige technische organisatie had de raf behoefte aan een goed geschoolde grond-
staf. Daardoor rekruteerde zij, in tegenstelling tot het leger en de marine, haar onderofficieren en 
minderen niet uit de onderklasse, maar voornamelijk uit de lagere middenklasse. Het leeuwendeel 
doorliep tot medio jaren dertig de technische school te Halton. Hier was vanaf 1922 de opleiding 
voor de boy entrants gevestigd.31 Voor het zogenoemde apprenticeship kwamen jongens in aanmer-
king die tussen de vijftien en zeventien jaar oud waren. Na hun driejarige, zeer grondige en inten-
sieve opleiding volgens het kostschoolregime, volgde aansluitend een actieve dienstperiode van ten 
minste twaalf jaar bij een squadron. Een enkele uitblinker kreeg in deze periode toestemming om 
de officiers- of vliegopleiding te volgen. De meerderheid bleef echter als onderofficier of mindere 
zijn gehele militaire carrière verbonden aan de grondstaf. Hoewel het vliegend en niet-vliegend 
personeel nauw met elkaar samenwerkte, was er sprake van grote verschillen tussen beide groepen. 
De vliegers waren, zoals we hebben gezien, voornamelijk officieren, die uit de betere kringen kwa-
men en een leidende rol speelden in de raf-organisatie. De grondstaf daarentegen bestond vrijwel 
geheel uit onderofficieren en minderen, die doorgaans uit de (lagere) middenklasse voortkwamen 
en vooral een dienende rol hadden. Beide groepen hadden hun eigen messes en gingen buiten de 
diensturen ieder hun eigen weg. Ondanks deze tweedeling, ontstond dankzij het door Trenchard 
gevoerde beleid in de loop van de jaren twintig toch een betrekkelijk kleine, maar coherente orga-
nisatie met goed gemotiveerd personeel. Dit kwam vooral doordat alle raf-militairen, zowel vlie-
gend als niet-vliegend, één ding gemeen hadden: hun liefde voor de luchtvaart. 

Het arbeidsethos van het raf-personeel was tot ver in de jaren dertig nog weinig doordrenkt 
van vakmanschap. Een carrière in de Britse luchtmacht werd in de jaren twintig en dertig name-
lijk nog niet gezien als een serieuze professie maar meer als “an agreeable part-time occupa-
tion for a gentleman”.32 Het was daardoor niet vreemd dat de raf soms wel werd omschreven 
als ‘the best flying club in the world’. De tamelijk amateuristische werkwijze kwam op allerlei 
manieren tot uiting. Zo gingen vliegers zich meer dan eens te buiten aan roekeloze vliegma-
noeuvres om zich te ‘bewijzen’ tegenover collega’s. Een groot aantal fatale en bijna fatale vlieg-
ongevallen was het gevolg.33 Verder vond het voorbereiden en evalueren van oefenvluchten 
nog nauwelijks plaats, was zelfs op de grotere vliegvelden nog geen meteorologische dienst te 
vinden en werd aan een van de belangrijkste facetten van het vliegen zelf, het navigeren, mini-
male aandacht geschonken.34 Veelzeggend was wat dit betreft dat bommenwerperbemanningen 
tot ver in de jaren dertig niet beschikten over een navigator. Het was de tweede vlieger die tot 
kort voor de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor het uitzetten van de koers. Dit 
geschiedde veelal door een combinatie van kaartlezen en het herkennen van markante punten 
op de grond, zoals spoorlijnen, rivieren en steden.35 Astronavigatie, een vanaf begin jaren dertig 
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veel gebruikte manier van plaatsbepaling bij burgerluchtvaartmaatschappijen, werd in de raf 
lange tijd volledig genegeerd. Datzelfde gold voor het relatief nieuwe fenomeen van radionavi-
gatie, waarbij gebruik werd gemaakt van radiogolven om de positie te bepalen. Hoewel Britse 
experts unaniem van mening waren dat dit in toekomstige luchtoperaties een vitale rol zou gaan 
spelen, vond de toepassing ervan in de praktijk nog nauwelijks plaats en werd er amper studie 
naar verricht.36 Daarnaast trainden operationele eenheden vrijwel nooit op realistische wijze. De 
meeste oefenvluchten vonden op geringe hoogte plaats, werden onder goede weersomstandig-
heden uitgevoerd en stonden in het teken van het beoefenen van het formatievliegen. ’s Nachts 
gingen bemanningen nauwelijks de lucht in en vrijwel nooit trainden zij met echte bommen 
wegens een gebrek aan bomb ranges.37 Veel bemanningen waren voor het begin van de oorlog 
zelfs nog nooit met een volledig beladen toestel opgestegen.38 Aan het begin van de jaren dertig 
was de raf daarmee verworden tot een kleine en in zichzelf gekeerde organisatie die in vrijwel 
alle opzichten sterk was verouderd en in technisch opzicht op alle fronten achterliep bij met 
name de burgerluchtvaart. Het krijgsmachtdeel was hierdoor op geen enkele wijze in staat haar 
hoofdtaak, het uitvoeren van strategische bombardementen, naar behoren uit te voeren.

Alsof dit nog niet genoeg was, daalde in de tussentijd de sterkte van het krijgsmachtdeel 
naar een bedenkelijk niveau. De Britse regering besloot in 1923 – in reactie op de Ruhr-crisis van 
het jaar ervoor – weliswaar tot een flinke uitbreiding in ‘ten minste vijf jaar tijd’, maar in de prak-
tijk kwam hier weinig van terecht. Het wegebben van de spanningen, de slechte economische 

Calshot, september 1931. Flying officer F.W. Long wordt naar de wal gedragen aan de vooravond van de Schneider 
Trophy, een snelheidswedstrijd voor watervliegtuigen. Het toestel, een Supermarine s6b, was de voorloper van 
de Spitfire die tijdens de oorlogsjaren furore maakte als het standaardjachtvliegtuig van de raf.
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omstandigheden én het ontbreken van de wil bij zowel de bevolking als politici om te herbewa-
penen – ook in Groot-Brittannië was in deze jaren sprake van een sterke pacifistische stroming – 
leidden ertoe dat de uitbreidings- en moderniseringsplannen keer op keer werden opgeschort.39 
De personeelssterkte bedroeg hierdoor begin jaren dertig nog maar zo’n 3.000 officieren en 
25.000 onderofficieren en manschappen: “one could see more people at a mid-week match at 
Arsenal”, zo omschreef een raf-vlieger de situatie toentertijd.40 Op het materiële vlak verkeerde 
het krijgsmachtdeel eveneens in een abominabele staat. Veruit de meeste toestellen waren nog 
steeds kleine dubbeldekkers met een vast landingsgestel en een open cockpit. Over radiocom-
municatieapparatuur beschikten deze toestellen niet en de motoren konden bijna nooit meer 
dan 650 pk ontwikkelen waardoor de maximum snelheid van zelfs jachtvliegtuigen niet hoger 
lag dan 350 km/h. Moderne bommenrichtapparatuur en bommen van een zwaar kaliber waren 
niet beschikbaar. Minstens zo funest was dat het opleiden van vliegers in de jaren twintig steeds 
meer “a settled, regular, familiar routine” werd.41 Pogingen om de vliegopleiding aan te passen, 
te moderniseren en uit te breiden, liepen spaak vanwege een gebrek aan financiën. In de loop 
van de jaren twintig en dertig kregen de squadrons zelf daardoor een steeds grotere rol bij de 
opleiding van nieuwe vliegers waardoor zij aanzienlijk aan slagkracht inboetten.42 

Aarzelende expansie en modernisering

Het aan de macht komen van Adolf Hitler in Duitsland in 1933, schudde de Britse regering lang-
zaam maar zeker wakker. Bij veel politici ontstond nu steeds meer het besef dat een herbewape-
ning van de krijgsmacht écht noodzakelijk was. De raf kreeg hierbij voorrang boven de andere 
krijgsmachtdelen. Met de Duitse bombardementen van de Eerste Wereldoorlog op Londen in het 
achterhoofd, bestond bij de Britse regering en burgers namelijk grote vrees dat een eventuele oor-
log zou resulteren in massale aanvallen op steden, industriegebieden en havens. Ter verdediging 
van het eigen luchtruim en vooral ter afschrikking van potentiële vijanden diende Groot-Brittan-
nië daarom over een minstens even sterke luchtmacht als die van zijn potentiële vijanden “within 
striking distance” te beschikken.43 Een van de eerste maatregelen bestond uit de opdeling in 1936 
van de bestaande, geografisch georiënteerde, organisatie in een aantal functiegebonden onderde-
len, die direct onder de controle van een air staff kwamen te vallen. In Groot-Brittannië zelf gingen 
de operationele eenheden deel uitmaken van drie commando’s. Onder Fighter Command ressorteer-
den voortaan alle jachtvliegtuigen, nachtjagers en toestellen die ondersteuning aan grondtroepen 
moesten leveren. De bommenwerpers vielen in de nieuwe situatie onder Bomber Command en de 
maritieme patrouillevliegtuigen en vliegboten kwamen onder het bevel van Coastal Command.44 
Door de invoering van de nieuwe organisatie ontstond een veel flexibelere en doelmatigere struc-
tuur. Bovendien konden de nieuwe operationele commando’s, die gebruikmaakten van zeer ver-
schillende operatiemethoden, vliegtuigen en technologieën, zich voortaan veel nadrukkelijker 
presenteren en ontwikkelen als zelfstandige onderdelen.45 De organisatiewijziging beïnvloedde 
en versterkte echter tevens de al bestaande rivaliteit en cultuurverschillen tussen jachtvliegers en 
bommenwerperbemanningen. Daarnaast verminderde de onderlinge ‘kruisbestuiving’.46 

Al eerder, in het voorjaar van 1934, had de Britse regering de eerste uitbreidings- en moder-
niseringsplannen voor de raf aangekondigd. Deze kregen bekendheid als de alphabet schemes. 
Voor het uitbreken van de oorlog kwamen er acht van dergelijke uitbreidingsplannen tot stand. 
Scheme a van juli 1934 had eerst en vooral tot doel Duitsland te ontmoedigen om zich verder 
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te bewapenen. Dit had echter weinig resultaat en nadat in 1935 bekend was geworden dat de 
Luftwaffe inmiddels over een kleine negentienhonderd vliegtuigen beschikte, werd Scheme c in 
het leven geroepen zodat de raf in het voorjaar van 1937 over evenveel vliegtuigen zou beschik-
ken als de Duitse luchtmacht. Als gevolg van de internationale ontwikkelingen was ook dit plan 
echter spoedig achterhaald, waarna in 1936 Scheme f in werking trad, met als doel in maart 1939 
pariteit te bereiken. Ook dit plan bleek al snel niet ambitieus genoeg. In de volgende periode wer-
den de opbouwschema’s diverse keren herzien, vooral omdat de Luftwaffe alsmaar in sterkte toe-
nam. Het laatste opbouwplan, Scheme m, was nog niet voltooid toen in september 1939 de oorlog 
uitbrak. Bij geen van de alphabet schemes was overigens sprake van een expansie zonder restric-
ties. Tot ver in de jaren dertig waren de Britse politiek en bevolking er namelijk van overtuigd 
dat een nieuwe oorlog vermijdbaar was. De defensiebudgetten werden als gevolg hiervan slechts 
geleidelijk verhoogd en vooralsnog mocht de uitbreiding van de krijgsmacht in geen geval ten 
koste gaan van de reguliere Britse economie.47 De expansie en modernisering stuitten daarnaast 
op allerlei praktische problemen. Het Air Ministry was huiverig om snel vliegtuigorders te plaat-
sen, temeer daar de vliegtuigindustrie juist in deze periode een snelle ontwikkeling doormaakte 
door de introductie van volledig metalen eendekkers met sterkere motoren en technische novi-
teiten als verstelbare propeller(s), een intrekbaar landingsgestel, een dichte cockpit en radio-
communicatieapparatuur. Bovendien had de tot dan toe sluimerende Britse vliegtuigindustrie 
grote moeite te voldoen aan de plotseling gestegen vraag naar grote aantallen nieuw materieel.48 
Een van de manieren om de productie te verhogen was door de instelling van de zogenaamde 
schaduwindustrie, waarbij een aantal bedrijven van buiten de luchtvaartsector – voornamelijk 
motorenfabrieken – gereed werd gemaakt om er in oorlogstijd een deel van de fabricage in onder 
te brengen. In de praktijk namen deze fabrieken echter al ruim voor de oorlog volop deel aan de 
bouw van vliegtuigen en speelden zij een grote rol bij het opvoeren van de productie.49 

Ondanks al deze beperkende factoren en praktische problemen, rolden vanaf 1935 verschil-
lende nieuwe vliegtuigtypen van de lopende band, waarmee bestaande en nieuwe eenheden wer-
den uitgerust. De kwaliteit van deze nieuwe toestellen varieerde sterk. Van de nieuwe generatie 
bommenwerpers kon alleen de Vickers Wellington de hooggespannen verwachtingen inlossen. 
Dit toestel kon met een forse bommenlading zonder problemen Berlijn bereiken. Andere vliegtui-
gen zoals de Fairey Battle, de Bristol Blenheim, de Armstrong Whitworth Whitley en de Handley 
Page Hampden, waren bij hun indienststelling al operationeel verouderd, omdat hun defensieve 
bewapening, navigatiehulpmiddelen en faciliteiten voor de bemanning onder de maat waren. 
Verder konden deze toestellen slechts een tamelijk beperkte bommenlast meevoeren en was ook 
hun actieradius (veel) te beperkt om vanaf Britse vliegvelden doelen diep in Duitsland te kunnen 
aanvallen.50 In Scheme m was daarom vastgelegd dat de lichte bommenwerpers dienden te wor-
den vervangen door middelzware en zware toestellen. Deze trend naar steeds zwaardere toestellen 
zou uiteindelijk resulteren in de introductie van viermotorige vliegtuigtypen als de Short Stirling, 
Handley Page Halifax en Avro Lancaster. De oorlog was, zoals we nog zullen zien, echter al geruime 
tijd aan de gang, toen de eerste van deze toestellen de operationele gelederen bereikten. Twee van 
de nieuwe toestellen voor Fighter Command, de Hawker Hurricane en Supermarine Spitfire, bleken 
juist wel van formidabele kwaliteit.51 Zij konden gemakkelijk een snelheid van zeshonderd kilome-
ter per uur halen en waren uitgerust met radioapparatuur en acht machinegeweren in de vleugels 
en niet, zoals voorheen, twee of vier mitrailleurs in de romp.52 Overigens was de Spitfire ontwik-
keld uit het watervliegtuig dat begin jaren dertig deelnam aan de Schneider Trophy, een prestigieuze 
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snelheidswedstrijd voor watervliegtuigen. Het beschikbaar komen van beide jachtvliegtuigen was 
uiterst belangrijk, omdat inmiddels in Britse regeringskringen steeds meer het besef was gerezen, 
dat de bommenwerper niet onkwetsbaar was en met een goed georganiseerde luchtverdediging 
effectief weerstand kon worden geboden. Hierin speelden moderne jachtvliegtuigen en andere 
nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals radar, een cruciale rol. Op basis van deze nieuwe 
inzichten besloot het Air Ministry, overigens onder grote weerstand van de raf-leiding, tot een 
versnelde versterking van het luchtverdedigingsstelsel. Vanaf 1938 kwam hierdoor meer de nadruk 
te liggen op de productie van jachtvliegtuigen en de introductie van radar.53 

Voor het in de lucht houden van het nieuwe materieel waren uiteraard duizenden extra mili-
tairen nodig.54 Het vliegend personeel bestond daarbij niet meer uit alleen vliegers. Door het 
gebruik van steeds geavanceerdere, zwaardere en snellere vliegtuigen werden eind jaren dertig 
tevens de functies van waarnemer, vliegtuigtelegrafist en boordschutter (opnieuw) in het leven 
geroepen.55 De introductie van deze nieuwe vliegende functies kostte tijd. Aan het begin van de 
oorlog bestond vooral op het vlak van navigeren nog een grote achterstand, hetgeen, zoals we 
nog zullen zien, verregaande operationele gevolgen had. Het Air Ministry probeerde trouwens op 
verschillende manieren de extra vacatures te vullen. Eén ervan was de sterke uitbreiding van het 
aantal opleidingsplaatsen in het short service commission scheme, niet alleen voor Britse rekruten, 
maar tevens voor jongemannen uit de ‘witte’ Gemenebestlanden.56 Aan het eind van de jaren der-
tig groeide het aantal vliegers uit Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika hierdoor aan-
zienlijk. Een flink aantal van hen had bij het uitbreken van de oorlog de vliegopleiding inmiddels 
voltooid, waardoor meer dan 10% van de vliegers die in de zomer van 1940 deelnamen aan de Slag 
om Engeland, afkomstig was uit een van deze landen.57 

De aandacht ging tevens uit naar het creëren van personeelsreserves voor de opvang van 
verliezen na het uitbreken van de oorlog. Dit leidde tot de instelling van de Royal Air Force Volun-

Londen 1938. De Secretary of State for Air, Sir 
Howard Kingsley Wood, inspecteert vrijwil-
ligers voor de raf.
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teer Reserve (rafvr).58 Het idee hiervoor was afkomstig van de Director of Training van het Air 
Ministry, air commodore Arthur Tedder. Hij stelde voor een ‘burgerluchtmacht’ op te richten om 
te kunnen beschikken over een operationele reserve voor het vliegende en het grondpersoneel. 
Zijn idee werd direct omarmd en in april 1937 startten de eerste opleidingen op diverse oplei-
dingscentra nabij de grotere Britse steden. Tedder vond dat de toetreding mogelijk moest zijn 
“to the whole middle class in the widest sense of that term”.59 In de praktijk betekende dit dat 
voor een vliegende functie voortaan ‘alleen’ nog het bezit van een einddiploma van de middel-
bare school – het zogeheten school certificate – vereist was, waardoor in het vervolg ook jongeren 
uit minder welgestelde kringen kans maakten op een vliegende functie.60 Vrijwilligers moesten 
tussen de 18 en 25 jaar oud zijn en een contract voor ten minste vijf jaar tekenen.61 Bij het uit-
breken van de oorlog in september 1939 waren al meer dan tienduizend vliegers, waarnemers 
en vliegtuigtelegrafisten-boordschutters opgeleid.62 Zij kwamen bijna allemaal direct in actieve 
dienst, gezien de grote behoefte aan nieuw personeel. Door hun ‘mindere’ afkomst kregen zij 
in eerste instantie allemaal de rang van sergeant. De instroom van zulke grote aantallen nieuw 
opgeleide militairen uit iets lagere sociale klassen had vanzelfsprekend verregaande consequen-
ties op sociaal-cultureel vlak. De belangrijkste was dat het elitaire karakter van het vliegerkorps 
er door afbrokkelde.63 Het beroepspersoneel zag dit met lede ogen aan. Een groot aantal regulars 
haalde in eerste instantie zelfs de neus op voor deze ‘andere mensen, met een andere stijl’.64 De 
oorlogsdreiging zorgde er echter spoedig voor dat beide groepen naar elkaar toegroeiden, niet 
in de laatste plaats vanwege, wederom, de gemeenschappelijke interesse voor de vliegerij. De 
instelling van de rafvr had overigens nóg een gevolg en wel dat het percentage onderofficieren 
onder het vliegend personeel aanzienlijk toenam. Aan het eind van de jaren dertig was het vlieg-
bedrijf daardoor definitief niet langer een ‘officers and elite only’ aangelegenheid. Zoals we nog 
zullen zien, zou deze trend zich tijdens de oorlogsjaren in nog veel sterkere mate doorzetten.

Om de uitbreiding van het aantal rekruten te kunnen faciliteren was uiteraard een fikse 
uitbreiding van de opleidingscapaciteit nodig. Daarom werd in 1935 besloten de reguliere 
vliegopleiding in tweeën te splitsen en de eerste fase van de training, waarbij de leerlingen de 
basisvaardigheden van het vliegen onder de knie moesten krijgen, toe te vertrouwen aan civiele 
vliegscholen.65 De voortgezette opleiding bleef de verantwoordelijkheid van de bestaande raf-
vliegscholen, terwijl de gevechtstraining (nog steeds) voor rekening van de squadrons kwam.66 
Behalve dat sommige staffunctionarissen op het Air Ministry vreesden dat het overdragen van de 
elementaire vliegopleiding aan civiele vliegscholen ten koste ging van de kwaliteit van de vlieg-
training, was tegelijkertijd duidelijk dat in het relatief dichtbevolkte Groot-Brittannië onvol-
doende ruimte voorhanden was om de opleidingscapaciteit sterk uit te breiden.67 Het Britse 
luchtvaartministerie stuurde daarom in mei 1938 een delegatie naar Canada om te proberen een 
aantal vliegscholen naar dat land te verplaatsen. De Canadese regering stemde hier, om binnen-
landspolitieke redenen, vooralsnog echter niet mee in. 

Terwijl de raf-organisatie flink uitdijde, verloor zij tegelijkertijd ook een van haar onderde-
len aan de Britse marine. Het ging hierbij om de Fleet Air Arm of the raf (faa), waaronder vanaf 
1924 alle dek- en katapultvliegtuigen ressorteerden en waarvan ongeveer 70% van de vliegers en 
alle waarnemers het marine-uniform droegen. De rest van het vliegend personeel en vrijwel de 
gehele grondstaf bestonden uit raf-militairen.68 De aansturing van de faa-squadrons was tot 
de overgang tweeledig: tijdens manoeuvres op zee stonden zij onder de operationele controle 
van de Royal Navy. Op de wal vielen zij onder het bevel van de raf. Deze regeling leidde tot wei-
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nig goeds, omdat bij het Air Ministry de strategische taak volledige prioriteit genoot. Dit kwam 
vooral tot uiting bij de aanschaf van nieuw materieel. De faa kreeg bijna uitsluitend de beschik-
king over landvliegtuigen die waren aangepast om te kunnen opereren vanaf vliegdekschepen. 
Veel van deze toestellen waren echter niet robuust genoeg of ongeschikt om te worden ingezet 
vanaf carriers. Het gevolg was dat de luchtvloot van de faa aan het begin van de jaren dertig in 
een uitermate slechte conditie verkeerde. Hoewel de Admiralty in de jaren twintig en dertig con-
tinu voor de teruggave van de vanaf (vliegkamp)schepen opererende raf-eenheden had gepleit, 
kreeg zij uiteindelijk pas in juli 1937 haar zin. De formele teruggave duurde daarna nog bijna 
twee jaar, tot mei 1939.69 De faa kreeg door de overgang de beschikking over vier eigen vliegvel-
den om de eenheden te kunnen onderbrengen wanneer de carriers zich binnengaats bevonden. 
Op een van deze nieuwe bases, Lee-on-the-Solent, werden tevens het hoofdkwartier van de mari-
nevliegdienst en een personeelsdepot gevestigd. De levering van vliegend materieel en reserve-
delen bleef, om wedijver en verspilling te voorkomen, via het Air Ministry lopen. De personeels-
vulling van de marinevliegdienst had veel voeten in de aarde omdat, zoals gezegd, tot dan toe 
een deel van het vliegend personeel en vrijwel de gehele grondstaf door de raf waren geleverd. 
Tijdens de overgangsfase ‘leende’ de raf daarom vijftienhonderd man technisch personeel aan 
de marine. Van hen gingen er achthonderd definitief over naar de faa.70 Het vullen van nieuwe 
vacatures voor vliegende functies geschiedde in eerste instantie vooral door vrijwilligers onder 
het zeevarend personeel over te hevelen naar de faa én door – net als bij de raf – geïnteres-
seerde burgers aan te trekken. De resterende tijd was echter veel te kort om de marinevliegdienst 
nog voor het uitbreken van de oorlog grootschalig uit te breiden en te moderniseren. De faa 

Leerling-vliegers kuieren medio 1939 
naar een aantal klaarstaande Anson-
trainingsvliegtuigen. Eind jaren dertig werd 
de opleidingscapaciteit van de raf sterk 
uitgebreid.
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telde daardoor in september 1939 nog maar zo’n drieduizend man, onder wie driehonderd vlie-
gers en waarnemers. De luchtvloot bestond uit 115 watervliegtuigen en amfibische toestellen die 
waren toegevoegd aan een aantal kruisers en slagschepen en 225 toestellen – jachtvliegtuigen, 
torpedo-spotter-reconnaissance (tsr)-vliegtuigen en duikbommenwerpers – voor operaties vanaf 
in totaal zeven vliegkampschepen.71 

In oorlog

In de tussentijd liepen de spanningen in Europa steeds hoger op. Na de bezetting van het Rijn-
land in maart 1936 en de Anschluß van Oostenrijk in maart 1938, leek in de zomer van hetzelfde 
jaar een oorlog voor de eerste keer onafwendbaar. Hitler dreigde toen Sudetenland, een regio in 
Tsjecho-Slowakije waar veel Rijksduitsers woonden, binnen te vallen en te bezetten. Tijdens de 
haastig belegde Conferentie van München kon ternauwernood een Europees conflict worden 
voorkomen, vooral omdat Frankrijk en Groot-Brittannië instemden met de annexatie van een 
groot deel van Tsjecho-Slowakije, waaronder Sudetenland.72 Het (tijdelijk) afwenden van de oor-
log was voor de raf belangrijk omdat daarmee extra tijd voorhanden leek voor de uitbreiding 
van het krijgsmachtdeel.73 Het bleek uitstel van executie. Zodra bekend werd dat Duitsland en de 

Twee Fairey 111f-watervliegtuigen aan boord van het slagschip hms Valiant, begin jaren dertig. Met de overhe-
veling van de Fleet Air Arm naar de Britse marine in mei 1939, kwamen alle dek- en boordvliegtuigen onder het 
bevel van de Admiralty te ressorteren.
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Sovjet-Unie een non-agressiepact hadden gesloten, bereikten in de zomer van 1939 de spannin-
gen een nieuw hoogtepunt. In de vroege morgen van 1 september vielen Duitse troepen Polen bin-
nen. Nadat Hitler niet was ingegaan op de eis zijn troepen uit Polen terug te trekken, verklaarden 
op 3 september achtereenvolgens Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland en was 
de Tweede Wereldoorlog een feit. De Britse regering stelde vanaf nu wel alles in het werk om de 
eigen defensie, en de raf in het bijzonder, zo veel mogelijk verder te versterken. Een van de eerste 
maatregelen was de vliegtuigproductie tot het uiterste op te voeren. Daarvoor werden de tot dan 
toe bestaande productiebeperkingen om de reguliere Britse economie te beschermen, terzijde 
geschoven. Bovendien werd in mei 1940 het Ministry of Aircraft Production ingesteld, onder leiding 
van Lord Beaverbrook. Deze mediamagnaat besloot al direct na zijn aanstelling tot de voorlopige 
concentratie van de productie op vijf vliegtuigtypen.74 Tegelijkertijd werd de ontwikkeling van 
nieuwe vliegtuigtypen, met uitzondering van de zware bommenwerpers, voorlopig op een laag 
pitje gezet. Al deze maatregelen hadden resultaat. In 1940 rolden vijftienduizend toestellen van 
de lopende band, bijna twee keer zo veel als het jaar ervoor.75

De sterke opvoering van de vliegtuigproductie legde een enorm beslag op de beschikbare 
grondstoffen en het Britse arbeidspotentieel. Halverwege de oorlog waren bijna 1,8 miljoen 
mensen, onder wie een groot aantal vrouwen, werkzaam in de vliegtuigindustrie.76 De output 
steeg gestaag. In 1944 werd een productierecord van 26.000 vliegtuigen behaald. Toch was dit 
alles niet genoeg. Al voor de oorlog waren missies naar Canada (zomer 1938) en Australië (voor-

Bommenwerpercrews lopen eind 1939 op een Brits vliegveld naar hun Wellingtons. Vanwege de kwetsbaarheid 
voor jachtvliegtuigen, opereerden de eenheden van Bomber Command al snel na het uitbreken van de oorlog 
alleen nog ’s nachts.
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jaar 1939) gereisd om te onderhandelen over de seriebouw van Britse vliegtuigen in deze landen. 
Beide delegaties boekten succes, waardoor ook buiten Groot-Brittannië na verloop van tijd vlieg-
tuigen als de Blenheim, Hampden en Beaufort van de productieband rolden.77 Verder bezocht in 
het voorjaar van 1938 een handelsdelegatie de toen nog neutrale Verenigde Staten om de moge-
lijkheden voor de aanschaf van Amerikaans materieel in kaart te brengen. Het resulteerde in de 
aankoop van vierhonderd toestellen: Hudsons voor verkenningsdoeleinden en Harvards voor 
de vliegtraining. Deze eerste koopopdracht was slechts het begin.78 Vooral na de instelling van 
de lend lease act in maart 1941, verwierf de raf steeds grotere aantallen vliegtuigen van Ameri-
kaanse makelij.79 Hoewel de vliegtuigproductie in eigen land vanaf 1940 dus de hoogte in schoot 
en ook steeds meer materieel uit vooral de Verenigde Staten afkomstig was, bestond er tussen 
de verschillende raf-onderdelen zeker in de eerste oorlogsjaren een grote wedijver over de toe-
kenning van het nog schaarse nieuwe materieel. Dit gold vooral voor de vanaf 1941 beschikbaar 
komende zware viermotorige bommenwerpers. De Admiralty was van mening dat ook Coastal 
Command voor de onderzeebootbestrijding de beschikking moest krijgen over zware bommen-
werpers. Het Air Ministry en ook de Britse premier, Sir Winston Churchill, bleven tijdens de 
oorlogsjaren evenwel continu voorrang geven aan de uitbouw van Bomber Command. Daardoor 
werden gedurende de hele oorlog veruit de meeste zware bommenwerpers aan dit onderdeel 
toegekend. Zelfs toen op de Atlantische Oceaan in 1941 en 1942 zorgwekkend grote aantallen 
schepen verloren gingen, leidde dit niet tot een koerswijziging.80 Uiteindelijk kwam het pas in 
november 1942 tot een allesomvattende regeling, waarbij werd besloten dat Coastal Command 
voornamelijk met viermotorige Amerikaanse toestellen zou worden versterkt.81 

Dat de snelle en sterke uitbreiding van de raf en de faa niet vlekkeloos verliep, bleek 
onder meer bij de opzet van een organisatie voor de reparatie van beschadigde vliegtuigen. 
Deze taak kwam vanaf 1940 grotendeels in handen van een door Morris Motors gerunde civiele 
organisatie, de civilian repair organisation (cro), omdat hiervoor niet genoeg (gekwalificeerd) 
militair personeel beschikbaar was.82 Het overvliegen van de herstelde (en ook fabrieksnieuwe 
toestellen) kwam trouwens ook voor rekening van een burgerorganisatie, de in 1939 opgerichte 
Air Transport Auxiliary (ata). Hierbij waren vooral voor gevechtstaken afgekeurde vliegers én 
vrouwelijke vrijwilligers met een vliegbrevet ingedeeld. Voor de bevoorrading van de eenheden 
en vliegvelden met munitie nam de raf talloze nieuwe munitiedumps in gebruik en voor de 
brandstofvoorziening verrees dicht bij enkele havensteden een aantal grote opslagdepots. Van 
daaruit werden vliegvelden over het spoor en via de weg voorzien van olie en kerosine. Later in 
de oorlog kwam ook nog een pijpleidingnetwerk tot stand, waardoor de brandstof nog sneller 
en eenvoudiger naar de vliegvelden kon worden getransporteerd.83 Om alle nieuwe onderdelen, 
staven en eenheden te kunnen huisvesten, vorderde de raf tal van grote gebouwencomplexen 
en landgoederen.84 Tevens werd beslag gelegd op civiele luchtvaartterreinen en de aanleg van 
nieuwe vliegvelden flink opgeschroefd.85 De meeste van de nieuwe bases waren gesitueerd in het 
relatief vlakke en dunbevolkte oosten van het land. Door het aannemen van de Emergency Powers 
(Defence) Act kon het onteigenen van particuliere grond, hetgeen vóór de oorlog tot grote ver-
traging had geleid bij de aanleg van nieuwe bases, nu versneld plaatsvinden. Hierdoor konden 
in de volgende vijf jaar meer dan 680 nieuwe vliegvelden in gebruik worden genomen, waarvan 
de meeste waren voorzien van betonnen startbanen en elektrische verlichting. Deze voorzienin-
gen waren nodig omdat de raf steeds grotere en zwaardere toestellen kreeg en er veel vaker bij 
duisternis werd gevlogen.86 Net als voor de productie van nieuwe vliegtuigen, vergde de aanleg 



HOOFDSTUK 134

van de nieuwe bases een grote hoeveelheid mankracht, materieel en grondstoffen. Om in korte 
tijd zoveel nieuwe stations te kunnen opleveren, werd daarom hoofdzakelijk gebruikgemaakt 
van prefabricated onderkomens en hangaars. De kwaliteit van deze gebouwen was daardoor een 
stuk minder solide en luxueus dan voorheen. Zo waren veel werkruimtes en slaapvertrekken in 
nissen- en romneyhutten ondergebracht. Deze halfronde onderkomens van golfplaten waren 
in de wintermaanden koud en vochtig en in de zomermaanden bloedheet. De nieuwe vliegvel-
den waren wel allemaal, in tegenstelling tot voor de oorlog, voorzien van een verkeersleiding en 
meteorologische dienst. Voor het landen onder slechte weersomstandigheden beschikten bijna 
alle grotere vliegvelden bovendien over een radiobaken.

De al voor de oorlog ingezette uitbreiding van het personeelsbestand van de raf, zette zich na 
september 1939 in een nóg hoger tempo voort. In de zomer van 1940 telde de raf al 440.000 mili-
tairen. Ruim een jaar later was de personeelssterkte verder gegroeid tot 840.000 man en medio 1942 
telde zij een miljoen actieve militairen. Veel van dit personeel stroomde het krijgsmachtdeel in als 
dienstplichtige, omdat de Britse regering in de herfst van 1939 de opkomstplicht had ingesteld. De 
dienstplichtigen waren voor het merendeel afkomstig uit de lagere bevolkingsklassen en dienden 
vooral bij de grondstaf. Tallozen van hen meldden zich vervolgens aan voor een vliegende functie.87 
Hiervoor kwamen ook tijdens de oorlogsjaren alleen vrijwilligers in aanmerking.88 Omdat door de 
grote verliezen nu veel meer rekruten nodig waren, was het weldra nodig de toelatingseisen aan-
zienlijk te verruimen.89 Niet langer was de sociale achtergrond nog bepalend en ook aan ras, leef-

Een blik op de productielijn voor viermotorige Short Stirling-bommenwerpers. De Stirling was de eerste viermo-
torige bommenwerper van de raf. Er werden er bijna 2.400 gebouwd.
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tijd, fysieke gesteldheid en het bezit van diploma’s werden vanaf de zomer van 1940 nauwelijks nog 
stringente voorwaarden gesteld.90 Wanneer een vrijwilliger weinig opleiding had genoten, bestond 
er zelfs de mogelijkheid tot het volgen van een bijscholingscursus.91 Een combinatie van uithou-
dingsvermogen, enthousiasme en het juiste karakter was voortaan voldoende om kans te maken 
te worden toegelaten tot de vliegende gelederen.92 Hoewel hierdoor voortaan dus vrijwel iedereen 
op een vliegende carrière mocht hopen, van schoolverlaters tot getrouwde huisvaders, behield de 
raf-leiding tijdens de oorlogsjaren nog steeds een grote voorkeur voor vrijwilligers van gegoede 
komaf, omdat deze, zo was haar perceptie, het beste zouden voldoen als vlieger en leidinggevende.93 

Behalve dat van de oorlogsvrijwilligers de leeftijd, het opleidingsniveau en de sociale afkomst 
veel sterker varieerden dan voorheen, verschilde ook hun motivatie om zich aan te melden voor 
een vliegende functie. Veel van hen namen in de eerste plaats dienst om hun land te dienen. De 
liefde voor het vliegen speelde slechts tot op zekere hoogte een rol en was lang niet zo dominant 
bij de keuze om het uniform aan te trekken als vóór de oorlog. Voor vrijwilligers van bescheiden 
komaf was het bovendien een manier om een zekere status te verwerven. De reden van het aanmel-
den was, kort gezegd, veel meer een mix van patriottistische gevoelens, de wens een steentje bij te 
dragen, het verlangen in hoger aanzien te staan, een zucht naar avontuur én een warme interesse 
voor de luchtvaart. Opvallend genoeg verminderden de continu hoge verliezen tijdens de oorlogs-
jaren geenszins de aantrekkingskracht van de vliegende functies. Veel vrijwilligers stonden bij hun 
toetreding in hun jeugdige overmoedigheid zelfs in het geheel niet stil bij de mogelijke gevolgen 
van hun dienstneming. Dat zij als oorlogsvlieger een gerede kans liepen de oorlog niet te overle-
ven, kwam niet in hen op. Dit gevoel van onsterfelijkheid zouden velen bij zich blijven dragen tot 
na het bereiken van de operationele gelederen.94 

Een andere belangrijke verandering op personeelsgebied in vergelijking met de voor-
oorlogse raf, was dat er sinds het begin van de oorlog steeds meer vrouwen bijkwamen. Zij 
behoorden tot de in juni 1939 in het leven geroepen Women’s Auxiliary Air Force (waaf) en ver-
richtten ondersteunende werkzaamheden als kokkin, schoonmaakster, mecanicien, elektricien, 
verkeersleider, parachutepakker en codespecialist, zodat een groot aantal mannen kon worden 
vrijgemaakt voor gevechtsfuncties. Medio 1943 telde het hulpkorps al meer dan 180.000 vrou-
wen. Dit was zo’n 15,5% van de totale personeelssterkte van de raf. De Britse luchtmachtleiding 
probeerde, afgezien van de functionele contacten op de werkvloer, de vrouwen zo veel mogelijk 
van de mannelijke collega’s gescheiden te houden. De waaf had mede om deze reden een geheel 
eigen hiërarchische lijn met alleen vrouwelijke officieren, eigen messes en recreatieruimtes. 
Overigens had ook de Royal Navy vanaf 1939 een ‘pool’ met vrouwelijke militairen. Zij maakten 
deel uit van de Women’s Royal Navy Service (wrns). Hoewel dit hulpkorps lang niet zo groot zou 
worden als de waaf, waren bij de Britse marine in 1944 toch zo’n 75.000 vrouwen in dienst. Zij 
waren alleen gestationeerd op ‘de wal’, onder meer op een aantal vliegkampen van de faa.95

Buitenlandse inbreng

Door de uitbreiding met vrijwilligers en dienstplichtigen uit alle bevolkingslagen en van beide 
seksen, onderging de raf in sociaal opzicht een ongekende metamorfose. De personeelssamen-
stelling wijzigde daarnaast echter op nóg een manier. Na het begin van de oorlog groeide name-
lijk ook het percentage buitenlanders sterk. Het ging hierbij niet langer alleen om vrijwilligers 
uit de Gemenebestlanden. De eerste grote groepen niet-Britten waren namelijk afkomstig van 
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het Europese continent. Het waren militairen uit Polen, Tsjecho-Slowakije, Noorwegen, Neder-
land, België en Frankrijk die, nadat hun vaderland onder de voet was gelopen, aan het begin van 
de zomer van 1940 in groten getale hun heil zochten in Groot-Brittannië. Het luchtvaartperso-
neel uit deze landen vond weldra onderdak bij de raf. Deze goed gemotiveerde militairen wil-
den niets liever dan aan de zijde van de Britse luchtstrijdkrachten verder strijden tegen de bezet-
ters van hun vaderland. De Allied Air Forces kregen daarvoor de beschikking over eigen, nationale 
contingenten die al dan niet met enige bestuurlijke zelfstandigheid, maar zonder uitzondering 
onder Brits operationeel bevel, onder de vlag van de raf gingen opereren. Op zijn hoogtepunt 
stonden er 30.000 uit Europa afkomstige oorlogsvliegers onder Brits bevel. Zij dienden in ‘eigen’ 
nationale squadrons, maar ook bij reguliere Britse eenheden.96 Naast deze omvangrijke groep 
personeel uit bezet gebied, kwamen er behoorlijk wat militairen uit neutrale landen over. Dit 
waren niet alleen avonturiers, maar ook idealisten die wilden meevechten voor het behoud en 
herstel van vrijheid en democratie.97 De grootste groep bestond uit ongeveer tienduizend Ame-
rikanen. De meesten van hen staken in de eerste oorlogsperiode, toen de Verenigde Staten nog 
neutraal waren, clandestien de grens met Canada over om zich als vrijwilliger bij de Canadese 
luchtmacht aan te sluiten. Enkele honderden Amerikanen traden rechtstreeks in dienst van 
de raf. Zij kwamen onder meer terecht in drie tussen september 1940 en april 1941 opgerichte 
jachteskaders met Amerikaanse vrijwilligers, de zogenaamde Eagle-squadrons.98 Een andere 

Een Australische wervingsposter die vrij-
willigers oproept zich te melden voor een 
vliegende functie bij de Royal Australian Air 
Force. Veel vrijwilligers van ‘Down Under’ 
kwamen uiteindelijk in Groot-Brittannië 
terecht.
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opmerkelijke leverancier van neutraal personeel was Argentinië, dat sinds jaar en dag nauwe 
banden met Groot-Brittannië onderhield. Dit land stelde een contingent van meer dan zeshon-
derd man aan de raf beschikbaar.99 

De aantallen militairen uit de Europese en neutrale landen die de raf instroomden, waren 
aanzienlijk kleiner dan de grote groepen vrijwilligers uit de landen van het Gemenebest. Na het 
uitbreken van de oorlog schaarden laatstgenoemde naties zich door de nauwe culturele en his-
torische banden meteen vierkant achter het moederland en verklaarden eveneens de oorlog aan 
Duitsland. Dat de gevoelens van eenheid en lotsverbondenheid sterk waren, bleek onder meer 
uit het feit dat het Air Ministry nu wél groen licht kreeg om een deel van de vliegopleiding te ver-
plaatsen naar Canada. In december 1939 besloten Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-
Zeeland hiertoe tijdens een conferentie in Ottawa. Met de instelling van het British Common-
wealth Air Training Plan (bcatp) schiepen zij de voorwaarden om duizenden oorlogsvrijwilligers 
uit deze landen op uniforme wijze zo snel mogelijk klaar te stomen voor gevechtsoperaties. 
Afgesproken werd dat het meeste personeel in Canada zou worden opgeleid, omdat dit land zich 
op relatief korte afstand van het inzetgebied bevond. Er zouden ruim zeventig (vlieg)scholen, 
depots en onderhoudscentra worden opgezet. Ongeveer tegelijkertijd kreeg het Air Ministry toe-
stemming om veertien bestaande raf-vliegscholen uit Groot-Brittannië over te plaatsen naar 
het Noord-Amerikaanse land. Op een later moment zouden nog eens vijftien Britse vliegscholen 
en trainingseenheden volgen. 

De start van het bcatp verliep moeizaam. De aanleg van nieuwe vliegvelden en de aanschaf 
en levering van lesvliegtuigen namen vanzelfsprekend de nodige tijd in beslag. Voorts was er in de 
beginperiode een groot gebrek aan kundige instructeurs en was er alleen een sterk verouderde trai-
ningssyllabus beschikbaar. Deze was niet bruikbaar voor het klaarstomen van oorlogsvliegers die 
waren bestemd voor het besturen van zware, snelle en geavanceerde toestellen. Het duurde daarom 
tot 1942 voordat de opleidingen op gestandaardiseerde en professionele wijze waren georganiseerd. 
Op dat moment was het bcatp inmiddels volledig op stoom gekomen en werden iedere vier weken 
ongeveer vijftienhonderd oorlogsvliegers ‘afgeleverd’. Na het sluiten van de laatste vliegscholen 
in 1945 waren meer dan 130.000 man vliegend personeel en 80.000 man grondpersoneel opgeleid. 
Het bcatp is daarmee van vitaal belang geweest om de raf binnen korte tijd op verantwoorde 
wijze explosief te kunnen uitbreiden en een continue toestroom van nieuw getraind personeel te 
kunnen garanderen.100 Veel jongemannen die via het bcatp werden opgeleid waren, zoals gezegd, 
afkomstig uit de ‘witte’ Gemenebestlanden: 134.000 van de 340.000 oorlogsvliegers die tijdens 
de oorlogsjaren dienst deden bij de raf, hadden de Canadese, Australische, Nieuw-Zeelandse of 
Zuid-Afrikaanse nationaliteit.101 Bij de instelling van het bcatp was besloten dat deze militairen 
zo veel mogelijk zouden worden geconcentreerd in eigen nationale eenheden.102 Door hun natio-
nale achtergrond te benadrukken konden de Gemenebestlanden dan immers beter uitdragen dat 
zij als onafhankelijk land bijdroegen aan de oorlogsinzet. Vooral Canada hechtte hier grote waarde 
aan. Veel Britse officials daarentegen, waren van mening dat dit de operationele aansturing belem-
merde en het moreel aantastte.103 Van een volledige samentrekking van het Gemenebestpersoneel 
in ‘eigen’ nationale squadrons was dan ook nimmer sprake, zo blijkt uit de beschikbare cijfers. Van 
de Canadese militairen diende in 1944 zelfs minder dan de helft in eigen eenheden.104 

Door de hiervoor genoemde veranderingen op personeelsvlak – de instroom van militairen 
uit een veel breder spectrum van de maatschappij, grote groepen buitenlanders, vrouwen, en 
militairen van een andere etniciteit – kreeg de raf tijdens de oorlogsjaren een compleet ander 
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karakter. De intieme en elitaire sfeer die het krijgsmachtdeel tijdens het Interbellum zo had 
getypeerd, verdween na het begin van de oorlog als sneeuw voor de zon. Het rustieke en luxu-
euze leventje van vliegen en recreëren maakte plaats voor een veel minder comfortabel bestaan 
op vaak overbevolkte stations, waarbij het uitvoeren van gevechtsoperaties en het overleven cen-
traal stonden. Oorlogsvliegers dienden een tour of operations – een vastgesteld aantal gevechts-
missies of operationele vlieguren – te voltooien. Daarna hadden zij recht op een verlofperiode, 
gevolgd door de indeling bij een trainingseenheid als instructeur. De instelling van de tour of 
operations was van groot belang voor het hooghouden van het moreel en gaf oorlogsvliegers 
houvast om vol te houden, zeker in tijden waarin veel verliezen werden geleden.105 

Ook tijdens de oorlogsjaren stond het squadron centraal in het dagelijks leven van de oor-
logsvliegers. Het vormde door de grote veranderingen die de raf in de tussentijd had onder-
gaan, echter niet langer een ‘sociaal bolwerk’ bestaande uit militairen van een veelal gelijk-
waardige achtergrond.106 In de oorlogssquadrons waren, zoals gezegd, tal van nationaliteiten 
vertegenwoordigd, kwam het personeel uit alle lagen van de samenleving en varieerde ook de 
leeftijd sterker. Bovendien had de meerderheid van het vliegend personeel tijdens de oorlogsja-
ren de rang van onderofficier in plaats van officier.107 Ondanks deze sterke diversiteit qua ach-

Canadese vrijwilligers marcheren na de afronding van hun opleiding begin 1941 naar een haven aan de oostkust 
om te embarkeren op een schip naar Groot-Brittannië. Canada was een van de hoofdleveranciers van personeel 
aan de Britse luchtstrijdkrachten. 
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tergrond, was er ook tijdens de oorlog sprake van een sterke onderlinge verbondenheid doordat 
de oorlogsvliegers voor hun overleving sterk van elkaar afhankelijk waren en een zelfde doel 
nastreefden: het op de knieën krijgen van Duitsland. Er was – populair gezegd – sprake van een 
band of brothers. Overigens was dit saamhorigheidsgevoel veel sterker voelbaar in de kleinere 
jachteskaders dan in de veel grotere en daardoor ook minder hechte bommenwerpereenheden, 
waar doorgaans een wat onpersoonlijker sfeer hing. Dit wil overigens niet zeggen dat hier geen 
sprake was van een sterke onderlinge lotsverbondenheid. Ook in de bommenwerpersquadrons 
was dit solidariteitsgevoel wel degelijk aanwezig. Veruit het sterkst en diepst waren deze gevoe-
lens van saamhorigheid echter wanneer de bemanningsleden tot dezelfde crew behoorden. De 
crew vormde in de grote, soms uit enkele honderden vliegers bestaande bommenwerpereen-
heden, namelijk veel meer de entiteit waarom het draaide, omdat de crewleden elkaar door en 
door kenden, continu met elkaar optrokken én bij de uitvoering van de gevechtsoperatie exact 
dezelfde risico’s en gevaren liepen. Deze enorme wederzijdse afhankelijkheid schiep automa-
tisch een sterke onderlinge lotsverbondenheid.108 

Ondanks de enorme gedaanteverwisseling die het krijgsmachtdeel na 1939 onderging, pro-
beerde de raf-leiding, het is hiervoor al even gememoreerd, de bestaande scheidslijnen tussen 
de verschillende categorieën personeel – tussen vliegers en niet-vliegers en tussen officieren en 
onderofficieren – zo veel mogelijk in stand te houden. De kloof tussen het vliegend personeel 
en de grondstaf bleef tijdens de oorlog vooral gehandhaafd vanwege de rangverschillen tussen 
beide groepen, omdat er op de werkvloer nauwelijks contacten over en weer waren én omdat 
de oorlogsvliegers zichzelf als een elitekorps beschouwden. Het grond- en vliegend personeel 
leefde daardoor ook tussen 1939 en 1945 grotendeels in gescheiden werelden.109 Aan de bestaande 
verschillen tussen officieren en onderofficieren werd eveneens nauwelijks getornd, omdat de 
raf-leiding jongemannen uit betere milieus nog steeds het meest geschikt achtte om te dienen 
als officier en vlieger: alleen zij waren door opvoeding en opleiding gezegend met voldoende 
leiderschapskwaliteiten. Dit laatste was zeker van belang wanneer de vlieger gezagvoerder was 
van een meerkoppige bemanning.110 Het was in dit opzicht dan ook niet zo vreemd dat bij de bre-
vettering van nieuw personeel slechts een derde van de geslaagden de status van officier kreeg 
en dat dit vooral militairen van goede komaf betrof.111 Zij genoten aanmerkelijk meer rechten op 
het gebied van voeding, kleding en salaris dan onderofficieren.112 Uiteindelijk bleef de strakke 
scheiding tussen officieren en onderofficieren, ondanks een poging van onder meer de Cana-
dese regering in 1942 om al het vliegend personeel de officiersstatus te geven, de hele oorlog in 
stand. Een volledige vermenging van de vliegende gelederen vond daardoor vrijwel alleen plaats 
tijdens de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de oorlogsvluchten. Door al deze beper-
kingen zochten veel bemanningen buiten diensttijd hun vertier buiten het vliegveld in pubs en 
andere uitgaansgelegenheden, omdat zij daar wel ongedwongen konden samenzijn.113

Een strijd om overleving

Hoewel, zoals gezegd, in Groot-Brittannië vooraf werd gevreesd voor massale Duitse luchtaan-
vallen, bleven deze na het uitbreken van de oorlog in september 1939 voorlopig uit. Tijdens de 
relatief rustige eerste fase van de strijd – door de Britten de phoney war genoemd – waagden 
Duitse vliegtuigen zich maar sporadisch boven Brits grondgebied, vooral omdat Hitler in deze 
periode nog de mogelijkheden aftastte om een wapenstilstand met de Britse regering te sluiten. 
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Groot-Brittannië zelf stelde zich eveneens passief op uit vrees voor massale Duitse vergeldings-
bombardementen én omdat zijn krijgsmacht nog steeds niet klaar was voor een grote confron-
tatie. Dat gold, het is al aangegeven, zeker ook voor de raf, die in september 1939 nog altijd 
‘slechts’ uit 170.000 man en een kleine vijftienhonderd eerstelijnsvliegtuigen bestond.114 Alleen 
Bomber Command kwam direct in actie, maar beperkte zich – uit angst voor het maken van bur-
gerslachtoffers – tot het aanvallen van schepen op zee en het droppen van pamfletten boven 
Duitsland. De luchtacties tegen de Duitse oorlogsschepen gingen gepaard met zware verliezen, 
waardoor de raf-leiding al snel tot de overtuiging kwam dat daglichtoperaties met gesloten for-
maties bommenwerpers zonder jagerbescherming niet mogelijk waren.115 Noodgedwongen kon 
dus vrijwel direct uitsluitend nog ’s nachts worden geopereerd. Voordeel hiervan was wel dat 
(voorlopig) nauwelijks tegenstand van nachtjagers en luchtafweer werd ondervonden. Tegelijk 
maakten de nachtvluchten echter ook duidelijk, dat het zelfs voor zeer ervaren bemanningen 
een helse toer was om een doelwit te vinden. Het gebrek aan aandacht voor navigeren in het 
Interbellum deed zich nu pijnlijk gevoelen. Een intensieve inzet was voorlopig ook niet mogelijk 
door de nog steeds uiterst beperkte reserves.116 Om de operationele eenheden in de operatio-
nele commando’s voortaan uitsluitend nog te belasten met gevechtsoperaties, was het nodig 
om begin 1940 een aantal gevechtseenheden uit de frontlijnsterkte terug te trekken en deze om 
te vormen tot operational training units (otu’s) voor de gevechtstraining van nieuw gebrevet-
teerde vliegers.117 Doordat de trainingseenheden (vanzelfsprekend) niet de beschikking kregen 
over het nieuwste materieel, het niveau van de instructeurs meer dan eens te wensen overliet en 
de ‘groene’ bemanningen nog ervaring ontbeerden, vond er bij deze trainingseenheden een zeer 
groot aantal ongevallen plaats. Alles bij elkaar verloren daarbij gedurende de oorlog meer dan 
5.300 (pas) gebrevetteerde vliegers het leven en raakten er ruim 3.100 gewond.118 

Begin april 1940 kwam aan de periode van aftasten een einde en opende Duitsland het offen-
sief. Binnen korte tijd werden achtereenvolgens Denemarken, Noorwegen, Nederland, België 
en Frankrijk onder de voet gelopen. De raf, die onder meer vanaf begin september 1939 met 
diverse eenheden op Franse bodem was gestationeerd ter ondersteuning van het Britse Expedi-
tieleger, kon tegen de Luftwaffe, die over kwalitatief beter materieel beschikte en ook numeriek 
sterk in de meerderheid was, weinig uitrichten. De langzame en slecht bewapende Battles, Blen-
heims en Lysanders bleken geen partij voor de Duitse jachtvliegtuigen. Verder hadden de raf-
jachtvliegers geen gevechtservaring, waardoor zij veelal nog gebruikmaakten van verouderde 
tactieken en kwetsbare gevechtsformaties.119 Medio mei waren daardoor al meer dan tweehon-
derd vliegtuigen verloren gegaan.120 Daar kwam bij dat de Franse regering, gelet op de steeds 
nijpender wordende militaire situatie, al snel om versterkingen begon te verzoeken. Ondanks 
het negatieve advies van de commandant van Fighter Command, air chief marshal Hugh Dowding, 
ging het Britse oorlogskabinet in de loop van mei overstag en stuurde een aantal extra squa-
drons naar Frankrijk.121 De Britse luchtverdediging raakte door de verplaatsing van die eenhe-
den naar het continent ernstig verzwakt.122 Bovendien leidde de steun aan Frankrijk niet tot een 
verbetering van de situatie. Eind mei begon vanuit Duinkerken een massale evacuatieoperatie. 
Vanuit de omsingelde havenstad, geteisterd door zware bombardementen en beschietingen, 
wisten in amper een week tijd op haast miraculeuze wijze ongeveer 338.000 Britse en geallieerde 
troepen naar Groot-Brittannië te ontsnappen. Bij de inzet boven Duinkerken en het Kanaal leed 
de raf, die daarbij inmiddels weer opereerde vanaf vliegvelden in Zuid-Engeland, andermaal 
zware verliezen. 
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Na de inname van het noorden van Frankrijk, richtte de Wehrmacht zich op de bezetting van de 
rest van het land. Op 22 juni legde Frankrijk definitief de wapens neer. De evacuatie van Duinker-
ken en de Franse nederlaag brachten een schok teweeg bij de Britse bevolking. Groot-Brittannië 
stond er nu immers alleen voor. Met ingehouden adem wachtte zij af wat het Duitse leger nu 
voor haar in petto had. Veel burgers hielden rekening met een Duitse invasie en al snel groeide 
de vrees voor spionage, luchtlandingen en sabotageacties. Ook binnen de raf was sprake van 
een crisissituatie, vooral omdat Fighter Command bij de strijd in Frankrijk 453 Hurricanes en 
Spitfires en 362 jachtvliegers had verloren.123 Veel squadrons waren hierdoor aan het begin van 
de zomer nog steeds niet op volle sterkte. De opengevallen posities werden daarom zoveel moge-
lijk opgevuld met vliegers van andere raf-onderdelen, de faa en door de integratie van buiten-
lands personeel.124 Ook werden de vliegopleidingen en de gevechtstraining voor nieuwe vliegers 
sterk ingekort.125 Hoewel Groot-Brittannië zich in een penibele situatie bevond, wilde Winston 
Churchill, de in mei aangetreden nieuwe premier, niets weten van een vredesakkoord met Duits-
land, waarop door sommigen binnen de Britse regering werd gezinspeeld. De Duitse dictator 
gaf daarop halverwege juli opdracht een invasie voor te bereiden. De korte adempauze die ook 
de Luftwaffe nodig had om zich te reorganiseren, bleek van onschatbare waarde voor de raf om 
zich te herpakken voor de allesbeslissende confrontatie: de Slag om Engeland. Om een invasie te 
kunnen uitvoeren, gold het veroveren van de alleenheerschappij in de lucht door de Luftwaffe als 
een conditio sine qua non. Groot-Brittannië beschikte echter na de koerswijziging van eind jaren 

Een Spitfire van het 222 Squadron wordt in mei 1942 op North Weald van brandstof en munitie voorzien. Het 
jachtvliegtuig speelde, samen met de Hurricane, een doorslaggevende rol tijdens de Slag om Engeland in de 
zomer van 1940.
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dertig over een goed werkende luchtverdediging. Deze bestond in de eerste plaats uit een keten 
van radarstations aan de zuid- en oostkust, zodat vanuit zee naderende vliegtuigen vroegtijdig 
konden worden opgemerkt. De squadrons van Fighter Command waren daardoor in staat de bin-
nenvliegende bommenwerpers op de juiste plaats te onderscheppen. De aansturing geschiedde 
via ondergrondse operatieruimtes op enkele belangrijke vliegvelden. Een waarnemingsdienst, 
ballonbarrages en een groot aantal luchtdoelkanonnen completeerden het geheel.126

De eigenlijke luchtslag begon medio juli 1940 met aanvallen op scheepskonvooien in het 
Kanaal. Vervolgens kwamen vanaf half augustus stelselmatig de belangrijkste vliegvelden en 
radarstations in Zuid-Engeland onder vuur te liggen. Omdat deze een centrale rol speelden in 
de defensie, wankelde de luchtverdediging. Zij hield uiteindelijk stand, deels door het vasthou-
dende optreden van de betrokken jachtvliegers en deels door de vrijwel continue aanvoer van 
nieuwe en gerepareerde jachttoestellen, maar vooral door een tactische blunder van de bevelheb-
ber van de Luftwaffe, Hermann Göring. Ongeduldig geworden door het uitblijven van resultaten 
en woedend over Britse bombardementen op het Rijksgebied, wijzigde Göring begin september 
de Duitse strategie. Hij gaf de Luftwaffe opdracht Londen en andere steden te gaan bestoken, 
met de intentie het moreel van de Britse burgers te breken. De hoofdstad kreeg een aantal zware 
aanvallen te verduren die aanzienlijke schade aanrichtten, maar de raf gaf geen krimp. Hitler 
liet korte tijd later zijn plannen voor een invasie in Groot-Brittannië varen en begon zijn pijlen 
vervolgens te richten op de Sovjet-Unie.127 Dit betekende niet dat Groot-Brittannië nu verder 
ongemoeid werd gelaten. Eind september veranderde Göring andermaal van strijdwijze en liet 
zijn bommenwerpers voortaan vrijwel alleen nog ’s nachts boven Groot-Brittannië vliegen. Deze 
luchtcampagne kreeg in Groot-Brittannië bekendheid als the Blitz en duurde tot het voorjaar van 
1941. Vooral Londen lag in deze periode veelvuldig onder vuur. Verder voerde de Luftwaffe in de 
nacht van 14 op 15 november een verwoestende aanval uit op de industriestad Coventry, waarbij 
meer dan vijfhonderd burgers omkwamen en het historische centrum volledig in de as werd 
gelegd.128 Het moreel van de Britse burgers bleef echter zo goed als onaangetast, ondanks het 
verlies van 43.000 mensenlevens tussen begin september 1940 en eind mei 1941.129 

De nachtelijke verdediging van Groot-Brittannië liet op dat moment nog ernstig te wensen 
over. Fighter Command kon aanvankelijk alleen verouderde vliegtuigen als de Blenheim en de 
voor dagoperaties ongeschikt gebleken Defiant in de strijd werpen. Deze toestellen waren aan-
gewezen op de hulp van zoeklichten om jacht te kunnen maken op vijandelijke vliegtuigen. Dit 
was een haast ondoenlijke opgave, temeer daar de Blenheim als nachtjager totaal ongeschikt 
was. Het toestel was veel te langzaam en miste bovendien vuurkracht.130 Uit pure wanhoop ging 
Fighter Command er zelfs enige tijd toe over de veel snellere maar voor dit doel totaal ongeschikte 
Spitfires in de strijd te werpen. Pas met de intrede van de Beaufighter en steeds grotere hoeveel-
heden luchtafweer, kantelde begin 1941 ook langzaam de nachtelijke luchtstrijd boven Groot-
Brittannië in het voordeel van de raf. Dit tweemotorige toestel, dat een snelheid kon ontwikke-
len van bijna 550 km/h en was voorzien van een boordradar, vier 20 millimeterkanonnen en zes 
machinegeweren, boekte al snel het merendeel van de nachtelijke overwinningen.131 Hoewel de 
verliezen van de Luftwaffe hierdoor merkbaar stegen, bedroegen zij begin 1941 nog steeds slechts 
gemiddeld 3,5% per uitgevoerde missie. De vermindering van de intensiteit van de Duitse lucht-
operaties in het voorjaar had dan ook niets van doen met een verbeterde Britse luchtverdediging, 
maar was veel meer het gevolg van het dirigeren van veel Duitse eenheden naar Oost-Europa ter 
ondersteuning van de op handen zijnde inval in de Sovjet-Unie. Gedurende de resterende jaren 
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van de oorlog zou het Duitse nachtoffensief, afgezien van een paar bescheiden ‘oplevingen’, als-
maar verder afzwakken. De Britse nachtjagers – naast de Beaufighters vanaf 1942 ook de nog veel 
betere Mosquitos – konden daardoor geleidelijk steeds meer in een offensieve rol boven bezet 
gebied worden ingezet.

Al vanaf de eerste oorlogsdag dreven onderzeebootaanvallen op scheepskonvooien Groot-
Brittannië ook op zee in het nauw. Wanneer de Kriegsmarine erin zou slagen een zeeblokkade te 
realiseren, dan was het land reddeloos verloren. In de interbellumjaren was in Groot-Brittannië 
weinig aandacht aan de onderzeebootbestrijding besteed.132 Het negeren van dit gevaar had nu 
grote consequenties. De sonartechnologie, waarop vooral de Britse marine de hoop had geves-
tigd, bleek nog geenszins voldoende ontwikkeld om de bescherming van konvooien te kunnen 
garanderen. De verliezen aan koopvaardijschepen liepen hierdoor pijlsnel op. Alleen al in de 
laatste zeven maanden van 1940 vernietigden u-Boote en vliegtuigen geallieerde schepen met 
een totaaltonnage van 4,5 miljoen ton. De bestrijding van het onderzeebootgevaar kreeg van-
zelfsprekend een hoge prioriteit en werd voor een belangrijk deel aan Coastal Command opge-
dragen. Dit onderdeel dat, zoals we hebben gezien, allesbehalve voorrang had gekregen bij de 
herbewapening, kon in de eerste oorlogsmaanden echter nauwelijks tastbare resultaten boeken, 
omdat het vrijwel uitsluitend beschikte over lichte en verouderde patrouillevliegtuigen als de 
Anson, de Blenheim en de Hudson.133 Door hun beperkte actieradius konden zij midden op de 
Atlantische Oceaan – hoewel al snel ook vanaf Gibraltar, Noord-Ierland, IJsland, de Azoren en 

Beaufighters van een Strike Wing nemen op 25 augustus 1944 een Duits konvooi bij Schiermonnikoog onder vuur. 
De raf speelde in de tweede oorlogshelft een belangrijke rol bij het lamleggen van de Duitse kustscheepvaart.
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zelfs de Bahama’s werd geopereerd – niet patrouilleren in een gebied dat bekend stond als de 
Atlantic Gap. Behalve aan geschikte vliegtuigen, ontbrak het Coastal Command tevens aan goede 
uitrusting en zoekmiddelen. Zo was boordradar, de zogenaamde aircraft to surface vessel (asv), 
aan het begin van de oorlog nog slechts zeer beperkt beschikbaar, waardoor de crews ’s nachts 
aanvankelijk weinig tot niets konden uitrichten. Verder ontbraken nog grotendeels voor vlieg-
tuigen bruikbare dieptebommen, zodat moest worden teruggevallen op gewone explosieven 
van een (te) licht kaliber. Door al deze tekortkomingen was Coastal Command in eerste instantie  
tot weinig meer in staat dan het beschermen van de zeeroutes direct langs de Britse kust.134 De 
eerste tekenen van een ommekeer openbaarden zich pas in 1941. Een belangrijke stap daarbij 
was, allereerst, dat de operationele controle over Coastal Command aan het begin van dat jaar in 
handen kwam van de Admiralty. Hierdoor konden voortaan de operaties van marineschepen en 
de luchtmachtvliegtuigen geïntegreerd plaatsvinden. Ook de ingebruikname van Amerikaanse 
toestellen met een grote actieradius, zoals de b-24 Liberator en de pby Catalina, die respectieve-
lijk 14 en 25 uur achter elkaar in de lucht konden blijven, betekende een belangrijke stap voor-
waarts. Belangrijk was verder de introductie van effectieve dieptebommen, verbeterde versies 
van de asv-radarapparatuur én het zogenaamde Leigh Light, een zeer sterk zoeklicht, waardoor 
bommenwerperbemanningen voortaan ook ’s nachts onderzeeboten konden bestrijden. Van 
groot belang was verder de inzet van carriers, waarover later meer. Al deze ontwikkelingen teza-
men droegen er toe bij dat het aantal tot zinken gebrachte eigen schepen vanaf het voorjaar van 
1943 spectaculair begon te dalen. In de resterende oorlogsperiode waren de u-Boote continu aan 
de verliezende hand. Uiteindelijk namen vliegtuigen van Coastal Command in de zes oorlogsjaren 
213 van de 1.154 vernietigde onderzeeboten voor hun rekening: ruim 18% van het totaal.135 

Zelf probeerde Groot-Brittannië vanaf 1940 eveneens een economische blokkade tegen 
nazi-Duitsland op poten te zetten. Dit gebeurde door te trachten met luchtaanvallen op Duitse 
scheepskonvooien het transport van Scandinavisch ijzererts vanuit Noord-Noorwegen naar het 
Ruhrgebied een halt toe te roepen én door het droppen van zeemijnen in de Noord- en Oost-
zee. Net als bij de onderzeebootbestrijding, kon Coastal Command bij het bestoken van de kust-
scheepvaart aanvankelijk echter nauwelijks effectief optreden. Met de Bristol Beaufort was 
weliswaar een voor torpedoaanvallen gespecialiseerd toestel voorhanden, maar deze bommen-
werper kampte met gebreken en bovendien waren de meeste met dit vliegtuigtype uitgeruste 
squadrons in de overzeese gebiedsdelen gestationeerd. Er moesten daardoor aanvankelijk vooral 
lichtbewapende en vrij langzame Blenheims, Hampdens en Hudsons, waaronder die van het 320 
Squadron van de mld, worden ingezet. De door deze toestellen uitgevoerde spectaculaire aan-
vallen op masthoogte – vanaf grotere hoogte ‘stuiterden’ de afgeworpen bommen van de aange-
vallen schepen af – resulteerden echter vooral in zware eigen verliezen. Pas vanaf het voorjaar 
van 1943 konden geleidelijk meer successen worden geboekt. Speciale met raketten en torpedo’s 
bewapende Beaufighters stroopten voortaan in grote formaties als Strike Wings de kustgebieden 
af op zoek naar vijandelijke scheepvaart. De Duitse verliezen namen nog verder toe toen de raf 
in 1944 de snellere Mosquito in de strijd wierp. In totaal brachten vliegtuigen van Coastal Com-
mand 366 schepen (met in totaal een half miljoen ton aan vrachtruimte) tot zinken. Belangrijker 
was dat door het continue luchtgevaar de kustscheepvaart aan het einde van de oorlog vrijwel 
was lamgelegd, waardoor de Duitse industrie nauwelijks nog grondstoffen uit Scandinavië kreeg 
aangevoerd.136 De prijs was echter hoog: 857 vliegtuigen keerden niet terug van antischeepvaart-
operaties. In dit opzicht waren de mijnenlegoperaties – die vooral voor rekening kwamen van 
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Bomber Command – een stuk minder kostbaar. Deze zogenoemde Gardening-missies leidden tot 
de ondergang van 638 Duitse schepen, terwijl het ten koste ging van ‘slechts’ 450 vliegtuigen.137

De Fleet Air Arm verder uitgebouwd

Bij de maritieme luchtoperaties speelde de kleine faa aanvankelijk slechts een marginale 
rol. Hier lagen diverse oorzaken aan ten grondslag. Allereerst was er, zoals we hiervoor heb-
ben gezien, tijdens het Interbellum door het Air Ministry nauwelijks aandacht geweest voor 
de opbouw van de marinevliegdienst. Alle energie was gestoken in de samenstelling van een 
strategische bommenwerpervloot. Dat binnen de top van de Royal Navy in de interbellumja-
ren een sterke stroming aanwezig was die weinig heil zag in de maritieme luchtvaart had even-
eens remmend gewerkt.138 Dit neemt niet weg dat ook de faa na het uitbreken van de strijd een 
opzienbarende metamorfose onderging waarbij sprake was van een sterke expansie met dui-
zenden, uit alle sociale lagen afkomstige, burgervrijwilligers. Zij gingen deel uitmaken van de 
Royal Naval Volunteer Reserve (rnvr), waarvoor medio 1938 een speciale air branch in het leven 
was geroepen.139 Behalve Britten en vrijwilligers uit de Gemenebestlanden, onder wie opvallend 
veel Nieuw-Zeelanders, diende uit de bezette Europese landen een handjevol Nederlandse en 
Franse militairen in de Britse marinevliegdienst. Midden 1942 was het vliegerkorps van slechts 
enkele honderden militairen gegroeid tot ruim 1.500 vliegers en bijna 400 waarnemers. Eind 
1943 was dit aantal alweer meer dan verdubbeld en bestond de faa uit 4.000 vliegers en 800 
waarnemers.140 De rekruten kregen eerst een militaire basisopleiding bij de Royal Navy. Vervol-
gens verkasten de kandidaten voor de functie van vlieger naar de raf om in Canada of in de 
Verenigde Staten te worden getraind.141 Na hun brevettering keerden zij terug naar de faa voor 
hun dekvlieg- en gevechtstraining. De opleiding voor de twee andere vliegende functies – die 
van waarnemer en vliegtuigtelegrafist-boordschutter – vond wel geheel in eigen beheer plaats. 
Binnen de in vergelijking met de raf veel kleinere en niet zelfstandige faa was overigens veel 
minder sprake van een eigen, op zichzelf staande, ‘bedrijfscultuur’. Het marinevliegbedrijf had 
veel minder eigen tradities en gebruiken, vooral omdat het een integraal deel van de zeestrijd-
krachten vormde. De leef- en werkwijze en ook de gebruiken en tradities waren daardoor sterk 
geënt op die van de Royal Navy en verschilden aanzienlijk met die van de raf.142 

Voorafgaand aan de oorlog had de Admiralty bepaald dat dekvliegtuigen verschillende 
gevechtstaken moesten kunnen uitvoeren. Daarnaast moesten zij kunnen opereren vanaf de 
vliegkampschepen. Het gevolg hiervan was dat de faa aan het begin van de oorlog alleen over 
multirole-vliegtuigen als de Fairey Swordfish, Blackburn Skua en Blackburn Roc beschikte, die 
in vliegeigenschappen en -prestaties ernstig tekortschoten ten opzichte van het materieel van 
de Luftwaffe.143 Als noodgreep werd daarom teruggevallen op voor dekoperaties aangepaste raf-
vliegtuigen. Begin 1941 kreeg de faa de beschikking over de eerste Sea Hurricanes en eind 1942 
gingen ook Seafires de gelederen versterken. Hoewel beide toestellen uitstekend voldeden, had-
den zij een te beperkte actieradius voor het opereren boven zee. Bovendien vergde het landen 
met vooral de ‘breekbare’ Seafire veel vaardigheid. Een veel belangrijkere stap in de versterking 
van de vliegende gelederen van de faa vormde daarom de komst van speciaal voor het opereren 
vanaf carriers ontwikkelde vliegtuigen van Amerikaanse makelij, zoals de Grumman Wildcat die 
begin 1941 via het lend lease-plan in dienst kwam. Vanaf 1942 kwamen ook andere Amerikaanse 
vliegtuigtypes, zoals de Hellcat, Avenger en Corsair, beschikbaar.144 Deze toestellen vormden in 
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de tweede oorlogshelft de ruggengraat van de luchtvloot van de Britse marinevliegdienst. In het 
voorjaar van 1945 bestond zelfs meer dan de helft van de ruim dertienhonderd toestellen uit in de 
Verenigde Staten gebouwde vliegtuigen.145

Om de faa om te vormen tot een slagvaardig luchtwapen, was de beschikbaarheid van goed 
uitgeruste vliegvelden en vooral voldoende vliegkampschepen een belangrijke voorwaarde. Aan 
het begin van de oorlog bezat de Royal Navy, zoals hiervoor al aangegeven, zeven zogenaamde fleet 
carriers: grote vliegkampschepen die plaats boden aan enkele tientallen vliegtuigen. Een van deze 
carriers, de hms Courageous, ging reeds na twee weken verloren door een Duitse onderzeeboot-
aanval. Vervolgens brachten in juni 1940 de slagschepen Scharnhorst en Gneisenau de hms Glorious 
voor de kust van Noorwegen tot zinken. De Ark Royal verging in november 1941 na een torpe-
doaanval bij Gibraltar. De faa werd daardoor in de eerste periode van de oorlog sterk beperkt in 
het uitslaan van haar vleugels. Diverse squadrons moesten zelfs noodgedwongen vanaf landbases 
opereren. Fortuinlijk genoeg was in 1937 wel begonnen met de bouw van vier nieuwe fleet car-
riers van de zogenoemde Illustrious-klasse, die tussen mei 1940 en oktober 1941 in dienst werden 
gesteld. Tijdens de oorlogsjaren zouden nog slechts twee andere vliegkampschepen in gebruik 
worden genomen: de Implacable en de Indefatigable, die in 1944 in de vaart kwamen en grotendeels 
vergelijkbaar waren met de carriers van de Illustrious-klasse, maar een iets grotere capaciteit had-
den.146 Omdat de bouw van grote fleet carriers veel tijd vergde en de Britse scheepswerven over te 
weinig capaciteit beschikten voor dergelijke grote scheepsbouwprojecten, plaatste de Admiralty 
in het kader van de lend lease-regeling vanaf eind 1941 diverse orders voor zogenaamde hulpvlieg-
dekschepen (escort carriers) in de Verenigde Staten. Zij waren langzamer en kleiner dan de fleet 

De tewaterlating van de hms Indefatigable 
op 8 december 1942 in de monding van de 
Clyde in Schotland. Het vliegkampschip 
werd in 1944 in dienst gesteld.
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carriers, beschikten over minder bepantsering en konden tussen de 10 en 25 toestellen meevoeren. 
De Royal Navy nam in totaal 38 van dergelijke hulpvliegkampschepen in gebruik. Zij zijn vooral 
ingezet voor konvooibegeleiding op de Atlantische Oceaan en voor het leveren van luchtsteun 
boven de landingszones in Noord-Afrika, Sicilië en Zuid-Frankrijk.147 Ook het aantal vliegvelden 
werd sterk uitgebreid. In 1945 beschikte de Royal Navy inmiddels over 45, over de gehele wereld 
verspreide, vliegvelden voor het onderbrengen van eenheden die niet op zee in actie waren.148

Omdat op het hoogtepunt van de onderzeebootoorlog nog nauwelijks escort carriers beschik-
baar waren, introduceerde de Royal Navy in 1942 zogeheten catapult aircraft merchant (cam)-sche-
pen. Dit waren vrachtschepen die waren voorzien van een katapult met daarop een Hurricane, die 
kon worden afgeschoten wanneer een vijandelijk vliegtuig het konvooi naderde. Groot nadeel was 
dat de vlieger na afloop van de onderschepping zijn toestel in de nabijheid van het konvooi moest 
ditchen, waarbij grote kans bestond dat hij de landing op zee niet overleefde. Daarenboven konden 
de Hurricanes niets uitrichten tegen onderzeeboten, die per saldo een veel groter gevaar vorm-
den voor een konvooi dan vijandelijke vliegtuigen. Er moest daarom een andere oplossing komen. 
Die werd gevonden door de introductie, vanaf het voorjaar van 1943, van merchant aircraft carriers 
(mac’s).149 Dit waren graanschepen en olietankers die waren voorzien van een houten vliegdek, 
zodat vanaf deze schepen, terwijl zij hun oorspronkelijke functie behielden, drie tot vier Sword-
fishes konden opereren. In totaal beschikte de Royal Navy medio 1944 over negentien mac’s, waar-
onder twee Nederlandse. De scheepsbemanning bestond uit leden van de koopvaardij, terwijl de 
crews van de luchtdoelkanonnen en het vliegende detachement afkomstig waren van de Britse 
en Nederlandse marine. De mac’s en de Swordfish-eenheden, waaronder het 860 Squadron van 
de mld, leverden vanaf 1943 een waardevolle bijdrage: doordat de konvooien nu overdag continu 
waren voorzien van luchtdekking, daalden de verliezen vrijwel direct aanzienlijk.150 

Hoewel de faa dus nog slechter voorbereid was op een oorlog dan de raf en pas in de tweede 
helft van de oorlog echt de vleugels uitsloeg, liet dit onverlet dat de marinevliegdienst in de eer-
ste oorlogsfase al een rol van betekenis speelde in het strijdverloop. Zo brachten Skua-duikbom-
menwerpers reeds in april 1940 de Duitse kruiser Königsberg bij Noorwegen tot zinken en boekten 
Swordfishes begin november 1940 zelfs een eclatant succes door de Italiaanse vloot in de haven 
van Taranto te verrassen en grotendeels uit te schakelen.151 De Britse marinevliegdienst had vervol-
gens in maart 1941 in de Middellandse Zee een belangrijk aandeel in de vernietiging van drie Itali-
aanse kruisers (de Pola, Zara and Fiume) en twee jagers (de Vincenzo Gioberti en de Maestrale). Twee 
maanden later gelukte het enkele Swordfishes op de Atlantische Oceaan het roer van het slagschip 
Bismarck zodanig te beschadigen, dat de Royal Navy de Duitse oorlogsbodem in het nauw kon drij-
ven en uiteindelijk tot zinken kon brengen. Met het verouderde materieel werd af en toe echter 
ook een hoge prijs betaald. Illustratief hiervoor was de wanhopige en volledig mislukte aanval op 
de kruisers Scharnhorst en de Gneisenau tijdens de zogenaamde Channel Dash in februari 1942. Alle 
zes deelnemende Swordfishes werden hierbij neergeschoten. Van de achttien bemanningsleden 
sneuvelden er dertien.152 De Britse marinevliegdienst was voorts nauw betrokken bij de amfibische 
landingen in Noord-Afrika, Italië en Zuid-Frankrijk, alsook bij het tot zinken brengen van de Tir-
pitz in 1944. Deze operatie legde echter ook de beperkingen van de faa bloot. De in totaal acht raids 
stelden het schip alleen tijdelijk buiten werking. Uiteindelijk moest de raf er met zware bommen-
werpers aan te pas komen om in november 1944 de Tirpitz definitief buiten gevecht te stellen.153 In 
de laatste oorlogsfase verlegde de faa het zwaartepunt van de operaties naar het Verre Oosten en 
ondersteunde het onder meer de geallieerde operaties tegen Sumatra, Okinawa en Japan.154
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Voorzichtig in het offensief

Terwijl Fighter Command in de zomer van 1940 een strijd op leven en dood uitvocht, vertoonde 
Bomber Command zich vanaf deze periode steeds vaker boven het continent. Het onderdeel 
bestookte daarbij niet alleen landingsschepen in Franse, Belgische en Nederlandse havens, maar 
ook steeds vaker doelen in Duitsland zelf.155 Geleidelijk werden deze raids in aantal en intensi-
teit opgevoerd. Het aantal ingezette toestellen bedroeg in deze beginfase van de oorlog echter 
nooit meer dan enkele tientallen per raid. Die boekten nauwelijks opmerkelijke resultaten. Dit 
was niet zo vreemd. Slechts een gering percentage van de bemanningen slaagde er namelijk in 
het opgedragen doelwit positief te identificeren.156 “Looking back at the raids we flew in the early 
days (…) I shudder at how amateur we were”, aldus squadron leader Patrick Foss.157 De comman-
dant van Bomber Command, air marshal Charles Portal, was zich maar al te zeer bewust van de 
beperkingen en tekortkomingen van zijn onderdeel en de grote problemen die zijn vliegtuigbe-
manningen hadden met het vinden en uitschakelen van opgedragen doelen. Kort voordat hij eind 
oktober 1940 werd aangesteld als chief of the air staff, stelde Portal daarom voor niet langer gese-
lecteerde (precisie)doelen aan te vallen, maar veel meer in te zetten op het breken van de “will of 
the German people to continue the war” door het bombarderen van stedelijke gebieden.158 Amper 
twee maanden later, in de nacht van 15 op 16 december, voerden Britse vliegtuigen een eerste area 
bombing-raid uit naar Mannheim.159 Binnen de raf-leiding bestond op dat moment echter geen 
eensgezindheid over de te volgen koers. Menig staffunctionaris, onder wie Portals opvolger, air 
chief marshal Richard Peirse, zag liever dat Bomber Command zich ondanks alle moeilijkheden 
bleef toeleggen op het bombarderen van precisiedoelen als olieraffinaderijen, havens, spoorweg-
emplacementen en fabrieken. 

Overigens kon van een langdurig offensief in de winter van 1940 op 1941 hoe dan ook nog 
geen sprake zijn. Bomber Command beschikte in deze fase van de oorlog nog steeds over veel te 
weinig (geschikte) vliegtuigen en reserves. Bovendien was er nog een tekort aan afdoende navi-
gatiemiddelen en betrouwbare bommen van een voldoende groot kaliber.160 Dat de aanvallen 
nauwelijks effect sorteerden, kwam in de zomer van 1941 pijnlijk aan het licht, toen de resul-
taten van een onderzoek op basis van fotoverkenningen bekend werden. Uit dit zogenoemde 
Butt-rapport bleek dat slechts een zeer klein percentage vliegtuigbemanningen zijn bommen 
in de directe omgeving van het doel wist af te werpen.161 Het rapport maakte opnieuw pijnlijk 
duidelijk dat bij Bomber Command in deze fase van de oorlog nog de competentie ontbrak om 
precisiedoelen aan te vallen. In februari 1942 volgde daarom een officiële koerswijziging met de 
uitvaardiging van een nieuwe bombing directive. Voortaan waren de Britse nachtaanvallen ook in 
formele zin primair gericht op het ondermijnen van “the morale of the enemy civil population 
and in particular, of the industrial workers”, door het vernietigen van zoveel mogelijk stedelijke 
gebieden.162 De verandering van de strategie viel vrijwel samen met de aanstelling van Arthur 
Harris als nieuwe commandant van het onderdeel. Deze ‘bomber baron’ bij uitstek, koesterde een 
ongebreideld geloof in het bombarderen van stedelijke gebieden, omdat daarmee de vijande-
lijke infrastructuur en industrie een zware slag kon worden toegebracht en het moreel van de 
bevolking kon worden ondermijnd. Hij geloofde zelfs dat alleen door strategische bombarde-
menten Duitsland op de knieën kon worden gedwongen.163 Een eerste indicatie van wat komen 
ging waren de zware bombardementen op de Noord-Duitse Hanzesteden Lübeck en Rostock in 
het voorjaar van 1942. Deze plaatsen waren met opzet uitgekozen omdat ze voornamelijk uit 
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dicht op elkaar gebouwde huizen bestonden, waardoor branden die als gevolg van de bombar-
dementen waren ontstaan, zich gemakkelijk konden verspreiden.164 In de nacht van 30 op 31 mei 
1942 initieerde Bomber Command vervolgens de eerste thousand bomber raid naar Keulen. Deze had 
vooral tot doel steun te vergaren bij politici en de Britse burgers voor de nieuwe strijdwijze. 
Harris nam met de operatie grote risico’s omdat hij, naast alle gevechtsklare bemanningen, ook 
alle reserves en zelfs crews die nog niet eens hun gevechtstraining hadden voltooid, moest inzet-
ten om daadwerkelijk duizend vliegtuigen te kunnen uitsturen. Hij was daartoe mede genood-
zaakt omdat de Admiralty op het laatste moment de toegezegde participatie van Coastal Com-
mand terugtrok. Bij een succesvolle inzet zou Bomber Command namelijk mogelijk (nog) meer 
van de nieuwe zware bommenwerpers toegewezen krijgen, terwijl Coastal Command deze voor de 
onderzeebootbestrijding minstens zo hard nodig had. De interne strijd om het beste materieel 
prevaleerde hierbij dus boven het algemene oorlogsbelang.165 Desalniettemin waren de resulta-
ten van de raid bevredigend. Een derde van de stad liep beschadigingen op. Na nog twee millen-
niumraids naar Essen (begin juni) en Bremen (eind juni), werden de grootschalige bombarde-
menten voorlopig opgeschort omdat zij een té zware wissel trokken op de trainingsorganisatie. 

De rest van 1942 en het begin van 1943 stonden voor Bomber Command grotendeels in het teken 
van de vergroting van de slagkracht. In februari 1943 was het onderdeel gegroeid naar inmiddels 
62 squadrons, bijna twee keer zo veel als de 33 squadrons waarmee het de oorlog was begonnen.166 
De nieuwe eenheden werden samengesteld met de via het bcatp opgeleide vliegtuigbemanningen 

Bemanningen van het Canadese 408 Squadron maken zich gereed om in hun Hampden-bommenwerpers te klim-
men. De eenheid maakte bijna de hele oorlog deel uit van Bomber Command waarbij meer dan 930 oorlogsvliegers 
het leven verloren of in krijgsgevangenschap raakten.
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en zware bommenwerpers als de Stirling, Halifax en de Lancaster, waarvoor, zoals gezegd, al in de 
tweede helft van de jaren dertig de eerste orders waren geplaatst.167 Van deze nieuwe bommenwer-
pers was de Lancaster – een viermotorige, verbeterde versie van de tweemotorige Manchester – ver-
uit het beste toestel. Het was gemakkelijk te vliegen en kon zonder problemen een bomlading van 
veertienduizend pond tot diep in Duitsland vervoeren. Naast de drie zware bommenwerpers gold 
ook de tweemotorige Mosquito als een belangrijke materiële versterking. Vóór de oorlog had het 
Air Ministry geen interesse getoond voor dit ontwerp, omdat het – geheel in lijn met de gedachte 
van het strategische luchtoffensief – gepreoccupeerd was met de aanschaf van grote viermotorige 
bommenwerpers die een zware bommenlast konden vervoeren. Desondanks zette vliegtuigbou-
wer De Havilland de ontwikkeling van het toestel voort. Dit was mogelijk vanwege het gebruik van 
niet-strategische grondstoffen: de Mosquito bestond grotendeels uit triplexhout. De interesse van 
de raf werd pas echt gewekt nadat was gebleken dat het toestel over uitstekende vliegeigenschap-
pen beschikte, bijzonder snel was en ook nog eens met speels gemak een bomlading van zo’n 5.000 
pond over grote afstand kon vervoeren. Het toestel, dat al snel de toepasselijke bijnaam the Wooden 
Wonder kreeg, bleek bovendien uitstekend te gebruiken als nachtjager, jachtbommenwerper en 
fotoverkenner en kwam daardoor ook in dienst bij andere raf-onderdelen.168 

De ingebruikname van deze steeds complexere, zwaardere en beter bewapende vliegtuigen 
had verregaande consequenties op personeelsgebied. Tot dan toe bestonden de bemanningen 
van zware bommenwerpers uit maximaal vijf bemanningsleden: een gezagvoerder, een tweede 
vlieger (die na een tiental missies ‘promoveerde’ tot gezagvoerder), een waarnemer, een vlieg-

In de nacht van 28 op 29 maart 1942 voerden ruim 230 raf-bommenwerpers een bombardement op Lübeck uit. 
De aanval legde het historische stadscentrum geheel in de as. De Hanzestad was speciaal als doelwit uitgekozen 
vanwege haar dichte bebouwing, waardoor branden zich gemakkelijker konden verspreiden.
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tuigtelegrafist-boordschutter en een boordschutter. Na de introductie van de zware, technisch 
veel geavanceerdere bommenwerpers werd de standaardbemanning naar zeven personen uitge-
breid. De besturing lag voortaan alleen nog in handen van de captain. Nadeel hiervan was dat de 
bommenwerper direct onbestuurbaar was wanneer hem tijdens de vlucht iets overkwam. Daar 
tegenover stond dat het aantal op te leiden vliegers sterk kon worden beperkt en dat hun trai-
ning kon worden geïntensiveerd. Verder ging de crew bestaan uit een boordwerktuigkundige, 
een navigator, een bommenrichter, een vliegtuigtelegrafist en twee boordschutters.169 

Behalve betere vliegtuigen en grotere hoeveelheden zwaardere en effectievere bommen, 
zorgden de invoering van nieuwe bommenrichtapparatuur en de ingebruikname van elektroni-
sche navigatiehulpmiddelen als gee, oboe en h2s voor veel succesvollere aanvalsresultaten.170 
Eveneens van groot belang voor de verhoging van de effectiviteit van de bomaanvallen was de 
oprichting van de Pathfinder Force (pff) in augustus 1942. Dit eliteonderdeel, dat onder bevel 
kwam te staan van de Australische air vice-marshal Donald Bennett, kreeg de beste en meest erva-
ren bemanningen onder zijn hoede.171 De Lancasters en Mosquitos van de pff vlogen doorgaans 
iets voor de hoofdmacht uit om het doelgebied en de route ernaartoe te markeren met lichtfak-
kels. Voorts bleven de aanvalsleider en zijn secondant tijdens de hoofdaanval in het doelgebied 
rondcirkelen om over de radio aanwijzingen te geven en van tijd tot tijd ‘verse’ lichtfakkels af te 
gooien. Een deel van de Mosquitos van de pff – de zogenoemde light night striking force – legde 
zich daarnaast toe op kleinere storingsaanvallen tegen Duitse steden en met name hoofdstad 
Berlijn.172 Harris zelf was overigens absoluut geen voorstander van de creatie van dit eliteonder-

De pogingen om de aanvalsresultaten te 
verbeteren, leidden in 1942 tot de oprichting 
van de Pathfinder Force (pff). De Neder-
landse Lancaster-vlieger Jaap ’t Hart vloog 
in 1944 enige tijd bij het 156 Squadron van 
de pff en was daardoor gerechtigd tot het 
dragen van de Path Finder Force Badge.
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deel. Hij was namelijk van mening dat dit de ‘gewone’ squadrons van hun natuurlijke leiders 
beroofde en dat het tevens de slagkracht van de hoofdmacht te veel aantastte. 

Kerende krijgskansen

Begin 1943 was de strijdmacht van Bomber Command voldoende sterk om het langverwachte 
‘hoofdoffensief ’ tegen Duitsland te beginnen. Dit zou ruim een jaar in beslag nemen en was 
hoofdzakelijk gericht tegen achtereenvolgens het Ruhrgebied (voorjaar-zomer 1943), Hamburg 
(zomer 1943) en Berlijn (herfst 1943-voorjaar 1944). Op een paar uitzonderingen na, zoals de 
gedurfde precisieaanvallen met speciale ‘stuiterbommen’ op enkele rivierdammen in het Ruhr-
gebied in mei 1943, legde Bomber Command zich nu volledig toe op het vernietigen van stedelijke 
gebieden. De bombardementen naar de Happy Valley – zoals het sterk verdedigde Ruhrgebied 
cynisch bekend stond bij de bemanningen – begonnen in maart en duurden tot medio juli. Van 
de ruim veertig grote raids die Bomber Command in deze periode vloog, ging bijna twee derde 
naar industriesteden als Essen, Dortmund of Oberhausen. In totaal werd in deze vijf maanden 
meer dan 58.000 ton aan bommen gedropt. Hoewel de missies naar het Ruhrgebied relatief kort 
waren, gingen zij gepaard met forse verliezen, omdat de route grotendeels over zwaar verdedigd 
gebied liep. De Luftwaffe had inmiddels een geïntegreerd luchtverdedigingsnetwerk tot stand 
gebracht dat bestond uit een groot aantal radarstations, nachtjagers en luchtdoelkanonnen. 
Hoewel zij op een zo compact mogelijke wijze in zogenaamde bomber streams van en naar het 

Lancaster-bommenwerpers taxiën terug naar hun opstelplaats na een nachtelijke aanvalsmissie. De Lancaster 
vormde, samen met de eveneens viermotorige Handley Page Halifax, vanaf 1942 de kern van de luchtvloot van 
Bomber Command.
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doel vlogen – de bommenwerpers bevonden zich dan slechts korte tijd binnen het bereik van de 
Duitse radarstellingen – gingen toch tientallen toestellen verloren.173 

Al eerder, in januari 1943, was tijdens een topontmoeting in Casablanca door Churchill en 
de Amerikaanse president Theodore Roosevelt besloten tot een gecombineerd strategisch lucht-
offensief waarbij zware bommenwerpers van de inmiddels in Groot-Brittannië neergestreken 
8e Amerikaanse legerluchtmacht (8th usaaf) overdag en toestellen van Bomber Command  
’s nachts zoveel mogelijk dezelfde doelen zouden aanvallen. Centraal in deze zogenoemde Point-
blank Directive stond het verwerven van het luchtoverwicht boven Duitsland door de destructie 
van bepaalde luchtvaartgerelateerde industrieën. Aanvankelijk stonden daarbij de vliegtuigfa-
brieken het hoogst op de doelenlijst. Vanaf de zomer van 1943 kreeg het stilleggen van de kogel-
lagerproductie prioriteit. Aan het eind van de oorlog lag de nadruk veel meer op het lamleggen 
van de olieproductie. Bomber Command hield tegelijkertijd echter wel de vrijheid door te gaan 
met het aanvallen van grote steden in het kader van moral bombing. De eerste gezamenlijke 
bombardementscampagne was tussen 24 en 30 juli 1943 gericht tegen Hamburg. Bomber Com-
mand paste bij de aanvallen op de havenstad nog ‘gewoon’ het area bombing toe. Daarbij ontstond 
vooral tijdens de raid in de nacht van 27 op 28 juli een enorme vuurstorm die op sommige plaat-
sen temperaturen van achthonderd graden Celsius bereikte. Deze kostte het leven aan vermoe-
delijk dertigduizend inwoners, onder wie relatief veel vrouwen en kinderen. De verliezen van 
Bomber Command waren geringer dan gewoonlijk omdat de vliegtuigbemanningen bij de aanval-
len op Hamburg voor het eerst window gebruikten: strookjes aluminiumfolie die in pakketten 
met duizenden tegelijk uit vliegtuigen werden geworpen om het radarbeeld te storen. Het grote 
succes van window was van korte duur. De Luftwaffe stond machteloos en was genoodzaakt het 
luchtverdedigingstelsel geheel te reorganiseren. Het gevolg daarvan was echter wel, dat in de 
volgende maanden de nachtelijke luchtverdediging nóg effectiever werd opgezet.174

Vanaf november 1943 besloot Harris dat de tijd was aangebroken om Berlijn zelf ‘aan te pak-
ken’. De Duitse hoofdstad vormde een van de zwaarst verdedigde bolwerken van het Duitse rijk, 
waarvoor bovendien honderden kilometers boven vijandelijk gebied moest worden gevlogen. In 
de herfst en winter van 1943 op 1944 werden zestien grote aanvallen uitgevoerd. Vanuit Brits per-
spectief waren deze slechts beperkt succesvol. Doordat de stad zich over een groot oppervlakte 
uitstrekte en ruim was opgezet, gelukte het de Britse bommenwerpers niet, zoals in Hamburg, 
een vuurstorm tot stand te brengen. Met zesduizend burgers bleef het aantal civiele slachtof-
fers daardoor ‘beperkt’. Bomber Command zelf daarentegen, leed verhoudingsgewijs zeer zware 
verliezen, niet in de laatste plaats doordat de Duitse Nachtjagd zich na de zomer van 1943 had 
gereorganiseerd. Het viel de Britse bommenwerpers nu boven het doelgebied zelf aan met een-
motorige jachtvliegtuigen, en op de aan- en uitvliegroutes met nachtjagers die met boordradar 
waren uitgerust. Het cumulatieve effect van beide tactieken – bij de Luftwaffe bekend staand als 
Wilde Sau en Zahme Sau – zorgde ervoor dat regelmatig meer dan 5% van het totale aantal uitge-
zonden bommenwerpers niet terugkeerde naar de thuisbasis. Soms bedroegen de verliezen zelfs 
bijna 10%. Ironisch genoeg moest Harris’ strijdmacht haar zwaarste verlies van de gehele oorlog 
incasseren tegen een doel van secundair belang: in de nacht van 30 op 31 maart 1944 keerden 
meer dan 95 van de 795 uitgezonden bommenwerpers niet terug van een aanval op Neurenberg, 
een verliespercentage van bijna 12%. “You could almost find your way to the target by navigating 
along the line of shattered and burning aircraft scattered across Germany”, zo herinnerde een 
Halifax-gezagvoerder, George Webb, zich. “Death, sudden and violent, was everywhere. I lost 
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count of the aircraft I saw shot down or blow up.”175 De zware verliezen waren het gevolg van een 
samenloop van omstandigheden. Niet alleen raakte de strijdmacht boven Duitsland ernstig ver-
spreid door de harde wind en was het doel zelf door bewolking bedekt, ook was door een halve 
maan, het uitblijven van de voorspelde bewolking op de aanvliegroute én vanwege het reflecte-
rende licht door de met sneeuw bedekte grond, sprake van een extreem heldere nacht, waardoor 
de bommenwerpers op kilometers afstand zichtbaar waren.176 

Al enkele weken voor deze desastreus verlopen missie, waren de strategische aanvallen op 
Duitsland in intensiteit afgenomen, omdat Bomber Command nodig was bij de voorbereidingen 
voor de landingen in Normandië, waarover later meer. Pas in de herfst van 1944 werd het offen-
sief weer met alle kracht voortgezet. Vooral steden in het Ruhrgebied waren daarbij nu weer het 
doelwit. De afgeworpen hoeveelheden bommen schoten in deze periode geweldig de hoogte in. 
Alleen al in de laatste drie maanden van 1944 gooiden raf-bommenwerpers een groter bommen-
tonnage op Duitse doelen dan in heel 1943. Dit kwam vooral doordat Bomber Command nu volle-
dig tot wasdom was gekomen en met gemak meer dan duizend bommenwerpers de lucht in kon 
sturen.177 Ook nam het operatietempo sterk toe doordat de bommenwerpers, door het gebrek aan 
tegenstand van de Luftwaffe, er nu regelmatig zowel overdag als ’s nachts opuit trokken. Giganti-
sche verwoestingen en grote aantallen burgerslachtoffers waren het gevolg. Vrijwel geen enkele 
Duitse stad van enige betekenis bleef ongeschonden. Illustratief voor de ravage die de Britse 
bommenwerpers, in de laatste oorlogsfase aanrichtten, was de dramatische aanval op Dresden 
in de nacht van 13 op 14 februari 1945. Die kostte aan naar schatting veertigduizend mensen het 
leven. Tevens ging het historische centrum van de stad volledig in vlammen op. Alsof dit nog niet 
genoeg was voerde de volgende dag ook de usaaf nog een aanval uit op de stad. 

De strategische bombardementen zorgden, kortom, voor groot leed onder de Duitse bevol-
king, dat echter tot het laatst toe strijdbaar bleef. Harris’ verwachting dat het moreel van de Duitse 
burgers door de bombardementen zou kunnen worden gebroken kwam dus nimmer uit. Uitein-
delijk verordonneerde Churchill pas in maart 1945 dat het area bombing diende te worden gestaakt. 
Toen waren inmiddels naar schatting 600.000 burgers omgekomen en 6.000.000 huizen vernie-
tigd. Daarvoor hadden de Britse bommenwerpers 955.000 ton bommen op Duitse doelen afgewor-
pen. De prijs hiervoor was echter ook hoog. Ruim 9.000 bommenwerpers gingen verloren, waar-
bij meer dan 47.000 oorlogsvliegers om het leven kwamen.178 Helemaal zonder waarde was deze 
hoge prijs echter niet, want hoewel het hoofddoel, het breken van het Duitse moreel, niet werd 
gerealiseerd, legde het strategisch offensief wel een enorm beslag op het Duitse oorlogspotenti-
eel. Meer dan één miljoen militairen konden daardoor niet buiten het rijksgebied worden ingezet. 
Om dezelfde reden kon een groot deel van de nieuw geproduceerde bewapening – in het bijzonder 
luchtdoelartillerie en vliegtuigen – niet naar het front worden gezonden.179 Voorts zorgden de stra-
tegische bombardementen er voor dat de industriële productie ernstig werd verstoord, omdat veel 
fabrieken ernstige schade opliepen en het verzuim onder fabrieksarbeiders door het herhaaldelijke 
luchtgevaar hoog opliep. Ten slotte hadden de bombardementen tot gevolg dat de mobiliteit van 
het Duitse oorlogsapparaat door het grote tekort aan brandstof sterk verminderde.180 

Desondanks zouden de vliegtuigbemanningen van Bomber Command nimmer unanieme 
waardering krijgen voor hun aandeel in de geallieerde overwinning. Hoewel het strategische 
luchtoffensief tijdens de oorlog zelf op de steun mocht rekenen van de overgrote meerderheid 
van de Britse bevolking en ook de meeste oorlogsvliegers de wijze van inzet gerechtvaardigd 
vonden, zette een handjevol Britse kerkelijk leiders en parlementariërs vraagtekens bij de morele 
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aanvaardbaarheid van deze wijze van oorlogvoeren. Een aantal pacifisten richtte in de zomer van 
1941 het Committee for the Abolition of Night Bombing op, dat posters en folders tegen area bomb-
ing verspreidde en in het voorjaar van 1944 een brochure publiceerde, waarin het bombarderen 
van onschuldige burgers werd veroordeeld.181 Na de oorlog zwol de kritiek verder aan. Een direct 
gevolg was dat Harris niet, zoals gebruikelijk, tot de adelstand werd verheven en de bommen-
werperbemanningen de gebruikelijke campaign medal werd onthouden. De weerstand ebde in de 
jaren erna nooit helemaal weg. Zo ontketende in 1992 de onthulling in Londen van een standbeeld 
van de inmiddels overleden Harris een storm van protest in zowel het binnen- als het buitenland. 
Hetzelfde gold zelfs in juni 2012 nog bij de oprichting van het Bomber Command Memorial, dat in 
sommige Britse en vooral Duitse media als ongepast en gevoelloos werd omschreven.182

De zware bommenwerpers waren niet de enige raf-vliegtuigen die vanaf het begin van 
de oorlog actief waren boven het Europese vasteland. Vanaf begin 1941 opereerden tevens met 
grote regelmaat jachtvliegtuigen van Fighter Command boven Noord-Frankrijk en België. Tijdens 
zogenaamde Circus-operaties escorteerden zij kleine formaties bommenwerpers. Deze dienden 
vooral om de Luftwaffe tot het gevecht uit te lokken. Erg effectief waren zij echter niet. De Duitse 
jachtvliegers lieten zich namelijk zelden tot het gevecht verleiden.183 Dit was wel het geval in 
augustus 1942, toen meer dan zestig raf-squadrons tijdens de landingen bij Dieppe de Luftwaffe 
moesten afweren. Dit ging gepaard met felle luchtgevechten waarbij forse verliezen werden 

Een matzwart geschilderde Douglas Havoc van het 23 Squadron staat eind 1941 op het punt te vertrekken vanaf 
vliegveld Ford voor een intruder-missie. Voornaamste doel van deze gevechtsvluchten was het ontregelen van het 
Duitse vliegverkeer boven het Europese vasteland.
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geleden.184 Vanaf 1943, met het beschikbaar komen van vooral Amerikaanse middelzware bom-
menwerpers van betere kwaliteit, zoals de Mitchell en de Boston, stonden steeds vaker zoge-
naamde Ramrod-operaties op het programma. Deze hadden nadrukkelijk tot doel om zand te 
strooien in de Duitse gevechtsmachine in bezet gebied. Voorts werd ook ’s nachts de Luftwaffe 
niet met rust gelaten en opereerden vanaf eind 1940 intruders – lichte bommenwerpers en jacht-
vliegtuigen – boven het continent om het Duitse vliegbedrijf te ontregelen. Hierbij cirkelden 
de Britse toestellen urenlang boven Luftwaffe-vliegvelden om de aanval in te zetten zodra er op 
de grond activiteiten waren te bespeuren.185 Ook gingen nachtjagers en jachtbommenwerpers 
vanaf 1941 zowel overdag als ’s nachts op zoek naar gelegenheidsdoelen, zoals treinen, schepen 
en auto’s. 

Zoals eerder geconstateerd, was tijdens de interbellumjaren amper aandacht uitgegaan naar 
close air support. De raf-organisatie kende daarom bij het uitbreken van de oorlog nog geen zelf-
standig operationeel commando voor het leveren van tactische luchtsteun. Het duurde tot eind 
1940 voordat de (paar) eenheden die hiermee waren belast uit Fighter Command werden losgeweekt 
en tezamen het Army Co-operation Command gingen vormen. Dit kwam onder operationele con-
trole van de Britse legerleiding te staan. In de volgende jaren dijde dit commando steeds verder 
uit. Als proeftuin fungeerde niet West-Europa, maar het slagveld in Noord-Afrika, waar de Desert 
Air Force (daf) onder leiding van air vice-marshal Arthur Coningham tijdens de opmars door Libië 
en Tunesië nauw samenwerkte met het Britse leger. Coningham nam in januari 1944 de leiding 
op zich van de volledig mobiele en initieel uit meer dan 90 squadrons bestaande 2nd Tactical Air 
Force (2nd taf), die in november 1943 voortkwam uit het Army Co-operation Command. Samen 
met de Amerikaanse 9th usaaf was dit nieuwe onderdeel voorbestemd om de invasie en opmars 
door West-Europa te gaan ondersteunen.186 Vanaf eind 1943 vlogen de toestellen van met name de 
2nd taf duizenden gevechtsmissies die tot doel hadden de luchtsuperioriteit boven het West-
Europese vasteland te verwerven en die tevens dienden om de Duitse bezettingsmacht vooraf-
gaand aan de invasie zo veel mogelijk ‘murw te beuken’. De doelen die werden bestookt liepen zeer 
uiteen. Terwijl jachtvliegtuigen en jachtbommenwerpers vooral het trein-, weg- en scheepvaart-
verkeer op de korrel namen, concentreerden Britse en Amerikaanse tactische bommenwerpers, 
waaronder Mitchells van het inmiddels naar de 2nd taf overgehevelde 320 Squadron van de 
mld, zich in het bijzonder op het uitschakelen van kazernes, vliegvelden, verkeersknooppunten, 
fabrieken, geschutsopstellingen en lanceerinrichtingen voor Duitse geheime wapens.

Tijdens de laatste fase voorafgaand aan de geallieerde landingen, gaf het geallieerde opper-
bevel opdracht tot de uitvoering van het zogenaamde Transportation Plan, dat zich richtte op het 
lamleggen van het spoorwegsysteem door het aanvallen van bruggen, rangeerterreinen en repa-
ratiecentra in Noord-Frankrijk en België. Duitse landmachtdivisies waren voor hun verplaatsin-
gen over grote afstand namelijk grotendeels afhankelijk van het spoor en ook de bevoorrading 
van troepen en het transport van zwaar materieel geschiedde grotendeels met treinen. Wan-
neer het railverkeer kon worden lamgelegd, zou de kans op het succesvol vestigen van een brug-
genhoofd aanzienlijk worden vergroot, zo was de opinie van de geallieerde legerleiding. Om dit 
te bewerkstelligen kwamen vanaf het voorjaar van 1944 ook de strategische luchtmachten van 
usaaf en de raf tijdelijk onder Eisenhowers bevel te staan. Harris en ook de commandant van 
de 8th usaaf, lieutenant general Carl Spaatz, sputterden hevig tegen, niet alleen omdat zij hun 
luchtvloten liever in een strategische rol zagen opereren, maar ook omdat zij twijfelden of derge-
lijke kleine doelen zonder al te veel nevenschade en burgerslachtoffers konden worden bestookt. 
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Zij moesten echter het hoofd buigen, waarna vanaf begin maart tot eind mei de zware Britse en 
Amerikaanse bommenwerpers met succes en ten koste van relatief weinig burgerslachtoffers, 
tientallen aanvallen uitvoerden op Franse en Belgische spoorwegknooppunten. In de tussentijd 
zwierven jachtbommenwerpers en nachtjagers dag en nacht door het Franse en Belgische lucht-
ruim op zoek naar trein- en wegverkeer. Deze acties waren eveneens tamelijk succesvol. Alleen 
al tussen 20 en 28 mei 1944 werden in Noord-Frankrijk door Britse en Amerikaanse jachtvlieg-
tuigen vijfhonderd locomotieven vernietigd.187 In de loop van mei waren de Franse spoorwegen 
totaal ontregeld. Het Transportation Plan was daarmee een succes en droeg in belangrijke mate 
bij aan het uiteindelijke slagen van de geallieerde landingen in Normandië.188 

D-Day en daarna

Ook tijdens de landingen in Normandië op 6 juni 1944 speelde de raf een voorname rol. De 
amfibische landingen werden ingeluid door een gigantisch, maar slechts ten dele geslaagd 
bombardement, waaraan meer dan duizend bommenwerpers deelnamen. Voorts brachten 
transportvliegtuigen parachutisten, luchtlandingstroepen en materieel naar het invasiege-
bied, terwijl jachtvliegtuigen als vliegende artillerie luchtsteun aan de vechtende troepen op 
de grond verleenden. Naast Spitfires bewezen daarbij vooral de met bommen en raketten uitge-
ruste Typhoons hun waarde. Zij fungeerden veelvuldig als breekijzer voor de infanterie. Hoewel 
de raketten die zij afvuurden regelmatig doel misten, boezemden de toestellen grote vrees in 
bij de Duitse militairen en beperkten zij overdag in hoge mate de mobiliteit van de eenheden 
van de Wehrmacht. Hun inzet ging echter wel gepaard met forse verliezen. Jachtvliegtuigen en 
bommenwerpers voerden voorts honderden patrouillevluchten uit om de landingsstranden en 
de toevoerlijnen te beschermen, bestookten de Duitse aanvoerlijnen achter de frontlijn en voer-
den talloze fotoverkenningsvluchten uit.189 In eerste instantie opereerden de raf-toestellen nog 
vanaf Britse bases, maar direct nadat een bruggenhoofd was gevestigd, begonnen genisten met 
het aanleggen van vliegstrips.190 Al op 7 juni opereerden de eerste eenheden vanaf de provisori-
sche vliegveldjes. Deze lagen in de beginperiode nog vrijwel direct achter de frontlijn, waardoor 
het dagelijks leven op deze strips aanzienlijk verschilde van dat op de tamelijk goed geoutil-
leerde Britse vliegvelden. Door het ontbreken van infrastructuur leefde het personeel voorna-
melijk in tenten, die regelmatig onder Duits artillerievuur lagen. Dit bleef zo in de eerste weken 
na D-Day, omdat de geallieerden aanvankelijk slechts een klein bruggenhoofd in hun bezit had-
den. Ook zware bombardementen door toestellen van Bomber Command konden de Duitse weer-
stand niet breken. Pas op 9 augustus wisten Amerikaanse pantserdivisies een bres te slaan in de 
Duitse linies en was de doorbraak een feit. In de volgende weken boekten de geallieerden snel 
terreinwinst. Op 25 augustus capituleerde het Duitse garnizoen in Parijs en op 3 september viel 
Brussel in geallieerde handen. Om snel te kunnen doorstoten naar Duitsland, ging reeds twee 
weken later, op 17 september, operatie Market Garden van start, waarvoor onder meer een lucht-
landingsoperatie bij Arnhem plaatsvond. De meerderheid van de 2nd taf bevond zich toen 
inmiddels op veroverde vliegvelden in België en Noord-Frankrijk. De operatie liep echter uit 
op een mislukking, mede doordat de Britse luchtlandingsdivisie wegens een gebrek aan trans-
portvliegtuigen niet in één keer naar het inzetgebied kon worden getransporteerd én doordat de 
landingszones zich op (te) grote afstand van de brug bij Arnhem bevonden. Met het mislukken 
van Market Garden vervloog ook de hoop op een snelle doorbraak naar Duitsland. In de herfst 
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van 1944 boekten de geallieerden nog maar moeizaam vooruitgang. De 2nd taf was vervolgens 
gedwongen de winter voor een groot deel op Nederlandse en Belgische bases door te brengen. 
Het natte en koude winterweer zorgde voor veel ontberingen.

Terwijl de geallieerde strijdkrachten op het continent in een felle strijd verwikkeld waren, 
lag ondertussen Groot-Brittannië en vooral hoofdstad Londen onder vuur van de zogenoemde 
Vergeltungswaffen, dit ondanks een succesvol bombardement in augustus 1943 door Bomber Com-
mand tegen een proefcentrum voor geheime wapens bij Peenemünde aan de Oostzee en vrijwel 
dagelijkse aanvallen op in aanbouw zijnde lanceerinstallaties – zogenaamde noball-sites – aan de 
Kanaalkust vanaf eind 1943. In het voorjaar van 1944 kwamen de eerste afvuurstellingen gereed 
voor operationeel gebruik.191 Op 13 juni werd de eerste v-1 op Brits grondgebied afgeschoten. Aan 
het einde van de maand waren er al tweeduizend op Londen en omgeving neergekomen. De raf 
speelde een belangrijke rol bij de beteugeling van dit nieuwe gevaar. Keer op keer trokken mid-
delzware en ook zware bommenwerpers er in de zomer van 1944 opuit om lanceerplaatsen aan 
te vallen. Het uitschakelen van deze kleine, goed gecamoufleerde en gemakkelijk verplaatsbare 
lanceerinrichtingen bleek echter niet eenvoudig, met als gevolg dat in de zomermaanden nog 
steeds talloze vliegende bommen in Groot-Brittannië neerkwamen. Ter bestrijding hiervan ver-
rezen in Zuid-Engeland ballonbarrages, werd de luchtafweer versterkt en kregen jachtvliegtuigen 
opdracht actief jacht te maken op de v-1’s. Midden augustus 1944 waren al meer dan twintig raf-
squadrons, waaronder het 322 Squadron van de ml, enkel en alleen belast met het onderschep-
pen van deze Wunderwaffen. De inzet van de jachtvliegers was, ondanks de hoge snelheid van de 
vliegende bommen, tamelijk succesvol: tussen juni 1944 en maart 1945 vernietigden raf-vliegers 

De ‘verkeersleiding’ van een nieuw aangelegde vliegstrip in Normandië kort na D-Day.
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rond de 1.800 divers, zoals de vliegende bommen in de raf bekend stonden. De Britse luchtafweer 
nam er ongeveer 1.500 voor zijn rekening, terwijl er ook nog ruim 200 dankzij versperringsballon-
nen hun doel niet bereikten. Ruim 48% van de v-1’s wist wel door de verdedigingszones te komen. 
Pas aan het eind van de zomer van 1944 week het grootste gevaar toen Noord-Frankrijk in gealli-
eerde handen viel en Londen buiten het bereik van de afvuurinstallaties kwam te liggen.192 

Weldra diende zich echter met de v-2 een nieuw geheim wapen aan. Tussen september 1944 
en maart 1945 vuurden Duitse eenheden meer dan 3.000 van deze ballistische raketten af op vooral 
Londen en Antwerpen. Doordat de v-2’s een zeer hoge snelheid ontwikkelden – zij vielen met een 
snelheid van 3.600 kilometer per uur neer op het doel – kon er in de lucht niets tegen worden uit-
gericht. De raf vloog wel talloze patrouillemissies boven West-Nederland op zoek naar mogelijke 
opslag- en lanceerplaatsen. Deze waren veelal in de bebouwde kom gelegen, waardoor bij aanval-
len door jachtbommenwerpers meer dan eens burgerslachtoffers waren te betreuren. Bovendien 
vielen de resultaten van dit soort acties tegen, om welke reden de raf-leiding begin maart 1945 
besloot tevens middelzware bommenwerpers in te zetten. Op 3 maart vlogen ruim 55 Mitchells 
en Bostons naar Den Haag. De aanval liep vanwege een foutieve planning uit op een tragedie; een 
groot deel van de wijk Bezuidenhout werd in de as gelegd en meer dan vijfhonderd burgers kwa-
men om het leven. Uiteindelijk week het v-2-gevaar pas echt door de eind maart 1945 weer op 
gang gekomen geallieerde opmars, die de Duitse raketeenheden dwong zich terug te trekken naar 
Duitsland. De bestrijding van de v-wapens aan het eind van de oorlog vergde, kortom, een grote 
krachtsinspanning van de raf, die slechts ten dele effect sorteerde.193

Een Typhoon-jachtbommenwerper staat geparkeerd tussen de resten van een voormalige Duitse hangaar op het 
vliegveld Eindhoven. De op het vasteland gestationeerde raf-eenheden moesten vaak onder moeilijke omstan-
digheden opereren.
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In de laatste oorlogsmaanden beten de Duitse legers nog fanatiek van zich af. De Wehrmacht 
begon in december 1944 in de Ardennen zelfs nog totaal onverwacht een fel tegenoffensief, met 
als inzet de herovering van Antwerpen. De verrassingsaanval dreef de geallieerden aanvanke-
lijk danig in het nauw, vooral ook omdat de raf en de usaaf door de slechte weersomstan-
digheden nauwelijks assistentie aan de grondeenheden konden bieden. Pas aan het einde van 
die maand keerden de krijgskansen weer in het voordeel van de geallieerden en kon het Duitse 
offensief definitief worden afgeslagen. Kort daarna waren de geallieerde luchtstrijdkrachten 
zelf het doelwit. In de vroege morgen van 1 januari 1945 lanceerde de Luftwaffe namelijk operatie 
Bodenplatte, een alles-of-niets-poging om de raf en de usaaf op de grond te verrassen door de 
geallieerde bases in België en Nederland aan te vallen. Hoewel de geallieerden behoorlijk wat 
materieel verloren, waren de repercussies voor de reeds danig verzwakte Luftwaffe veel ernsti-
ger: tientallen Duitse vliegtuigen werden neergeschoten, voor een deel door de eigen Flak die 
vooraf niet was geïnformeerd over de op handen zijnde massale luchtaanvallen. Na Bodenplatte 
hoefde daardoor met de vliegende Luftwaffe nauwelijks nog rekening te worden gehouden. 
Tegelijkertijd zette de raf steeds geavanceerdere en zwaardere wapens in. In de zomer van 1944 
maakte bijvoorbeeld het eerste geallieerde straalvliegtuig, de Gloster Meteor, zijn operationele 
debuut.194 Rond dezelfde tijd kwam ook het zogenoemde gyro-richtvizier beschikbaar, waar-
door op een veel doeltreffender wijze een vijandelijk vliegtuig kon worden beschoten.195 Verder 
werden ook de bommen van een steeds zwaarder kaliber. Zo werd in het voorjaar van 1945 bij 
een aanval op het strategisch belangrijke viaduct bij Bielefeld voor het eerst de 22.000 pond 
zware grand slam-bom ingezet. 

Een Meteor van het 616 Squadron wordt op de vliegstrip van Kluis startklaar gemaakt. De Meteor was het eerste 
geallieerde straalvliegtuig in operationele dienst.
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In de laatste weken voor de Duitse capitulatie opereerde de raf hoofdzakelijk boven Duitsland 
zelf. Vanaf maart 1945 werd onder meer ondersteuning geleverd bij het oversteken door Britse, 
Amerikaanse en Canadese troepen van de Rijn. Dit ging gepaard met een luchtlandingsoperatie, 
operatie Varsity. Nadat uiteindelijk een doorbraak was geforceerd, verliep de opmars vlot. In de 
laatste oorlogsweken trokken de geallieerde troepen diep Duitsland in. Op 8 mei 1945 werd de strijd 
in Europa gestaakt. Ruim drie maanden later, op 15 augustus, zwegen na de overgave van Japan ook 
de wapens in Zuidoost-Azië. Gedurende de zes jaar oorlog was de raf uitgegroeid tot een enorm 
krijgsmachtdeel dat 480 squadrons en ruim 9.200 vliegtuigen telde. De personeelssterkte bedroeg 
meer dan één miljoen militairen, die actief waren op alle oorlogsfronten. Ook de faa had zich tot 
een strijdmacht van formaat ontwikkeld met meer dan 3.700 vliegtuigen, 59 grotere en kleinere 
carriers en 72.000 militairen.196 De prijs die was betaald voor de zes jaren onafgebroken inzet was 
hoog. In totaal kwamen meer dan zeventigduizend raf-militairen door gevechtshandelingen om 
het leven. Verder belandden ruim tienduizend oorlogsvliegers in krijgsgevangenschap. Met het 
aanbreken van de vrede begon ook direct de ontmanteling van beide, voornamelijk uit oorlogsvrij-
willigers bestaande, organisaties. Zowel in de raf als bij de faa geschiedde dit door de opheffing 
van squadrons, de sluiting van de meeste oorlogsbases, de teruggave of vernietiging van veel van 
het via de lend lease-regeling verkregen materieel. Tevens vond in hoog tempo de demobilisatie 
van de overgrote meerderheid van de militairen plaats. Wat overbleef waren een sterk afgeslankte 
raf en faa die in de volgende jaren, ondanks de toenemende spanningen tussen Oost en West, 
door een verdere daling van de defensiebudgetten nog verder werden verkleind.197 De vredesor-
ganisaties die overbleven waren omstreeks 1950 in geen enkel opzicht meer met de oorlogslucht-
strijdkrachten van weleer vergelijkbaar. Daarmee was de cirkel rond en behoorde voor de Britse 
luchtstrijdkrachten de Tweede Wereldoorlog definitief tot het verleden. 

Conclusie

De in april 1918 opgerichte en aanvankelijk uit bijna driehonderdduizend militairen bestaande 
Royal Air Force (raf), werd direct na de Eerste Wereldoorlog binnen korte tijd weer sterk ver-
kleind tot een organisatie van nauwelijks dertigduizend man. Hoewel voor het behoud van de 
zelfstandigheid de air policing-taak werd omarmd, beschouwde het nieuwe krijgsmachtdeel toch 
vooral de strategische bombardementstaak als zijn raison d’être. Daarmee kon, zo dacht men, 
een oorlog worden beslist zonder dat daarvoor op de grond of op zee een confrontatie nodig 
was. Deze visie was echter veel te optimistisch. Technisch en operationeel gezien was de raf op 
geen enkele manier in staat deze taak te volbrengen. Daarvoor beschikte het krijgsmachtdeel tij-
dens het Interbellum over onvoldoende (modern) materieel, waren de bewapening en uitrusting 
onder de maat en was het personeel te slecht getraind. De eenzijdige concentratie op de strategi-
sche bombardementstaak had bovendien tot gevolg dat de expertise in andere disciplines, zoals 
de inzet van het luchtwapen boven zee en het gevechtsveld, grotendeels verloren ging. 

Tijdens het Interbellum bestond het vliegerkorps vrijwel uitsluitend uit beroepsofficieren 
uit de hogere sociale klassen. Zij hadden vrijwel allemaal hun hart verpand aan de (militaire) 
luchtvaart. Met het militaire bedrijf an sich hadden zij veel minder op. De sfeer in de squadrons 
kenmerkte zich door een ‘kostschoolmentaliteit’ en een weinig professionele ambiance, waar-
door de raf tot ver in de jaren dertig meer weg had van een luxe, elitaire vliegclub, dan van 
een professionele militaire organisatie die volledig was gericht op het uitvoeren van de oorlogs-
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taken. Pas in de tweede helft van de jaren dertig was sprake van een uitbreidings- en modernise-
ringsslag. Een van de belangrijkste consequenties hiervan was dat niet langer alleen personeel 
uit de betere milieus kans maakte op toetreding tot de vliegende gelederen. Deze tendens van 
‘sociale egalisering’ zette zich in versneld tempo voort na het begin van de oorlog. Hoewel de 
raf-leiding het liever anders zag, traden nu, om verliezen op te vangen en het krijgsmacht-
deel sterk te kunnen uitbreiden, ook op grote schaal vrijwilligers uit de lagere maatschappe-
lijke geledingen toe. Verder stroomden grote aantallen buitenlanders – uit het Gemenebest, 
neutrale naties én uit de bezette Europese landen – de raf in. Ook werd de Britse luchtmacht 
nog versterkt met grote aantallen dienstplichtigen en vrouwen. De junior service transformeerde 
hierdoor binnen afzienbare tijd naar een multifunctionele, moderne oorlogsluchtmacht waarin 
beide seksen en vrijwel alle sociale klassen waren vertegenwoordigd. Bij de oorlogsvrijwilligers – 
die voor het merendeel de rang van onderofficier hadden – stond veel meer een actieve deelname 
aan de oorlog centraal en was minder sprake van een passie voor de (militaire) luchtvaart. In de 
squadrons heerste bovendien een meer anonieme, maar tevens aanzienlijk professionelere sfeer, 
waarbij de uitvoering van gevechtsoperaties centraal stond. 

De expansie en modernisering van de raf en de faa waren bij het uitbreken van de oorlog 
nog verre van voltooid. Operationeel gezien konden de Britse luchtstrijdkrachten in de eerste 
oorlogsperiode daardoor nog nauwelijks een vuist maken. Het verder oorlogsgereed maken 
van het Britse luchtwapen vergde een grote inspanning. Vooral met de bouw van vliegtuigen 
en de aanleg van vliegvelden was de inzet van duizenden arbeidskrachten gemoeid. Daarnaast 
speelden de Verenigde Staten een uiterst belangrijke rol door de levering, in het kader van de 
lend lease-regeling, van grote hoeveelheden materieel en diensten. Minstens zo belangrijk was 
de onvoorwaardelijke steun van een aantal Gemenebestlanden. Niet alleen participeerden lan-
den als Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika met duizenden vrijwilligers in de 
luchtstrijd, ook stichtten zij tientallen vliegscholen voor de training van hun eigen personeel 
én dat van Groot-Brittannië. Het duurde uiteindelijk tot 1943 voordat de raf en de faa vol-
doende waren uitgebreid en gemoderniseerd om echt een rol van betekenis te kunnen spelen 
op het strijdtoneel. Op zee droeg zowel de raf als de faa met succes bij aan de beteugeling 
van het onderzeebootgevaar en aan de (uiteindelijke) lamlegging van de Duitse kustscheepvaart. 
Van significante betekenis was eveneens de tactische luchtsteun die werd geleverd tijdens de 
geallieerde opmars door West-Europa. Voorts waren ook de strategische bombardementen op 
Duitsland van waarde, hoewel de belangrijkste doelstelling van het area bombing – het bestoken 
van stedelijke gebieden met de bedoeling het moreel van de Duitse bevolking te breken – nooit 
kon worden gerealiseerd. Het luchtoffensief tegen Duitsland zorgde er echter wel voor dat de 
oorlogseconomie van dit land ernstig werd belemmerd en dat ter verdediging van het Reichsge-
biet grote hoeveelheden personeel en materieel moesten worden ingezet. Het is wel opmerkelijk 
dat de methodiek van het area bombing nog tot het voorjaar van 1945 werd toegepast, terwijl 
Bomber Command toen inmiddels geruime tijd over geavanceerde navigatie- en doelrichtmid-
delen beschikte. De oorzaak hiervan moet vooral worden gezocht in het feit dat Arthur Harris de 
hele oorlog door de strategische bommenwerper een centrale rol bleef toedichten en vooral het 
breken van de mentale weerbaarheid van de Duitse bevolking als voornaamste oorlogsdoel bleef 
beschouwen. Hij was er – geruggensteund door Churchill – tot de laatste oorlogsmaanden van 
overtuigd dat zo de overwinning kon worden binnengehaald, hoewel alle signalen in een andere 
richting wezen. Samenvattend kan worden gesteld dat de raf en ook de faa tijdens de oorlogs-
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jaren transformeerden van kleine en archaïsche organisaties met uitsluitend beroepspersoneel 
uit de betere milieus, naar grote, moderne luchtwapens bestaande uit voornamelijk oorlogs-
vrijwilligers uit een groot aantal sociale klassen. Deze enorme transformatie verliep moeizaam 
en in een traag tempo, waardoor de Britse luchtstrijdkrachten pas vanaf 1943 écht tot volledige 
wasdom konden komen.
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Vliegveld Vitry-en-Artois. Een Douglas Boston van het Franse 342 Squadron wordt een dag na terugkeer op eigen 
bodem in oktober 1944 onderworpen aan een inspectie.
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 2 | Europese bondgenoten

“It’s hard to find words to convey the grim courage and endurance of these exiled men, cut off 
from their families and friends, and driven on by some urge that even they could scarcely com-
prehend. Their way was the loneliness and bitterness, even to heartbreak; redeemed only by a 
purpose which glowed the more brightly against this sombre background.” 
(Passage uit een voorwoord van air marshal Robert Saundby in de roman The Happy Valley 
van de Franse oorlogsvlieger Jules Roy.1)

Buitenlandse inbreng

Na het uitbreken van de oorlog versterkten de Britse luchtstrijdkrachten zich, zoals we in het 
vorige hoofdstuk al hebben gezien, onder meer met militairen die afkomstig waren van het 
Europese continent. Eind 1940 waren er al bijna tienduizend Poolse, Tsjecho-Slowaakse, Noorse, 
Nederlandse, Belgische en Franse oorlogsvliegers in dienst getreden van de raf.2 Dit zogenoemde 
allied  personnel pakte vrijwel direct na aankomst in Groot-Brittannië onder de paraplu van de raf 
de wapens weer op. Zij kwamen hiervoor zowel in Britse squadrons, als in speciaal opgerichte 
natio nale eenheden terecht. Versterkt met dienstplichtigen van overzee, vrijwilligers en Enge-
landvaarders, probeerden de inmiddels in Londen neergestreken regeringen in ballingschap hun 
contingenten de volgende jaren in stand te houden en indien mogelijk te versterken, om zo een 
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de luchtstrijd boven Europa. Hoewel zij operationeel 
onder Brits bevel stonden, vormden de Allied Air Forces opzichzelfstaande entiteiten binnen de 
raf-organisatie, met eigen kenmerken en bijzonderheden. De integratie en inzet van de militai-
ren uit de bezette Europese landen in de Britse luchtstrijdkrachten staan in dit hoofdstuk centraal. 

Doorvechten vanuit Groot-Brittannië

De opname van de van continentaal Europa afkomstige oorlogsvliegers in de raf was onlos-
makelijk verbonden met de agressieve veroveringspolitiek waarmee Hitler vanaf het eind van 
de jaren dertig een groot deel van Europa naar zijn hand zette. Hoewel met het eind september 
1938 gesloten Verdrag van München tussen de leiders van Duitsland, Italië, Groot-Brittannië 
en Frankrijk een Europese oorlog ternauwernood kon worden voorkomen, had het wel tot het 
gevolg dat Tsjecho-Slowakije in de volgende maanden grotendeels uiteenviel. Uitkomst van de 
onderhandelingen in de Beierse hoofdstad was namelijk dat Sudetenland, waar voornamelijk 
Duitsers woonden, moest worden afgestaan aan Duitsland. Daarnaast profiteerden Hongarije 
en Polen met gebiedsuitbreiding van de overeenkomst. Door het in München gesloten verdrag 
kreeg maar liefst 34% van de Tsjecho-Slowaken van de ene op de andere dag een nieuwe natio-
naliteit. En daar bleef het niet bij. Amper een halfjaar later, in maart 1939, ondersteunde Hitler 
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eerst Slowaakse separatisten bij het uitroepen van een – in naam – onafhankelijk Slowakije en 
trokken de Duitse legers na zware diplomatieke en militaire druk de rest van Tsjecho-Slowakije 
binnen. Gewapende weerstand van Tsjechische kant werd daarbij niet geboden. Vervolgens werd 
het protectoraat Bohemen-Moravië uitgeroepen dat onder ‘de bescherming’ van nazi-Duitsland 
kwam te staan. De opdeling van Tsjecho-Slowakije was het bewijs dat het tegemoetkomen 
aan de eisen van Hitler niet werkte. Premier Neville Chamberlain besloot daarom de zogehe-
ten appeasement-politiek aan de kant te schuiven en aan twee andere bedreigde naties in Oost-
Europa, Polen en Roemenië, directe garanties te geven dat Groot-Brittannië hen militair te hulp 
zou komen wanneer het Derde Rijk deze landen zou binnenvallen. Na ‘München’ geloofde Hitler 
echter dat de westerse mogendheden ook nu militair afzijdig zouden blijven. In de vroege mor-
gen van 1 september vielen Duitse troepen daarom Polen binnen. Een geallieerde reactie liet dit 
keer niet lang op zich wachten. Na vruchteloos een ultimatum te hebben gesteld, verklaarde 
Chamberlain op 3 september Duitsland de oorlog, kort erna gevolgd door Frankrijk. Hoewel 
beide landen vooraf hadden verzekerd dat ze bij een Duitse aanval in actie zouden komen, kwam 
hier in de praktijk niets van terecht. Omdat Polen van meerdere kanten werd bedreigd, was het 
genoodzaakt tot het voeren van een rondomverdediging. Dit zorgde voor een versnippering van 
de beschikbare middelen, waardoor het Poolse leger maar weinig kon inbrengen tegen de nume-
riek en technisch oppermachtige Duitse oorlogsmachine. Bovendien viel halverwege september 
geheel onverwacht ook nog vanuit het oosten het Rode Leger het land binnen. Begin oktober was 
de Poolse capitulatie een feit.3

De bezetting van Tsjecho-Slowakije en Polen bracht een ware volksverhuizing van militair 
personeel uit beide landen naar West-Europa teweeg. Veel militairen uit voornamelijk Tsjechië 
die het niet konden verkroppen dat hun vaderland was bezet en uiteengevallen, staken in het 
voorjaar en de zomer van 1939 in het geheim de grens over. Het ging hierbij om forse aantallen. 
Van de Tsjecho-Slowaakse luchtstrijdkrachten wisten 1.270 man, ongeveer de helft van het totale 
bestand aan vliegend personeel, weg te komen. Zij belandden in eerste instantie vooral in Poolse 
opvangkampen. Vervolgens reisde een groot aantal van hen in de zomermaanden verder naar 
Frankrijk. Een vergelijkbare tocht maakten vanaf september veel Poolse militairen. Nog voor 
de overgave van dit land vluchtten grote aantallen militairen de grens over en streken na een 
vaak avontuurlijke reis via Roemenië, Joegoslavië of de Baltische staten, eveneens in Frankrijk 
neer. Het ging hierbij om nog aanzienlijk grotere aantallen dan bij de Tsjecho-Slowaakse strijd-
krachten. Van de Poolse luchtmacht alleen al, wist om en nabij de 10.000 man – zowel vliegend 
als grondpersoneel – weg te komen.4 In Parijs richtten beide landen vervolgens in de herfst van 
1939 een regering in ballingschap op. Die van Tsjecho-Slowakije (die overigens aanvankelijk niet 
als zodanig werd erkend) kwam onder leiding te staan van de voormalige president van het land, 
Edvard Beneŝ. De Poolse regering werd aangevoerd door de Poolse opperbevelhebber, generaal 
Władysław Sikorski, nadat de legitieme regering in Roemenië politiek asiel had aangevraagd. 
Nadat zowel Beneŝ als Sikorski een militaire overeenkomst met Frankrijk had ondertekend, werd 
vanaf eind 1939 een begin gemaakt met de integratie van het Oost-Europese personeel in de Franse 
strijdkrachten. De luchtvaartcontingenten van de twee landen gingen als bron dienen voor de vor-
ming van zelfstandige Poolse en Tsjecho-Slowaakse eenheden in de Franse luchtmacht, de Armée 
de l’Air. Dit proces verliep echter uiterst moeizaam. De Tsjecho-Slowaakse en Poolse militairen 
moesten afrekenen met een mix van achterdocht, minachting en onverschilligheid en dit leidde 
er uiteindelijk toe dat voor mei 1940 slechts één Poolse eenheid in de Franse luchtmacht tot stand 
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kwam.5 Wel waren Franse eenheden deels met Pools personeel gevuld en gingen groepjes Poolse 
vliegers direct na het begin van het Duitse offensief kleine detachementen vormen, zogenaamde 
chimney flights, ter bescherming van belangrijke fabriekscomplexen. Voorts waren enkele tiental-
len individuele Poolse en Tsjecho-Slowaakse vliegers in mei 1940 bij Franse eenheden ingedeeld. 
Zij namen met wisselend succes deel aan de verdediging van het Franse luchtruim.6

Ondanks de opname in de Franse luchtmacht, koesterde het meeste personeel van de Poolse 
en Tsjecho-Slowaakse luchtstrijdkrachten een sterke voorkeur voor integratie in de raf. Deze 
was in hun ogen beter georganiseerd en beschikte bovendien over moderner materieel. Poli-
tiek, militair en taaltechnisch gezien, stuitte een doorreis naar Groot-Brittannië vooralsnog 
echter op grote moeilijkheden. Het vestigen van buitenlandse troepen op Brits grondgebied 
was in 1939 namelijk nog bij wet verboden. Er was zelfs een geheel nieuwe Act of Parliament voor 
nodig om dit mogelijk te maken.7 Groot-Brittannië zelf was bovendien in het geheel nog niet 
in staat grote aantallen buitenlandse militairen op te vangen doordat de eind jaren dertig inge-
zette herbewapening en modernisering nog in volle gang waren en alle energie en aandacht 
opslokten. Daar kwam nog bij dat slechts weinig Polen en Tsjecho-Slowaken de Engelse taal 
machtig waren. Dit stond vanzelfsprekend eveneens een snelle en soepele integratie in de weg. 
Minstens zo belangrijk was dat veel Britse militairen in eerste instantie nog uiterst sceptisch 
waren over de kwaliteit, het moreel en de inzetbaarheid van het vliegend personeel uit beide 
landen. Het relatief kleine Tsjecho-Slowaakse contingent bleef als gevolg hiervan voorlopig in 
zijn geheel in Frankrijk gelegerd.8 Dit gold echter niet voor het veel grotere Poolse contingent. 
In oktober 1939 werd in Parijs besloten dat in totaal 2.300 Poolse luchtmachtmilitairen naar 
Groot-Brittannië zouden doorreizen voor de oprichting van twee operationele en twee reserve-

Personeel van de vliegschool van Haamstede staat in mei 1940 op het punt te vertrekken naar Groot-Brittannië.
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eenheden in Bomber Command. Dit geschiedde vooral onder druk van Frankrijk, omdat dit land 
niet alleen opgezadeld wilde worden met grote groepen ‘militaire vluchtelingen’. Vanaf het 
einde van het jaar arriveerde deze groep aan de overkant van het Kanaal op de vliegvelden East-
church en Manston.9 De oprichting van de Poolse squadrons in de raf kwam voor de zomer 
van 1940 niet meer van de grond, vooral omdat de Britse autoriteiten in deze tijd nog altijd twij-
felden aan de kwaliteiten van het Poolse personeel én doordat de ondertekening van een Brits-
Poolse militaire overeenkomst tot juni 1940 op zich liet wachten. De Poolse autoriteiten wei-
gerden aanvankelijk namelijk in te stemmen met de Britse eisen die hieraan waren gekoppeld. 
Deze schreven onder meer voor dat alle Poolse militairen moesten toetreden tot de rafvr. 
Zo kon het probleem van het verbod van de stationering van buitenlandse militairen op Brits 
grondgebied worden omzeild. Tegelijkertijd bood dit de mogelijkheid om ook tuchtrechtelijk 
de controle over hen te behouden. Verder werd als voorwaarde gesteld dat het Poolse perso-
neel het raf-uniform ging dragen en een eed van trouw aflegde aan koning George vi. Ook 
zouden alle officieren, onderofficieren en minderen, ongeacht hun vooroorlogse functie, de 
rang van pilot officer (officieren) en leading aircraftsman (onderofficieren en minderen) krijgen. 
Toekomstige promoties zouden geheel onder Brits gezag plaatsvinden. Al deze voorwaarden 
waren voor de Poolse regering onaanvaardbaar en pas na lang getouwtrek werd overeengeko-
men dat niet alleen aan de Britse koning, maar ook aan de Poolse regering trouw mocht worden 
gezworen. Daarop ratificeerde generaal Sikorski eind juni alsnog de militaire overeenkomst.10 
Een andere keuze had hij op dat moment niet meer, omdat de oorlog op het continent inmid-
dels uitzichtloos was geworden en Frankrijk goeddeels was verslagen. 

De geopolitieke situatie was inmiddels drastisch veranderd. Tot dan toe was, behoudens 
enkele kleine speldenprikken, de strijd nog rustig verlopen. Aan deze kalme eerste fase van de oor-
log, de zogenoemde phoney war, kwam begin april 1940 prompt een einde toen Duitse troepen 
Denemarken en Noorwegen binnenvielen. Een maand later volgde een grootscheepse aanval op 
Nederland, België en Frankrijk. Geen van deze landen, grootmacht Frankrijk incluis, kon weer-
stand van betekenis bieden, waardoor de Wehrmacht er binnen tweeëneenhalve maand in slaagde 
bijna heel Noord- en West-Europa onder Duitse controle te brengen. De regeringen van Neder-
land, Noorwegen en (uiteindelijk) België weken in dezelfde tijd naar Groot-Brittannië uit. Daar-
naast evacueerden ook de Poolse en Tsjecho-Slowaakse regeringen van Parijs naar Londen. Verder 
kon de nieuwe Britse premier Churchill rekenen op de steun van een jonge Franse brigadegene-
raal, Charles de Gaulle, die in de eindfase van de strijd op het vasteland nog tot onderminister van 
Defensie was benoemd. Hij was kort daarop uitgeweken naar Engeland en wilde nu met zijn Vrije 
Franse Beweging de strijd tegen Duitsland voortzetten. De Gaulle was echter de enige represen-
tant van de Franse regering in Groot-Brittannië. De rest bleef achter in Vichy in het onbezette deel 
van Frankrijk, waar het onder leiding van de voormalige maarschalk Philippe Pétain, met Duitse 
toestemming, in functie bleef. Voorlopig kon De Gaulles beweging daardoor niet als regering in 
ballingschap worden erkend. Daar kwam nog bij dat de Vrije Franse Beweging aanvankelijk weinig 
steun genoot onder landgenoten vanwege de sterke anti-Britse sentimenten die leefden onder de 
Franse bevolking. Dit kwam vooral doordat veel Fransen zich in de strijd tegen Duitsland in de 
steek gelaten voelden door Groot-Brittannië. De gevoelens van ongenoegen werden nog geïntensi-
veerd toen de Britse marine begin juli 1940 een groot deel van de Franse vloot bij Mers-el-Kébir in 
Algerije tot zinken had gebracht, omdat de Britse regering vreesde dat de Franse oorlogsschepen 
anders door de Kriegsmarine zouden worden genaast. Het duurde uiteindelijk tot september 1941 
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voordat verandering kwam in deze situatie met de oprichting van het Comité National Français. De 
geallieerden erkenden dit wél als de legitieme Franse regering in ballingschap.11

In het kielzog van hun koninklijke families, regeringen en andere hoogwaardigheidsbekle-
ders, arriveerden in het voorjaar en de zomer van 1940 duizenden militairen uit Polen, Tsjecho-
Slowakije, Frankrijk, Noorwegen, Nederland en België in Groot-Brittannië.12 Het leeuwendeel 
van de militaire evacués maakte per schip de oversteek naar een van de havens aan de Britse 
zuid- of oostkust. Veel Frans personeel stak tussen eind mei en begin juni het Kanaal over van-
uit Duinkerken. Een klein aantal wist vanuit de Noord-Afrikaanse koloniën met een vliegtuig 
te ontkomen naar Gibraltar. Een groot aantal Polen, Nederlanders en Belgen vertrok vanuit de 
meer zuidelijk gelegen steden langs de Franse kust. Gelijktijdig wisten ook nog talloze militairen 
en burgers vanuit Zuid-Frankrijk weg te komen door de Middellandse Zee over te steken naar 
Noord-Afrika of Gibraltar. Veruit het meeste personeel dat uit Duitse handen wist te blijven was 
uiteindelijk afkomstig van beide Oost-Europese contingenten, waarvan de regeringen, zodra 
de strijd uitzichtloos was geworden, het bevel hadden uitgevaardigd naar Groot-Brittannië te 
vluchten. Veel alternatieven waren er niet. De weg naar huis was immers afgesneden.13 “Only 
in England there existed some meagre possibilities of continuing the fight”, aldus een Poolse 
jachtvlieger.14 Uiteindelijk arriveerden respectievelijk 6.200 Poolse en 750 Tsjecho-Slowaakse 
militairen in Groot-Brittannië. Uit de West-Europese landen ontkwam veel minder militair per-
soneel. Dit had te maken met de omstandigheid dat hun ontsnappingsmogelijkheden geringer 

Een instructeur leert Frans, Nederlands en Noors grondpersoneel in een raf-depot aan de hand van een model de 
Engelse benaming van verschillende vliegtuigonderdelen.
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waren, omdat hun vaderland (met uitzondering van Noorwegen) relatief snel onder de voet werd 
gelopen. Bovendien vaardigden onder meer de Franse, Nederlandse en Belgische regeringen 
expliciete orders uit om niet de wijk te nemen. Dat de militairen vrijwel allemaal actief hadden 
deelgenomen aan de verdediging van hun land speelde eveneens een belangrijke rol. Zij kamp-
ten hierdoor met mentale en fysieke uitputting en waren niet zelden ook gedemoraliseerd door 
de verloren strijd. Soms kwam de gedachte aan vluchten wel op, maar de stap om dat ook met-
terdaad te doen, werd niet gezet. De Nederlandse oorlogsvlieger Jan Bosch – die uiteindelijk als 
Engelandvaarder in Groot-Brittannië terecht zou komen – maakte bijvoorbeeld op de avond van 
de Nederlandse capitulatie in Badhoevedorp een bijeenkomst van ml-officieren mee, die uiteen-
ging met het besluit om niet uit te wijken: ‘Gaan we naar Engeland of niet’, dat was de kernvraag 
waarover ernstig werd gepraat”, zo herinnerde Bosch zich jaren later. “Daar het capitulatiebevel 
stipuleerde, dat iedereen bij zijn onderdeel moest blijven, dat de discipline gehandhaafd moest 
worden en mede door het feit dat iedereen zeer moe, geschokt en terneergeslagen was kwam 
men niet uit de discussie”, aldus Bosch.15 De meeste Noorse, Nederlandse, Belgische en Franse 
militairen wilden rond de capitulatie van hun land dus eigenlijk nog maar één ding: terugkeren 
naar huis. Van de Noorse leger- en marinevliegdienst arriveerden daardoor tot de zomer van 
1940 niet meer dan 120 man in Engeland en van de Nederlandse leger- en marinevliegdiensten 
rond de 350 militairen. Van de Belgische legervliegdienst wist eveneens maar 150 man uit te wij-
ken, terwijl van de nog veel grotere Franse luchtmacht zich aanvankelijk slechts ongeveer 500 
man personeel uit de voeten maakte.16 

Door de wanordelijke en haastige aftocht arriveerde een groot deel van de militaire vluchte-
lingen niet met hun organieke eenheid, maar druppelsgewijs en in kleine groepjes in Groot-Brit-
tannië. Zij verkeerden over het algemeen in een deplorabele lichamelijke en geestelijke toestand. 
De Britse autoriteiten concentreerden zich daarom aanvankelijk vooral op de eerste opvang 
van het personeel, zoals hun registratie, levensonderhoud en transport naar de verschillende 
opvangkampen, die in alle haast her en der verspreid over het land waren ingericht. Uit veilig-
heidsoverwegingen werden de buitenlandse militairen na aankomst ontwapend en stonden de 
meeste kampen onder Britse bewaking.17 Dit had alles te maken met de grote angst voor de zoge-
naamde vijfde colonne, waarvan Groot-Brittannië in deze periode in de ban was. Veel politici, 
militairen en burgers waren er van overtuigd dat nazi-sympathisanten heimelijk voorbereidin-
gen troffen om in het geval van een Duitse invasie in Groot-Brittannië in actie te komen. Deze 
pro-Duitse elementen zochten zij, behalve in eigen extreem linkse en rechtse kringen, ook onder 
buitenlanders. Onder druk van de publieke opinie interneerde de Britse regering vanaf juni 1940 
daarom eveneens veel van de van het continent afkomstige buitenlanders.18 Het ging hierbij 
niet alleen om burgers, maar ook om militairen. Vanwege negatieve berichten die in 1939 en 
1940 vanuit Frankrijk naar Groot-Brittannië waren doorgesijpeld én door de desastreus verlopen 
strijd op het Europese vasteland, bestond er namelijk grote argwaan ten opzichte van het over-
gekomen geüniformeerde personeel. Vooral ten opzichte van de Poolse en Tsjecho-Slowaakse 
militairen, over wier culturele achtergrond in Groot-Brittannië weinig bekend was, koesterden 
de Britse autoriteiten aanvankelijk veel wantrouwen.19 Derhalve ondergingen de buitenlandse 
detachementen een soms uitvoerige screening, waarbij de ‘onbetrouwbare elementen’ werden 
verwijderd en overgebracht naar interneringskampen op, onder meer, het eiland Man.

De in Londen neergestreken regeringen maakten vrijwel direct duidelijk dat zij met hun 
militaire gevolg wilden gaan deelnemen aan de gewapende strijd. Zij kregen steun van de nieuwe 
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Britse premier, Winston Churchill, die zich een groot voorstander toonde van een actieve par-
ticipatie van de buitenlandse eenheden in de oorlog. Hij realiseerde zich als geen ander dat het 
Verenigd Koninkrijk – wilde het kans maken om Duitsland te weerstaan – zowel in militair als in 
publicitair opzicht bondgenoten goed kon gebruiken. Een ‘verenigd front der naties’ bood vol-
gens hem de beste kans op succes en overleving. Het was daarom noodzakelijk, zo liet hij begin 
juli 1940 zijn militaire leiding weten, “to give to the war which Great Britain is waging single-
handed the broad, international character which will add greatly to our strength and prestige”.20 
De boodschap van een geallieerd front der naties was vooral gericht aan het adres van de zich 
vooralsnog van de oorlog afzijdig houdende Verenigde Staten, waar vele duizenden immigran-
ten van onder meer Poolse, Noorse en Nederlandse afkomst woonden. Met heldenverhalen van 
hun landgenoten hoopte hij de publieke opinie te kunnen bewerken om de Verenigde Staten 
ertoe te bewegen deel te gaan nemen aan de oorlog. Door het gebruik van dit politieke motief 
ontpopte de Britse premier zich als de motor achter de integratie van buitenlandse soldaten, 
vliegers en zeelui in de eigen strijdkrachten. Meteen na aankomst begon daarom op aanspo-
ring van Churchill de oprichting van buitenlandse legioenen in het Britse leger, werden over-
gekomen vlootverbanden in de Britse marine opgenomen én nam de integratie van buitenlands 
luchtvaartpersoneel in de raf een aanvang. De aanwezigheid van de buitenlandse militairen 
op Brits grondgebied moest, zoals gezegd, daarvoor nog wel juridisch met een Act of Parliament 
worden ‘dichtgetimmerd’. Op 22 augustus 1940 stemde het Britse parlement daarom in met de 
Allied Forces Act. Deze stelde de regeringen in ballingschap voortaan in staat op Brits grond-
gebied een eigen strijdmacht op te zetten. Ook kregen zij met de nieuwe wet een instrument 
in handen om de eigen troepenmacht op Britse bodem administratief te beheren en het eigen 
tucht- en strafrecht toe te passen. Op civielrechtelijk gebied kwamen de buitenlandse militai-
ren – met uitzondering van het Amerikaanse personeel – onder de Britse rechtspraak te vallen.21 

Het War Cabinet kon zich uitstekend vinden in deze nieuwe regelgeving: de bestuurlijke en 
administratieve aansturing bleef immers zo de verantwoordelijkheid van de bezoekende naties, 
terwijl Groot-Brittannië in de vorm van gevechtskracht en positieve publiciteit profiteerde van 
de aanwezigheid van de buitenlandse contingenten. Zij kon zich op deze manier uitstekend pre-
senteren als de leider van de brede, geallieerde coalitie en zo pogen ook de Verenigde Staten 
over de streep te trekken.22 Dat de Britse regering er veel aan was gelegen dat de buitenlandse 
militairen actief gingen participeren in de strijd, bleek wel uit het feit dat zij zelfs bereid was 
om voor landen als Polen en Tsjecho-Slowakije de kosten voor de training, uitrusting en inzet 
van hun militaire eenheden voor te schieten. Het ging hierbij om forse bedragen. Midden 1944 
was de schuld van de Tsjecho-Slowaakse luchtstrijdkrachten bijvoorbeeld al opgelopen tot 5,5 
miljoen pond en het negatieve saldo van het veel grotere Poolse raf-contingent bedroeg aan het 
einde van de oorlog al meer dan 107 miljoen pond. Groot-Brittannië vorderde na de oorlog een 
deel van dit bedrag terug. Dit geschiedde onder meer door beslag te leggen op de goudvoorraden 
die in 1939 uit Polen naar Canada waren overgebracht.23 Landen als België, Frankrijk, Nederland 
en Noorwegen konden hun militaire inspanningen zelfstandig financieren, onder meer met de 
inkomsten die werden gegenereerd uit de koloniale bezittingen en de handelsvloten.

Om actief aan de strijd te kunnen deelnemen was de aanvaarding van alleen een wet om 
buitenlandse troepen op Brits grondgebied te stationeren niet voldoende. Er moesten tussen 
Groot-Brittannië en de zes landen namelijk ook nog bilaterale militaire overeenkomsten worden 
gesloten. Die bestonden uit een ‘covering agreement’ en aparte aanhangsels voor de integratie van 



HOOFDSTUK 272

de buitenlandse vloot-, leger- en luchtmachtverbanden in de Britse krijgsmacht. Het sluiten van 
deze verbintenissen ging af en toe gepaard met langdurige onderhandelingen. Vrijwel meteen 
na aankomst in 1940 maakten de naar Londen uitgeweken regeringen namelijk duidelijk dat zij 
– te land, ter zee en in de lucht – net als de Gemenebestlanden zo veel mogelijk op zelfstandige 
basis in de strijd wilden gaan participeren. Door een ‘zichtbare’ bijdrage te leveren kon immers 
het politieke aanzien en het eigen vertrouwen worden opgevijzeld. Dit verlangen stuitte bij het 
War Office en de Admiralty op weinig weerstand en al snel vond de integratie van aparte, natio-
nale gevechtsverbanden in het leger en de vloot plaats. De oprichting van min of meer zelfstan-
dige ‘luchtmachten’ naast de raf, druiste evenwel in tegen de heersende ideeën binnen het Air 
Ministry, dat juist streefde naar zo weinig mogelijk autonomie voor de contingenten en mikte 
op hun integrale opname in de rafvr. Zij kwamen dan zowel administratief als operationeel 
onder Brits bevel te staan, waardoor het risico werd uitgebannen dat de buitenlandse contingen-
ten als nationale, zelfstandige luchtmachten naast de raf gingen opereren én dat de regeringen 
in ballingschap de juridische zeggenschap over hun eigen personeel zouden behouden. Het Air 
Ministry was bang dat wanneer de buitenlandse regeringen te veel verantwoordelijkheid zouden 
houden, zij eventuele interne spanningen niet afdoende of juist veel te hard de kop in zouden 
drukken. Door het allied personnel operationeel én administratief onder Brits bevel te plaatsen, 
kon het Air Ministry zelf eventuele interne tegenstellingen oplossen. In de beginfase van de oorlog 
was er aan Britse kant nog vrees voor interne strubbelingen bij vooral het Tsjecho-Slowaakse, 
Franse en Belgische contingent. Onder de Tsjecho-Slowaakse militairen bestonden grote poli-
tieke, nationalistische en zelfs religieuze spanningen. In het Franse contingent was er onenigheid 
onder het grondpersoneel omdat die van de Franse marine aanzienlijk beter betaald kregen dan 
hun collega’s van de Franse luchtmacht. Verder was er sprake van een scheiding tussen royalis-

De identiteitspas van een Nederlandse raf-militair.
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ten en republikeinen, waarbij de laatste groep ook nog eens tussen pro- en anti-Gaullisten was 
verdeeld. Bij het Belgische personeel bestonden wrijvingen tussen het Waalse en Vlaamse deel 
van het contingent. Het Air Ministry overwoog zelfs om de Waalse militairen naar de Vrije Franse 
strijdkrachten over te hevelen.24 Het was in dit opzicht niet zo vreemd dat in de zomer van 1940 
eveneens voorzichtig bij de Nederlandse regering werd geïnformeerd of de geruchten klopten dat 
er in haar contigent sprake was van moeilijkheden, omdat een aantal militairen van de ml onte-
vreden zou zijn over zijn detachering bij de mld en de inzet in Coastal Command.25

Hoewel de regeringen in ballingschap direct accepteerden dat de operationele inzet van het 
buitenlandse luchtvaartpersoneel aan de raf moest worden overgelaten, legden zij zich er niet 
zo maar bij neer dat ook de administratieve aansturing in Britse handen kwam. Zij stelden tij-
dens de onderhandelingen over de militaire overeenkomsten daarom alles in het werk om een 
zo voordelig mogelijke regeling uit het vuur te slepen. Het doel daarbij was om, zoals gezegd, 
zo zichtbaar en zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de luchtstrijd. Alle landen onderteken-
den uiteindelijk tussen 1940 en 1942 een militair akkoord, waarvan er een aantal nog een keer 
werd opengebroken en herzien.26 De inhoud van de overeenkomsten verschilde van land tot 
land. De Tsjecho-Slowaakse en Belgische militairen kwamen geheel onder de paraplu van de 
raf. Van het Nederlandse contingent behield de marine de controle over haar eigen personeel, 
maar belandde dat van de landmacht in handen van de raf. De Poolse, Franse en Noorse mili-
tairen bleven administratief geheel onder bevel staan van de eigen regering. Dat juist deze vier 
laatstgenoemde landen (enige) zeggenschap over hun personeel wisten te behouden, had ver-
schillende oorzaken. De Poolse luchtstrijdkrachten kregen een zekere mate van autonomie van-
wege hun grote omvang. De administratieve zelfstandigheid van de Vrije Franse Luchtstrijd-
krachten had vooral politieke redenen: Churchill hoopte dat op deze manier De Gaulle meer 
aanzien zou verwerven onder zijn landgenoten en dat de Vrije Franse Strijdkrachten daardoor 
zouden kunnen uitgroeien tot een strijdmacht van enige betekenis. De Noorse en de Neder-
landse luchtstrijdkrachten behielden het gezag over (een deel van) hun personeel, omdat zij 
de oorlogvoering zelf konden financieren en in Groot-Brittannië met een volledige regering 
waren vertegenwoordigd.27 Het personeel dat onder administratief bevel van de uitgeweken 
regeringen kwam te staan, bleef het nationale of een sterk aangepast Brits uniform dragen met 
veelal de eigen rangonderscheidingstekens. De regeringen in ballingschap konden dit perso-
neel ook zelfstandig overplaatsen, bevorderen en er het eigen tuchtrecht op toepassen.28 De 
buitenlandse militairen die deel gingen uitmaken van de rafvr, gingen het reguliere Britse 
luchtmachtuniform dragen, waardoor hun nationaliteit alleen herkenbaar was aan de schou-
derbadge met landennaam op de mouw van de uniformjas. Hun bevordering en allerhande 
andere personeelszaken vielen onder de verantwoordelijkheid van de Britse autoriteiten, en 
tuchtrechtelijk vielen zij onder de Air Force Law van de raf. 

Aansluiting bij de raf

Door de eind juni 1940 dramatisch veranderde militaire situatie en doordat Fighter Command, 
onder meer door de forse verliezen die waren geleden tijdens de Duitse opmars op het conti-
nent, met een groot tekort aan gevechtsklare vliegers kampte, werd al snel ook de blik op de 
overgekomen buitenlandse oorlogsvliegers gericht. Reeds op 4 juni, de laatste dag van operatie 
Dynamo (de evacuatie van Brits personeel uit Duinkerken), vestigde een intern raf-rapport de 
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aandacht op een Pools aanbod om zo’n zeventig jachtvliegers ‘over te nemen’ en in te delen in 
Britse squadrons. “I think it would be very foolish not to accept this offer”, eindigde de schrij-
ver het memo.29 Niet iedereen binnen de Britse luchtmacht was hier op dat moment echter al 
van overtuigd. Vooral binnen Fighter Command koesterde een aantal leidinggevende officieren, 
onder wie de commandant, air chief marshal Hugh Dowding, ernstige twijfels over hun kwali-
teiten. Ook vreesde hij dat de van het Europese vasteland afkomstige jachtvliegers vanwege het 
snelle verlies van hun vaderland gedemoraliseerd waren.30 Churchill veegde het door Dowding 
geuite voorbehoud begin juli 1940 echter van tafel. Hij liet er geen twijfel over bestaan dat het 
buitenlandse luchtvaartpersoneel zo snel mogelijk in de raf moest worden opgenomen.31 Het 
Air Ministry zette daarop de raderen in werking om de assimilatie mogelijk te maken. Het eerst 
in aanmerking kwamen gevechtsvliegers met een ruime mate aan vlieg- en gevechtservaring 
én die zich konden redden in het Engels. Zij moesten uiteraard eerst volledig bekend worden 
gemaakt met de Britse werkwijze en het leren vliegen op voor hen vaak onbekende vliegtuigty-
pen. Dit gebeurde, onder meer op de vliegvelden van Carlisle en Old Sarum, tijdens een zoge-
noemde grading course.32 Hoewel zij bij hun eigen luchtmachten veelal met minder snelle en 
weinig geavanceerde toestellen hadden geopereerd, doorliepen de meeste buitenlandse jacht-
vliegers deze cursus zonder problemen.33 Alleen het gebruik van de boordradio, het intrekbare 
landingsgestel en het aflezen van het instrumentarium (door het imperiale stelsel van maten) 
vereiste soms enige aanpassing. Verder moesten zij eraan wennen dat in de cockpit veel hendels 
en knopjes precies andersom werkten dan zij van huis uit gewend waren.34 “We had to reverse 
all our reflexes”, aldus de Poolse jachtvlieger Jan Zumbach.35 Na te zijn gewend aan de Britse 
omstandigheden, verhuisden zij naar een operational training unit (otu) voor hun gevechtstrai-
ning. Wanneer ook deze fase was voltooid, volgde plaatsing bij een gevechtseenheid van Fighter 
Command. Op 31 augustus 1940 dienden inmiddels 56 buitenlandse jachtvliegers – voorname-
lijk Polen, Tsjechen, Belgen en Fransen – bij squadrons van dit commando.36 Hun detachering 
geschiedde op individuele basis of in kleine groepjes. 

Een nog veel groter percentage van de buitenlandse oorlogsvliegers kwam niet in Britse, 
maar in weldra opgerichte nationale eenheden terecht. Hiermee ging een vurige wens van deze 
regeringen in ballingschap in vervulling, omdat het de ‘zichtbaarheid’ van hun deelname aan 
de oorlog aanzienlijk vergrootte. Als eerste vond op 1 juni 1940 in Coastal Command de oprich-
ting van het Nederlandse 320 Squadron plaats. Een maand later kreeg ook Fighter Command de 
beschikking over de eerste buitenlandse eenheden. Op 10 juli werd het Tsjecho-Slowaakse 310 
Squadron in het leven geroepen. Tweede dagen daarna volgde de oprichting van het Poolse 302 
Squadron. Voor het einde van de zomer kwamen daar nog een Tsjecho-Slowaaks en Pools eska-
der bij, respectievelijk het 312 en het 303 Squadron. In tegenstelling tot het 320 Squadron kwa-
men de buitenlandse eenheden die de Britse luchtverdediging gingen versterken voorlopig niet 
in actie. Dit was vooral te wijten aan de zeer beperkte Engelse taalvaardigheid van de meeste 
Poolse en Tsjechische vliegers. Het Britse luchtverdedigingssysteem was grotendeels gebaseerd 
op het via de radio aansturen van eenheden door grondstations. Gevreesd werd dat, wanneer 
de buitenlandse jachtvliegers de radioberichten niet goed zouden interpreteren en niet met de 
grondstations konden communiceren, dit de Britse luchtverdediging in de war zou sturen. Het 
duurde daardoor tot het eind van de zomer van 1940 voordat de vier buitenlandse jachteen heden 
daadwerkelijk in actie kwamen.37 Polen leverde uiteindelijk, met 145 jachtvliegers, de grootste 
inbreng in Fighter Command tijdens de Slag om Engeland, die officieel liep van juli tot oktober 
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1940, gevolgd door Tsjecho-Slowakije (87), België (29) en Frankrijk (13). Er waren in deze periode 
nog geen Noorse en Nederlandse jachtvliegers actief.38

De buitenlandse jachtvliegers bleken meer dan hun mannetje te staan. De eerste luchtover-
winning werd al behaald op 19 juli door de Poolse flying officer Antoni Ostowicz van het 145 Squa-
dron.39 Vanaf dat moment werden de zeges aan elkaar geregen. De meest succesvolle luchtaas 
tijdens the Battle was zelfs een Tsjecho-Slowaakse vlieger: sergeant Josef František van het 303 
Squadron. Het gelukte hem in september 1940 in korte tijd zeventien luchtzeges te boeken. Hij 
zou echter niet lang van zijn faam kunnen genieten. Op 8 oktober 1940 kwam hij om het leven 
bij een vliegongeval. Van de vier nieuw opgezette eenheden in Fighter Command maakte vooral 
het Poolse 303 Squadron binnen korte tijd furore. Het groeide vanaf eind augustus 1940, toen 
het operationeel werd verklaard, weldra uit tot een van de hoogst scorende eenheden, waarbij 
in slechts zes weken tijd 126 overwinningen konden worden opgetekend, terwijl de verliezen 
die van Britse squadrons niet overstegen. Dat vooral de Poolse jachtvliegers van deze eenheid 
zo goed presteerden was niet verrassend. Zij vormden de cream of the crop van het grote Poolse 
contingent die als eersten waren uitverkoren om over te stappen naar de raf. Hierdoor waren 
zij over het algemeen beter getraind dan de meeste van hun landgenoten én hun Britse collega’s. 
Bijna allemaal hadden zij de luchtmachtacademie van Dêblin en de jachtvliegschool te Ulez 
doorlopen. Daardoor liepen deze jachtvliegers al geruime tijd in uniform rond en hadden zij ook 
al de nodige vlieguren achter hun naam staan. Tevens hadden zij in veel gevallen reeds boven 
eigen land en boven Frankrijk de degens met de Luftwaffe gekruist. Tekenend was in dit opzicht 

Het in juni 1940 opgerichte 320 Squadron was de eerste buitenlandse eenheid in de raf en opereerde aanvanke-
lijk met uit Nederland meegenomen Fokker t-viiiw-watervliegtuigen vanaf Pembroke Dock in Wales.
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dat zij allesbehalve gelukkig waren met de wijze waarop de gevechtsverbanden van de raf in de 
lucht waren samengesteld. Die bestonden in de zomer van 1940 bij veel squadrons uit een leider 
en twee volgvliegers. Het grote nadeel hiervan was dat beide volgvliegers zich vooral moesten 
concentreren op het in formatie blijven met hun leider en daardoor veel minder de tijd hadden 
om het luchtruim rondom hen in de gaten te houden. Veel Poolse vliegers beschouwden deze 
manier van opereren als uiterst risicovol en gaven veel meer de voorkeur aan een lossere, meer 
individualistische wijze van opereren. Wanneer zij op een onbewaakt moment de gelegenheid 
kregen, gaven zij hieraan gevolg. Zij kregen mede hierdoor al snel de naam arrogant, ongedis-
ciplineerd en koppig te zijn.40 Wat verder nog aan de successen van het 303 Squadron bijdroeg, 
was dat de eenheid over ruim dertig vliegers beschikte, een veel groter aantal dan gemiddeld. 
Hierdoor hadden de Poolse vliegers tussen de operaties door meer gelegenheid om te recupere-
ren dan hun collega’s in Britse eenheden.41 Ten slotte speelde nog mee dat de Poolse vliegers tot 
op het bot gemotiveerd waren. Na het verlies van hun vaderland, toen zij zich met verouderd 
materieel tegen een numerieke en technisch superieure overmacht hadden moeten verweren, 
konden zij de Luftwaffe nu met gelijke wapens en deel uitmakend van een goed georganiseerde 
luchtmacht tegemoet treden. Gecombineerd met een agressieve manier van optreden zorgde 
dit voor grote successen. Hiervan was onder meer de vliegveldcommandant van Northolt, group 
captain Stanley Vincent, persoonlijk getuige. Wanneer zij zich in het gevecht mengden was het 
luchtruim volgens hem binnen de kortste keren gevuld met “brandende vliegtuigen, parachutes 
en brokstukken”.42 

Tsjecho-Slowaakse jachtvliegers van het 310 Squadron wachten begin september 1940 samen met hun twee 
Britse flight commanders te Duxford op de volgende alarmmelding.



Europese bondgenoten 77

Vanwege de goede naam die de in Fighter Command gedetacheerde buitenlandse jachtvliegers tij-
dens de Slag om Engeland hadden gevestigd, verdwenen na de zomer van 1940 alle twijfels over hun 
kwaliteiten en betrouwbaarheid als sneeuw voor de zon en bestond niet langer weerstand tegen hun 
integratie in de raf. Vanaf dat moment verliep de opname van buitenlands personeel in de Britse 
gelederen dan ook tamelijk gesmeerd.43 Eind 1940 telde de raf inmiddels acht nationale squadrons 
met personeel uit Polen, Tsjecho-Slowakije en Nederland. Zij waren actief in alle drie de operatio-
nele commando’s: Fighter, Bomber en Coastal Command. Vanaf 1941 kregen ook Noorwegen, België 
en Frankrijk de beschikking over één of meer eigen eenheden. De oprichting van de buitenlandse 
eenheden verliep in een relatief laag tempo omdat het Air Ministry eiste dat niet alleen het vliegende, 
maar ook het grondpersoneel van buitenlandse nationaliteit moest zijn. Deze voorwaarde speelde 
onder meer de Vrije Franse Luchtstrijdkrachten parten. “The development of the French Air Force 
is being completely held up for the lack of ground personnel”, liet Edward Spears, het hoofd van de 
Britse militaire missie bij de Vrije Franse Strijdkrachten in januari 1941 aan De Gaulle weten.44 Het 
duurde dan ook tot november 1941 voordat het eerste Franse raf-squadron in Groot-Brittannië kon 
worden opgericht. In de tweede helft van de oorlog, toen de expansie van de raf een hoge vlucht 
nam, stokte de oprichting van nieuwe nationale eenheden. Dit kwam vooral door een chronisch 
tekort aan nieuw personeel en doordat de verliezen vaak niet gering waren. Uiteindelijk telde de raf 
aan het eind van de oorlog 45 squadrons met militairen uit de zes bezette Europese landen: zo’n 10% 
van het totale aantal frontlijneenheden van de raf. Hiervan was twee derde uitgerust met jacht-
vliegtuigen, waarvoor veel minder personeel benodigd was dan voor bommenwerpersquadrons. 

De administratieve samenwerking met de contingenten verliep vanaf de zomer van 1940 
eveneens tamelijk vlot. Tot dan toe viel de aansturing onder het Directorate of Intelligence. Dit 
orgaan hield zich van huis uit bezig met inlichtingenvergaring. Het had de buitenlandse contin-
genten ‘er bij gekregen’, omdat het Air Ministry de inkapseling van de buitenlandse oorlogsvlie-
gers in de raf vooraleerst als een veiligheidskwestie beschouwde. In juli 1940 werd echter het 
Directorate of Allied Air Co-operation (daac) ingesteld, dat zich uitsluitend ging toeleggen op de 
plaatsing, financiering, uitrusting, training en aansturing van de buitenlandse contingenten. 
Het stond aanvankelijk onder bevel van air commodore Charles Medhurst.45 Dit directoraat, sinds 
begin 1941 aangeduid als Directorate of Allied Air Co-operation and Foreign Liaison (dafl), bleef tot 
het einde van de Tweede Wereldoorlog functioneren en beschikte over verschillende afdelingen 
die de contacten met de diverse landen onderhielden. Grotere contingenten, zoals Polen, hadden 
bij de dafl een eigen liaisonofficier gedetacheerd, waardoor op nog directere basis kon worden 
gecommuniceerd. Vanaf de zomer van 1942 stond het directoraat onder bevel van air commodore 
Frank Beaumont, die voor de oorlog de Britse luchtvaartattaché in Praag was geweest en daar-
door goed op zijn plaats was bij het dafl.46 

De nationale squadrons – die allemaal een nummer kregen tussen 300 en 350 – waren op 
dezelfde leest geschoeid als de reguliere Britse eenheden en op het eerste gezicht verschilden zij dan 
ook weinig van elkaar. De buitenlandse eskaders in Fighter Command bijvoorbeeld, opereerden in de 
eerste oorlogshelft vooral met Hurricanes en Spitfires en die in Bomber en Coastal Command vooral 
met Wellingtons. Alleen het Nederlandse 320 Squadron en het Noorse 330 Squadron vlogen enige 
tijd met afwijkend materieel, respectievelijk Fokker t-viiiw’s (in 1940) en Northrop n-3pb’s (tussen 
1941 en 1943). De Fokkers waren meegenomen uit Nederland, terwijl de Northrops al in bestelling 
waren, maar nog niet waren afgeleverd toen Noorwegen in het voorjaar van 1940 werd binnengeval-
len. Deze toestellen werden vervolgens in Canada en IJsland overgedragen.47 Alle toestellen waren 
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standaard voorzien van Britse camouflagekleuren en herkenningstekens. Om toch nog enigszins 
de afkomst te benadrukken, mochten zij wel worden voorzien van nationale symbolen. Zo waren 
Poolse toestellen steevast uitgedost met een roodwit geblokt schaakbordpatroon, prijkte op de 
Nederlandse vliegtuigen een oranje driehoek en waren vliegtuigen van de Vrije Franse Luchtmacht 
beschilderd met een Kruis van Lotharingen.48 In veel nationale squadrons had ook de nose art van de 
vliegtuigen een nationaal tintje.49 

Net als in Britse squadrons voerde een squadroncommandant het bevel over de eenheid. Hij 
kreeg daarbij assistentie van twee vluchtcommandanten, die elk de scepter zwaaiden over een flight 
van (meestal) acht toestellen en een hoeveelheid grond- en vliegend personeel.50 Het enige grote 
verschil met de Britse raf-eenheden was dat de functies van squadroncommandant en flight com-
mander in de meeste nationale eenheden tot begin 1941 (en soms nog langer) dubbel waren bezet 
door een Britse en een buitenlandse officier en dat in de eerste oorlogsperiode tevens een liaisonof-
ficier aan de eenheid was toegevoegd. Op deze manier konden de buitenlandse squadrons gemak-
kelijker in de raf-organisatie worden geïntegreerd en kon het Air Ministry een vinger aan de pols 
houden. Echt succesvol was dit echter niet, omdat het hebben van ‘twee kapiteins op één schip’ 
vaak aanleiding gaf tot frustratie, wrijving en rancune. Veel hing daarom af van het karakter van de 
Britse officier: lag hij ‘niet lekker’ dan kon de dubbelbezetting voor veel ruis en vervelende situaties 
zorgen die de sfeer en het moreel onder druk zetten.51 

Veel buitenlandse eenheden voorzagen hun toestellen van nationale symbolen. Bij het 320 Squadron waren de 
Hudsons voorzien van een oranje driehoek en in veel gevallen een plaatsnaam.
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Hoewel de raf-leiding ernaar streefde buitenlands personeel zo veel mogelijk in de nationale 
eenheden onder te brengen, lukte dit in de praktijk lang niet altijd. Er werd – net als bij perso-
neel uit het Gemenebest – niet voor teruggedeinsd hen in Britse squadrons in te delen wanneer 
daarvoor een operationele noodzaak bestond. Er waren daarnaast ook nog al wat buitenlandse 
oorlogsvliegers die er zelf de voorkeur aan gaven in een reguliere eenheid te dienen. De Neder-
landse jachtvlieger Robbert van Zinnicq Bergmann bijvoorbeeld, kwam door een bezoek aan 
het 322 Squadron tot de overtuiging dat hij beter paste in een reguliere raf-eenheid. “Ik voelde 
mij er [bij het 322 Squadron EvL] niet thuis. (…) De stemming (…) lag mij niet”, zo verklaarde 
Van Zinnicq Bergmann kort na de oorlog. De Nederlander kwam daardoor na de voltooiing van 
zijn opleiding in het met Typhoon-jachtbommenwerpers vliegende 181 Squadron van de 2nd 
taf terecht.52 Soms was er ook geen andere mogelijkheid. Belgisch personeel dat was opgeleid 
om te opereren met meermotorige toestellen, kon bijvoorbeeld alleen in reguliere eenheden 
terecht, omdat beide eigen squadrons met éénmotorige Spitfires waren uitgerust. Mede hier-
door diende aan het eind van de oorlog alleen al bij het met tweemotorige Mitchells uitgeruste 
320 Squadron 23 man Belgisch personeel.53 Omgekeerd konden Nederlandse jachtvliegers tot 
medio 1943 nergens anders terecht dan in reguliere raf-eenheden. Het gevolg van dit alles was 
dat gedurende de hele oorlog aanzienlijke aantallen buitenlandse oorlogsvliegers waren inge-
deeld in Britse squadrons. In Fighter Command waren in sommige eenheden zelfs hele flights 
bemand met jachtvliegers afkomstig van het Europese vasteland. Onder meer het 68 Squadron 
(met Tsjecho-Slowaken), het 167 Squadron (met Nederlanders), het 615 Squadron (met Vrije 
Fransen) en het 131 en 609 Squadron (met Belgen) telden voor kortere of langere tijd grote aan-
tallen buitenlanders.54 Soms was dit een eerste stap naar de omvorming van de eenheid naar 
een nationaal squadron. Lang niet altijd vond dit echter ook daadwerkelijk plaats, waardoor de 
eenheid weliswaar een forse buitenlandse vertegenwoordiging kende, maar voor de rest gewoon 
de hele oorlog ‘Brits’ bleef. 

De meeste buitenlandse oorlogsvliegers hadden het doorgaans goed naar hun zin in de regu-
liere Britse eenheden. “English camaraderie is so pleasant and sincere, I am afraid I may not find 
it like where they send me”, noteerde de bij het 615 Squadron ingedeelde Franse jachtvlieger René 
Mouchotte in zijn dagboek.55 Ook andersom beschouwden veel Angelsaksische oorlogsvliegers 
hun collega’s van het Europese vasteland als prettig gezelschap. Hun detachering in Britse een-
heden stuitte ondanks culturele, politieke en sociale verschillen en (vaak) de taalbarrière, nau-
welijks op problemen. Dit kwam vooral doordat er binnen de Britse squadrons door de oorlogs-
omstandigheden doorgaans een sfeer van tolerantie en laissez faire heerste. Er was sprake van een 
grote lotsverbondenheid in verband met de risico’s die aan de oorlogsvliegerij waren verbonden.56 
“Socially everybody mixed in”, aldus een Britse jachtvlieger.57 Dit gold ook voor de Nederlandse 
oorlogsvlieger Harry Guyt, die, ondanks zijn voor raf-begrippen wat hogere leeftijd, volledig 
was geaccepteerd door zijn collega’s van het 608 Squadron. “He could have been an Englishman!” 
vond zijn Britse collega Colin Bell. “It is fair to say he was a much respected member of 608 Squad-
ron. I remember him as a kindly [sic.] man and a true professional. (…) Harry had no difficulty 
with the language and had a wicked sense of humor. Next to that he was an enthusiastic pilot 
and gave of his best. We were all pleased to have him on the Squadron. He was ‘one of us’.”58 Dit 
wil overigens niet zeggen dat alle buitenlandse oorlogsvliegers zonder problemen in de Britse 
squadrons werden opgenomen. De Belgische jachtvlieger Rudolphe de Hemricourt de Grunne 
was bijvoorbeeld niet bepaald populair bij zijn collega’s van het 32 Squadron, omdat hij nogal 
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arrogant kon overkomen en behoorlijk opschepte over zijn deelname aan de Spaanse burgeroor-
log in dienst van de nationalisten.59

Door hun prominente rol tijdens de Slag om Engeland waren de buitenlandse oorlogsvlie-
gers ook al snel bijzonder populair bij de Britse bevolking. Vooral Poolse jachtvliegers genoten 
vanaf de nazomer van 1940 een haast onmetelijke faam. “Wherever airmen gather, conversation 
is likely to shift around to some new exploits of a Polish flyer (…) The Poles not only are apprecia-
ted; they are pretty close to being adored”, schreef New York Times-correspondent Robert Post in 
juni 1941.60 Tal van artikelen over met name het 303 Squadron verschenen tijdens en na de zomer 
van 1940 in kranten en tijdschriften. Vanaf 1941 gingen ook diverse films over buitenlandse oor-
logsvliegers in première, waaronder Dangerous Moonlight over een Poolse concertpianist die zich 
kort voor de Duitse inval aansluit bij de Poolse luchtmacht, in Groot-Brittannië verzeild raakt 
en vervolgens deelneemt aan de Slag om Engeland. De film trok in 1941 volle zalen in de Britse 
bioscopen. Een van de gevolgen van de vermaardheid van de buitenlandse oorlogsvliegers was 
dat voortaan iedereen met hen gezien en geassocieerd wilde worden. Diverse bekende filmster-
ren en artiesten ‘adopteerden’ vanaf 1941 een buitenlands squadron. Zo ontfermde celebrity Jean 
Smith-Bingham zich over het 303 Squadron en adopteerde de Russisch-Franse ex-ballerina Ida 
Rubinstein het Franse 341 Squadron.61 Een andere prominente ster, de Amerikaanse filmactrice 
Virginia Cherrill, wilde begin 1941 het 320 Squadron onder haar vleugels nemen. “Zij stelt zich 
voor, om officieren die in Londen vertoeven als gast in haar huis te Richmond te ontvangen, en 
verder zooveel mogelijk bij te dragen tot veraangenaming van het verlof ”, was in de bekend-
making van het marinesquadron te lezen.62 Kennelijk bestond er niet al te veel animo onder 
de Nederlandse officieren om te verpozen bij de Countess of Jersey – zij was getrouwd met een 
Engelse graaf – want weldra wierp zij zich op als ‘moeder’ van het Poolse 315 Squadron. De adop-
tie van de buitenlandse oorlogseenheden was overigens een typisch modeverschijnsel. Nadat de 
‘nieuwigheid’ eraf was, verdween deze vorm van engagement naar de achtergrond.

De buitenlandse raf-eenheden genoten vooral na de Slag om 
Engeland grote populariteit. De Amerikaanse filmactrice Virginia 
Cherrill deed daarom begin 1941 een poging het 320 Squadron te 
‘adopteren’.
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Terwijl operationele gevechtsvliegers na aankomst in Groot-Brittannië dus al snel hun weg 
in de raf vonden, lag het moeilijker met het buitenlandse personeel dat op het moment van 
aankomst de vliegtraining nog niet had voltooid. Dit was een aanzienlijke groep, want de bui-
tenlandse detachementen bestonden uit verhoudingsgewijs veel leerling-vliegers. De meeste 
vliegdiensten hadden namelijk direct na het uitbreken van de eerste gevechten hun vliegscho-
len naar het achterland gestuurd (als ze zich daar al niet bevonden), waardoor deze uiteindelijk 
gemakkelijker naar Groot-Brittannië konden ontkomen. Dit gold onder meer voor de vliegscho-
len van de Nederlandse en Belgische legervliegdiensten, die na de Duitse invasie in respectie-
velijk Frankrijk en Marokko verzeild raakten en vervolgens zonder al te grote problemen naar 
Groot-Brittannië konden doorreizen. Verder was van de Franse luchtmacht medio juni 1940 een 
in Bretagne gevestigde vliegschool met meer dan honderd leerling-vliegers in een vissersboot 
het Kanaal overgestoken.63 Ook onder het Poolse en Tsjecho-Slowaakse personeel bevonden zich 
relatief veel leerling-vliegers. Deze buitenlandse trainees moesten uiteraard eerst hun opleiding 
afronden alvorens zij voor gevechtsoperaties konden worden ingezet. De vliegscholen van de 
raf draaiden in de zomer van 1940 echter op volle toeren en konden onmogelijk grote aantallen 
buitenlandse leerling-vliegers opnemen. Door een gebrek aan geschikte vliegvelden en mate-
rieel was het bovendien onuitvoerbaar voor ieder land aparte, nationale trainingscentra op te 
zetten. Daar kwam nog bij dat een dergelijk beleid niet strookte met de Britse ideeën om de bui-
tenlandse militairen zoveel mogelijk in de raf op te nemen.64 Er werd daarom naar verschil-
lende oplossingen gezocht om de buitenlandse aspirant-vliegers zo snel mogelijk gevechtsklaar 
te krijgen. Van de relatief grote Poolse en Tsjecho-Slowaakse contingenten verkasten, zoals hier-
voor al geschetst, in eerste instantie alleen het meest gevorderde en Engelssprekende personeel 
naar een van de raf-vliegscholen. De rest moest voorlopig geduldig afwachten in een perso-
neelsdepot totdat een opleidingsplaats beschikbaar kwam. De uit België en Frankrijk overgeko-
men leerling-vliegers belandden tussen oktober 1940 en mei 1941 in een tijdelijke vliegschool, 
de zogenoemde Franco-Belgian Flying Training School te Odiham, terwijl de overgekomen Neder-
landse leerling-vliegers naar Nederlands-Indië doorreisden om daar hun training voort te zet-
ten. Pas de laatste fase van hun opleiding doorliepen zij in 1941 en 1942 bij de raf.65 De Noorse 
militairen verhuisden naar Canada, waar in november 1940 bij Toronto een eigen trainingscen-
trum met de toepasselijke naam Little Norway de poorten opende.66 Het hier opgeleide personeel 
stroomde vanaf het voorjaar van 1941 de operationele gelederen van de raf binnen.67

Bijna alle buitenlandse militairen zetten in 1940 voor de eerste keer voet aan wal in Groot-
Brittannië. Zij waren totaal onbekend met de Britse gebruiken en gewoontes. Dit gold vooral voor 
het Poolse en Tsjecho-Slowaakse personeel. “We hardly knew anything about England and the 
English people”, aldus een Poolse militair in zijn memoires.68 Een groot aantal militairen sprak – 
het is hiervoor al gememoreerd – bovendien weinig tot geen Engels. Dit was vanzelfsprekend een 
complicerende factor voor hun integratie in de raf. Het Air Ministry hield namelijk vast aan het 
standpunt dat de van het continent afkomstige militairen in ieder geval de rudimentaire beginse-
len van deze taal moesten beheersen, alvorens zij operationeel konden worden ingezet. Veel oor-
logsvliegers uit bezet gebied kwamen daarom, vaak tot hun frustratie, eerst in de schoolbanken 
terecht om zich het Engels én het in de raf gebruikte jargon eigen te maken. Pas daarna konden 
zij naar een operationele eenheid worden overgeplaatst.69 Het bijspijkeren van de taalvaardigheid 
was een taak van de op de vliegvelden gestationeerde education officers, die daarbij in sommige 
gevallen ondersteuning kregen van de British Council, een in 1934 in het leven geroepen cultureel 
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instituut ter promotie van Groot-Brittannië.70 Buitenlandse militairen leerden tevens het nodige 
Engels in de dagelijkse omgang met de Britse bevolking, door zelfonderricht en door de deelname 
aan studiegroepen die na werktijd op de vliegvelden en kampementen van de raf werden georga-
niseerd.71 Hoewel na 1940 – toen de buitenlandse contingenten zich inmiddels enige maanden in 
Groot-Brittannië bevonden en redelijk waren gesetteld – de grootste moeilijkheden achter de rug 
waren, bleef het punt van de taalvaardigheid de hele oorlog actueel. 

Vooral tijdens de opleidingen openbaarden zich telkens weer problemen, onder meer door-
dat leerlingen zich de leerstof niet of onvoldoende eigen konden maken. Daarnaast manifes-
teerde een matige beheersing van het Engels zich ook in de operationele gelederen geregeld als 
een handicap.72 In de lucht bleef een goede taalbeheersing namelijk noodzakelijk, ook als de 
oorlogsvlieger bij een nationale eenheid was ingedeeld. Bij veel gevechtsoperaties was immers 
sprake van nauwe samenwerking met andere eenheden, waarbij veelvuldig via de radio werd 
gecommuniceerd. Buitenlandse oorlogsvliegers konden door het geronk van de motor, de 
krakende radioverbindingen, de diverse dialecten en accenten, alsook het soms opgewonden 
geschreeuw, af en toe nauwelijks opmaken wat er werd gezegd. Dit kon ingrijpende consequen-
ties hebben. Zo begreep een Nederlandse waarnemer van het 320 Squadron, die begin oktober 
1943 als aanvalsleider van een formatie bommenwerpers van meerdere squadrons optrad, het 
over de radio opgegeven coördinaat niet goed, waardoor de formatie vervolgens het verkeerde 
doel bombardeerde.73 Oorlogsvliegers konden er ook zelf door in gevaarlijke situaties raken. Zo 
werd de Franse jachtvlieger André Jubelin van het 118 Squadron begin 1942 bijna neergeschoten 
omdat hij zich te veel concentreerde op wat er gezegd werd over de radio: “Yesterday, while I was 
concentrating on trying to understand something, I was very nearly brought down by a Boche 
who came from I don’t know where. I saw nothing of him but a magnificent tracer fifteen yards 
from my nose. I intend in future to switch off my radio and go into battle in silence. I shall thus 
recover, undisturbed, my capacity for attending to external events. But, in that case, how am I to 
know what the orders are?”, schreef Jubelin in zijn dagboek.74 Andersom gebeurde het ook meer 
dan eens dat buitenlandse vliegers in het heetst van de strijd automatisch overgingen op hun 
eigen taal.75 Een beperkte beheersing van het Engels kon, kortom, nadelige gevolgen hebben op 
het operationele vlak en soms zelfs tot levensbedreigende situaties leiden. Bij hun functioneren 
vormde het daardoor af en toe een belangrijke handicap.

Zes contingenten 

De zes contingenten verschilden onderling aanzienlijk in grootte, samenstelling en organisatie, 
maar waren stuk voor stuk op het gebied van onderhoud, logistiek, materieel en training in 
hoge mate afhankelijk van Britse steun. Zij waren daardoor tijdens de oorlogsjaren nooit ook 
maar enigszins zelfvoorzienend. Dit gold zelfs voor het Poolse contingent, waarvan de eind 1939 
en begin 1940 gearriveerde militairen, zoals we hebben gezien, in eerste instantie nog integraal 
deel gingen uitmaken van de rafvr. Door de sterk veranderde omstandigheden was het in juni 
1940 opgedrongen akkoord echter spoedig achterhaald. De komst van grote aantallen Polen uit 
Frankrijk resulteerde erin dat het contingent binnen korte tijd enorm uitdijde, waardoor het 
aan het eind van de zomer was gegroeid tot ongeveer 8.500 militairen. In augustus 1940 werd 
daarom een herziene militaire verbintenis gesloten. Het personeel kwam nu wél administratief 
onder nationaal bevel te staan en hoefde niet langer de eed van trouw aan de Britse koning af te 
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leggen. Ter aansturing kwam een inspectoraat tot stand, waarover brigadier general Stanisław 
Ujejski de scepter ging zwaaien. Ook de eerdergenoemde rangenkwestie werd opgelost. Vanaf 
het voorjaar van 1941 kregen alle luchtmachtmilitairen een ‘permanent war rank’ die een ‘streep’ 
minder was dan hun voormalige Poolse rang.76 

Uit het overgekomen Poolse personeel werden, vooral in 1940 en 1941, diverse squadrons 
samengesteld. Naast de al genoemde oprichting van het 302 en het 303 Squadron, kwamen in 
juli 1940 het 300 en het 301 Squadron tot stand. Dit waren twee bommenwerpereenheden waar-
voor eind 1939 de meer dan tweeduizend militairen uit Frankrijk naar Groot-Brittannië waren 
overgekomen. Aanvankelijk kregen deze beide squadrons, die deel gingen uitmaken van Bomber 
Command, nog de beschikking over sterk verouderde Battles, maar al snel kwamen hiervoor de 
veel betere tweemotorige Wellington-bommenwerpers in de plaats. Het bleef echter niet alleen 
bij de oprichting van deze vier eenheden. In de volgende maanden kwamen nog zes met Polen 
bemande jachteskaders tot stand.77 Zij gingen bijna allemaal met Spitfires vliegen en opereer-
den vanaf medio 1941 gezamenlijk in drie Poolse fighter wings.78 Twee daarvan gingen in de loop 
van 1944 als 131 (Polish) Wing en 133 (Polish) Wing de landingen in Normandië en de opmars door 
West-Europa ondersteunen. Naast deze eenheden voor dagoperaties werd in augustus 1940 een 
squadron met nachtjagers opgericht (het 307 Squadron) dat in eerste instantie was uitgerust 
met Defiants, in 1941 de beschikking kreeg over Beaufighters en nog later tijdens de oorlog met 

De Poolse opperbevelhebber, generaal Władysław Sikorski, bevordert in juni 1941 op het vliegveld Swinderby 
enkele sergeants van de Poolse luchtmacht tot officier. Na het afsluiten van een nieuwe militaire verbintenis in 
augustus 1940 genoten de Poolse luchtstrijdkrachten een grote administratieve zelfstandigheid.
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Mosquitos gingen vliegen.79 Het aantal bommenwerpereenheden werd in de zomer van 1940 
verdubbeld met de oprichting van het 304 en het 305 Squadron. Deze eenheden gingen vanaf 
het voorjaar van 1941 met Wellingtons deelnemen aan de raf-bombardementsmissies naar het 
Europese vasteland. In totaal kwamen tijdens de oorlogsjaren veertien Poolse raf-squadrons 
tot stand. Hoewel het Poolse contingent over veruit de grootste personeelsreserves beschikte, 
was echter spoedig een herschikking van de krachten noodzakelijk. De vier Poolse squadrons in 
Bomber Command kregen namelijk al snel te kampen met zeer zware verliezen, waardoor onvol-
doende mankracht beschikbaar was om deze op de vereiste sterkte te houden. In het voorjaar 
van 1942 werd daarom het 304 Squadron naar Coastal Command overgeplaatst. Het 301 Squadron 
werd een jaar later deels ontbonden en deels omgevormd tot (uiteindelijk) de 1586 (Polish) Special 
Duties Flight, die zich ging bezighouden met wapendroppings en het parachuteren van geheim 
agenten. Het 305 Squadron ten slotte ging in de zomer van 1943 als tactische bommenwerpereen-
heid over naar de 2nd taf. Alleen het 300 Squadron bleef hierdoor tot het einde van de oorlog 
deel uitmaken van Bomber Command en een bijdrage leveren aan het strategische luchtoffensief 
tegen Duitsland. Daarvoor verruilde het in 1943 zijn Wellingtons voor viermotorige Lancasters. 

Gezien de grote mate van administratieve zelfstandigheid, dienden veruit de meeste Poolse 
militairen in de eigen nationale eenheden en maakten er relatief weinig deel uit van reguliere 
raf-squadrons. Dit was een opmerkelijk verschil met verschillende andere contingenten. In 

Terwijl technici van het Poolse 300 Squadron onderhoudswerkzaamheden uitvoeren scheert een Wellington laag 
over. Het 300 Squadron was de enige buitenlandse eenheid die de hele oorlog actief was in Bomber Command.



Europese bondgenoten 85

tegenstelling tot de meeste andere buitenlandse contingenten ging de Poolse luchtmacht tevens 
beschikken over diverse andere eenheden en organisatie-elementen. Zo was een groep personeel 
– vooral voormalige vliegers van de Poolse luchtvaartmaatschappij lot en bommenwerperbe-
manningen die hun tour of operations hadden voltooid – vanaf begin 1941 betrokken bij het over-
vliegen van fabrieksnieuwe Amerikaanse vliegtuigen. Dit gebeurde vanuit Takoradi in Ghana 
naar Alexandrië in Egypte. Voorts opereerde in het voorjaar van 1943 een groep ervaren Poolse 
jachtvliegers als het Polish Fighting Team onder leiding van squadron leader Stanisław Skalski in 
Tunesië ter versterking van de geallieerde luchtstrijdkrachten in Noord-Afrika.80 Tevens opende 
vanaf de zomer van 1940 een groot personeelsdepot in Blackpool zijn deuren, dat de opvang van 
Pools personeel te Eastchurch en Manston overnam. Verder kreeg de Poolse luchtmacht in Groot-
Brittannië ook nog de beschikking over eigen vliegscholen, zelfstandige onderhouds- en repara-
tiecentra, een ballonbarrage-eenheid, een stafcollege en zelfs een eigen afdeling in de Women’s 
Auxiliary Air Force (waaf). De Brits-Poolse samenwerking liep de gehele oorlog behoorlijk soepel. 
Dit resulteerde uiteindelijk in de ondertekening van een nieuwe verbintenis, waardoor de Poolse 
regering, met ingang van het voorjaar van 1944, voortaan nog meer zeggenschap over de eigen 
luchtstrijdkrachten mocht uitoefenen, onder meer op het disciplinaire vlak. Alle militaire straf-
zaken dienden voortaan voor een eigen militaire rechtbank. Daarnaast kreeg de in 1943 aangetre-
den nieuwe inspecteur-generaal, major general Mateusz Izycki, de functie van bevelhebber van de 
Poolse luchtmacht. De staf van het inspectoraat transformeerde gelijktijdig tot een volwaardig 
hoofdkwartier, dat uit meer dan vijfhonderd mannen en vrouwen ging bestaan. Alleen de com-
mandovoering over de operationele inzet van de Poolse eenheden bleef tot het einde van de oor-
log in Britse handen.81 De Poolse luchtmacht, die in mei 1945 bestond uit ruim 12.300 mannen 
en vrouwen, was daarmee tijdens de oorlogsjaren van alle buitenlandse contingenten, zowel op 
papier als in de praktijk, de meest zelfstandige ‘luchtmacht’ onder Britse vlag. 

Ook het Franse contingent verwierf al gelijk in de herfst van 1940 een tamelijk zelfstandige 
status binnen de raf. Dit kwam vooral doordat Churchill aan De Gaulle toestemming had gege-
ven tot de vorming van een Franse luchtmacht “wholly French in character”.82 De Vrije Franse 
Luchtstrijdkrachten hadden aanvankelijk echter slechts een beperkte omvang. Dit kwam vooral 
omdat menig Fransman er vanwege anti-Britse sentimenten, zoals we hiervoor al hebben gezien, 
niets voor voelde zich aan te sluiten bij De Gaulles beweging. De meerderheid van de in de zomer 
van 1940 naar Groot-Brittannië geëvacueerde militairen keerde na enige tijd zelfs weer terug 
naar onbezet Frankrijk of reisde, zoals de bekende vlieger en schrijver Antoine de Saint-Exupéry, 
verder naar de Verenigde Staten. Andere Franse militairen gaven er de voorkeur aan direct in 
Britse dienst te treden.83 Als gevolg hiervan bestonden de Vrije Franse Luchtstrijdkrachten eind 
1941 nog slechts uit zo’n negenhonderd man.84 In eerste instantie voerden de Franse oorlogsvlie-
gers vooral operaties uit rond de Middellandse Zee en in West-Afrika. De voornaamste doelen 
daarbij waren het behoud van de Franse koloniale bezittingen die de kant van de Vrije Fransen 
hadden gekozen en het heroveren van de Franse gebieden die hun steun hadden uitgesproken 
aan de Vichy-regering. Hiermee hoopte De Gaulle nieuwe personeelreservoirs aan te boren. Een 
groot deel van het ervaren personeel embarkeerde daarom aan het eind van de zomer van 1940 op 
een Brits-Franse aanvalsvloot om te participeren in operatie Menace, de ontzetting van de haven 
van Dakar en het onder controle brengen van Frans Soedan (het tegenwoordige Senegal). Dit 
plan mislukte volledig, waardoor De Gaulle aanzienlijk gezichtsverlies leed. Gevolg van dit alles 
was dat de meeste uitgezonden Franse militairen voorlopig in Afrika actief bleven, terwijl in de 
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eerste oorlogsjaren slechts drie Franse raf-squadrons in Groot-Brittannië werden opgericht.85 
Als eerste kwam in november 1941 het 340 Squadron tot stand, een fighter unit uitgerust met Spit-
fires. Pas ruim een jaar later werden de Forces Aériennes Françaises Libres in Groot-Brittannië ver-
sterkt met nog twee eenheden: het 341 Squadron dat eveneens met Spitfires ging opereren en het 
342 Squadron dat met middelzware bommenwerpers van het type Boston werd uitgerust en dat 
zich ging bezighouden met het bestoken van tactische doelen in met name het eigen land.86 Om 
politieke redenen werd in deze periode ook nog een uit Franse vrijwilligers samengesteld jacht-
eskader aan het Oostfront in het leven geroepen. De Gaulle hoopte daarmee op de formele erken-
ning van Stalin voor zijn Vrije Franse Beweging. Dit zogenoemde Escadrille ‘Normandie’ nam vanaf 
het voorjaar van 1943 deel aan de luchtstrijd boven het Oostfront. In 1944 besloot Stalin de naam 
van het inmiddels uit vier escadrilles bestaande Regiment ‘Normandie’ uit te breiden tot ‘Nor-
mandie-Niemen’, als blijk van erkenning van de deelname aan de gevechten bij de bevrijding van 
het gebied rondom de gelijknamige rivier. Tot het einde van de oorlog behaalden de vliegers in 
hun Yakolev (Yak)-jachtvliegtuigen 273 luchtoverwinningen en waren daarmee de meest succes-
volle Franse eenheid tijdens de oorlogsjaren. Het Regiment ‘Normandie-Niemen’ was uiteindelijk 
de enige eenheid uit een bezet West-Europees land die aan geallieerde zijde aan het Oostfront 
meestreed. De prijs was echter hoog: van de 96 uitgezonden Franse vliegers – van wie enkelen het 
tot Held van de Sovjet-Unie schopten – kwam bijna de helft om het leven.87

De leider van de Vrije Franse Strijdkrachten, generaal Charles de Gaulle, onderhoudt zich tijdens een inspectie in 
1941 met enkele van zijn bij de raf gedetacheerde jachtvliegers.
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Hoewel al na de landingen in Madagaskar in mei 1942 en de verovering van Syrië en Libanon in 
juni en juli van hetzelfde jaar, de Vrije Franse-gelederen enigszins konden worden aangevuld 
met verse krachten, volgde pas een jaar later, vanaf 1943, een aanzienlijke versterking. Na de 
Brits-Amerikaanse landingen in Noord-Afrika legden de Vichy-strijdkrachten in Marokko en 
Algerije spoedig de wapens neer. Dit was voor Duitsland het teken Zuid-Frankrijk te bezetten 
en de regering-Pétain aan de kant te schuiven. Het ontstane machtsvacuüm werd opgevuld door 
een nieuw orgaan in Algiers, het Comité Français de Liberation Nationale, dat als voorloper fun-
geerde van de Franse voorlopige regering. Na de afsluiting van de geallieerde campagne in Tune-
sië smolten de Vrije Franse Luchtstrijdkrachten en de Vichy-luchtmacht samen tot de, met hulp 
van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië herbewapende, Armée de l’Air.88 Een aanzienlijk deel 
van de nieuw gevormde strijdmacht – zo’n vierduizend man – kwam vanaf het voorjaar van 1943 
in Groot-Brittannië terecht. Deze Franse militairen ontvingen deels hier en deels in Canada een 
opleiding of opfriscursus. Met het kersvers getrainde personeel werden vanaf het voorjaar van 
1944 vier eenheden opgericht, waaronder twee squadrons met zware viermotorige Halifax-bom-
menwerpers, het 346 en 347 Squadron. De samenvoeging van de twee Franse ‘kampen’ verliep 
trouwens niet rimpelloos. Tussen beide groepen personeel bestond animositeit en wantrouwen. 
Hiervan was onder meer sprake in de 145 (French) Wing van de 2nd taf, die vanaf het voorjaar van 
1945 ging bestaan uit twee squadrons van de voormalige Vichy-luchtmacht en de twee squadrons 
die oorspronkelijk tot de Vrije Franse Luchtstrijdkrachten hadden behoord, het 340 en het 341 
Squadron. De wederzijdse antipathie was dermate groot dat de raf-leiding het niet aandurfde 
een wing leader van Franse nationaliteit aan te stellen.89 Aan het einde van de Tweede Wereldoor-
log was de Armée de l’Air uitgegroeid tot ruim 5.470 man. Daarvan waren er zo’n 4.000 in Noord-
west-Europa gestationeerd. De rest bevond zich in het Middellandse Zeegebied en West-Afrika. 

Van de vier overige, veel kleinere, contingenten vertoonden die van Noorwegen en Neder-
land veel overeenkomsten. Beide bestonden bij aankomst in Groot-Brittannië uit een kleine hoe-
veelheid marine- en legerpersoneel. Daarnaast financierden de regeringen van de twee landen 
volledig zelfstandig hun luchtstrijdkrachten en behielden zij de administratieve zeggenschap 
over (een deel van) hun personeel. Het overgekomen Noorse personeel was in 1940 voor het groot-
ste deel nog niet gevechtsgereed en moest eerst een aanvullende training doorlopen. Daartoe 
bestond in Groot-Brittannië, zoals we hebben gezien, geen mogelijkheid. Aan de vooravond van 
de Slag om Engeland waren de Britse en Noorse autoriteiten zich ervan bewust dat het tijd was 
een knoop door te hakken. Het werd niet meer verantwoord geacht de manschappen nog langer 
werkeloos langs de zijlijn te laten staan. “These personnel have been in this country for about two 
months, and it is most important that for their morale they should no longer be kept idle here”, 
schreef een diplomaat van het Foreign Office begin juli 1940. “There is”, zo vervolgde hij, “in pres-
ent circumstances, no possibility of finding a place for them here, as many of them are pupils at 
various stages of training. We are unable to provide a separate station for their use and cannot 
absorb them individually into our training organisation without displacing other pupils.”90 Na 
overleg met de Canadese autoriteiten konden de Noorse militairen in de omgeving van Toronto 
een eigen trainingscentrum vestigen: het al genoemde Little Norway. Voor de vliegopleidingen 
ging het hier gevestigde detachement gebruikmaken van al voor het uitbreken van de oorlog in 
de Verenigde Staten bestelde vliegtuigen. In mei 1942 verhuisde het vanwege ruimtegebrek naar 
vliegveld Muskoka in Ontario 91 De aansturing van het contingent vond vanaf het voorjaar van 
1941 voor de duur van de oorlog plaats vanuit een gezamenlijk hoofdkwartier van de leger- en 
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marinevliegdienst, het Flvåpenes Felleskommando, waarover kontreadmiral Hjalmar Riiser-Larsen 
het commando ging voeren.92 

Begin 1945 bestond de Noorse afvaardiging in de raf uit 2.160 man personeel, onder wie een 
kleine zestig Deense militairen. Zij waren in zulke kleine getale naar Groot-Brittannië ontkomen 
dat zij bij het Noorse contingent waren gevoegd.93 Het Scandinavische personeel bemande uit-
eindelijk vier volledig Noorse squadrons in de raf. Als eerste kwam in april 1941 het 330 Squa-
dron tot stand, dat aanvankelijk vanaf IJsland met de al genoemde Northrop n3-pb’s en nieuw 
aangeschafte Catalina-vliegboten, antionderzeebootpatrouilles boven de Atlantische Oceaan 
ging uitvoeren. Begin 1943 verhuisde de eenheid naar Schotland waar het werd heruitgerust met 
de grote Sunderland-vliegboten. Nu ging vooral de Golf van Biskaje als operatiegebied fungeren. 
In totaal wist het 330 Squadron twee onderzeeboten tot zinken te brengen en er vier te bescha-
digen.94 In 1943 werd met het 333 Squadron nog een tweede eenheid in Coastal Command actief. 
Dit ging opereren met zowel Mosquito’s als Catalina’s en legde zich, behalve op scheepsverken-
ningen en anti-onderzeebootpatrouilles, vooral toe op het uitvoeren van speciale opdrachten in 
het Noorse kustgebied, zoals het afzetten en oppikken van verzetsmensen en geheim agenten. 

Vanaf de zomer van 1941 waren de Noorse luchtstrijdkrachten tevens met twee Spitfire-een-
heden in Fighter Command vertegenwoordigd: het 331 en het 332 Squadron. Deze wisten opmerke-
lijke successen te boeken. Zo was het 331 Squadron in 1943 de hoogst scorende raf-eenheid van 
alle 69 in Zuid-Engeland gestationeerde jagereenheden.95 Tevens gooiden beide eenheden hoge 
ogen op het vlak van gevechtsgereedheid en het aantal geklokte vlieguren per maand.96 In 1943 

Twee Northrop n3-pb-watervliegtuigen 
van het Noorse 330 Squadron patrouilleren 
boven de Atlantische Oceaan bij IJsland op 
zoek naar Duitse onderzeeboten.
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vond de oprichting plaats van 132 (Norwegian) Wing. Deze bestond, behalve uit de twee Noorse 
jachteskaders, ook permanent uit andere raf-eenheden (waaronder een tijdlang het Neder-
landse 322 Squadron), omdat de geplande oprichting van een derde Spitfire-squadron wegens 
personeelsgebrek nooit van de grond kwam. Uiteindelijk wisten beide eenheden meer dan 180 
bevestigde luchtoverwinningen te boeken. Dit was een aanzienlijk aantal, zeker gezien het feit 
dat beide eenheden pas vanaf 1942 ‘echt’ actief aan de luchtstrijd gingen deelnemen. Behalve 
in eigen Scandinavische squadrons, dienden ook nog verscheidene Noorse oorlogsvliegers in 
Britse eenheden. Onder meer in het 76 Squadron in Bomber Command waren continu Noorse oor-
logsvliegers ingedeeld. Tussen begin 1943 en mei 1945 vonden 23 van hen de dood terwijl ze als 
lid van dit squadron deelnamen aan bombardementsoperaties tegen Duitsland.97

In tegenstelling tot de Noorse regering, besloot die van Nederland niet in te gaan op het 
Britse aanbod een eigen trainingscentrum in Noord-Amerika op te zetten. In plaats daarvan wer-
den de leerling-vliegers naar Nederlands-Indië gestuurd voor de voltooiing van hun opleiding. 
Daarnaast was er voldoende gevechtsklaar personeel voorhanden om onmiddellijk na aankomst 
een operationele eenheid op te richten. Reeds in juni 1940 werd daardoor het 320 Squadron in het 
leven geroepen met voornamelijk mld-personeel. Dit bleef administratief onder nationaal bevel 
staan. Aanvankelijk was deze eenheid ingedeeld bij Coastal Command, waarbij het eerst vloog 
met uit Nederland meegenomen Fokker-watervliegtuigen en vervolgens met Hudsons. In 1943 
werd het overgeheveld naar eerst Bomber Command en later dat jaar naar de 2nd taf. Het met 
Spitfires vliegende 322 Squadron van de ml dat in juni 1943 werd opgericht, werd opgenomen 
in de rafvr en kwam daardoor zowel administratief als operationeel onder Brits bevel te staan. 
Daarnaast was Nederland het enige land uit bezet Europa dat met een eigen eenheid in de faa – 
het met Swordfishes uitgeruste 860 Squadron – was vertegenwoordigd. De contacten op militair 
luchtvaartgebied tussen de Nederlandse en Britse autoriteiten kwam lange tijd voor rekening 
van twee luchtvaartbureaus op de ministeries van Marine en Oorlog. Aan deze gescheiden com-
mandovoering kwam in juli 1944 een einde, toen het Directoraat der Nederlandse Luchtstrijd-
krachten (dnlsk), onder leiding van schout-bij-nacht Jan-Willem Termijtelen, tot stand kwam. 
Het dnlsk richtte zich op de coördinatie van de vliegopleidingen en ging zich intensief bezig-
houden met de voorbereidingen op de voortzetting van de oorlog in het Verre Oosten, alsook 
met die op de naoorlogse wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Het dnlsk 
kreeg daarvoor het commando over het voltallige Nederlandse personeel dat in de raf diende.98 
Ten tijde van de Duitse capitulatie bedroeg het Nederlandse contingent ruim 820 militairen. 

Zoals eerder gezegd, kwam het Tsjecho-Slowaakse en Belgische personeel geheel in de 
rafvr terecht. In het Tsjecho-Slowaakse contingent ging het ervaren personeel bij aankomst 
in Groot-Brittannië de kern vormen van drie in de zomer van 1940 in het leven geroepen een-
heden: het al genoemde 310 en 312 Squadron in Fighter Command en het 311 Squadron in Bomber 
Command. Beide jachteskaders, aanvankelijk vliegend met Hurricanes, maar al snel heruitgerust 
met Spitfires, behaalden reeds in de eerste weken na hun oprichting enkele tientallen lucht-
overwinningen. Het 311 Squadron ondersteunde op zijn beurt vanaf de nazomer van 1940 met 
Wellingtons het Britse bombardementsoffensief. Vanwege de krappe personeelssituatie viel in 
juni 1942 het besluit de bommenwerpereenheid over te hevelen naar Coastal Command en in te 
zetten in het kader van de onderzeebootbestrijding, het escorteren van konvooien en het aanval-
len van vijandelijke scheepvaart boven voornamelijk de Golf van Biskaje. Tot het einde van de 
oorlog, toen het squadron opereerde met viermotorige Liberators, konden twee onderzeeboten 
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tot zinken worden gebracht. Van personeelsgebrek was ook sprake bij de Tsjecho-Slowaakse 
jacht eskaders. Weliswaar vond in het voorjaar van 1941 nog de oprichting plaats van een derde 
eenheid, het 313 Squadron en werd in mei 1942 nog de Tsjecho-Slowaakse fighter wing opgericht, 
maar deze maakte slechts korte tijd – van november 1943 tot juni 1944 – als 134 (Czech) Wing deel 
uit van de 2nd taf. Vanwege de verwachte hoge verliezen gingen de Tsjecho-Slowaakse squa-
drons vanaf de zomer van 1944 weer vanaf Britse vliegvelden opereren, waardoor Tsjecho-Slowa-
kije als enige land niet in directe zin aan de bevrijding van Europa met eigen luchtstrijdkrachten 
deelnam.99 De aansturing van het contingent verliep vanaf september 1940 via een inspectoraat, 
dat onder bevel stond van air commodore Karel Janoušek.100 Verder kreeg het contingent in Cos-
ford een eigen personeelsdepot.101 Herhaaldelijke verzoeken aan het Air Ministry om een meer 
zelfstandige status te verwerven, leden schipbreuk. In mei 1945 bestond het Tsjecho-Slowaakse 
contingent in de raf uit 1.560 militairen. 

Het Belgische contingent bestond aanvankelijk uit een relatief kleine hoeveelheid gevechts-
gereed personeel en enkele tientallen deels getrainde militairen. De operationele vliegers werden, 
zoals we hebben gezien, in de zomermaanden van 1940 op individuele basis bij raf-squadrons 
van zowel Fighter Command als Coastal Command gedetacheerd. De overgekomen leerling-vlie-
gers rondden vanaf oktober 1940 hun opleiding af op de eerdergenoemde Frans-Belgische vlieg-
school te Odiham. Vooral vanwege een gebrek aan grondpersoneel kwam pas eind 1941 in Fighter 
Command de eerste ‘echte’ Belgische eenheid, het 350 Squadron, tot stand. In de zomer van 1943 

East Wretham, 1941. Een Tsjecho-Slowaakse bommenwerperbemanning van het 311 Squadron bestudeert, zittend 
op een serie 250-ponds bommen, de route naar het doel.
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werd met het 349 Squadron nog een tweede Belgisch jachteskader vanaf Britse bodem actief. 
Beide eenheden ondersteunden, vliegend met Spitfires, vanaf D-Day de geallieerde opmars door 
Europa.102 De hele oorlog was ook verhoudingsgewijs veel vliegend personeel, voornamelijk 
jachtvliegers, actief bij reguliere Britse eenheden. Zo waren gedurende de oorlog niet minder 
dan 55 jachtvliegers ingedeeld bij het 609 Squadron, dat vanaf 1943 opereerde met Typhoon-
jachtbommenwerpers. Drie Belgische jachtvliegers, onder wie de bekende squadron leader Ray-
mond Lallemant, voerden tussen juni en december 1944 zelfs het bevel over de eenheid. Zij 
behoorden tot het dozijn Belgische jachtvliegers dat het uiteindelijk tot squadroncommandant 
in een Britse eenheid bracht. Dit was, zeker gezien de beperkte omvang van het contingent, een 
relatief groot aantal. Vermoedelijk kwam dit doordat al vanaf de zomer van 1940 relatief veel 
Belgische jachtvliegers op individuele basis bij Britse squadrons waren ingedeeld.103 De aanstu-
ring van het Belgische contingent, dat vanaf de zomer van 1940 beschikte over een eigen per-
soneelsdepot in St. Athan, lag de hele oorlog in handen van lieutenant-colonel Louis Wouters.104 
Aanvankelijk stuurde hij de Belgische raf-militairen aan vanuit zijn functie als luchtvaart-
attaché. In maart 1944 kwam binnen de rafvr echter een aparte Belgische afdeling tot stand. 
Daartoe ging tevens een inspectoraat behoren waarover Wouters, die intussen tot air commodore 
was bevorderd, als inspecteur-generaal de scepter ging zwaaien. Het bestaande personeelsdepot 
werd gelijktijdig opgeheven en vervangen door een filiaal dat ging dienen als opkomstcentrum 
voor nieuw personeel en voor de opvang van non-actieve militairen. Bovendien werd de Belgian 
Initial Training School (its) te Snailwell opgericht, om nieuw personeel – zowel aspirant-vliegers 
als -technici – voor te bereiden op hun opleiding in de raf. Het Belgische contingent bestond 
aan het eind van de oorlog uit een kleine 1.240 militairen.105 

De zes buitenlandse contingenten weken in grootte en samenstelling dus aanzienlijk van 
elkaar af. Verder verschilde het takenpakket en varieerde de administratieve zeggenschap: som-
mige contingenten hadden nauwelijks enige zeggenschap over hun personeel, terwijl andere op 
dit vlak vrijwel geheel autonoom opereerden. Er waren daarnaast ook overeenkomsten. Zo kamp-
ten alle contingenten stuk voor stuk continu met personeelstekorten. Ook waren de buitenlandse 
oorlogsvliegers over het algemeen van goede kwaliteit en in veruit de meeste gevallen zeer goed 
gemotiveerd. Zij streefden immers allemaal een zelfde doel na: het zo snel mogelijk verslaan van 
nazi-Duitsland, zodat zij weer konden terugkeren naar hun vaderland.

België, eind 1944. Air commodore Louis 
Wouters, de inspecteur-generaal van het 
Belgische detachement in de raf, krijgt 
zittend in een Mustang-fotoverkenner tekst 
en uitleg over de werking van het toestel 
van group captain Alan Anderson, de com-
mandant van 35 Wing.
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Rekrutering, training en inzet

Omdat, zoals we hiervoor hebben gezien, in eerste instantie maar relatief kleine aantallen militai-
ren uit de zes landen naar Groot-Brittannië waren uitgeweken, stond vrijwel direct vast dat elders 
extra personeel moest worden gerekruteerd. Alleen dan konden de buitenlandse strijdkrachten 
in Groot-Brittannië verder worden uitgebouwd en verliezen worden opgevangen. De buiten-
landse contingenten waren echter afgesneden van de toevoer van mankracht uit eigen land. Zij 
moesten daarom op zoek gaan naar alternatieve bronnen. Een van de eerste maatregelen die de 
regeringen in ballingschap namen, was de afkondiging van de dienstplicht voor hun onderdanen 
in Groot-Brittannië en andere niet-bezette landen. Veel elders wonende Europeanen voelden er 
echter niets voor om de dienstplicht te gaan vervullen in de strijdkrachten van hun geboorteland. 
Zij weigerden daarom simpelweg of traden in dienst van de krijgsmacht van hun nieuwe vader-
land, hoewel zij daardoor wel het gevaar liepen hun oorspronkelijke staatsburgerschap te verlie-
zen.106 De regeringen in ballingschap konden hier nauwelijks kordaat tegen optreden. In Canada 
en Groot-Brittannië kwamen weliswaar in respectievelijk 1941 en 1942 de Foreign Forces Order en de 
Allied Powers (War Service) Act tot stand, maar die regelden alleen dat buitenlandse onderdanen 
niet langer dienst konden weigeren. Zij hadden daarna nog wel steeds, wanneer zij het Canadese 
of Britse uniform aantrokken, de mogelijkheid om niet in dienst te treden van de strijdkrachten 
van het land van herkomst.107 

Om de tegenvallende rekruteringsresultaten onder het dienstplichtige personeel op te van-
gen, werden onder meer militairen uit het leger en de marine overgeheveld naar de luchtvaart-
contingenten. Hoewel zich onder het personeel bij deze krijgsmachtdelen nogal wat geïnteres-
seerden bevonden, ging het uiteindelijk om betrekkelijk weinig overplaatsingen. De andere 
krijgsmachtdelen zagen immers niet graag hun jonge en meest fitte en gemotiveerde militairen 
vertrekken. Bovendien trachtten de regeringen in ballingschap in de eerste plaats hun grond-
strijdkrachten zo veel mogelijk in stand te houden om deze, wanneer de tijd rijp was, in te kun-
nen zetten bij de bevrijding van het vaderland. Illustratief voor de vaak moeizame overgang van 
landmacht- en marinepersoneel naar de luchtstrijdkrachten was de langdurige weigering van de 
Tsjecho-Slowaakse regering om een contingent landmachtpersoneel in het Midden-Oosten te 
gebruiken voor de versterking van de Tsjecho-Slowaakse raf-eenheden in Groot-Brittannië. Pas 
na forse druk van het Air Ministry, onder meer door te dreigen de Tsjecho-Slowaakse squadrons 
op te heffen, ging de regering-Beneŝ hier in het voorjaar van 1943 alsnog mee akkoord. Behalve 
met militairen van andere krijgsmachtdelen versterkten sommige van de contingenten zich ook 
nog met personeel uit koloniën en overzeese gebiedsdelen.108 Zo verwelkomden de Nederlandse 
en Belgische luchtstrijdkrachten in respectievelijk Nederlands-Indië en Kongo gerekruteerde 
jongemannen. De Vrije Franse Luchtstrijdkrachten kregen vooral aanwas uit de koloniën in 
Midden-Afrika die in 1940 de kant van De Gaulle hadden gekozen én uit Zuid-Amerika, waar de 
Vrije Franse Beweging een aantal rekruteringskantoren had geopend. Diverse vrijwilligers, onder 
wie de latere luchtaas Pierre Clostermann, waren afkomstig uit landen als Argentinië, Brazilië, 
Uruguay en Chili. Het meeste van het vrijwillig toegetreden personeel was uiterst gemotiveerd 
en koesterde sterk patriottistische gevoelens. Er bevonden zich onder deze militairen echter ook 
jongemannen die vooral op zoek waren naar avontuur en door dienst te nemen bij de strijdkrach-
ten van hun voormalige vaderland hoopten een grotere kans te maken op een vliegende carrière 
in de raf.109 
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Ten slotte sloten zich bij de contingenten nog jongemannen aan die erin waren geslaagd vanuit 
bezet gebied naar Groot-Brittannië te ontkomen. Vooral bij de Noorse, Nederlandse, Belgische 
en Franse luchtstrijdkrachten meldden zich gedurende de oorlogsjaren tientallen van deze zoge-
naamde Engelandvaarders aan. Zij arriveerden in Groot-Brittannië via verschillende vluchtrou-
tes. De meerderheid ontsnapte over land via neutrale landen als Spanje, Zwitserland en Zweden.110 
Anderen staken met allerlei vaartuigen – van vissersschip tot kano – de Noordzee en het Kanaal 
over. Er waren zelfs enkele Engelandvaarders die er met een vliegtuig vandoor gingen. Zo wist in 
november 1940 de Fransman Maurice du Fretay met een klein sporttoestelletje vanuit Bretagne 
naar Groot-Brittannië te vliegen. Nadat begin mei 1941 tot twee keer toe een aantal Nederlandse 
Engelandvaarders erin slaagden te ontsnappen per vliegtuig (zie pagina 203), stegen begin juli 1941 
twee Belgische militaire vliegers – Michael Donnet en Leon Divoy – vanuit de tuin van een Vlaams 
landgoed met een lesvliegtuigje op. Ook zij wisten heelhuids Engeland te bereiken.111 Onder de 
Engelandvaarders genoot de raf grote populariteit, omdat zij met dit krijgsmachtdeel actief aan 
de strijd konden deelnemen. Soms waren de uit bezet gebied afkomstige vrijwilligers wel genood-
zaakt een schuilnaam aan te nemen omdat zij een joodse achtergrond hadden of als verzetsstrijder 
actief waren geweest en mogelijk op de opsporingslijsten van de Duitse politiediensten stonden. 
Wanneer zij in krijgsgevangenschap zouden belanden, hoopten zij met dat alias hun ware identi-
teit te kunnen verhullen.112 Overigens vlogen ook oorlogsvliegers van de Vrije Franse Luchtstrijd-
krachten nogal eens met een nom de guerre en droeg menigeen op oorlogsvluchten het Britse in 
plaats van het veel herkenbaardere Franse luchtmachtuniform.113 Zulke keuzes waren begrijpelijk 
omdat de regering-Pétain eind juli 1940 een ultimatum uitvaardigde, waarbij zij het bevel gaf aan 
alle militairen die zich bij de beweging van De Gaulle of de Britse strijdkrachten hadden aange-
sloten, voor 15 augustus terug te keren naar het vaderland. Deden zij dit niet, dan werden zij als 
franc-tireur beschouwd en wachtte hun de doodstraf wanneer zij in handen van de Vichy-regering 

Een Tiger Moth van de 31 Elementary Flying Training School wordt op vliegveld De Winton bijgetankt. Ook veel 
buitenlands personeel werd in het kader van het bcatp in Canada opgeleid.
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zouden vallen. Vrijwel niemand trok zich iets van dit dreigement aan en in Londen vond een dag 
voor het verlopen van het ultimatum zelfs een ball of those sentenced to death plaats.114 

Hoewel de buitenlandse contingenten in de raf dus op verschillende manieren nieuw per-
soneel aantrokken, was mede door de vaak forse verliezen, de uiteindelijke toename beperkt. 
Vooral bij de contingenten van Nederland en Tsjecho-Slowakije bleek de aanwas uiterst gering.115 
In de tweede helft van de oorlog moesten daarom alle zeilen worden bijgezet om de bestaande 
gevechtseenheden gevuld te houden. Het was daardoor niet opzienbarend dat soms oorlogsvlie-
gers die al ver boven de toegestane leeftijd waren, toch nog mochten toetreden tot de vliegende 
gelederen. Tot deze categorie behoorden onder meer de uit bezet gebied overgekomen veertigers 
als de Belg Lucien Leboutte en de Fransman Phillippe Livry-Level, die respectievelijk als vlieger 
en waarnemer zeer succesvol talloze vliegopdrachten in raf-dienst zouden uitvoeren.116 Des-
ondanks was vanaf 1943 van een uitbreiding van de operationele gelederen nauwelijks sprake 
meer. Na D-Day zakte de gevechtssterkte van de bestaande eenheden zelfs steeds vaker onder het 
vereiste niveau, waardoor het noodzakelijk werd personeel van een andere nationaliteit bij de 
buitenlandse squadrons te detacheren en eenheden over te plaatsen naar ‘rustige’ oorlogsgebie-
den. Ook dienden sommige landen hun ambities bij te stellen. Het Poolse plan om in de 2nd taf 
een geheel zelfstandige Group op te richten ging uiteindelijk niet door, doordat de benodigde 
tienduizend man bij lange na niet kon worden bijeengebracht. Voorts slaagde, zoals gezegd, ook 
Noorwegen er niet in een volledig uit eigen eenheden bestaande fighter wing op te richten.117 Het 
gebrek aan mankracht vormde al met al, zeker in de tweede helft van de oorlog, de achilleshiel 
van de buitenlandse contingenten in de raf. 

Van het ‘nieuwe’ personeel dat zich vanaf eind 1940 bij een van de zes contingenten aan-
sloot, had, net als hun collega’s uit de Angelsaksische landen, slechts een enkeling een militaire 
achtergrond. Alleen onder de Engelandvaarders bevond zich een beperkt aantal ex-militairen 
met een vliegbrevet. Daarom moesten de meeste nieuwe militairen na de indiensttreding nog 
volledig worden opgeleid. Dit geschiedde voornamelijk via het reguliere traject van de raf. 
Tot eind 1941 doorliepen de meeste buitenlandse leerling-vliegers hun training grotendeels in 
Groot-Brittannië zelf waar zich toen nog de meeste vliegscholen bevonden.118 Daarna volgden 
bijna alle buitenlandse aspirant-vliegers, -navigators en -bommenrichters in het kader van het 
British Commonwealth Air Training Plan (bcatp) een groot deel van hun opleiding in Canada.119 
De opleiding verliep vrijwel synchroon met die van het reguliere raf-personeel. Wel kwamen 
de meeste buitenlandse militairen op in het aircrew receiving centre van Abbey Lodge in Londen, 
waarbij, speciaal voor militairen uit bezet gebied, een allied squadron was ingedeeld. Een van de 
taken van dit squadron was het opkrikken van het Engels van kandidaten die dit nodig hadden 
om de opleiding tot een goed einde te brengen.120 

Nadat in Groot-Brittannië de militaire basisopleiding en de zogenaamde grading test met 
succes waren doorlopen, vervolgden de leerlingen vanaf 1942 de training in Canada. De bui-
tenlandse aspirant-vliegers kwamen voornamelijk op enkele vliegscholen in Alberta en Saskat-
chewan terecht.121 Het gevolg was dat vooral op deze trainingscentra een groot aantal verschil-
lende nationaliteiten aanwezig was en een mengelmoes aan talen werd gesproken. “This unit 
now appears to be a veritable International Brigade”, zo schreef de dagboekschrijver van de op 
De Winton gevestigde 31 efts. “The different nationalities are Belgian, Dutch, Danish, French, 
Czechoslovakian and Polish to say nothing of British and Canadian. All these varied tongues 
can be heard daily throughout the camp and some interesting conversations are the result.”122 
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Om de opleiding van hun leerling-vliegers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, detacheer-
den verschillende Europese regeringen eigen vlieginstructeurs en in sommige gevallen ook 
liaisonofficieren in Noord-Amerika. Niettemin kwam het door de al genoemde taalproblemen 
herhaaldelijk voor dat een leerling-vlieger een deel van zijn opleiding moest overdoen. Medio 
1943 kregen de vliegscholen in Canada zelfs opdracht “meer tijd, meer inbeeldingsvermogen 
en meer energie” in de buitenlandse leerling-vliegers te steken. Veel effect sorteerde dit echter 
niet. Hoeveel buitenlandse oorlogsvliegers hun training in verband met taalproblemen hebben 
moeten verlengen of zelfs staken is niet bekend, maar gezien het feit dat alleen van het Neder-
landse contingent al een flink aantal leerling-vliegers moeite had met het Engels, moet dit een 
aanzienlijk aantal zijn geweest. Toch konden uiteindelijk in bijna drie jaar tijd onder de vlag van 
het bcatp meer dan 2.000 Fransen, zo’n 900 Tsjecho-Slowaken, ongeveer 680 Noren, 450 Polen 
en enkele honderden Belgen en Nederlanders in het kader van het bcatp worden opgeleid.123 

De kosten van de training werden voorgeschoten door het Air Ministry, dat de uitgaven ver-
volgens weer doorberekende aan de zes landen. Militairen die waren geselecteerd om te worden 
getraind tot boordschutter, vliegtuigtelegrafist of boordwerktuigkundige trokken niet naar 
Canada, maar doorliepen deze kortere en minder intensieve opleidingen meestal in Groot-Brit-
tannië zelf. Dat gold ook voor het grondpersoneel.124 De gevechtstraining van het nieuw gebrevet-
teerde vliegend personeel vond weer in Groot-Brittannië plaats. Jachtvliegers doorliepen ‘gewone’ 
otu’s met éénmotorige toestellen van de raf. Voor het operationeel klaarstomen van meerkop-
pige vliegtuigbemanningen beschikten de Poolse luchtstrijdkrachten tot 1943 over een eigen otu 

De Nederlandse leerling-vlieger Zeger Dekkers bestuurt in het Canadese luchtruim een Oxford. Talloze Poolse, Tsje-
cho-Slowaakse, Nederlandse, Belgische, Franse en Noorse leerling-vliegers behaalden in Canada hun vliegbrevet.
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en enkele andere landen voor kortere of langere tijd over zelfstandig opererende flights of detache-
menten binnen Britse otu’s.125 De instructeurs in de trainingseenheden waren overigens veelal 
voormalige gevechtsvliegers die een of meer tours of operations achter de rug hadden. Onder hen 
bevonden zich ook tal van militairen uit de zes Europese landen.

Vanaf 1943, toen de raf zélf niet langer kampte met ernstige tekorten aan personeel, werden de 
vliegopleidingen steeds verder verlengd en namen de wachttijden tussen de verschillende gedeel-
tes van de opleiding toe. In september 1944 moesten sommige uit Canada terugkerende vliegers 
meer dan zes maanden wachten voordat zij hun training konden voortzetten.126 Gelijktijding nam 
het aantal beschikbare opleidingsplaatsen door de ontmanteling van steeds meer vliegscholen 
geleidelijk af, van vijfhonderd per maand in september 1943 naar ongeveer tweehonderd in maart 
1945.127 Dit had vooral voor de buitenlandse contingenten negatieve consequenties. De steeds lan-
gere trainingsperiodes leidden bij het fanatieke allied personnel tot motivatieproblemen, omdat dit 
het liefst zo snel mogelijk aan de strijd wilde gaan deelnemen. Veel buitenlandse aspirant-vliegers 
hadden vaak speciaal voor de raf gekozen om zo een actieve bijdrage aan de bevrijding van hun 
vaderland te kunnen leveren. Nu dreigde dat zij niet meer voor het einde van de Tweede Wereldoor-
log de operationele gelederen zouden bereiken, zakte hen de moed in de schoenen. Door de min-
dere doorstroming ontstond tevens het gevaar dat de toch al beperkte personeelsreserves van de 
buitenlandse eenheden onder het toelaatbare niveau daalden. Het Air Ministry probeerde hierin zo 
veel mogelijk tegemoet te komen door het buitenlandse personeel met voorrang op opleidingen te 
plaatsen en de wachttijden voor hen in de doorgangscentra in Groot-Brittannië en Canada tot een 
minimum te beperken.128 Met gering succes overigens, want in de praktijk werden ook de buiten-
landse oorlogsvliegers dagelijks geconfronteerd met de steeds langer wordende wachttijden. Zij 
zaten wat dat betreft grotendeels in hetzelfde schuitje als hun Angelsaksische collega’s, waardoor 
ook voor het allied personnel aan het eind van de oorlog de opleiding aanmerkelijk langer duurde 
dan voorheen en menige buitenlandse raf-eenheid met ernstige personeelstekorten kampte, die 
opgevuld dienden te worden met oorlogsvliegers van andere nationaliteiten.

Niet al het buitenlandse personeel onderging de opleiding overigens in raf-verband. De 
Poolse, Noorse en Nederlandse luchtstrijdkrachten leidden een deel van hun militairen zelf op. 
De Poolse luchtmacht beschikte vanaf eind 1940 voor de vliegtraining van haar personeel in 
Groot-Brittannië over enkele eigen vliegscholen. Deze ‘produceerden’ tijdens de oorlogsjaren in 
totaal bijna 3.800 man vliegend personeel, onder wie ruim 1.400 vliegers.129 Noorwegen leidde 

Een formatie Fairchild pt-26-lesvliegtuigen 
van de Noorse luchtstrijdkrachten boven 
Canada. Het toestel werd gebruikt voor de 
beginopleiding van Noorse en Deense leer-
ling-vliegers op de vliegschool Little Norway.
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zijn rekruten grotendeels op in Little Norway. Veruit het meeste Noorse personeel, in totaal 
zo’n 2.500 man, ontving hier tot de sluiting van het centrum in februari 1945 de (elementaire) 
vlieg- en technische training. Alleen aspirant-jachtvliegers volgden in de loop van de oorlog het 
tweede deel van de opleiding op een raf-vliegschool in Canada.130 Nederland, ten slotte, stichtte 
in mei 1942 een vliegschool in het Amerikaanse Jackson, de Royal Netherlands Military Flying School 
(rnmfs), voor de training van militair personeel dat enkele maanden eerder uit Nederlands-Indië 
had weten te ontkomen. Tot de opheffing van deze vliegschool in februari 1944 ontvingen in totaal 
250 leerlingen hier hun brevet als vlieger, waarnemer, vliegtuigtelegrafist of boordschutter.131 Hoe-
wel de meerderheid van hen na voltooiing van de training weer ging deelnemen aan de oorlog in 
het Verre Oosten, kwamen enkele tientallen in Jackson getrainde militairen bij de raf en de faa 
in Groot-Brittannië terecht. Het buitenlandse personeel dat niet via de bcatp werd opgeleid, deed, 
voor zover kan worden geconstateerd, kwalitatief niet onder voor hun collega’s die wél geheel in de 
raf waren getraind. Het is daarom niet verrassend dat Noorse jachtvliegers in spe, die hun basis-
opleiding op Little Norway hadden gekregen, moeiteloos de gevorderde vliegtraining op een van 
de scholen van de bcatp doorliepen en dat Nederlandse oorlogsvliegers die waren gebrevetteerd 
op de rnmfs na overkomst uit de Verenigde Staten amper met aanpassingsproblemen kampten 
tijdens hun gevechtstraining bij de raf. De kennis en kunde van de buitenlandse oorlogsvliegers 
was, kortom, minstens van vergelijkbaar niveau als dat van hun Angelsaksische collega’s. 

Hoewel het allied personnel vrijwel iedere denkbare taak uitvoerde in alle oorlogstheaters, 
waren de buitenlandse oorlogsvliegers het sterkst in Fighter Command en de 2nd taf vertegen-
woordigd. Dit kwam vooral doordat, zoals al eerder aangegeven, ongeveer twee derde van alle 
nationale squadrons met jachtvliegtuigen was uitgerust. De buitenlandse jachtvliegers voerden 
een groot scala aan taken uit, waaronder het beschermen van scheepskonvooien langs de Britse 
kust, het verdedigen van het Britse luchtruim, het escorteren van bommenwerperformaties én 
het beschieten van gronddoelen. Bij al deze operaties kwam het herhaaldelijk tot luchtgevech-
ten met de Luftwaffe. Tot eind maart 1945 claimden de zes contingenten in totaal bijna 1.300 
vernietigde, 360 waarschijnlijk vernietigde vliegtuigen en rond de 600 beschadigde vliegtuigen: 
respectabele aantallen en het is dan ook niet zo vreemd dat verschillende buitenlandse jacht-
vliegers zich bij het selecte groepje luchtazen schaarden die vijf of meer luchtoverwinningen 
op hun naam hadden staan. De Fransman Pierre Clostermann klom uiteindelijk op tot de meest 
succesvolle buitenlandse jachtvlieger in de raf. Hij schoot – naar eigen zeggen – 33 toestellen 
neer. Dit aantal wordt echter betwist. Mogelijk is de Pool Stanisław Skalski daarom de hoogst 
scorende luchtaas uit bezet gebied. Hij wist 21 luchtoverwinningen te boeken. Voorts bracht de 
Tsjecho-Slowaakse nachtjager Karel Kuttelwascher zijn teller op 20 vernietigde toestellen en 
wonnen de Belgische en Noorse jachtvliegers Rodolpho de Hemricourt de Grunne en Sven Hege-
lund respectievelijk 13 en 14,5 keer een luchtgevecht.132 Alleen Nederland bracht geen luchtaas 
voort. Wel verdiende een ‘halve Nederlander’, de in Canada opgegroeide Hugh Godefroy, deze 
titel. Godefroy was in 1919 op Java geboren en in 1925 naar Canada verhuisd. Zijn moeder had de 
Canadese en zijn vader de Nederlandse nationaliteit. Zelf voelde Godefroy zich echter Canadees 
en nam daarom in 1939 als vrijwilliger dienst bij de luchtmacht van dit land. Hij wist, vliegend 
bij het Canadese 401 en 403 Squadron, zeven vliegtuigen neer te schieten en er drie te beschadi-
gen. Godefroy bracht het uiteindelijk tot wing commander.133 De meeste van deze luchtzeges wer-
den overigens in de eerste oorlogsjaren behaald.134 Tevens speelden de buitenlandse oorlogsvlie-
gers aan het eind van de oorlog een vooraanstaande rol bij de jacht op v-1 vliegende bommen. 
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In de top tien van de hoogst scorende jachtvliegers stonden onder meer de Belg Rémy van Lierde 
van het 3 Squadron en de Nederlander Rudi Burgwal van het 322 squadron met respectievelijk 
37 (naast zeven vijandelijke vliegtuigen) en 19 v-1 kills.135 Doordat de geallieerden gaandeweg 
het luchtoverwicht verwierven boven het Europese vasteland, stond, naarmate de oorlog voort-
schreed, steeds vaker het bestoken van gronddoelen op het gevechtsprogramma. Door de grote 
hoeveelheden Flak was dit een uiterst risicovolle bezigheid en menige buitenlandse jachtvlieger 
vond in de laatste oorlogsmaanden de dood. Hieronder bevonden zich enkele uiterst ervaren 
krachten. Zo sneuvelde eind november 1944 de Slowaak Otto Smik, een luchtaas met negen 
luchtoverwinningen achter zijn naam en commandant van het 127 Squadron. Op 3 februari 1945 
kwam de wing leader van de Noorse 132 Wing, Rolf Arne Berg om. Beide jachtvliegers lieten bij 
luchtoperaties boven Nederland het leven.

De buitenlandse oorlogsvliegers namen zoals gezegd ook volop met eigen eenheden in 
Bomb er Command deel aan het strategisch luchtoffensief tegen Duitsland. Tot het voorjaar van 
1942 voerden deze eskaders – vier Poolse eenheden en een Tsjecho-Slowaaks squadron – af en 
toe aangevuld met bemanningen die waren gedetacheerd bij operationele trainingseenheden, 
tientallen bombardementsvluchten uit. Zij wierpen daarbij een steeds groter bommentonnage 
af. Bij de Poolse eenheden steeg dit van 62 ton in 1940 (nog geen 0,5% van het totale afgeworpen 

Flight lieutenant Jan Zumbach, wing commander Stefan Witorzeńć en squadron leader Zygmunt Bieńkowski (van 
links naar rechts) hangen tegen het toestel van Zumbach. Zowel Zumbach als Witorzeńć behoorde tot het selecte 
groepje luchtazen van de raf.
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bommentonnage door Bomber Command), via 1.793 ton in 1941 (5,8% van het totaal) naar 3,292 ton 
in 1942 (7,3%).136 Na 1942 liep dit aandeel echter sterk terug omdat bijna alle buitenlandse Bomb er 
Command-eenheden vanwege de zware verliezen en de te beperkte personeelsreserves waren 
ontbonden of overgeheveld naar een ander operationeel commando. Eind 1943 werd de eer van 
de buitenlandse contingenten daardoor alleen nog hooggehouden door het Poolse 300 Squa-
dron. Hoewel medio 1944 het Franse 346 en 347 Squadron aan de sterkte van Bomber Command 
werden toegevoegd, was de buitenlandse bijdrage aan het einde van de oorlog militair gezien 
nog slechts van minimale betekenis. Illustratief hiervoor was dat de Poolse eenheden in vijf jaar 
tijd maar net iets meer dan 1% van het totale door Bomber Command afgeworpen bommenton-
nage voor hun rekening namen.137 Een relatief grotere en meer constante bijdrage leverden de 
buitenlandse contingenten aan de maritieme luchtoorlog. In Coastal Command waren gedurende 
de oorlogsjaren in totaal vijf buitenlandse squadrons voor kortere of langere tijd betrokken bij 
het bestoken van vijandelijke scheepvaart langs de Europese kusten en het bestrijden van onder-
zeeboten op de Atlantische Oceaan en in de Golf van Biskaje. Dit resulteerde in de vernietiging 
van zeker tien u-boote en enkele duizenden tonnen aan scheepsruimte.138

Militair gezien was de bijdrage van de buitenlandse contingenten uiteindelijk dus vooral 
in de eerste oorlogsjaren van betekenis. Juist in deze kritieke periode, toen de relatief kleine 
raf nog met de rug tegen de muur stond, konden de buitenlandse oorlogsvliegers immers nog 
een verhoudingsgewijs groot stempel drukken op de geallieerde inzet, temeer daar de Ameri-
kaanse legerluchtmacht, de usaaf, in deze periode nog niet bij de luchtstrijd boven Europa 

Pools grondpersoneel pleegt in april 1944 onderhoud aan een Lancaster-bommenwerper van het 300 Squadron op 
Faldingworth in Lincolnshire.
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was betrokken. De ommekeer kwam vanaf medio 1942. Door de toestroom van grote aantallen 
vliegend personeel uit de Gemenebestlanden en Groot-Brittannië zelf, groeide de raf vanaf dit 
jaar uit naar een strijdmacht van uiteindelijk meer dan één miljoen militairen. Daardoor boet-
ten de Allied Air Forces militair gezien steeds meer aan betekenis in. Ook vanuit politiek oogpunt 
was de inzet van buitenlandse vliegers in de raf na 1941 van minder belang. Doordat de Ver-
enigde Staten aan de oorlog ging deelnemen, was het niet langer noodzakelijk Groot-Brittannië 
als leider van een grand coalition te bestempelen. Veelzeggend in dit opzicht was dat Churchill na 
december 1941 nog slechts sporadisch de uit bezette landen overgekomen militairen in zijn toe-
spraken ter sprake bracht, terwijl zij voordien in vrijwel iedere redevoering werden genoemd. De 
actieve deelname aan de luchtstrijd had vervolgens alleen nog échte waarde voor de regeringen 
in ballingschap zelf. In de eerste plaats waren de oorlogsvliegers belangrijk voor het verwerven 
van publiciteit. De aandacht die de luchtacties waaraan zij deelnamen in de buitenlandse media 
genereerde, verschafte de regeringen in ballingschap de mogelijkheid, zo werd althans gehoopt, 
om politieke en militaire invloed uit te oefenen op het geallieerde kamp. Of dit ook daadwerkelijk 
zo was valt echter te betwijfelen. Door de uiteindelijk beperkte militaire rol die de buitenlandse 
oorlogsvliegers speelden, was de invloed op het geallieerde beleid zo goed als nihil. Van veel 
meer nut was de rol die de oorlogsvliegers vertolkten bij het opvijzelen van het zelfvertrouwen 
en moreel van de uitgeweken regeringen en voor de achtergebleven bevolking in het vaderland. 
Zij wekten door de oorlogsdeelname in ieder geval de emotie op dat er actief werd geparticipeerd 
in de bevrijding van Europa. Bovendien kon de werving van nieuw personeel er een impuls door 
krijgen en kon het verzet in het thuisland er door worden aangewakkerd. Niet onbelangrijk was 
ten slotte nog dat de oorlogsvliegers opereerden met uiterst modern materieel. Zij waren daar-
door op de hoogte van de laatste stand der techniek. Hun kennis en ervaring konden uitstekend 
worden aangewend voor de naoorlogse wederopbouw van de eigen luchtstrijdkrachten.

Hoewel klein in aantal, was het buitenlandse personeel kwalitatief gezien doorgaans van een 
hoog peil. Dit kwam, allereerst, doordat de kernen van de contingenten die in 1940 in Groot-Brit-
tannië arriveerden, grotendeels bestonden uit militairen die al voor de oorlog waren opgeleid. 
Zij beschikten over de nodige vlieg- en gevechtservaring en waren vaak een tikkeltje (en soms 
aanzienlijk) ouder dan hun raf-collega’s.139 Dit gold volgens squadron leader Tom Dudley-Gor-
don onder meer ook voor de Nederlandse waarnemers van het 320 Squadron die aan het begin 
van de oorlog opereerden in Coastal Command: “By reason of their peace-time training as mem-
bers of the Royal Netherlands Naval Air Service, the Dutch navigators were exeptionally good. 
Rarely, if ever, did they fail to locate a convoy, and when a navigator reported that a ship had 
been attacked at such and such a position, no one ever raised a query.”140 Ook onder de verster-
kingen die later tijdens de oorlog Groot-Brittannië bereikten bevonden zich regelmatig ervaren 
krachten met een verleden in de (militaire) luchtvaart. Dit gold in het bijzonder voor de mili-
tairen van de voormalige Vichy-luchtmacht die vanaf 1943 gingen meestrijden aan geallieerde 
zijde. Zij konden bogen op veel meer expertise dan de tijdens de oorlogsjaren in Groot-Brittannië 
en de Gemenebestlanden toegetreden oorlogsvrijwilligers. Dit constateerde ook air chief marshal 
Arthur Harris na een inspectie van het 346 en 347 Squadron op het vliegveld Elvington, waarvan 
de vliegtuigbemanningen vrijwel uitsluitend bestonden uit al voor de oorlog tot de Armée de l’Air 
toegetreden beroepsmilitairen: “Crew for Crew, vis a vis an average British bomber Squadron, the 
French Squadrons have considerably more experience, as they have generally been in the French 
Air Force for a considerable number of years and have gained extensive flying experience.”141 
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Het relatief hoge niveau kwam niet alleen doordat de buitenlandse oorlogsvliegers bij aan-
komst in Engeland al over vliegervaring beschikten. Het is ook toe te schrijven aan de omstan-
digheid dat zij de oorlog meestal serieuzer benaderden dan militairen uit Groot-Brittannië en 
de Gemenebestlanden. Dit werd ook zo ervaren door wing commander Douglas Iveson, die een 
tijdlang commandant was van het 76 Squadron in Bomber Command, waarbij een aantal Noorse 
oorlogsvliegers was ingedeeld. “They lived in their own private world not because they were 
unfriendly, but because their experience set them a dimension apart from their young English 
colleagues.”142 De oorzaak hiervan lag voor de hand: hun vaderland was bezet en contact met 
familie en vrienden was (bijna) onmogelijk. Van een terugkeer naar huis was daardoor alleen 
sprake wanneer Duitsland zou worden verslagen. Zij benaderden de oorlog anders dan veel van 
hun Angelsaksische collega’s. In de ogen van veel Angelsaksische oorlogsvliegers legden veel 
buitenlandse oorlogsvliegers af en toe zelfs te veel fanatisme en agressiviteit aan de dag. Zo wer-
den Poolse jachtvliegers er tijdens de Slag om Engeland van beticht dat zij aan hun parachute 
hangende Duitse vliegers beschoten of rakelings langs hun valscherm vlogen waardoor dit 
door de slipstream van het vliegtuig dichtklapte.143 Verder landden veel Poolse bommenwerper-
bemanningen die werden geconfronteerd met een hung up, een bom die door een technische sto-
ring niet losliet, uitdrukkelijk tegen de instructies in vaak gewoon weer op de basis. De kans dat 
het klemzittende explosief bij de landing zou losschieten en exploderen namen zij voor lief.144 
Hoewel de Britse autoriteiten en vliegende collega’s af en toe dus ‘hun wenkbrauwen fronsten’ 

Carew Cheriton, zomer 1940. Vliegtuigtelegrafist Johannes But (gesneuveld juni 1942), vlieger Hendrikus de Lijn 
(gesneuveld december 1941), waarnemer Willem Drenth en vlieger Willem Avenarius van het 321 Squadron (van 
links naar rechts) zijn op weg naar hun Anson voor een nieuwe patrouillevlucht.
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en van mening waren dat de buitenlandse oorlogsvliegers soms te veel ‘drive’ aan de dag legden, 
constateerden zij wel keer op keer verheugd dat de Allied Air Forces over het algemeen zeer goed 
gemotiveerd waren. In de kwartaalrapporten van het Air Ministry over de buitenlandse contin-
genten wordt vrijwel continu gerept van een – ook in periodes van zware verliezen, gevechts-
stress en tegenslagen – hoog tot zeer hoog moreel.145 

Alles bij elkaar zorgde dit ervoor dat de buitenlandse oorlogsvliegers meer dan eens opval-
lende prestaties boekten. Omdat het in de raf tijdens de oorlogsjaren usance was vliegers die 
zich in de lucht verdienstelijk hadden gemaakt te bevorderen, klommen buitenlandse militairen 
aanstonds op de hiërarchische ladder en gingen zij, naarmate de oorlog voortschreed, steeds 
vaker ook leidinggevende functies bekleden. De primeur van squadroncommandant van een 
reguliere raf-eenheid was voor de Belgische squadron leader Daniel le Roy du Vivier. Hij kreeg 
begin 1942 het bevel over het 43 Squadron. In zijn voetsporen volgden de Pool Jerzy Jankiewicz 
(die in mei 1942 als commandant van het 222 Squadron werd aangesteld) en de Fransman Jean-
François Demozay (die vanaf augustus 1942 het bevel ging voeren over het 92 Squadron).146 Al 
snel daarna gingen tal van andere buitenlandse militairen nóg hogere posities bekleden, zoals 
die van wing leader.147 Onder meer de Noren Eric Haabjørn en Werner Christie en de Deen Kaj 
Birksted voerden enige tijd een Britse fighter wing aan.148 Op enkele vliegvelden waar militairen 
uit een van de bezette Europese landen in de meerderheid waren, was ook de functie van vlieg-
veldcommandant af en toe in buitenlandse handen.149 Het bleef echter bij louter operationele 

Ook in reguliere eenheden dienden veel buitenlandse oorlogsvliegers. Bij het 118 Squadron waren in maart 1942 
vier Nederlanders ingedeeld: Frans Lutz (staand, vierde van links); Gerrie Aalpoel (staand, zevende van rechts); 
Johannes Veen (staand, vierde van rechts) en Paul Stenger (staand, derde van rechts). Veen en Stenger sneuvel-
den allebei in juni 1942.
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posities binnen de raf-organisatie. Voor functies waarin invloed uitgeoefend kon worden op 
het militaire besluitvormingsproces kwamen de buitenlandse militairen niet in aanmerking.

Het allied personnel opereerde vanzelfsprekend ook regelmatig boven hun vaderland. De 
raf verbond geen restricties hieraan. Dit deden soms wel de regeringen in ballingschap. Zowel 
Franse als Nederlandse jachtvliegers kregen respectievelijk begin 1941 en medio 1942 kortston-
dig vanuit eigen kring een verbod opgelegd om boven eigen land te vliegen.150 Over het alge-
meen echter, opereerden de buitenlandse oorlogsvliegers volop boven hun geboortegrond, niet 
in de laatste plaats omdat dit publicitair erg interessant was. Een regering in ballingschap kon 
daarmee immers uitstekend ‘verkopen’ dat de eigen oorlogsvliegers actief participeerden in de 
bevrijding van het vaderland. Voor hen zelf gaf het vliegen boven de geboortegrond onmisken-
baar een extra dimensie aan de inzet. Het onderstreepte niet alleen met welk oogmerk zij levens-
grote risico’s namen, maar deed hen tevens beseffen dat zij uiterste voorzichtigheid dienden te 
betrachten om bij de uitvoering van gevechtsopdrachten geen burgerslachtoffers te maken. Dit 
besef leidde vrijwel nooit tot het weigeren van gevechtsopdrachten. Het allied personnel was er 
namelijk van overtuigd dat het onvermijdelijk was dat er bij het uitvoeren van operaties af en 
toe burgerslachtoffers vielen. Menigeen, onder wie een Franse navigator van het 342 Squadron, 
geloofde zelfs dat zij beter in staat waren dan hun Britse collega’s missies boven eigen land uit te 
voeren: “If we do not attack targets in France, other Allied airmen would go in our place. Would 
they pick out their objectives with such care and attention to detail? Whatever their conscien-
tiousness, their wish to spare French lives, we have more reason than they to operate with less 
regard for our own safety, even if that adds extra risk.”151

Ondanks hun topografische kennis van het vaderland, zijn buitenlandse oorlogsvliegers ove-
rigens niet vaker boven het eigen grondgebied ingezet dan elders. Net als alle andere raf-squa-
drons, kwamen de buitenlandse eenheden voornamelijk in actie waar ze het hardst nodig waren. 
Wanneer oorlogsvliegers boven eigen land opereerden, maakten zij uiteraard wel automatisch 
gebruik van hun terreinkennis. De jachtvlieger Frans Lutz van het 167 Squadron bijvoorbeeld, 
die jarenlang in Bergen op Zoom had gewoond, wist tijdens een zogenaamde Rhubarb-missie, 
begin november 1942, ondanks slechte weersomstandigheden, feilloos het opgedragen doelwit, 
een gashouder, te vinden: “Het was alles het werk van een halve minuut met ons 240 mijls vaar-
tje. (…) Schoonmama (…) zal het voorloopig zonder gas moeten doen!”, schreef Lutz in zijn dag-
boek.152 Uiteindelijk werd nog het vaakst bij luchtoperaties ter ondersteuning van verzetsgroe-
pen van de geografische kennis van de buitenlandse oorlogsvliegers gebruikgemaakt. Zo waren 
Noorse, Nederlandse, Franse en Poolse vliegtuigbemanningen betrokken bij het oppikken en 
afzetten van agenten in hun vaderland en bij de bevoorrading van verzetsgroepen.153 Vooral de 
Poolse bemanningen van de 1586 (Polish) Special Duties Flight voerden talloze van dergelijke mis-
sies uit, voornamelijk voor het Poolse ondergrondse leger. Ook voorzagen zij in augustus en 
september 1944 vanuit Italië de opstandelingen in Warschau van wapens en munitie. De bevoor-
radingsvluchten werden gehinderd door de vollemaansperiode, slechte weersomstandigheden 
en de aanvankelijke weigering van de Sovjet-Unie om de raf-vliegtuigen gebruik te laten maken 
van veroverde vliegvelden in de buurt van Warschau. Zeer zware verliezen waren het gevolg.154 

Toestemming voor ‘speciale operaties’ die vrijwel uitsluitend tot doel hadden landgenoten 
een hart onder de riem te steken, verleende de raf-leiding vrijwel nooit. Zo verdween een voor-
stel van de Franse jachtvlieger Bernard Dupérier en zijn Franse collega’s van het 242 Squadron 
om op de nationale feestdag boven de Champs-Elysées in Parijs blauwe, witte en rode rookspo-
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ren te trekken, direct in de prullenbak. Dupérier wilde met de actie aan de Parijzenaren duidelijk 
maken, “how close we were to them and their sufferings, and how much we wished to offer them 
a hand in the terrible ordeal through which they were passing at the time” .155 Hoewel de raf-
leiding de betekenis van dergelijke publicitaire stunts voor de buitenlandse regeringen onder-
kende, gaf zij er vrijwel nooit toestemming voor omdat zij militair gezien geen enkele waarde 
hadden. Het is daarom slechts een enkele keer voorgekomen dat buitenlandse vliegers op eigen 
houtje naar hun vaderland vlogen voor een dergelijke ‘stuntmissie’. De meest bekende van deze 
spooky raids was een door de Belgische jachtvlieger Jean de Sélys Longchamps van het 609 Squa-
dron op eigen initiatief uitgevoerde aanval op het Gestapo-hoofdkwartier in Brussel in januari 
1943. Na de beschieting wierp hij de Britse en Belgische vlaggen uit boven het centrum van de 
stad. Hoewel de raf-leiding bewondering had voor de gedurfde actie, besefte zij ook dat, om een 
precedentwerking te voorkomen, zij voor eens en altijd duidelijk moest maken dat het ‘op eigen 
doft oorlog voeren’ niet kon worden getolereerd. De actie kwam de Sélys Longchamps daarom 
op een degradatie en overplaatsing naar een ander squadron te staan. Tegelijkertijd kreeg hij, als 
blijk voor zijn dapperheid, wel het Distinguished Flying Cross uitgereikt.156 

Uiteraard hechtten de regeringen in ballingschap veel waarde aan een actieve deelname van 
hun eigen squadrons aan de bevrijding van West-Europa en liefst ook van hun eigen vaderland, 
vanwege de grote publicitaire betekenis van het operen boven eigen land. Een groot deel van de 
buitenlandse eenheden werd daarom vanaf de herfst van 1943 naar de nieuw gevormde 2nd taf 
overgeheveld. De buitenlandse contingenten leverden vijf fighter wings, alsook drie met bom-
menwerpers uitgeruste squadrons voor het nieuwe onderdeel; het Poolse 305 Squadron met Mos-
quitos, het Nederlandse 320 Squadron met Mitchells en het Franse 342 Squadron met Bostons 
en later eveneens Mitchells.157 In de volgende maanden voerden deze eenheden honderden mis-
sies uit ter voorbereiding van de eigenlijke landingen in Normandië. De invasie zorgde voor 
een enorme morele stimulans omdat de bevrijding van het vaderland nu echt aanstaande leek. 
Hiervan was uiteraard in de eerste plaats bij de Franse oorlogsvliegers sprake, doordat de geal-
lieerde legers in juni 1944 in Normandië aan land kwamen. “The expressions on the faces of the 
Frenchmen when they heard the glad news was indescribable”, aldus de Nieuw-Zeelandse wing 
leader Alan Deere.158 Het Air Ministry sprak in een rapport zelfs over “an electrifying effect”.159 
Na D-Day waren de buitenlandse eenheden van de 2nd taf nauw betrokken bij de ondersteu-
ning van de oprukkende geallieerde legers door West-Europa.160 Sommige Franse, Belgische en 
Nederlandse eenheden opereerden daardoor vanaf de herfst van 1944 vanaf eigen bodem. Voor 
de squadrons van de Armée de l’Air was dit al kort na D-Day het geval. Nadat verschillende Franse 
vliegers reeds in de eerste dagen van operatie Overlord ‘noodlandingen’ hadden moeten maken 
op haastig in gereedheid gebrachte vliegstrips, landden Spitfires van het 341 Squadron half juni 
voor het eerst officieel in Normandië. Het leidde volgens de dagboekschrijver tot veel emoties 
bij het betrokken personeel. “Pilots were dirty and tired, but full of excitement after their first 
contact with France after three or four years.”161 Ook publicitair werd zo veel mogelijk getracht 
een slaatje te slaan uit de aankomst van de eenheden in het vaderland. Zo werd kort nadat het 320 
Squadron op het Brusselse vliegveld Zaventem was neergestreken, van de gelegenheid gebruik-
gemaakt om de terugkeer van ‘de Vliegende Hollander’ op Nederlandse bodem te vieren. Daarbij 
kreeg een aantal bemanningsleden van de marine-eenheid onder toeziend oog van een grote 
schare belangstellenden en draaiende camera’s op het kasteel van Helmond de schilden van de 
stad en de provincie Noord-Brabant aangeboden.162 Het opereren vanaf eigen grond leidde ove-
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rigens in veel gevallen tevens tot problemen op het disciplinaire vlak. Menig Frans, Belgisch en 
Nederlands vlieger maakte van de gelegenheid gebruik om – soms zonder toestemming van de 
leidinggevende – op zoek te gaan naar familie en vrienden.163 

De meeste buitenlandse squadrons bevonden zich, toen de wapens in mei 1945 werden neerge-
legd, op vliegvelden in het westelijk deel van Duitsland, Nederland en België. De prijs die de bui-
tenlandse contingenten voor de oorlogsdeelname betaalden was uiteindelijk hoog. Van het totale 
aantal van meer dan 70.000 als gevolg van vijandelijke actie omgekomen raf-militairen, waren er 
2.373 van buitenlandse komaf. Iets minder dan de helft van hen, 1.173, had de Poolse nationaliteit. 
De overige contingenten leden verliezen die varieerden van enkele tientallen tot enkele honderden 
oorlogsvliegers. Dit hing in belangrijke mate af van de grootte van het contingent, het materi-
eel waarmee werd geopereerd en de uitgevoerde gevechtstaak. Los hiervan kwamen ook nog eens 
meer dan 1.200 buitenlandse oorlogsvliegers – 609 Polen en 630 oorlogsvliegers van een andere 
nationaliteit – door een vliegongeval om het leven.164 

De oorlog ten einde

Nadat de Duitse overgave een feit was, restte alleen nog de feitelijke afscheiding van de buiten-
landse contingenten uit de raf. Dit geschiedde tussen mei 1945 en januari 1947. De ‘loskoppe-
ling’ bestond uit het ontbinden van de militaire akkoorden tussen Groot-Brittannië en de zes 
landen, het demobiliseren van het buitenlandse personeel uit de rafvr (wanneer ze hiervan 

Eind 1944 maakten de leiders van de buitenlandse contingenten een vierdaagse rondreis door België en Frankrijk. 
Onder hen bevond zich ook luitenant-kolonel Jan Berdenis van Berlekom (derde van links).
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deel uitmaakten) en de opheffing van de nationale squadrons of de overheveling daarvan naar 
de eigen nationale luchtstrijdkrachten.165 Hoewel premier Churchill vrijwel meteen na de Duitse 
overgave het bevel had gegeven “to stand firm”, omdat hij een verder oprukken naar het westen 
door het Sovjetleger vreesde, begonnen al heel snel na Victory in Europe (ve)-Day de eerste buiten-
landse squadrons huiswaarts te keren. De Noorse Spitfire-eenheden landden zelfs al in de tweede 
helft van mei – overigens met speciale toestemming van Churchill – op vaderlandse bodem.166 Die 
van Tsjecho-Slowakije vertrokken in augustus naar huis. De Franse, Belgische en Nederlandse een-
heden volgden in de tweede helft van 1945 dit voorbeeld of werden ontbonden. Alleen de Poolse 
eenheden vlogen niet naar het vaderland. Dit kwam door de in de tussentijd totaal veranderde geo-
politieke verhoudingen in dit deel van Europa en de ernstig bekoelde relatie met de Sovjet-Unie. 
De aanleiding hiervoor was de vondst, in april 1943, van een massagraf met duizenden Poolse mili-
tairen bij het plaatsje Katyn. Spoedig werd duidelijk dat niet de Duitsers, maar zeer waarschijnlijk 
de Sovjets de massamoord op hun geweten hadden. Om deze sterke vermoedens te kunnen beves-
tigen klopte de Poolse regering in Londen daarom aan bij het Internationale Rode Kruis voor een 
officieel onderzoek. De Sovjet-Unie verbrak daarop alle diplomatieke relaties met premier Sikorski 
en zijn kabinet. Deze situatie was nog steeds zo, toen het oostelijk deel van Polen in de zomer van 
1944 werd bevrijd en in Lublin een provisorische regering werd ingesteld. Daarin hadden uiteraard 
de Poolse communisten de overhand.167 Zij verkregen al snel, mede door een golf van arrestaties 
onder voormalige verzetslieden, prowesterse politici en leden van het Poolse ondergrondse leger, 
de totale controle over het land. De communistische machtsovername was uitermate zuur voor de 
Poolse militairen die al jarenlang aan de zijde van de westelijke geallieerden vochten. Velen zagen 
er namelijk nu geen heil meer in naar eigen land terug te keren.168 “Our war is lost, the war which 
we fought so hard and so long to win”, schreef Tadeusz Szumowski, een jachtvlieger van het 302 
Squadron. “So many million lives have been laid down. In Poland itself. On foreign soil. In alien 
seas and skies. And for what?”169 

De westelijke geallieerden restte niets anders dan zich onder protest in de situatie te schik-
ken. Tijdens de Conferentie van Jalta in februari 1945 gingen Churchill en Roosevelt akkoord 
met het ‘opschuiven’ van Polen naar het westen en begin juli 1945 erkenden zij ook het provi-
sorische bewind dat zich inmiddels in Warschau had gevestigd. Tegelijkertijd liet Groot-Brit-
tannië de Poolse regering in ballingschap vallen. Hierdoor verviel tevens de legale basis voor 
de instandhouding van de Poolse strijdkrachten die aan de zijde van de westelijke geallieer-
den hadden gevochten. In maart 1946 kondigde de Britse Labour-regering onder leiding van 
de nieuwe premier Clement Attlee daarom aan dat deze zouden worden ontbonden. Tussen 
eind 1946 en begin 1947 werden vervolgens alle Poolse squadrons in de raf opgeheven.170 De 
Britse regering richtte zich nu vooral op een ordelijke demobilisatie van het Poolse contingent, 
waarvan de populariteit bij de Britse bevolking in vergelijking met vijf jaar daarvoor sterk was 
geslonken. Om de overgang van de in totaal ongeveer 160.000 Poolse militairen naar de burger-
maatschappij te vergemakkelijken, kwam vanaf juni 1946 een aantal organisaties tot stand dat 
de demobilisatie van de Poolse militairen in goede banen moesten gaan leiden. Voor het Poolse 
luchtmachtpersoneel werd het Polish Air Resettlement Corps (parc) in het leven geroepen dat 
zich vestigde op enkele vliegvelden van de raf. 

De luchtmachtmilitairen kregen drie keuzes voorgelegd: in Groot-Brittannië blijven, emi-
greren of terugkeren naar Polen. Uiteindelijk kozen zo’n 3.000 militairen ervoor om te repa-
triëren. Zij kregen bij thuiskomst een allerminst glorieuze ontvangst en werden als staatsge-
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vaarlijk beschouwd omdat zij jarenlang waren ‘beïnvloed door westerse ideeën’. Het opbouwen 
van een maatschappelijke carrière verliep daardoor moeizaam. Een aantal voormalige vliegers 
kwam zelfs in de gevangenis terecht op verdenking van hoogverraad en spionage. Onder hen 
bevond zich onder meer de al genoemde luchtaas Stanisław Skalski, die in 1948 werd gearres-
teerd op verdenking van ‘spionage’ en aanvankelijk ter dood werd veroordeeld. Tot 1956 zat 
hij achter de tralies. Nadat hij was gerehabiliteerd, mocht hij zelfs weer dienst nemen bij de 
Poolse luchtstrijdkrachten. Anderen waren niet zo gelukkig. Władysław Śliwiński, een voor-
malige jachtvlieger van het 302 Squadron, werd wél in staat van beschuldiging gesteld in ver-
band met spionage en in februari 1951 geëxecuteerd. Zijn vrouw, een voormalige Britse waaf, 
verdween voor zes jaar in de gevangenis. Een zelfde lot was Zymunt Sokołowski, een voorma-
lige navigator van het 304 Squadron, beschoren. Hij kreeg in 1953 met dertig anderen de kogel 
op verdenking van spionage.171 Om te voorkomen in een dergelijke situatie verzeild te raken, 
koos, zoals gezegd, de meerderheid ervoor om in 1945 niet terug te keren naar het vaderland. 
Van deze groep emigreerden er ongeveer 2.400 vanuit Groot-Brittannië naar andere westerse 
landen, zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië. De overigen – ongeveer negenduizend 
man – kozen ervoor in Groot-Brittannië te blijven wonen, onder meer omdat velen met een 
Britse vrouw waren getrouwd. Een klein aantal van deze groep bleef, als genaturaliseerde Brit, 
de raf trouw. De rest trachtte een burgercarrière op te bouwen. De integratie van het voorma-
lige Poolse luchtmachtpersoneel in de Britse samenleving verliep redelijk soepel. Daarbij hielp 
dat de overgrote meerderheid van het vliegend personeel behoorlijk was geschoold en allerlei 
instanties, zoals de Polish Air Force Association en het Committee for the Education of Poles in Great 
Britain, financiële bijstand verleenden.172 De meeste voormalige Poolse militairen zouden nooit 
meer naar hun vaderland terugkeren. Toen eind 1989 de Berlijnse Muur viel en de Koude Oorlog 
ten einde kwam, waren veel veteranen al overleden of inmiddels te oud om te remigreren.173

De toestand waarin veel Tsjecho-Slowaakse oorlogsvliegers na de oorlog terechtkwamen, 
was vaak nog schrijnender. Aanvankelijk leek er niet zo veel aan de hand omdat zij, zoals 
gezegd, in de zomer van 1945 wél konden terugkeren naar hun geboorteland.174 Samen met hun 
landgenoten die vanaf juni 1944 in een eigen Air Regiment aan de zijde van het Rode Leger aan 
het Oostfront hadden gevochten, gingen zij de kern vormen van de nieuwe Tsjecho-Slowaakse 
luchtmacht, onder leiding van de voormalige inspecteur bij de raf, Karel Janoušek. In Tsjecho-
Slowakije heerste kort na de oorlog echter een sterk antiwesterse stemming, niet in de laatste 
plaats omdat de Conferentie van München bij veel inwoners nog vers in het geheugen lag. Bij de 
verkiezingen in het voorjaar van 1946 verwierven de communisten daardoor veel aanhang. Zij 
kregen vervolgens in de nieuw gevormde regering alle belangrijke ministersposten in handen. 
In de volgende jaren trokken zij de touwtjes steeds strakker aan, waarna in februari 1948 de 
laatste twaalf niet-communistische ministers hun ontslag indienden. Hun vervanging mar-
keerde de omvorming van Tsjecho-Slowakije tot een volksrepubliek onder leiding van Klement 
Gottwald. De communistische coup d’état had verstrekkende gevolgen voor het voormalige 
raf-personeel. Zij kregen weldra het brandmerk ‘staatsgevaarlijk’ vanwege hun ‘verwerpelijke 
westerse ideeën’ en werden vervolgens al snel gedegradeerd en uit hun functie gezet. Janoušek 
moest plaatsmaken voor een oude rivaal, general Alois Vicherek. Alleen procommunistische 
militairen mochten voorlopig hun functie behouden.175 De situatie van het voormalige raf-
personeel verslechterde daarna zienderogen. Diverse oorlogsvliegers belandden, vaak zonder 
proces, onder mensonterende omstandigheden in een gevangenis of in een werkkamp.176 Wan-
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neer de oorlogsvliegers na verloop van tijd werden vrijgelaten, mochten zij in veel gevallen 
alleen nog laag geschoold werk verrichten. Een voormalige jachtvlieger van het 310 Squadron, 
Zdenek Skarvada, die tijdens de oorlog al drie jaar in krijgsgevangenschap had doorgebracht, 
werd bijvoorbeeld gedwongen als mijnwerker aan de slag te gaan: “I was a miner for almost 
twenty years, and it is a sort of a hard life as you can imagine, because the only re-qualification 
was: ‘there is your shovel and go and dig’. I was excommunicated from the place where I lived, 
my flat was confiscated, and I got a small one-room flat in Jevicko.”177 Enkele honderden voor-
malige raf-militairen probeerden een dergelijk lot te ontlopen en hun heil in het buitenland 
te zoeken door, soms op spectaculaire wijze, naar Oostenrijk of de Bondsrepubliek Duitsland te 
vluchten. De grootste en spectaculairste ontsnapping vond plaats medio maart 1950 toen acht 
ex-oorlogsvliegers drie dc-3-passagiersvliegtuigen kaapten en ermee naar de Amerikaanse 
basis Erding in Zuid-Duitsland vlogen. Van de ontvluchte oorlogsvliegers reisden de meesten 
‘terug’ naar Groot-Brittannië. In totaal 180 vonden er weer emplooi in de raf.178 

Velen zouden het buitenland niet weten te bereiken, onder meer doordat verraad bij de 
vluchtpogingen continu op de loer lag. De communistische veiligheidsdiensten gingen daar-
bij zelfs proactief te werk, onder meer door het opzetten, in 1948, van operatie Kámen, waar-
bij Tsjechen die als staatsgevaarlijk werden beschouwd, werden benaderd door zogenaamde 
Amerikaanse diplomaten om hen te ‘helpen’ naar het buitenland te vluchten.179 Onder meer 
de oorlogsvlieger Josef Hnátek, een voormalige navigator van het 311 Squadron, hapte toe en 
liep op deze manier tegen de lamp. Een militaire rechtbank veroordeelde hem ter dood. In 
hoger beroep werd zijn straf in een jarenlange gevangenisstraf omgezet. Hnátek was zeker 
niet de enige die zo in de val werd gelokt. Het bekendste slachtoffer was de ‘pater familias’ 
van de Tsjecho-Slowaakse oorlogsvliegers: Karel Janoušek. Hij werd eveneens veroordeeld tot 
een lange celstraf en kwam pas in mei 1960, inmiddels 66 jaar oud, weer op vrije voeten.180 
De onderdrukking van de voormalige raf-militairen in Tsjecho-Slowakije duurde uiteinde-
lijk zo’n veertig jaar. Weliswaar was vanaf begin jaren zestig, na de totstandkoming van de 
Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek, sprake van een gedeeltelijke rehabilitatie, maar 
volledig eerherstel volgde pas na de fluwelen revolutie van november 1989, toen een einde 
kwam aan het communistische tijdperk. Het leidde onder meer tot de bevordering, in 1990, 
van bijna veertig oorlogsvliegers tot generaal. Dit kon echter niet ineens het leed van veertig 
jaar onderdrukking wegpoetsen.181

In een veel rooskleuriger en een totaal onvergelijkbare situatie belandden de oorlogsvlie-
gers uit de vier West-Europese landen: Noorwegen, Nederland, België en Frankrijk. Zij konden 
immers wel ‘gewoon’ terugkeren naar hun vaderland en daar weer een bestaan opbouwen. Hoe-
wel de meerderheid van de veteranen ernaar streefde zo snel mogelijk het militaire uniform 
uit te trekken, waren zij in veel gevallen gedwongen voorlopig in dienst te blijven. Uiteindelijk 
kwam de meerderheid pas aan het eind van de jaren veertig (weer) in de burgersamenleving 
terecht. Relatief veel voormalige oorlogsvliegers kozen voor de meest voor de hand liggende 
optie en stapten over naar de sterk groeiende burgerluchtvaart. Anderen zetten na 1945 hun 
loopbaan voort in een totaal andere beroepssector. Dit was lang niet altijd in het land van 
herkomst omdat nogal wat voormalige raf-militairen besloten hun leven in het buitenland 
voort te zetten, onder meer omdat zij tijdens de oorlog met een Britse vrouw waren getrouwd. 
Bij de oorlogsveteranen die de militaire luchtvaart wel trouw bleven, lag voor een klein aantal 
een glansrijke carrière in het verschiet. In alle vier de West-Europese landen bereikten voor-
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malige raf-veteranen de positie van bevelhebber en zelfs van chef-defensiestaf.182 Zij, maar 
ook hun oorlogscollega’s die minder hoge rangen bereikten, speelden met hun kennis en 
ervaring een zeer belangrijke rol in de opbouw van de nationale luchtstrijdkrachten. De eer-
ste besprekingen hierover waren overigens al tijdens de oorlogsjaren gevoerd. De voormalige 
inspecteur-generaal van de raf, air vice-marshal Arthur Longmore, bracht in 1943 alle wensen 
van de buitenlandse regeringen in kaart. Vervolgens produceerde het Air Ministry in de zomer 
van 1944 een belangrijk beleidsdocument getiteld The Equipping of the Forces of Our European 
Allies.183 Dit rapport, dat in de wandelgangen bekend kwam te staan als het cos (44) 120, ging 
als richtsnoer dienen voor de herbewapening van de West-Europese luchtstrijdkrachten na de 
Duitse overgave. 

Los hiervan klopten de buitenlandse regeringen ook zelf vanaf medio 1943 steeds vaker bij 
het Air Ministry aan voor ondersteuning. Het ging daarbij vooral om de plaatsing van militai-
ren in technische, operationele en staffuncties om na de Duitse overgave over voldoende hoog-
waardig geschoold personeel in diverse disciplines te kunnen beschikken.184 Het Air Ministry 
en de raf waren bereid de meeste van deze verzoeken serieus in overweging te nemen, zolang 
zij maar niet de algemene oorlogvoering in de weg stonden.185 Voor de naoorlogse wederop-
bouw was tevens de beschikbaarheid van luchttransport van groot belang. Ook hierop anti-
cipeerden de buitenlandse contingenten, onder meer door aan het einde van de oorlog steeds 
meer eigen personeel bij eenheden van Transport Command te detacheren.186 Verschillende 
landen – Polen, België, Noorwegen, Tsjecho-Slowakije en Nederland – riepen bovendien zoge-
noemde transport pools met vracht- en verbindingsvliegtuigen in het leven, waarmee zij, zodra 
zich de gelegenheid voordeed, luchtlijnen naar bevrijd gebied konden opzetten.187 Frankrijk 
plaatste voor dit doel begin 1944 zelfs alle luchttransportmiddelen – waaronder die van lucht-
vaartmaatschappij Air France – onder één, centraal geleid orgaan, de Direction des Transports 
Aériennes Militaires.188 Een ander belangrijk agendapunt vormde de opleiding van nieuw, in 
bevrijd gebied, gerekruteerd personeel. Hoewel de opleidingscapaciteit van de raf aan het 
eind van de oorlog, zoals gememoreerd, inmiddels flink was teruggeschroefd, besloot het Air 
Ministry toch zo veel mogelijk de helpende hand te bieden door het gratis beschikbaar stel-
len van infrastructuur, lesfaciliteiten, materieel en vlieg- en grondinstructeurs. De Belgische, 
Nederlandse en Noorse luchtstrijdkrachten maakten hiervan dankbaar gebruik en trainden 
vanaf de laatste oorlogsmaanden hun nieuwe rekruten uit de bevrijde gebieden op verschil-
lende Britse vliegvelden.189 Tot omstreeks 1947 bleef de opleiding van veel buitenlands perso-
neel nog in Groot-Brittannië plaatsvinden. Daarna waren de meeste West-Europese landen 
genoeg op orde om de training van rekruten geheel in eigen land te gaan uitvoeren. De mid-
den- en hogere kaders bleven echter nog wel tot geruime tijd na de oorlog stafcursussen, zoge-
noemde allied courses, aan het raf staff college volgen.190 

De raf speelde dus een zeer belangrijke rol tijdens de eerste moeilijke opbouwfase direct 
na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor was in de nieuw gevormde luchtmach-
ten – zij vergaarden rond het einde van de oorlog allemaal een autonome status binnen hun 
krijgsmacht – de Britse invloed in vrijwel alle geledingen aanvankelijk zichtbaar en voelbaar.191 
Zo werden alle kleinere West-Europese luchtmachten organisatorisch grotendeels naar het 
voorbeeld van de raf opgezet en hoofdzakelijk uitgerust met Brits materieel. Groot-Brittannië 
sloot hiervoor met de verschillende landen bilaterale overeenkomsten. Ook detacheerde het 
militaire adviseurs bij alle luchtmachten op het continent.192 Verder gingen vliegtuigfabrikan-
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ten in onder meer Frankrijk, België en Nederland toestellen van Britse makelij, zoals de Meteor 
en Vampire, in licentie produceren.193 Doordat er nauwelijks geschikte infrastructuur voorhan-
den was, financiële middelen grotendeels ontbraken én er sprake was van een stroeve samen-
werking tussen de oorlogsveteranen en de uit krijgsgevangenschap teruggekeerde militairen, 
verliep de wederopbouw van de luchtmachtorganisaties in de verschillende landen over het 
algemeen betrekkelijk moeizaam.194 Daar kwam voor zowel Frankrijk als Nederland nog bij, dat 
deze landen direct na de oorlog verwikkeld raakten in een moeizaam dekolonisatieproces in 
respectievelijk Indochina en Algerije en in Nederlands-Indië. Dit speelde uiteraard de weder-
opbouw van de luchtstrijdkrachten van deze landen niet in de kaart.195 Dit neemt echter niet 
weg dat de oorlogsvliegers, zeker in de eerste naoorlogse jaren een zeer wezenlijke rol speelden 
bij de wederopbouw van hun eigen nationale luchtstrijdkrachten. In die zin was hun rol in mei 
1945 nog geenszins uitgespeeld.

Conclusie

De snelle bezetting van West-Europa in het voorjaar van 1940 had tot gevolg dat de regeringen 
van zes Europese landen, met in hun kielzog duizenden militairen, hun toevlucht zochten in 
Groot-Brittannië om de strijd tegen nazi-Duitsland aan geallieerde zijde te kunnen voortzet-

Voormalig oorlogsvlieger Jan van Arkel (staand links) doet tijdens de oefening Cupola in de zomer van 1950 ver-
slag van zijn ervaringen. Air marshal Basil Embry, de commandant van Fighter Command (rechts), luistert belang-
stellend toe. De Nederlandse luchtstrijdkrachten steunden bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog sterk 
op Britse hulp en kennis.
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ten. De nieuwe Britse premier, Winston Churchill, toonde zich hiervan een groot voorstander. 
Op deze manier kon zijn land zich namelijk presenteren als leider van een grand coalition, in de 
hoop dat ook de Verenigde Staten zich hierbij zouden aansluiten. Terwijl de integratie van de 
buitenlandse militairen in de Britse land- en zeestrijdkrachten tamelijk soepel verliep, bleek 
de opname van de buitenlandse militairen in de raf allerminst eenvoudig. In de eerste plaats 
kwam dit doordat de buitenlandse troepen op een uiterst ongelegen moment voet aan Britse 
wal zetten. De raf was aan het begin van de zomer van 1940 verwikkeld in een grootscheeps 
uitbreidings- en moderniseringsproces dat alle aandacht en energie vroeg. Tegelijkertijd 
moest de weinig succesvolle campagne op het continent, waarbij zware verliezen waren gele-
den, worden verwerkt en moest zij zich prepareren op een allesomvattend Duits luchtoffen-
sief dat ieder moment kon losbarsten. Een complicerende factor was verder dat de regeringen 
in ballingschap allerlei voorwaarden aan de opname van hun personeel in de raf stelden. 
Om politieke en publicitaire redenen wilden zij namelijk zichtbaar een bijdrage leveren aan 
de luchtstrijd. Als het even kon moesten de eigen ‘luchtmachten’ daarom naast de raf vanaf 
Brits grondgebied gaan opereren. Op deze manier kon de eigen oorlogsdeelname optimaal 
aan de buitenwereld worden getoond en konden publicitair gezien de meeste vruchten van de 
oorlogsinzet worden geplukt. 

Deze visie stond lijnrecht tegenover de ideeën van het Air Ministry. Het Britse luchtvaart-
ministerie wenste juist zo veel mogelijk controle over de contingenten te behouden, omdat 
er grote twijfels bestonden over de bruikbaarheid (onder meer vanwege hun gebrek aan ken-
nis van de Engelse taal), de betrouwbaarheid en het moreel van het buitenlandse vliegend 
personeel. Veel sleutelfunctionarissen in de raf hadden aan het begin van de zomer van 1940 
geen hoge pet op van de buitenlandse oorlogsvliegers en indien daartoe de mogelijkheid had 
bestaan, had het Air Ministry hen zonder twijfel (voorlopig) liever aan de zijlijn ‘geparkeerd’. 
Door de politieke druk van vooral Churchill, de precaire militaire situatie én de omstandigheid 
dat de met grote personeelstekorten kampende raf versterkingen uitstekend kon gebruiken, 
ging het Air Ministry er aan het begin van de zomer van 1940 toch schoorvoetend en noodge-
dwongen toe over het buitenlandse personeel in de eigen gelederen op te nemen. Er was om 
praktische redenen ook geen andere keuze. Ten aanzien van de operationele aansturing hield 
het Air Ministry echter wel voet bij stuk. De wens van de meeste regeringen in ballingschap 
om met eigen, min of meer zelfstandig optredende ‘luchtmachten’ te gaan deelnemen aan de 
luchtstrijd, werd dan ook nooit ingewilligd. Die aansturing was en bleef in Britse handen. Wel 
kregen sommige landen, soms na lang getouwtrek, de administratieve zeggenschap over hun 
eigen militairen. Ook dit had het Air Ministry liever anders gezien, niet in de laatste plaats om 
zo een instrument in handen te hebben om de vaak sterke tegenstellingen binnen de diverse  
contingenten niet te laten escaleren. 

De buitenlandse oorlogsvliegers bleken al snel van grote waarde. De koerswending ten aan-
zien van de benadering en behandeling van de buitenlandse oorlogsvliegers viel uiteindelijk 
samen met een van de belangrijkste momenten uit de moderne Britse geschiedenis: de Slag om 
Engeland. Aan de vooravond van het luchtoffensief waren inmiddels enkele tientallen buiten-
landse jachtvliegers de operationele gelederen van Fighter Command ingestroomd. Zij bouwden 
weldra een uitstekende reputatie op als onverzettelijke, goed gemotiveerde militairen, op wier 
ervaringsniveau en kundigheid nauwelijks iets viel aan te merken. De aanvankelijke twijfels 
aan Britse kant verdwenen als sneeuw voor de zon, nu de buitenlandse oorlogsvliegers in de 



HOOFDSTUK 2112

praktijk veel beter bleken te voldoen dan verwacht. De contingenten konden hierdoor vanaf de 
herfst van 1940 zonder grote restricties hun vleugels uitspreiden. De belangrijkste voorwaarde 
waar aan diende te worden voldaan was de beschikbaarheid van voldoende personeel. Uitein-
delijk ontstonden er ongeveer 45 buitenlandse eenheden. Een voortdurend personeelsgebrek 
belette de vorming van nog meer eenheden. Omdat reguliere rekrutering niet mogelijk was, 
moesten de buitenlandse squadrons tijdens de oorlogsjaren gebruikmaken van alternatieve 
methodes, zoals de overheveling van personeel uit andere krijgsmachtdelen, het oproepen van 
dienstplichtigen die zich in niet-bezette landen bevonden, de werving van vrijwilligers én de 
opname van zogenaamde Engelandvaarders uit bezet gebied. Dit bood echter onvoldoende soe-
laas om de forse verliezen te kunnen opvangen. Slechts met kunst- en vliegwerk konden de 
gevechtseenheden tot het eind van de oorlog op de been worden gehouden. 

Hoewel de populatie buitenlandse oorlogsvliegers op het eerste gezicht veel gelijkenissen 
vertoonde met hun Britse raf-collega’s, bestonden er grote verschillen tussen beide groepen. 
Veel buitenlands personeel – en dan met name Polen, Tsjecho-Slowaken en Fransen – was bij-
voorbeeld de Engelse taal slechts beperkt machtig. Dit kon een negatieve doorwerking heb-
ben op het operationele vlak, omdat bij veel vliegoperaties intensief via de radio moest worden 
gecommuniceerd. Daar tegenover stond dat de buitenlandse oorlogsvliegers over het algemeen 
vaak nóg beter gemotiveerd waren dan hun Angelsaksische collega’s, omdat zij van huis en 
haard waren verdreven en het winnen van de oorlog een absolute voorwaarde was om te kun-
nen terugkeren naar hun naasten en dierbaren. Verder gingen zij boven bezet gebied over het 
algemeen behoedzamer te werk dan hun Angelsaksische collega’s, omdat zij beter doordrongen 
waren van het gevaar dat hun landgenoten liepen bij bombardementen en beschietingen. Bui-
tenlandse oorlogsvliegers waren in die zin een belangrijke aanwinst voor de raf en zij leverden 
kwalitatief gezien ontegenzeggelijk een waardevolle militaire bijdrage. De kosten waren uit-
eindelijk echter hoog, meer dan 2.300 buitenlandse oorlogsvliegers sneuvelden als gevolg van 
vijandelijke actie. Kwantitatief gezien was hun betekenis echter beperkt. Door de minimale uit-
breiding van de buitenlandse contingenten tijdens de oorlog, vormden zij in 1945 nog slechts 
een gering percentage van het totale personeelsbestand van de raf, terwijl van de geallieerde 
luchtstrijdkrachten op dat moment ook nog eens de sinds 1942 enorm gegroeide usaaf deel 
uitmaakte. Het aandeel in de strijd van de buitenlandse oorlogsvliegers was daarom ook het 
meest van belang in de eerste oorlogsperiode, toen Groot-Brittannië nog met de rug tegen de 
muur stond en de raf een nog betrekkelijk geringe omvang had. Vanaf 1942, na de toetreding 
van de Verenigde Staten tot het geallieerde kamp, was hun politieke betekenis voor Groot-
Brittannië al snel nauwelijks nog van waarde. Dit gold echter niet voor de regeringen in bal-
lingschap zelf, die hoopten met de eigen oorlogsvliegers kansen te creëren om mee te kunnen 
denken bij de besluitvorming van de geallieerden. De vraag is echter in hoeverre de buiten-
landse regeringen écht een stempel hebben kunnen drukken op het geallieerde beleid. Hun 
invloed is zo goed als minimaal geweest. Van veel groter belang was waarschijnlijk de publici-
taire waarde van de oorlogsvliegers voor de eigen regering in ballingschap en de bevolking in 
bezet gebied. Hun deelname aan de luchtstrijd maakte een gevoel van actieve betrokkenheid 
bij de uitgeweken regeringen in Londen los. Voor de bevolking in bezet gebied was het vooral 
een aansporing om vol te houden, dat betere tijden in aantocht waren en om verzetsactiviteiten 
te initiëren. De rol van de oorlogsvliegers was na de Duitse capitulatie van mei 1945 niet van 
de ene op de andere dag uitgespeeld. Met uitzondering van de Poolse en Tsjecho-Slowaakse 
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militairen, leverden de buitenlandse oorlogsvliegers namelijk direct na de oorlog een belang-
rijke bijdrage aan de wederopbouw van hun eigen luchtstrijdkrachten. Het mes sneed echter 
aan twee kanten, want andersom profiteerde ook Groot-Brittannië sterk van de tijdens de oor-
logsjaren opgebouwde band met de buitenlandse contingenten. In veel landen trad het op als 
hofleverancier van nieuw materieel, apparatuur, uitrusting en kennis. 
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Mitchell-bommenwerpers van het 320 Squadron taxiën naar de startbaan.
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“Indien mogelijk, wil ik trachten een opleiding tot vliegenier te krijgen (…) Ik acht dit mijn plicht 
tegenover mijn vaderland en ook tegenover U allen. Ik heb niet overhaast gehandeld, of mij door 
mijn vriendjes laten bepraten, die verzekering geef ik U. Integendeel, ik heb er lang over nage-
dacht, maar ik ben tot de slotsom gekomen, dat ik daar beter mijn Vaderland kan dienen, dan hier 
in Nederland maar als nutteloos burger werkeloos te moesten toezien hoe Holland dag in, dag uit 
geknecht wordt door onze overheersers.” 
(Afscheidsbrief van Engelandvaarder Kees van Eendenburg aan zijn moeder, begin juli 1940.)

Onder buitenlandse vleugels

In de tweede helft van mei 1940 arriveerde een groep vliegend personeel van de Militaire Lucht-
vaart (ml) en de Marine Luchtvaartdienst (mld) op Britse bodem. Zij vormden de kern van het 
Nederlandse contingent dat, versterkt met vrijwilligers van andere onderdelen, personeel uit 
Nederlands-Indië, dienstplichtigen én Engelandvaarders, uiteindelijk bijna 650 operationele oor-
logsvliegers telde. Deze militairen gingen onder de paraplu van de raf en de faa vanuit Groot-
Brittannië deelnemen aan de strijd tegen nazi-Duitsland. Ondanks de oorlogsomstandigheden, 
bleven ook op Britse bodem de twee Nederlandse vliegdiensten lange tijd geheel gescheiden van 
elkaar functioneren. Alleen bij de selectie en de opleiding van personeel sloegen beide krijgs-
machtdelen relatief snel de handen ineen. Pas in de zomer van 1944 kwam een nauwere samen-
werking tot stand met als doel het gezamenlijk optrekken bij de strijd in het Verre Oosten. Op de 
organisatie en inzet van het Nederlandse luchtwapen tijdens de oorlogsjaren in Groot-Brittannië 
ligt in dit hoofdstuk het accent.

Inkapseling in de raf

Kort voor de Nederlandse capitulatie in mei 1940 weken de koninklijke familie en de meeste 
ministers uit naar Londen, waar zij een regering in ballingschap gingen vormen. De overgeko-
men bewindslieden realiseerden zich dat voortaan tevens een actieve militaire bijdrage geleverd 
diende te worden aan de oorlog.1 Al op 18 mei vond daarom een eerste bespreking plaats tussen 
minister van Defensie Adriaan Dijxhoorn en zijn Britse ambtsgenoot Anthony Eden over de toe-
komst van de enkele duizenden naar Engeland uitgeweken Nederlandse militairen.2 De Neder-
landse bewindsman kreeg dadelijk toestemming de restanten van de Nederlandse krijgsmacht 
op Brits grondgebied te stationeren. Wel moest, om de organisatie en inzet van de Nederlandse 
strijdkrachten te legaliseren, een militair akkoord met Groot-Brittannië worden gesloten. Reeds 
in de tweede helft van augustus 1940 was een eerste conceptversie gereed. Die vormde het begin-
punt van langdurige onderhandelingen.3 Net als andere uitgeweken landen wenste namelijk ook 
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Nederland zoveel mogelijk zeggenschap over de eigen troepen te behouden.4 Uiteindelijk vond 
daardoor pas op 5 mei 1942 de ondertekening van de overeenkomst plaats.5 Hierin was vastge-
legd dat in operationeel opzicht alle Nederlandse strijdkrachten onder Brits – en later Brits-
Amerikaans – bevel kwamen te vallen.6 

Vooral vanwege de neutrale status waren voor mei 1940 nauwelijks voorbereidingen getrof-
fen om in geval van oorlog eenheden naar het buitenland te kunnen evacueren. Hierdoor wist 
kort voor en direct na de overgave slechts een fractie van de strijdkrachten weg te komen. De 
marine arriveerde nog in de meest ongeschonden staat in Groot-Brittannië. Van dit krijgsmacht-
deel wisten een deel van de Marinestaf onder leiding van viceadmiraal Johan Furstner, onge-
veer drieduizend man en enkele tientallen schepen te ontkomen. Van de landmacht, die geen 
orders had uitgevaardigd om te vertrekken en waarvan veel personeel ‘opgesloten’ zat in de Ves-
ting Holland, bereikte in eerste instantie slechts zo’n twaalfhonderd man Groot-Brittannië. Zij 
waren bovendien afkomstig van verschillende wapens en dienstvakken en arriveerden voor het 
merendeel zonder bewapening en uitrusting in Engeland. Ook bleef de generale staf geheel ach-
ter in Nederland.7 Omdat de marine en landmacht na mei 1940 dus onvergelijkbare grootheden 
waren, was het logisch dat minister Dijxhoorn zich in de volgende maanden vooral toelegde op 
de wederopbouw van zijn eigen ministerie en de landmacht. De aansturing van de marine liet 
hij over aan Furstner en zijn staf. Furstner maakte optimaal gebruik van de geboden bewegings-
vrijheid. Amper twee dagen na zijn aankomst in Londen ontwierp hij, geruggensteund door 
koningin Wilhelmina, een Koninklijk Besluit (kb) waarin hij tot ‘bevelhebber der Nederland-
sche zee- en marineluchtstrijdkrachten’ werd benoemd.8 De Marinestaf kwam hierdoor onder 
zijn eenhoofdige leiding te staan. Bovendien verkreeg Furstner via het kb de vrijheid “namens 
de Nederlandse regering met de bevelvoerende organen der geallieerde zee- en luchtstrijdkrach-
ten (…) de voor een goede samenwerking benodigde maatregelen te treffen”.9 Dijxhoorn ver-
loor daarmee in de dagelijkse praktijk nagenoeg volledig de zeggenschap over de marine.10 De 
bewindsman zelf had zijn handen vol aan het opzetten van het nieuwe Ministerie van Defensie. 
Dat bestond aanvankelijk uit slechts een handjevol militairen, omdat vrijwel het gehele ambte-
narenapparaat in Nederland was achtergebleven.11 

Het onderhouden van de militaire relaties met Groot-Brittannië ging via twee verschillende 
sporen lopen. Voor de contacten tussen de marine en de Admiralty werd in mei 1940 de functie 
van Dutch Naval Liaison Officer (dnlo) in het leven geroepen. De eerste dnlo was de al sinds 
1936 als marineattaché in Londen zetelende luitenant-ter-zee der eerste klasse Alfred de Booy. 
Voor de contacten van de landmacht met het War Office en het Air Ministry kwam de Nederlandse 
Militaire Missie tot stand.12 Deze stond initieel onder bevel van generaal-majoor Johan van Oor-
schot. Nadat in november 1940 prins Bernhard als ‘hoofdverbindingsofficier’ de Missie ging 
versterken, kwam Van Oorschot min of meer buitenspel te staan.13 Op 1 september 1941 kreeg 
hij eervol ontslag en nam Bernhard ook formeel de leiding in handen.14 Binnen de Missie was 
luitenant-kolonel Johan Zegers aanvankelijk degene die zich met luchtvaartaangelegenheden 
ging bezighouden. Zegers had zich in de jaren dertig ontpopt tot een prominent theoreticus 
over de organisatie en inzet van de luchtstrijdkrachten. Al op 28 mei 1940 werd hij echter door 
de Britse autoriteiten gearresteerd op verdenking van pro-Duitse sympathieën. Hij bleef tot 
1944 geïnterneerd.15 Minister Dijxhoorn verloor hiermee een belangrijke expert voor de weder-
opbouw van het Nederlandse luchtwapen in Groot-Brittannië. Een reserveofficier, kapitein Jan 
Berdenis van Berlekom, nam Zegers plaats in. Hoewel de Missie in juli 1943, na de aanstelling 
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van een militair attaché, officieel werd opgeheven, bleef Bernhard ook hierna de functie van 
hoofdverbindingsofficier uitoefenen.16 In deze hoedanigheid wist hij in het royalistische en hië-
rarchisch ingestelde Groot-Brittannië deuren te openen die normaliter gesloten bleven. Erg ver 
reikte zijn invloed evenwel niet. Belangrijker was in dit opzicht zijn rol als ‘peetvader’ van het 
Nederlandse militaire personeel. In die hoedanigheid had Bernhard vrijwel altijd een luisterend 
oor voor hun problemen en maakte hij er veel werk van deze op te lossen.17 Hij kon daardoor ook 
bij menig oorlogsvlieger rekenen op grote waardering. “We hebben allemaal erg veel met hem 
op. Een verdomde flinke en sympathieke kerel”, schreef bijvoorbeeld mld-vlieger Heije Schaper 
aan zijn familie in Indië.18 Bij zijn inspectierondes verplaatste Bernhard – die in het voorjaar van 
1941 het raf-vliegbrevet haalde en vrijwel gelijktijdig de rang van honorary air commodore in de 
raf kreeg – zich veelvuldig per vliegtuig.19 

Parallel aan de ontwikkelingen in Londen werd elders in Groot-Brittannië een begin gemaakt 
met de herstructurering en wederopbouw van de strijdkrachten. De schepen van de marine 
waren spoedig weer in bedrijf.20 De overgekomen grondtroepen werden samengevoegd tot het 
‘Nederlands Legioen’ en gingen in eerste instantie bewakingstaken langs de kust van Wales en 
op vliegvelden verrichten. Kort daarop werd begonnen met de omvorming tot een gevechtseen-
heid. Dit resulteerde begin 1941 in de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Brigade Prin-
ses Irene, die hierna kortweg als Irene Brigade zal worden aangeduid.21 De samenwerking met 
Britse eenheden verliep zeker in deze beginperiode niet altijd zonder problemen, omdat veel 
Nederlands personeel bij aankomst in Groot-Brittannië amper Engels sprak. Vooral militairen 
die voor het uitbreken van de oorlog zelden of nooit in het buitenland waren geweest en al op 
jonge leeftijd de schoolbanken hadden verlaten, konden zich aanvankelijk slechts met moeite 
redden. Een van de eerste maatregelen om de taalvaardigheid op te krikken bestond uit de ver-
spreiding van woordenboeken. Het Ministerie van Defensie liet het bekende Van Goor’s Zakwoor-
denboekje tegen groothandelsprijs herdrukken. In totaal twintigduizend exemplaren werden er 
uiteindelijk onder de Nederlanders in Groot-Brittannië uitgedeeld. Ook werden “eenige duizen-

Prins Bernhard speelde in Groot-Brittannië een belangrijke rol als 
pater familias van het Nederlandse vliegend personeel. Hij had 
vrijwel altijd een luisterend oor voor hun problemen en probeerde 
zo mogelijk de helpende hand te bieden.
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den exemplaren” van Kramer’s Handwoordenboek beschikbaar gesteld.22 De meeste in mei 1940 
in Groot-Brittannië gearriveerde militairen bereikten mede hierdoor al vrij snel een acceptabel 
taalniveau. Voor het volgen van (militaire) opleidingen lag dit, zoals we nog zullen zien, veel 
moeilijker en bleven er gedurende de hele oorlog moeilijkheden bestaan. 

Net als bij de andere overgekomen buitenlandse militairen, koesterden de Britse autoriteiten 
in eerste instantie het nodige wantrouwen ten opzichte van het Nederlandse militaire personeel. 
De overgekomen landmachtmilitairen stonden kort na aankomst zelfs enige tijd onder bewa-
king en mochten alleen onder begeleiding hun kamp in Wales verlaten.23 Deze situatie schaadde 
vanzelfsprekend het toch al niet erg hoge moreel. “We voelen ons in een soort concentratie-
kamp, opgesloten en gewantrouwd”, schreef een van de landmachtofficieren in zijn dagboek.24 
Op aandringen van de Britse autoriteiten werd het Nederlandse personeel bovendien onder-
worpen aan een betrouwbaarheidsonderzoek.25 Na een eerste inventarisatie bleken bij dertien 
landmachtmilitairen twijfels te bestaan over hun antecedenten.26 Een daarop ingestelde Neder-
landse onderzoekscommissie dook nog dieper in de achtergrond van het verdachte personeel 
en adviseerde medio juli, op basis van enkele tientallen interviews, vier militairen, onder wie 
een leerling-vlieger, voor internering over te dragen aan de Britse autoriteiten.27 Hoewel bij de 
marine hoogstwaarschijnlijk niet een dergelijk grondig onderzoek werd uitgevoerd, bevonden 
zich ook onder het overgekomen personeel van de zeestrijdkrachten enige verdachte elementen, 
onder wie een officier-vlieger. Zijn gedrag viel in het oog bij de commandant van het vliegkamp 
Calshot, die besloot de kwestie aan te kaarten bij zijn superieuren: “I recognise that these offi-
cers are our allies and our guests and one does not like to have any suspicion in regard to their 
behaviour”, schreef hij begin juni 1940. “None the less, for a considerable time past my attention 
has been drawn to this particular officer in one way and another.”28 Het memorandum belandde 
uiteindelijk op het bureau van viceadmiraal Furstner, die direct actie ondernam en opdracht 
gaf tot een grondig onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat er geen enkele grond was voor 
de aantijgingen.29 Om de Britse autoriteiten niet voor het hoofd te stoten én omdat de officier 
een weinig standvastige indruk had gemaakt bij de evacuatie uit Nederland, besloot Furstner 
hem voor de zekerheid naar Nederlands-Indië over te plaatsen. Deze verdachtmakingen waren 
illustratief voor de sfeer van achterdocht en xenofobie die in de begintijd in Groot-Brittannië 
heerste. Zeker ook de Nederlandse militairen golden als ‘mogelijk besmet’, omdat zij in Britse 
ogen tijdens de meioorlog wel heel snel de wapens hadden neergelegd. De verdachtmakingen 
waren echter, zoals ook uit het voorgaande blijkt, in de meeste gevallen nergens op gebaseerd. Al 
vrij snel maakten de Britse angstgevoelens jegens buitenlanders, mede door hun overtuigende 
optreden op zee en in de lucht, plaats voor vertrouwen en waardering. Ook van het Nederlandse 
personeel stond vanaf juli 1940 de betrouwbaarheid op geen enkele manier meer ter discussie.30 

De Nederlandse regering wilde, behalve op zee en op land, tevens actief aan de strijd in de 
lucht deelnemen. Onder de militaire evacués bevond zich immers ook vliegend personeel. In 
1940 beschikte de Nederlandse krijgsmacht nog niet over een zelfstandige luchtmacht. In plaats 
daarvan had zowel de landmacht als de marine een eigen vliegdienst: de Militaire Luchtvaart 
(ml) en de Marineluchtvaart Dienst (mld). Beide overgekomen detachementen verschilden 
aanzienlijk in samenstelling en omvang. Het mld-detachement bestond uit bijna zeventig man 
gevechtsgereed vliegend en technisch personeel. De meerderheid van hen was in de ochtend 
van 14 mei met 24 vliegtuigen vanaf verschillende ‘hulpsteunpunten’ in Nederland naar Frank-
rijk vertrokken en op 22 mei verder naar Calshot bij Southampton gevlogen.31 Een klein aantal 
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andere mld’ers was met vaartuigen de Noordzee overgestoken. Het ml-detachement, dat 280 
militairen telde, bestond hoofdzakelijk uit grondpersoneel, instructeurs en leerling-vliegers. 
Bovendien waren deze militairen, die voornamelijk afkomstig waren van de vliegscholen van 
Vlissingen en Haamstede, zonder materieel in Groot-Brittannië gearriveerd. Zij waren nog voor 
de verovering van Zeeland over de weg en door de lucht in zuidelijke richting vertrokken en uit-
eindelijk op het vliegveld van Caen in Normandië neergestreken.32 Vervolgens reisden zij op 30 
mei per schip van Cherbourg naar Milford Haven in Wales, waarna zij – net als het overige land-
machtpersoneel – eerst in Haverfordwest en vervolgens in Porthcawl belandden.33 In afwach-
ting van hun voorgenomen plaatsing bij de Britse luchtstrijdkrachten kregen van deze groep 
in totaal 18 officieren en 115 onderofficieren en manschappen op 30 juni opdracht zich naar een 
opleidingsschool van de raf in Hednesford te begeven.34 

De buitengewoon dramatische ontwikkelingen leidden er niet toe dat de oude opvattingen 
dat ieder krijgsmachtdeel moest kunnen beschikken over een eigen vliegdienst veranderden. 
In de weken kort na aankomst in Groot-Brittannië is dan ook nooit overwogen het personeel 
van beide vliegdiensten samen te voegen tot één ‘luchtmacht’. Er werd zelfs niet besloten om 
over te gaan tot een (verregaande) vorm van samenwerking. De bestaande verschillen tussen 
beide krijgsmachtdelen waren aan het begin van de oorlog kennelijk nog te groot om dit serieus 
in beschouwing te nemen. Van grote invloed was hierop ongetwijfeld de al genoemde oneven-
wichtige verhouding tussen de land- en zeestrijdkrachten. De veel sterkere marine voelde niets 
voor een tijdelijke samensmelting van de vliegende gelederen, bevreesd als zij was voor de vor-
ming van een ‘staatsluchtmacht’, waarvoor al voor de oorlog in Nederland herhaaldelijk stem-

Majoor Jan Berdenis van Berlekom overlegt 
met zijn secretaresse, mevrouw Lensen. 
Berdenis van Berlekom fungeerde vrijwel 
de gehele oorlog als liaisonofficier van het 
Ministerie van Oorlog bij het Air Ministry.
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men waren opgegaan.35 In plaats daarvan zochten beide krijgsmachtdelen daarom voorlopig 
ieder hun eigen weg. Dit had ingrijpende gevolgen. Het in stand houden van twee aparte vlieg-
diensten leidde allereerst tot een behoorlijk ‘verkokerd’ beleid, waarbij het al kleine contingent 
met Nederlands luchtvaartpersoneel ook nog eens een keer in tweeën werd gedeeld. Het leidde 
bovendien tot een moeizame communicatie met de Britse autoriteiten, die nu noodgedwongen 
met twee partijen zaken moesten doen. Beide krijgsmachtdelen hadden vanaf het begin van de 
oorlog hiervoor ieder de beschikking over een eigen luchtvaartbureau, dat de dagelijkse con-
tacten met het Air Ministry en – in het geval van de marine – ook met de Admiralty ging onder-
houden. Het luchtvaartbureau van de mld kwam onder leiding te staan van officier-vlieger der 
eerste klasse Philippe Sobels. Over dat van de ml ging de eerdergenoemde kapitein Jan Berdenis 
van Berlekom de scepter zwaaien, die daarmee een dubbelfunctie kreeg.

Bij de uiteindelijke integratie van beide vliegdiensten in de raf, gold het onderbrengen van 
de ml’ers als het lastigst, omdat het hierbij, zoals gezegd, voornamelijk ging om personeel dat 
nog in opleiding was en dat bovendien zonder materieel in Groot-Brittannië was gearriveerd. 
Daardoor kon onmogelijk op korte termijn worden overgegaan tot de vorming van een gevechts-
squadron. Minister Dijxhoorn hoopte daarom een Nederlandse vliegschool op Britse bodem te 
kunnen stichten, zodat het personeel na de afronding van hun training als één gevechtseenheid 
aan de oorlog kon gaan deelnemen. Al op 25 juni liet het Air Ministry echter weten dat hiertoe 
geen mogelijkheden bestonden. Evenmin konden de Nederlandse leerling-vliegers in de – op 
dat moment overvolle – Britse opleidingen worden opgenomen.36 De Britse autoriteiten stelden 
daarom voor op Newfoundland een Nederlandse vliegschool te vestigen, waar de leerling-vlie-
gers in alle rust hun opleiding konden afronden.37 Dijxhoorn voelde weinig voor dit plan, vooral 
door de onzekerheden over het klimaat, de huisvesting en de beschikbaarheid van vliegend 
materieel. De minister zette vervolgens zijn zinnen op het overbrengen van het luchtvaartperso-
neel naar Nederlands-Indië. De meeste ml’ers waren hier zelf echter faliekant tegen. Dit kwam 
onder meer naar voren in een op 6 juli gehouden enquête.38 Desondanks liet Dijxhoorn het Air 
Ministry begin juli weten dat Nederland “after careful consideration” afzag van het Newfound-
landplan.39 De Britse autoriteiten lieten zich echter niet direct uit het veld slaan en bleven pogen 
de minister op andere gedachten te brengen.40 Hieraan lagen vooral politieke en militaire rede-
nen ten grondslag. Behalve dat de met ernstige personeelstekorten kampende raf de leerling-
vliegers goed kon gebruiken, zou een Nederlands contingent in de Britse luchtstrijdkrachten de 
rol van Groot-Brittannië als aanvoerder van een geallieerde coalitie verder kunnen benadrukken. 
“There are many obvious political advantages in keeping the Netherlands Forces in the field, 
especially if we wished to show the world that there was an active Allied cause”, schreef een 
functionaris van het Air Ministry over de kwestie.41

Ondertussen had ook de marineleiding laten doorsijpelen het overgekomen ml-personeel 
goed te kunnen gebruiken.42 Dijxhoorn stond hier vrijwel onmiddelijk voor open, niet in de 
laatste plaats omdat hij op deze manier van een slepende kwestie zou worden verlost.43 Aldus 
geschiedde. Vanaf medio juli trokken vrijwel alle ml-militairen voor de duur van de oorlog het 
marine-uniform aan. De pas gebrevetteerde vliegers, de verst gevorderde leerlingen en de vlieg-
tuigmonteurs bleven in Groot-Brittannië.44 De rest, ruim zestig leerling-vliegers die zich nog in 
de beginfase van hun opleiding bevonden, vertrok naar Nederlands-Indië om verder te worden 
getraind op vliegkamp Morokrembangan bij Soerabaja, waar de marine een nieuwe vliegschool 
had gevestigd.45 Hiervoor waren eerder enkele tientallen één- en tweemotorige lesvliegtuigen in 
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de Verenigde Staten aangekocht en twaalf Amerikaanse burgerinstructeurs ingehuurd. Voorlo-
pig vond echter alleen de aflevering van de éénmotorige toestellen plaats. Bovendien bleken de 
weinig ervaren Amerikaanse instructeurs in de praktijk nauwelijks bruikbaar.46 Daardoor kon-
den de leerling-vliegers op Java slechts het eerste gedeelte van de vliegtraining afronden. Vanaf 
de zomer van 1941 keerden zij – via de Verenigde Staten en Canada – terug naar Groot-Brittannië 
voor de voortgezette vliegopleiding in de raf op het vliegveld Grantham. Dit was mogelijk door-
dat de druk op de Britse vliegopleidingen inmiddels wat was afgenomen. Kort voor kerstmis 1941 
ontving een eerste groep onderofficieren het vliegbrevet. Een tweede klas, bestaande uit officieren, 
voltooide de vliegopleiding in het voorjaar van 1942.47 De overgang van het ml-personeel zorgde 
voor de hoognodige versterking van de mld in Groot-Brittannië. Het leidde echter ook de facto 
tot de (tijdelijke) opheffing van de ml. Uiteindelijk is het afwijzen van het Britse voorstel een 
eigen vliegschool in Newfoundland te stichten geen gelukkige keuze geweest. Indien wel met de 
Britse plannen was ingestemd, had het ml-personeel vermoedelijk al relatief snel de opleiding 
afgerond en was het ook eerder beschikbaar gekomen om te gaan participeren in de luchtstrijd. 
Deze redenering vindt steun in de gang van zaken bij de Noorse luchtstrijdkrachten, die wél 
besloten een vliegschool in Canada te vestigen. Reeds in juli 1941 en januari 1942 konden met het 
in Noord-Amerika opgeleide Noorse personeel twee Spitfire-squadrons worden gesticht. 

De mld neemt het voortouw

De opname van de uit Nederland overgekomen mld’ers die, zoals aangegeven, al waren gebrevet-
teerd en met een aantal watervliegtuigen in Groot-Brittannië waren gearriveerd, stuitte op veel 
minder problemen. Reeds halverwege mei 1940 vonden de eerste inleidende besprekingen plaats 
met vertegenwoordigers van het Air Ministry. Zich realiserend dat van een zelfstandig opererende 
marinevliegdienst in Groot-Brittannië geen sprake kon zijn, stuurde officier-vlieger Freddy Bak-
ker, de voormalige commandant van de mld in Nederland, aan op de vorming van een marine-
squadron in Coastal Command. Dat het marinepersoneel zou worden opgenomen in de raf en 
niet in de faa, was al vrijwel meteen duidelijk. De faa had in het voorjaar van 1940 nog slechts 
een zeer geringe omvang en bestond voornamelijk uit dek- en katapultvliegtuigen. Bovendien 
hield Coastal Command zich eveneens bezig met de maritieme oorlogvoering en kampte het, 
zoals in hoofdstuk 1 al is geschetst, met een ernstig tekort aan personeel en materieel. De ervaren 
Nederlandse marinevliegers en hun toestellen waren daardoor hoogst welkom als versterking. De 
Britse autoriteiten gingen al op 29 mei akkoord met de opname van de mld’ers in de raf. Begin 
juni vond vervolgens te Pembroke Dock in Zuid-Wales de oprichting van het 320 Squadron plaats. 
Het was daarmee de eerste buitenlandse eenheid die onder Britse vleugels actief werd. Het mld-
squadron ging opereren met acht uit Nederland meegenomen Fokker t-viiiw-watervliegtuigen 
en kwam, zoals gezegd, onder operationeel bevel te staan van de raf.48 Dat was nog niet alles. 
Na het samenstellen van het squadron bleek namelijk dat er nog vliegend personeel ‘over’ was. 
Weldra kreeg de marine daarop toestemming een tweede eenheid op te richten; het 321 Squadron, 
dat werd uitgerust met een aantal door de raf beschikbaar gestelde Ansons en onderdak vond op 
Carew Cheriton, een satellietvliegveld van Pembroke Dock. 

Met de watervliegtuigen uit Nederland waren vooral vliegers, waarnemers en vliegtuig-
telegrafisten overgekomen. Om over voldoende grondpersoneel te kunnen beschikken, kregen 
daarom begin juni 1940 ruim 130 opvarenden van niet meer voor operaties geschikte mijnen-
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leggers, opdracht zich te melden in Wales voor plaatsing bij de marinevliegdienst.49 De meesten 
van hen hadden voorheen als stokers en olielieden dienst gedaan in machinekamers en dienden 
nu zo snel mogelijk tot vliegtuigmonteur te worden omgeschoold.50 De overheveling van dit 
scheepspersoneel was volgens de toenmalige technische officier van het 320 Squadron, Arnold 
Geudeker, geen onverdeeld succes. “Aan sommigen kon je de eerste dag al zien dat ze ongeschikt 
waren voor vliegtuigmaker. (…) Op mijnenleggers zat over het algemeen veel vissersvolk: hele 
andere mensen dan degenen die wij nodig hadden en dikwijls onbruikbaar. Zij trapten gaten 
in de vleugel en wisten amper wat een vliegtuig was. (…) De kleine groep die we uiteindelijk 
hebben overgehouden heeft zich wel heel goed ontwikkeld. Zij hadden er lol in, waren jong en 
geïnteresseerd.”51 Het duurde echter wel geruime tijd voordat deze marinemannen geheel waren 
ingewerkt en zelfstandig werkzaamheden konden uitvoeren. Van groot belang was daarom dat 
de grondstaf in juli – zoals we al hebben gezien – versterking kreeg van vliegtuigmakers van de 
ml die met de vliegscholen van Haamstede en Vlissingen naar Groot-Brittannië waren geëvacu-
eerd. Onder hen bevonden zich wel bijzonder ervaren krachten.

Omdat beide marinesquadrons operationeel onder Brits bevel kwamen te ressorteren, werd 
officier-vlieger Bakker als liaisonofficier op het hoofdkwartier van Coastal Command te North-
wood gedetacheerd. Reeds in september 1940 volgde officier-vlieger Jan Backer hem op.52 Backer 
bleef tot maart 1943 – toen de detachering van de mld bij Coastal Command ten einde kwam – de 
liaisonfunctie uitoefenen.53 Zoals gezegd bleef het marinepersoneel administratief onder beheer 
van de Nederlandse zeemacht vallen. De mld’ers bleven daardoor ‘gewoon’ het marine-uniform 
dragen en onderworpen aan de Nederlandse krijgstucht. De consequentie hiervan was onder 

Het 321 Squadron kreeg voor het uitvoeren van konvooibegeleidingsvluchten in de zomer van 1940 een aantal 
Ansons van de raf in bruikleen. Begin 1941 moest de eenheid alweer worden opgeheven vanwege personeelsgebrek.
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meer dat in de marinesquadrons een veel strengere discipline heerste dan in de doorgaans nogal 
losbandige raf-eenheden. Verder had deze constructie tot gevolg dat de Nederlandse squadrons 
niet naar Brits model werden opgezet, maar volgens het op schepen gehanteerde ‘divisiesysteem’, 
waarbij het personeel naar functie en specialiteit was verdeeld over verschillende ‘divisies’ onder 
bevel van een ‘divisiechef ’.54 Op personeelsvlak bestonden er eveneens belangrijke verschillen. 
In tegenstelling tot de raf zette de marine voor vliegoperaties personeel in dat een lagere rang 
bekleedde dan die van sergeant. Ook was het vooralsnog gebruik dat de squadroncommandant 
en de eerste officier niet actief deelnamen aan gevechtsmissies, maar een puur administratieve 
functie uitoefenden.55 De commandanten waren bovendien steevast zeeofficieren die over het 
algemeen een stuk ouder waren dan de actief meevliegende squadroncommandanten van Britse 
eenheden. Ten slotte kenden de marinesquadrons, mede door een gebrek aan reserves, in de eer-
ste oorlogsjaren nog geen tour of operations. Hierdoor moesten vliegtuigbemanningen van de mld 
voorlopig doorvliegen totdat zij gewond raakten, werden afgekeurd of sneuvelden.56 

Deze afwijkende samenstelling van beide mld-eenheden, maakte dat de overgang naar de 
Britse manier van opereren voor het Nederlandse marinepersoneel nóg groter werd dan hij al was. 
Het Nederlandse personeel was immers totaal onbekend met de dagelijkse gang van zaken in de 
raf en kon daardoor nog niet zelfstandig reguliere werkzaamheden uitvoeren.57 De inspecteur-
generaal van de raf, air chief marshal Edgar Ludlow-Hewitt, gaf na een bezoek aan Carew Che-
riton, begin september 1940, daarom opdracht een Britse liaisonofficier aan te stellen “to super-
vise and educate the Dutch, who are totally unfamiliar with r.a.f. procedures”.58 Dit advies werd 
spoedig opgevolgd door de plaatsing van een Britse flight lieutenant bij de Nederlandse squadrons. 
Via deze functionaris konden de Britse autoriteiten bovendien uitstekend een vinger aan de pols 
houden.59 Om verder te kunnen wennen aan de Britse werkwijze, werden de marinevliegers toege-
voegd aan Britse crews en keken zij over hun schouder mee hoe het er aan toe ging op de grond. 
Het technisch personeel kreeg theoretisch onderricht en ging onder toezicht van Britse monteurs 
onderhoudswerkzaamheden verrichten.60 Desondanks verliep de samenwerking door cultuurver-
schillen aanvankelijk nogal stroef. Dit kwam vooral doordat het Nederlandse personeel de taken 
zo veel mogelijk op de eigen vertrouwde wijze wilde blijven uitvoeren. Na verloop van tijd groeide 
evenwel steeds meer het besef dat dit niet langer mogelijk was. “Mijn inziens kunnen we hier niet 
op dezelfde wijze werken als wij in Nederland gewoon waren en moet er meer geïmproviseerd wor-
den, zich aanpassende aan de omstandigheden en de Engelsche gewoonten”, aldus Backer in het 
voorjaar van 1941. In de volgende maanden verbeterde inderdaad de verstandhouding en kwam het 
tot een steeds soepelere omgang en samenwerking.61

Beide marine-eenheden gingen, deel uitmakend van 15 Group, in eerste instantie patrouille-
vluchten uitvoeren boven de Ierse Zee.62 De watervliegtuigen van het 320 Squadron begonnen hier 
al op 20 juni mee. Ruim een maand later, op 22 juli vlogen de Ansons van het ‘tweede marine-
squadron’ hun eerste operationele trips. De belangrijkste werkzaamheden bestonden uit het bewa-
ken tegen onderzeebootaanvallen van in- en uitgaande konvooien aan de Britse westkust. “Dit 
was”, volgens een van de vliegers van het squadron, Heije Schaper, “iets waarvoor we door onze 
opleiding en vroegere werkkring geknipt […] waren, terwijl ook onze vliegtuigen zich hiervoor 
het beste leenden. Ik moet echter toegeven dat we niet met onverdeeld genoegen deze manier van 
oorlogvoeren bekeken. Het urenlang naast een konvooi hangen, steeds speurend naar een peri-
scoop, is geen arbeid waar men makkelijk […] enthousiast bij blijft.”63 Behalve dat zij niet al te ener-
verend waren, spraken de defensieve konvooibegeleidingsvluchten publicitair gezien niet erg tot 
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de verbeelding. De eerste oorlogsmaanden na aankomst in Groot-Brittannië waren beide marine-
eenheden dan ook nauwelijks in beeld bij het Britse publiek. Pas begin februari 1941 publiceerde de 
bekende journalist Henry Baerlein een eerste artikel over beide mld-squadrons in het luchtvaart-
magazine Flight. Ook Baerlein constateerde hierin dat de Nederlandse oorlogsvliegers nog niet erg 
op de voorgrond waren getreden: “In comparison with the Poles and Czech airmen, whose brilliant 
and valuable activities in association with the r.a.f. are by this time common knowledge, very lit-
tle has been heard by the general public of the work that is being done by the Dutch airmen in this 
country.”64 Ook de marineleiding realiseerde zich dit maar al te goed en verlangde daarom al snel 
naar een meer offensieve inzet van haar beide eskaders. 

Voorlopig was hiervan evenwel geen sprake. De uit Nederland meegenomen Fokker-water-
vliegtuigen en ook de Ansons waren hiervoor niet geschikt en bovendien kampten de Neder-
landse toestellen al snel met een chronisch gebrek aan reservedelen. Nadat twee Fokkers ook nog 
eens om onduidelijke redenen verloren waren gegaan, waarbij beide bemanningen omkwamen, 
viel eind september – na slechts zo’n 140 sorties – het besluit de operaties met de watervlieg-
tuigen stop te zetten. Nog één keer werd kort nadien een Fokker t-viiiw van stal gehaald en 
wel voor een speciale opdracht waarmee de hiervoor genoemde Schaper in oktober werd belast: 
het voor de streng geheime operatie Windmill oppikken van een geheim agent, luitenant-ter-
zee der tweede klasse Lodo van Hamel en vier leden van het verzet op het Tjeukemeer. De eerste 
nacht kon de missie niet worden volbracht omdat het Friese meer in een deken van mist was 
gehuld. Toen de mld-bemanning – onwetend dat Van Hamel en de anderen na verraad onder-
tussen waren gearresteerd – de nacht erna wel op het Tjeukemeer wist te landen, wachtte haar 
een warm onthaal. Tientallen Duitse militairen openden het vuur op het watervliegtuig dat 
direct weer opsteeg. Ondanks talloze treffers wisten Schaper en zijn crew weer heelhuids Groot-
Brittannië te bereiken.65 De marinevlieger werd in november 1940 tot Ridder in de Militaire Wil-

De beroemde schilder Frank Beresford 
vervaardigde als war artist tal van portret-
ten van oorlogsvliegers. Ook marinevlieger 
Heije Schaper poseerde voor hem. Schaper 
belandde in mei 1942 in krijgsgevangen-
schap. Na de oorlog maakte hij carrière als 
vlagofficier mld en bevelhebber van de klu.
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lemsorde der vierde Klasse geslagen. De andere bemanningsleden, officier-vlieger Willem Ritte 
en korporaal-vliegtuigtelegrafist Klaas van Tongeren, die beiden de oorlog niet zouden overle-
ven, kregen het Bronzen Kruis met eervolle vermelding uitgereikt. De Britse regering toonde 
ook haar waardering en reikte aan Schaper en Ritte het Distinguished Flying Cross (dfc) uit en aan 
de niet-officier Van Tongeren de Distinguished Flying Medal (dfm). Geheime opdrachten werden 
nadien niet meer uitgevoerd, hoewel de raf tot in het voorjaar van 1944 hiervoor wel een Fokker 
op Felixtowe gereedhield. Een enkele keer kwam het er nog bijna van, zoals in de herfst van 1942, 
toen sprake was van het oppikken van een geheim agent op het IJsselmeer door de officieren-
vliegers Piet Elias en Piet van Waart. De operatie werd echter op het laatste moment afgeblazen.66 

Vanaf oktober 1940 voerde voorlopig alleen het 321 Squadron dus nog gevechtsvluchten uit. 
Ondertussen was de marineleiding al eind juni 1940 begonnen plannen op te stellen voor de ver-
vanging van de Fokkers en Ansons door modernere vliegtuigen. Aanvankelijk ging de gedachte 
uit naar de uitrusting van het 320 Squadron met zes Catalina’s en het 321 Squadron met zeven 
Hudsons. Weldra was evenwel duidelijk dat er onvoldoende personeel voorhanden was om twee 
zelfstandige squadrons in dienst te houden. Bovendien stuitte de aankoop van Catalina’s op pro-
blemen. De marineleiding besloot daarop eind september 1940 om het 321 Squadron op termijn 
op te heffen en het 320 Squadron uit te rusten met de Lockheed Hudson, de militaire versie van 
de Super Electra, een tijdens de jaren dertig ontworpen passagiersvliegtuig.67 Hoewel het toestel 
een aanzienlijke verbetering was in vergelijking met de Fokkers en de Ansons, was het, zoals we 
nog zullen zien, weinig geschikt als bommenwerper.68 De financiering van het nieuwe materi-
eel verliep opvallend genoeg gedeeltelijk via particuliere bronnen. Kort na de Nederlandse capi-
tulatie waren in Nederlands-Indië en Groot-Brittannië verschillende steunfondsen in het leven 
geroepen om de geallieerde oorlogvoering te bekostigen, waaronder het Spitfire Fonds, het 
Koningin Wilhelminafonds en het Prins Bernhardfonds. Zij stelden gelden beschikbaar voor de 
aankoop van 26 toestellen. Verder werd op de rijksbegroting voor 1941 budget vrijgemaakt voor 
nog eens 14 bommenwerpers. Hierdoor was de materieeluitrusting voorlopig gewaarborgd, 
temeer daar ook nog een aantal toestellen van de raf kon worden geleend. 

De samensmelting van beide marine-eskaders tot één squadron, leidde overigens niet tot een 
definitieve oplossing van het personeelsprobleem, want ook hierna bleef nog een tekort aan man-
kracht bestaan: in eerste instantie kon namelijk slechts 270 man bijeen worden gebracht, terwijl 
voor de volledige vulling van een Hudson-eenheid volgens de raf-richtlijnen een kleine 340 man 
benodigd was. Er werd daarom voor versterkingen vanaf 1941 tevens een beroep gedaan op vrij-
willigers uit Nederlands-Indië en van de zeevarende marine. Deze aanvullingen waren evenwel te 
gering om alle tekorten op te heffen. Omdat Coastal Command echter veel prijs stelde op de vor-
ming van een squadron met het ervaren Nederlandse marinepersoneel, kneep het een oogje dicht 
en gaf het permissie voor de uitrusting van een verkleinde eenheid met slechts één operationele 
flight en een trainingsvlucht. De omschakeling naar de Hudson en de samenvoeging van beide 
eenheden tot het 320 Squadron, markeerden het begin van een nieuwe periode waarin voortaan 
ook offensieve operaties werden uitgevoerd. Deze stonden al snel na de verhuizing van het squa-
dron van Carew Cheriton naar Leuchars en de indeling bij 18 Group op de agenda en vonden plaats 
met grote instemming van de Marinestaf. “Als ge een Focke Wulf te pakken kunt krijgen, denk 
dan aan Rotterdam en laat er net zoo weinig van over als zij van de Coolsingel overlieten”, schreef 
Furstner bij het begin van de hervatting van de vliegoperaties.69 De eerste echte offensieve actie 
waarin het squadron participeerde vond plaats in de nacht van 9 op 10 mei 1941 toen twee Hud-
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sons van het Nederlandse squadron, samen met een twintigtal vliegtuigen van twee Britse een-
heden, het vliegveld Mandal in Zuid-Noorwegen bombardeerden. De datum, precies een jaar na 
de Duitse inval in Nederland, was bewust gekozen. Het ‘wraakbombardement’ werd breed uitge-
meten in de Britse en vooral de Nederlandse pers. Enige tijd later, in de nacht van 8 op 9 juli 1941, 
vond nogmaals een bombardement plaats, dit keer op de havenplaats Haugesund.70 

Vanaf deze tijd – de zomer van 1941 – ging het squadron eveneens participeren in gewapende 
verkenningsvluchten naar het Noorse kustgebied (zogenoemde Nomad, Stand en Rover patrols). 
Daarbij moesten de vliegtuigbemanningen een bepaalde sector voor de Noorse kust ‘afstropen’ 
op zoek naar vijandelijke schepen.71 Deze nieuwe werkzaamheden waren zeer welkom bij het 
vliegend personeel. “Eindelijk doen we iets, waar je directe daden in kunt zien en niet alleen 
maar preventief werk”, schreef officier-vlieger Koos Weber in zijn dagboek.72 Diverse keren 
kwam het tijdens de patrouillevluchten naar de Noorse kust tot gewapende confrontaties. Deze 
kregen in de media de nodige aandacht.73 Het waren echter lang niet alleen succesverhalen die 
konden worden opgetekend. Doordat de Hudson weinig geschikt was als bommenwerper, de 
aanvallen overdag en op zeeniveau plaatsvonden én de konvooien vaak zwaar werden verde-
digd door Duitse jachtvliegtuigen en Flak, werden al snel behoorlijk zware verliezen geleden. 
Tragisch dieptepunt vormde een op 30 augustus uitgevoerde opdracht waarbij drie van de vier 
uitgezonden Hudsons werden neergeschoten door Duitse jachtvliegtuigen.74 Het personeel van 
het marine-eskader reageerde onthutst. “Zo’n groot verlies hadden we nog nooit geleden en de 
klap kwam ontzettend hard aan. Het is waarschijnlijk de zwartste dag uit de geschiedenis van 

Twee Hudsons van het 320 Squadron op vliegveld Leuchars. Beide toestellen – op de voorgrond de ‘Tji Manoek’ en 
op de achtergrond de ‘Asahan’ – konden dankzij het Prins Bernhardfonds in Nederlands-Indië worden aangekocht.
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het squadron geweest”, aldus vliegtuigtelegrafist Jaap Boom.75 In deze periode van grote tegen-
slagen werd ook al snel duidelijk dat het op de ‘Nederlandse wijze’ runnen van het squadron 
niet voordelig uitpakte voor het moreel. Wegens de beperkte overlevingsvooruitzichten door 
het ontbreken van een tour of operations én doordat de squadronleiding nauwelijks operationeel 
meevloog, daalde dit spoedig tot een dieptepunt. Vooral onder het lagere personeel en dat van de 
ml was sprake van latente ontevredenheid.76 Deze situatie werd verder in de hand gewerkt door 
de strikte opstelling van de squadroncommandant, luitenant-ter-zee der tweede klasse Jan van 
Olm, die onvoldoende oog had voor deze problematiek. Hij weet het lage moreel vooral aan een 
“onmilitaire geest” en “een gemis aan besef van ondergeschiktheid voor den meerdere”.77 Medio 
1941 liepen de gemoederen hierdoor soms zo hoog op, dat de krijgsraad er in enkele gevallen aan 
te pas moest komen.78 Er kwam een verbetering in de situatie toen Van Olm in het voorjaar van 
1942 werd teruggehaald naar Londen en werd vervangen door hoofdofficier-vlieger Karel Meester. 
Volgens boordschutter Gerrit van der Wee, die de ongenoegens van dichtbij meemaakte, kwam dit 
de sfeer in de marine-eenheid ten goede: “Mijnheer van Olm was een zeer goede organisator, maar 
enkel in eigen belang.”79 

Door de steeds verder oplopende verliezen, was de gevechtssterkte eind 1941 tot ver onder 
het vereiste niveau gedaald. De raf besloot daarop het squadron enige tijd uit de frontlinie 
terug te trekken.80 Pas in het voorjaar van 1942 werden de operaties vanaf Bircham Newton in 
het graafschap Norfolk voortgezet. Het squadron was nu ingedeeld in 16 Group die vooral langs 
de Nederlandse en Duitse kust opereerde. Hierbij werkte de marine-eenheid nauw samen met 
andere Hudson-eenheden, waaronder het eveneens op Bircham Newton gestationeerde 407 
Squadron.81 Het 320 Squadron trok er met deze Canadese eenheid veelvuldig ’s nachts op uit om 
vanaf lage en middelbare hoogte scheepskonvooien aan te vallen. Dit gebeurde in het kader van 
zogenaamde Nomad patrols: gerichte aanvallen op scheepsdoelen die eerder door verkennings-
vliegtuigen waren ontdekt. Deze scheepsverbanden bestonden standaard uit een aantal vracht-
schepen geëscorteerd door zwaar bewapende Vorpostenboote, mijnenvegers en door zogenaamde 
Sperrbrecher: vrachtvaarders die vaak waren voorzien van een grote hoeveelheid Flak en barrage-
ballonnen om het effect van de Britse luchtaanvallen te beperken. Vooral in het voorjaar van 1942 
voerden de Nederlandse vliegtuigbemanningen diverse aanvallen uit op scheepskonvooien. In 
de nacht van 7 op 8 mei waren bijvoorbeeld zes Hudsons van het 320 Squadron – samen met 
een aantal toestellen van het 53 en het 407 Squadron – betrokken bij het bestoken van een groep 
vrachtvaarders ten noorden van Terschelling. Daarvan keerden twee Hudsons, waarvan één van 
het 320 Squadron, niet terug. Van het Nederlandse toestel kwamen alle vier de bemanningsleden 
om het leven. Een week later, in de nacht van 15 op 16 mei was het opnieuw raak. Het ontdekte 
scheepskonvooi, bestaande uit een tiental schepen, beet fel van zich af, waardoor twee mld-
vliegtuigen tijdens de op masthoogte uitgevoerde aanvallen flink werden beschadigd door Flak-
vuur. Een derde toestel keerde niet terug. Wederom sneuvelde hierbij de crew.82 Van de andere 
participerende eenheid, het 407 Squadron, gingen zelfs vier toestellen verloren. De waardering 
voor de gedurfde aanval werd intern niet onder stoelen of banken geschoven. Zowel de comman-
dant van Coastal Command als die van 16 Group prees het dappere en doortastende optreden van 
de Canadese en Nederlandse vliegtuigbemanningen.

Vanwege slechte weersomstandigheden in de volgende weken, kwam het pas in de nacht van 
29 op 30 mei weer tot een nieuwe confrontatie. Vijf Hudsons van het 320 Squadron en toestellen 
van het 53 en het 407 Squadron, voerden drie aanvallen uit op een konvooi ter hoogte van de 
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Waddeneilanden. De marinebemanningen keerden allemaal behouden terug. Het konvooi was 
behoorlijk toegetakeld. De volgende nacht was het opnieuw raak. Dit keer zou het Nederlandse 
squadron echter flinke verliezen lijden. Een grote strijdmacht bestaande uit meer dan twintig 
Hudsons, zes Hampdens en twee Beaufighters trok eropuit om een ten noorden van Terschelling 



Strijdend onder Britse vlag 129

gesignaleerd konvooi te bombarderen. In de ongemeen harde confrontatie verloor het 320 Squa-
dron twee Hudsons. Een van deze toestellen vloog vermoedelijk tijdens de aanvalsrun tegen een 
versperringsballon, waarna het in de lucht explodeerde. De gehele bemanning kwam hierbij om 
het leven. Een tweede bommenwerper met daarin de aanvalsleider van de Nederlandse formatie, 
officier-vlieger Schaper, werd tijdens de bomb run door de Duitse luchtafweer in brand gescho-
ten en kon nog net ditchen. Na enkele uren ronddobberen werd de crew opgepikt door een Duits 
schip. Hen wachtte vervolgens een lang verblijf in een Duits krijgsgevangenkamp. De resultaten 
van de aanval waren teleurstellend. Slechts één schip – de ss Varmdo – werd tot zinken gebracht. 
Twee andere vaartuigen raakten beschadigd. Dit liet overigens onverlet dat de Britse pers veel 
aandacht besteedde aan de luchtactie.83

De geringe successen bij de scheepsaanvallen voor de Nederlandse kust waren, zoals uit het 
hierboven geschetste relaas ook blijkt, niet zozeer te wijten aan een gebrek aan durf en doorzet-
tingsvermogen, maar veel meer het resultaat van ongeschikt materieel en uitrusting, tekortschie-
tende tactieken en zware tegenstand. Behalve dat de Hudson als bommenwerper eigenlijk niet 
voldeed door haar lage maximum snelheid, de tamelijk moeilijke handelbaarheid en de geringe 
bommenlast die het toestel kon meevoeren, gold vooral het ontbreken van geschikte bommen-
richtapparatuur als een pijnlijk gemis. Het type richtvizier dat in de Hudson was ingebouwd, 
moest worden ‘geladen’ met een grote hoeveelheid gegevens, zoals de grondsnelheid van het 

Vliegveld Leuchars, zomer 1941. Met een ijzeren staaf wordt een 250 ponds-bom van een bommenwagentje getild 
om in het bommenruim van een Hudson te worden gehangen. In de praktijk bleken deze betrekkelijk lichte pro-
jectielen weinig effectief tegen scheepsdoelen.
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vliegtuig, de exacte windsnelheid en windrichting, alsook de ballistische informatie van de af te 
werpen bommen. De richtkijker was daardoor wel geschikt voor het bombarderen van landdoelen 
vanaf grote hoogte, maar voor het aanvallen van een klein bewegend object op zee was het zo goed 
als onbruikbaar. Om deze reden voerden de bemanningen de strikes meestal uit met het blote oog 
door de bommen af te werpen ‘zodra het aanvalsdoel net beneden de rompneus van het vliegtuig 
verdween’. Dit afgooien ‘uit de losse pols’, kwam de precisie vanzelfsprekend niet ten goede. Zelfs 
wanneer het doel getroffen werd, was de kans nog steeds uiterst gering dat het schip tot zinken 
werd gebracht. De in deze fase van de oorlog gebruikte 250-ponds pantserdoorborende bommen 
waren namelijk totaal ongeschikt voor het bestoken van scheepsdoelen, omdat de hoeveelheid 
springstof in de bommen te gering was om noemenswaardige schade aan te kunnen richten. 
Alsof dit nog niet genoeg was, bleek in de praktijk dat veel bommen helemaal niet tot ontploffing 
kwamen door falende ontstekingsmechanismen.84 De invoering van asv-radarapparatuur bij het 
320 Squadron vanaf september 1942 leidde slechts tot een marginale verbetering van de situatie. 
De resultaten bleven uiterst mager.85 Dit kwam niet alleen door de technische beperkingen – er 
kon onder de meest gunstige omstandigheden slechts 25 mijl naar voren en 8 mijl zijwaarts wor-
den ‘gekeken’ – maar vooral ook doordat de vliegtuigtelegrafisten, die de apparatuur bedienden, 
geacht werden door zelfstudie het gebruik van de radarsets onder de knie te krijgen.86 

Gelet op de forse verliezen verzocht de inmiddels tot minister van Marine gepromoveerde 
Furstner begin juni aan de commandant van Coastal Command, air chief marshal Philip Joubert 
de la Ferté, om het marine-eskader wederom tijdelijk uit de voorste gelederen terug te trekken. 
Joubert stemde hiermee in. De enige belangrijke operatie waaraan het 320 Squadron tot begin 
augustus nog wel deelnam, was de derde en laatste millenniumraid van de raf naar Bremen in 
de nacht van 25 op 26 juni 1942. Hoewel Bomber Command hiervoor veruit de meeste vliegtuigen 
en bemanningen leverde, droegen ook andere raf-onderdelen, waaronder Coastal Command, 
een steentje bij. Het 320 Squadron nam met zes Hudsons deel aan de aanval. Hiervoor werden 
de toestellen voorzien van een zuurstofinstallatie en aan de onderkant zwart geschilderd om 
ze minder zichtbaar te maken voor nachtjagers.87 De inzet van de Nederlandse vliegtuigen was 
echter weinig succesvol. Dit was vooral te wijten aan de ongeschiktheid van het materieel voor 
dergelijke opdrachten. “We hadden met de Hudson slechts een plafond van 3- à 4.000 meter als 
we geladen waren met bommen en moesten dus op een erg kwetsbare hoogte vliegen”, aldus 
Piet Bakker, die als tweede vlieger en waarnemer deelnam aan de missie.88 Uiteindelijk keerde 
één van de toestellen niet terug, terwijl diverse andere vliegtuigen op de heen- of terugweg met 
technische problemen kampten. Hoewel de Nederlandse bijdrage militair gezien weinig zoden 
aan de dijk zette, werd deze wel breed uitgemeten in de eigen pers. Vrij Nederland publiceerde 
al op 4 juli het artikel ‘Een baksteen voor Bremen’, waarbij één van de deelnemende vliegers, 
hoogstwaarschijnlijk officier-vlieger Joop Sillevis, uitgebreid aan het woord kwam. De heenweg 
naar het doel had volgens Sillevis door de vele vliegtuigen in de lucht, “veel weg van het fiets-
pad tussen Amsterdam en Haarlem op een bollenzondag”. Een minder patriottistische en meer 
als feitenrelaas gebrachte versie van het artikel, getiteld Dutch Bombers over Bremen, verscheen 
enkele weken later in Knickerbocker Weekly, een grotendeels Engelstalig tijdschrift bedoeld voor 
naar de Verenigde Staten geëmigreerde Nederlanders.89

Behalve via de schrijvende pers, werd voor het 320 Squadron ook publiciteit gegenereerd via 
de ether en het lezingencircuit. Marinevliegers deden regelmatig via Radio Oranje verslag van 
hun ervaringen tijdens gevechtsoperaties. Daarnaast reisde een marineofficier van het squadron, 
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waarnemer Jan Petri, kriskras het land door om het oorlogswerk van het squadron te promoten 
met lezingen voor fabriekspersoneel.90 Hij was hiervoor vanaf medio 1942 verbonden aan het 
Directorate of Public Relations van het Air Ministry.91 De betrekking was de vloeiend Engels, Pools 
en Duits sprekende Petri op het lijf geschreven. In januari 1943 had hij al naar schatting twintig-
duizend fabrieksarbeiders toegesproken. Diverse firma’s uitten hun waardering over de kwaliteit 
van Petri’s voordrachten. Onder meer een fabrieksdirecteur in het plaatsje Halifax ten zuidwesten 
van Leeds stak zijn appreciatie in een dankbrief in januari 1943 niet onder stoelen of banken. “We 
think that Mr. Petri made his audience feel that they were in the war with him and that they were 
hearing the experiences of an ally who was, in a matter of fact way, facing the dangers which were 
an inherent part of the war as it affected him. The informal conversations during the afternoon, 
following the talk, which Mr. Petri had with very many of our workpeople have, we feel sure, 
had an immense effect on our workpeoples’ conception of the Dutch as allies and there is little 
doubt that their impressions will have been conveyed to their families and friends.”92 Om Petri 
nog enige tijd te kunnen behouden voor het voorlichtingswerk legde het Air Ministry in januari 
1943 een verzoek neer bij de Marinestaf om de aanstelling van de marineofficier bij het Direcorate 
of Public Relations te verlengen. De marineleiding gaf toestemming Petri “until further notice” in 
Britse dienst te laten. Hij bleef vervolgens tot medio 1944 actief in het lezingencircuit.93 

Onderwijl werd achter de schermen vaart gezet om de verouderde Hudsons te vervangen. Al 
tijdens een toespraak voor het squadronpersoneel, in juni 1942, verklaarde schout-bij-nacht Jan-
Willem Termijtelen dat het “weliswaar uitstekende vliegtuigen” waren, maar dat ze niet meer 
tot de “de aller-modernste toestellen gerekend [konden] worden”. Er bestond echter goede hoop 
op het marinehoofdkwartier dat het 320 Squadron op termijn over Boston-bommenwerpers de 
beschikking zou krijgen, zo maakte Termijtelen bekend.94 Medio 1941, nog voordat de oorlog 
met Japan uitbrak, had de marineleiding namelijk al een order voor 48 van deze toestellen in 
de Verenigde Staten geplaatst. Zij rolden echter te laat van de productieband om nog te kunnen 
worden ingezet in Nederlands-Indië. In de zomer van 1942 dienden de Nederlandse autoriteiten 
daarom een verzoek in om de bommenwerpers beschikbaar te stellen voor het 320 Squadron, niet 
alleen omdat zij veel moderner waren dan de Hudson, maar ook omdat zij “uitermate geschikt 
waren voor operaties boven Holland”.95 Dit verzoek kon niet worden gehonoreerd omdat de voor 
Nederlands-Indië bestelde toestellen in het kader van de lend lease-regeling inmiddels voor de 
Sovjet-luchtmacht waren gereserveerd. Er moest daarop verder worden gezocht naar een oplos-
sing. Het vraagstuk kwam in een stroomversnelling toen de raf-leiding eind december 1942, 
totaal onverwacht, aankondigde dat het 320 Squadron met Whitleys aan de onderzeebootbe-
strijding in de Golf van Biskaje zou gaan deelnemen. Minister van Marine Furstner uitte direct 
zijn bezwaar hiertegen, niet alleen omdat de Hudsons van de marine-eenheid dan vervangen 
zouden worden door eveneens verouderde toestellen, maar vooral omdat met deze nieuwe taak, 
hoe belangrijk deze ook was, weinig publiciteit zou kunnen worden gegenereerd. Het Air Minis-
try had begrip voor dit protest en zette hierop de plannen in de ijskast. Daarmee was echter 
nog niet de vervanging van de Hudsons geregeld. Een uitweg was evenwel in zicht. Eveneens in 
1941 was door het Ministerie van Koloniën namelijk een order geplaatst voor de levering van 162 
North American b-25 Mitchell-bommenwerpers aan de ml-knil. Ook deze koopopdracht was 
na de val van Nederlands-Indië geannuleerd, maar wel met de aantekening dat Nederland een 
beroep op de vliegtuigen kon doen, zodra de hiervoor benodigde bemanningen voor de oorlogs-
inzet beschikbaar kwamen. De mld diende daarop een verzoek in om een aantal van deze bom-
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menwerpers voor het 320 Squadron over te nemen en zocht hiervoor contact met de comman-
dant van de usaaf, lieutenant general Henry Arnold. Hij bleek bereid om op korte termijn uit de 
voor de ml-knil bestemde serie b-25 Mitchells er 24 te bestemmen voor het 320 Squadron.96 De 
Marineleiding ging enthousiast akkoord met dit voorstel. Een direct gevolg van de omschake-
ling op de Mitchell was wel dat het 320 Squadron zou worden overgeheveld van Coastal Command 
naar Bomber Command, waar het deel zou gaan uitmaken van 2 Group. De marineleiding juichte 
deze overstap toe. Hoewel aan de nieuwe taak weinig ‘maritiems’ kleefde, kon dan immers vaker 
boven eigen land worden geopereerd, wat aanzienlijk meer publiciteit zou opleveren. Zo kwam 
in het voorjaar van 1943 definitief een einde aan de detachering van het 320 Squadron bij Coastal 
Commmand. De overgang naar Bomber Command kreeg halverwege maart zijn beslag met de ver-
huizing van het squadron van Bircham Newton naar Methwold. In de periode van bijna drie 
jaar in het kustcommando wist het squadron uiteindelijk maar weinig aansprekende militaire 
resultaten te boeken. Bovendien ging het gepaard met forse verliezen: 65 oorlogsvliegers van de 
marine-eenheid kwamen tot het voorjaar van 1943 om het leven. In totaal vernietigden de mari-
necrews, volgens naoorlogse rapportages, slechts 4.600 ton aan scheepsruimte.97 De oorzaak 
hiervan moet echter niet, zoals al aangegeven, worden gezocht in een gebrek aan kwaliteit of 
doortastendheid van de vliegtuigbemanningen, maar in het ontbreken van modern materieel, 
geschikte uitrusting en goede bewapening. Publicitair gezien was het optreden wel van enig 
nut, vooral nadat het squadron ook aan offensieve operaties was gaan deelnemen. Met de aan-
staande overgang naar Bomber Command verwachtte de marineleiding nog meer ruchtbaarheid 
te kunnen geven aan de actieve deelname van Nederlandse oorlogsvliegers aan de luchtstrijd.

De legervliegdienst weer in de steigers

Terwijl de mld vanaf de zomer van 1940 al volop aan de luchtstrijd deelnam, moest de ml weer 
geheel van de grond af aan worden opgebouwd. De eerste stappen hiertoe werden vanaf de herfst 
van 1940 gezet. Ook hier gold de wens om ‘zichtbaar’ aan de oorlog mee te kunnen doen als een 
belangrijke drijfveer. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken drong, met in het achterhoofd de 
aandacht die vooral de Poolse en Tsjecho-Slowaakse squadrons in de Britse media tijdens de Slag 
om Engeland hadden gekregen, namelijk al kort na de zomer van 1940 aan op de oprichting van 
een eigen met Spitfires uitgerust jachteskader met ml-personeel. “Wij mogen op het oogenblik 
Engelands belangrijkste bondgenoot zijn, naar buiten blijkt daarvan weinig. Polen, Tsjechoslowa-
kije, zelfs België heeft op dit punt aanzienlijk meer publiciteit”, zo schreef een ambtenaar van het 
ministerie in oktober 1940.98 Om hieraan tegemoet te komen rees onder meer in de herfst van 1940 
in Nederlandse kringen in Londen het idee om met nakomelingen van Nederlandse emigranten 
uit de Verenigde Staten en Canada een zogenoemd Knickerbocker-squadron op te richten. Als voor-
beeld dienden de rond dezelfde tijd opgerichte Eagle-eenheden in de raf, die waren bemand met 
Amerikaanse vrijwilligers. Hoewel het er aanvankelijk naar uitzag dat de plannen al in het begin-
stadium in de ijskast moesten worden gezet, omdat het werven van vrijwilligers voor vreemde 
strijdkrachten in de neutrale Verenigde Staten op problemen stuitte, leek de grondlegger van de 
Eagle-squadrons, colonel Charles Sweeney, uitkomst te bieden. Sweeney bood namelijk aan om 
voor een bedrag van vijfduizend dollar per kandidaat eigenhandig vijftig rekruten met een Neder-
landse achtergrond in de Verenigde Staten te werven en op te leiden. Medio mei 1941 kreeg hij hier-
toe inderdaad opdracht van de Nederlandse regering in Londen. Een halfjaar later, eind november 
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1941, waren inmiddels 25 jongemannen beschikbaar. Zij bezaten allen de Amerikaanse nationali-
teit en waren voornamelijk uit de staten Maryland en Pennsylvania afkomstig. Ondertussen was 
op de begroting van het Ministerie van Oorlog geld vrijgemaakt voor hun opleiding. Zover zou het 
echter nooit komen. De Amerikaanse toetreding tot de oorlog in december 1941 leidde er namelijk 
toe dat het gerekruteerde personeel niet langer beschikbaar was voor vreemde krijgsdienst. De 
Nederlandse plannen waren daarmee van de ene op de andere dag van de baan.99 

Ondertussen was men ook in Groot-Brittannië zelf begonnen met het maken van plannen 
voor de oprichting van een eigen Spitfire-eenheid. De kansen om deze te realiseren waren eind 
1940 inmiddels wat rooskleuriger geworden. Er was niet langer sprake van een dreigende Duitse 
invasie, waardoor bij de Britse vliegscholen – in tegenstelling tot kort na aankomst in Groot-Brit-
tannië – nu wél kleine aantallen Nederlandse militairen konden worden gedetacheerd. Hiervoor 
bestond meer dan voldoende interesse. Kapitein Berdenis van Berlekom had eind 1940 inmid-
dels “een enorme stapel brieven liggen van jongelui” die een vliegende functie ambieerden.100 
Voor hen bestonden tot dan toe nauwelijks mogelijkheden, omdat toestemming van koningin 
Wilhelmina nodig was om in vreemde krijgsdienst te mogen treden. Slechts een enkeling kreeg 
hiervoor het groene licht. Begin december kwam hierin verandering. Door tussenkomst van 
prins Bernhard schiep het Air Ministry de mogelijkheid Nederlandse militairen voor een oplei-
ding bij de raf te detacheren. De vrijwilligers gingen deel uitmaken van de rafvr, waardoor zij 
– in tegenstelling tot het personeel van de mld – zowel administratief als operationeel onder Brits 

Een aantal Nederlandse leerling-vliegers van de ‘eerste groep’ krijgt medio 1941 theoretisch onderricht op een vlieg-
school. Op de eerste rij zitten van links naar rechts: Kees van Eendenburg, Jan Flinterman en Eugène van der Togt.
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bevel kwamen te staan. Gedurende hun detachering waren zij aan de Britse krijgstucht onderwor-
pen en droegen zij het Britse luchtmachtuniform.101 Voor de opleidingskosten kwam in juli 1941 
een aparte regeling tot stand.102 

Het was aanvankelijk vooral actief dienend personeel van de landmacht dat bij de raf werd 
gedetacheerd. Als eersten gingen in december 1940 twee reserveluitenants over. Beiden beschikten 
over enige vliegervaring en spraken goed Engels. Vervolgens trok in februari 1941 een groep van 25 
vrijwilligers het Britse luchtmachtuniform aan.103 In augustus volgde een tweede groep en begon-
nen de voorbereidingen voor de opname van een derde groep. Bij de legerleiding en op het minis-
terie rees echter spoedig weerstand tegen de overheveling van actief dienend landmachtpersoneel 
naar de raf. Zij gaven uitdrukkelijk voorrang aan de opbouw van de Irene Brigade. Dit was, vanuit 
de ogen van veel landmachtmilitairen bezien, volkomen logisch. De hoofdtaak van het krijgsmacht-
deel was immers de strijd op de grond en daarvoor diende te worden beschikt over zo’n sterk moge-
lijke gevechtseenheid. De ml was in de ogen van de landmachtleiding alleen bedoeld als hulpwapen 
voor ondersteuning van de grondtroepen. Voor de wederopbouw en versterking van de legervlieg-
dienst dienden daarom geen militairen uit de Irene Brigade te worden gebruikt. Reeds in augustus 
1940 trok de inspecteur der Nederlandse Troepen generaal-majoor Gerard Noothoven van Goor aan 
de bel bij minister van Defensie Dijxhoorn: “In de samenstelling der eenmaal opgerichte compag-
nieën zal (…) niet meer verandering mogen worden gebracht dan onvermijdelijk is en men zal niet 
telkens goede krachten mogen aftappen wil men niet bewerken dat het overblijvende een slap en 
bloedeloos geheel worde.” In augustus 1941 blokkeerde minister Hendrik van Boeijen, die inmiddels 
Dijxhoorn was opgevolgd, daarom voorlopig de overgang van landmachtpersoneel naar de raf. Hij 
wilde in de volgende maanden “persé een toestand van rust bevorderen”. Het duurde vervolgens tot 
eind 1941 voordat de toestemming voor de overgang van de derde groep alsnog afkwam.104

Op het oorlogstoneel deden zich tegelijkertijd grote veranderingen voor die ook hun weer-
slag hadden op de Nederlandse positie en die van zijn (lucht)strijdkrachten. Na de Japanse 
aanval op Pearl Harbor eind 1941, bevond Nederlands-Indië zich namelijk al snel in de frontli-
nie. Reeds begin maart 1942 landden Japanse troepen op verschillende plaatsen aan de noord-
kust van Java en een week later legden de Nederlandse troepen de wapens neer. Het verlies van 
Nederlands-Indië veranderde de politiek-militaire situatie rigoureus. Voortaan moest op twee 
fronten strijd worden geleverd: in Europa tegen Duitsland en Italië en in Zuidoost-Azië tegen 
Japan. Binnen de Nederlandse regering in Londen bestond eensgezindheid dat voorrang moest 
worden gegeven aan het verslaan van de nazi’s. De meeste militaire reserves moesten daarom 
beschikbaar worden gesteld voor de strijd in Europa. Minister Van Boeijen schreef eind maart 
1942 daarom ook aan zijn ambtgenoot Furstner: “Ik zou het bepaald ongewenscht achten, wan-
neer het vormen van een luchtmacht in Australië ten koste zou moeten gaan van hetgeen hier 
te lande reeds is bereikt en tot het gevolg zou leiden, dat onze activiteit in de Europeesche lucht 
verloren zou gaan.”105 Furstner zat grotendeels op dezelfde lijn, hoewel ‘zijn’ schepen en vlieg-
tuigen in Europa én in het gebied van de Stille Oceaan actief waren. De wederopbouw en verster-
king van de ml-knil en de mld in de Pacific dienden daarom, zo werd weldra duidelijk, hoofd-
zakelijk plaats te vinden met militairen die tijdig uit de kolonie naar Ceylon en Australië waren 
geëvacueerd.106 Hieronder bevond zich flink wat vliegend personeel dat eerst nog de opleiding 
moest voltooien. Van de voortzetting van de trainingen in Australië, zoals aanvankelijk was 
gepland, kwam weinig terecht. Gebrek aan brandstof, faciliteiten en materieel, alsook de drei-
ging van een Japanse invasie, leidden ertoe dat al na korte tijd moest worden uitgezien naar een 
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nieuwe opleidingslocatie. De Verenigde Staten boden uitkomst en stelden vliegveld Jackson in 
de staat Mississippi en enkele tientallen lestoestellen beschikbaar. Begin mei 1942 bereikte een 
detachement met ongeveer 440 leerling-vliegers van beide vliegdiensten de plaats van bestem-
ming. Zij gingen deel uitmaken van de nieuw opgerichte Royal Netherlands Military Flying School 
(rnmfs), waarover de commandant van de ml-knil, generaal-majoor Ludolph van Oyen, de 
scepter ging zwaaien. De uit Nederlands-Indië ontkomen leerling-vliegers van de ml-knil en 
mld werden op Jackson aangevuld met een handjevol in Noord- en Zuid-Amerika opgekomen 
dienstplichtigen en een klein aantal Engelandvaarders.107 Dankzij de grote voortvarendheid 
die de Amerikaanse autoriteiten aan de dag legden, konden de opleidingen al in de zomer van 
1942 beginnen. Die vonden verspreid over verschillende vliegvelden en locaties rondom Jackson 
plaats.108 De meeste militairen ondergingen na hun brevettering ook nog hun gevechtstraining 
in de Verenigde Staten en in sommige gevallen in Canada.109 De verdeling van de bemanningen 
over de verschillende bestemmingen was – door de grote tekorten aan personeel – onderwerp 
van verhitte discussies tussen de ministers van Koloniën, Oorlog en Marine. Medio 1942, na een 
bezoek van minister Furstner aan Jackson, kon pas de definitieve verdeling worden vastgesteld. 
Het merendeel van het opgeleide personeel keerde uiteindelijk terug naar het Verre Oosten.110 
In totaal ontvingen in het zuiden van de Verenigde Staten 250 Nederlanders het vliegbrevet en 
werden enkele tientallen militairen getraind tot waarnemer, vliegtuigtelegrafist en boordschut-
ter.111 De rnmfs leverde daarmee een belangrijk aandeel aan de Nederlandse militaire inzet in 
vooral het Verre Oosten, maar evenzeer in Europa, want van het in de Verenigde Staten opgeleide 
personeel, kwam 98 man – voornamelijk vliegers en waarnemers – in Groot-Brittannië terecht, 
waar zij werden gedetacheerd bij (Nederlandse) eenheden van de raf en de faa. Het ging hierbij 
voornamelijk om vliegend personeel van de mld, hoewel er ook enkele ml-knil’er tussen zaten.

De mogelijkheid om ook het in Groot-Brittannië voor de raf gerekruteerde Nederlandse 
personeel op te leiden bij de rnmfs, werd, hoewel dit op het eerste gezicht logisch lijkt, nooit 
serieus overwogen. Vanuit Groot-Brittannië trokken slechts enkele vrijwilligers naar Jackson 
voor hun vliegtraining.112 Dit had meerdere oorzaken. In de eerste plaats was juist in het voorjaar 
van 1942 tussen Nederland en Groot-Brittannië het zogenoemde combined navy/army scheme van 
kracht geworden (waarover hierna meer), waarbij was afgesproken dat op reguliere basis een 
aantal Nederlandse leerling-vliegers in de opleidingskanalen van het bcatp zou worden opge-
nomen. Voorts was het van groot belang dat het voor de raf bestemde Nederlandse personeel, 
zo veel mogelijk een opleiding kreeg volgens de Britse maatstaven. Ten slotte achtten de Neder-
landse autoriteiten het ongewenst de Nederlandse leerling-vliegers die waren bestemd voor de 
Britse luchtstrijdkrachten op een eigen vliegschool te trainen, omdat dit hun kennis van het 
Engels niet zou bevorderen.113 De via de vliegschool van Jackson in Groot-Brittannië arriverende 
oorlogsvliegers bewezen overigens grotendeels het tegendeel. Hun inpassing in de Britse gele-
deren verliep zo goed als probleemloos. Van aanzienlijke niveauverschillen tussen de Britse en 
Amerikaanse opleidingen was geen sprake en de te Jackson opgeleide oorlogsvliegers kampten 
niet met grotere taalproblemen dan hun collega’s die via Britse kanalen waren getraind.

Opleiding via Britse kanalen

Vanaf begin 1942 groeide in Londen steeds meer het besef dat het, voor de instandhouding van 
het 320 Squadron bij de mld en de oprichting van een eigen squadron voor de ml, noodzakelijk 
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was om op regelmatige basis vrijwilligers bij de raf te detacheren voor een vliegopleiding. Na 
overleg tussen beide departementen en het Air Ministry, vaardigden de ministers Furstner en Van 
Boeijen op 23 maart 1942 een gemeenschappelijke ministeriële beschikking uit, die de instelling 
van het zogenoemde combined navy/army scheme aankondigde.114 Dit schema behelsde het iedere 
vier weken detacheren van tien Nederlandse militairen bij de rafvr voor de vlieg- of waarnemer-
opleiding. Leerling-vliegers die een opleiding kregen als vlieger op bommenwerpers of werden 
getraind als waarnemer, gingen na hun opleiding over naar de mld. Jachtvliegers waren voor de 
ml en bleven voor de rest van de oorlog bij de rafvr gedetacheerd.115 De selectie van kandidaten 
geschiedde door een commissie waarin vertegenwoordigers van beide ministeries zitting had-
den.116 Wanneer de uitverkorenen deze schifting ‘overleefden’, volgde een antecedentenonderzoek 
door een Britse security board.117 Meestal was dit veiligheidsonderzoek een formaliteit.118 Bij een 
betrouwbare indruk was de weg vrij om te worden voorgedragen voor de Britse selectie- en keu-
ringsprocedure. Was de kandidaat lichamelijk en psychisch geschikt, dan werd hij in opleiding 
genomen. Om de operationele gelederen van de landmacht en marine niet verder uit te dunnen, 
kwamen voortaan in principe nog slechts twee categorieën personeel in aanmerking: vrijwilligers 
van overzee die alleen bij de raf in dienst wilden én Engelandvaarders. Vooral onder deze laatste 
groep genoot de raf grote populariteit. “Als je naar Engeland ging, dan wilde je vliegen of bij de 
marine. Dat was waarvoor je ontsnapte”, aldus Erik Hazelhoff Roelfzema.119 

Aanvankelijk kon moeiteloos worden voldaan aan de maandelijkse levering van tien kan-
didaten. Vanaf begin 1943 werd het echter, door de alsmaar slinkende stroom rekruten, steeds 
moeilijker voldoende Nederlandse vrijwilligers te vinden. “Resources rather slender”, zo consta-
teerde het Air Ministry in juni van dat jaar.120 Toen in de herfst nog geen verbetering was opge-
treden, waarschuwde de director van het Directorate of Allied Air Co-operation and Foreign Liaison 
(dafl), air commodore Frank Beaumont, dat “at all events” aan de verplichtingen moest worden 
voldaan, omdat anders het voortbestaan van de Nederlandse luchtstrijdkrachten in Groot-Brit-
tannië op het spel stond.121 Ondanks deze brandbrief nam de Nederlandse regering geen extra 
maatregelen.122 Bij het 320 Squadron moesten hierdoor vanaf de nazomer van 1944 steeds vaker 
opengevallen plaatsen met buitenlandse oorlogsvliegers worden opgevuld. Bij het 322 Squadron 
deed zich vanaf het voorjaar van 1945 een zelfde tendens voor.123 Ondanks de ernstige personeels-
tekorten bij de squadrons gaven de marine en vooral de landmacht weinig prioriteit aan het op 
sterkte houden van hun vliegdiensten. Veel mogelijkheden hadden zij ook niet. Zeker na het ver-
lies van Nederlands-Indië konden alleen nog nieuwe rekruten worden aangetrokken uit de gele-
deren van de dienstplichtigen en Engelandvaarders en onder hen bevond zich te weinig geschikt 
personeel om volledig aan de vraag te kunnen voldoen. Bovendien bleef, zoals al aangegeven, bij 
de landmachtleiding en in mindere mate bij de marineleiding de hele oorlog de prioriteit uit-
gaan naar het ‘vullen’ en verder versterken van de Irene Brigade en de ‘varende’ marine.

De training van het Nederlandse personeel in de raf verliep geheel binnen de kaders van het 
British Commonwealth Air Training Plan (bcatp). Deze bestond voor aspirant-vliegers uit grof-
weg zes verschillende fasen: de opkomst, de militaire vorming, de grading course, de elementaire 
vliegopleiding, de gevorderde vliegopleiding en de operationele training. De carrière van de 
meeste Nederlandse vrijwilligers begon bij het Aircrew Receiving Centre (acrc) te Abbey Lodge 
in het centrum van Londen. Hier werden zij geplaatst onder de Britse krijgstucht en namen zij 
hun raf-nummer, identiteitspas, uitrusting en uniform in ontvangst.124 Om aan de buitenwe-
reld duidelijk te maken dat zij in opleiding waren voor een vliegende functie, was hun veld-
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muts gedurende de eerste trainingsperiode voorzien van een witte strook stof. Verder kregen zij 
een serie inentingen en ondergingen zij (nogmaals) een medisch onderzoek. In de korte tijd op 
het acrc stonden vrijwel dagelijks Engelse les, sport en onderricht over de organisatie van de 
raf op het programma.125 Ongeacht hun eerdere rang werden officieren allemaal tot pilot officer 
(tweede luitenant) benoemd en minderen tot aircraftman second class (soldaat der tweede klasse). 
Hoewel dit voor veel vrijwilligers een degradatie betekende, maalden zij daar over het algemeen 
niet erg om. “In de r.a.f. (…) verlies ik mijn strepen en moet ik weer van voren af aan beginnen. 
Maar dat kan mij niets schelen. De luchtmacht is tenminste een wapen dat iets doet, terwijl het 
leger (…) stil zit”, zo schreef Hans Heukensfeldt Jansen begin januari 1941.126 

 Na het korte verblijf op het opkomstdepot verhuisden de rekruten voor de acht weken 
durende militaire basistraining naar een Initial Training Wing (itw). Aanvankelijk doorliepen 
de Nederlandse trainees deze vooral bij 2 itw op het universiteitsterrein van Cambridge. Later 
in de oorlog kregen zij hun basistraining veelal bij 11 itw in de badplaats Scarborough.127 Veel 
aandacht was er tijdens de militaire vorming voor sport en exercitie.128 Daarnaast verbleven de 
leerlingen talloze uren in de schoolbanken. Behalve algemene vakken als wiskunde, bestuurs-
kunde, recht, gezondheidsleer, aardrijkskunde en hygiëne, kwamen luchtmachtgerelateerde 
onderwerpen als navigatie, meteorologie, vliegtuigherkenning, vliegtuigmotoren en bewape-
ning aan bod. De theoretische lessen vonden uitsluitend in het Engels plaats. Voor Nederlanders 
die hun middelbare schooldiploma op zak hadden, leverde dit geen al te grote problemen op. 
Cadetten met minder opleiding hadden aanzienlijk meer moeite met de leerstof. Dat vond ook 
een uit Nederland overgekomen Engelandvaarder. “Niets is moeilijker in een vreemde taal dan 
vaktermen en in ons schoolengels hadden wij dat niet geleerd. Was de cursus voor de Engelsen 
al een hele opgaaf, voor ons was het nog [eens] extra moeilijk.”129 Daardoor beschouwden velen 
de basisopleiding als intensief, vooral ook omdat gelegenheid om extra te studeren in de regel 
ontbrak. Doordat de leerlingen dagelijks tussen zes uur ’s morgens en tien uur ’s avonds in de 
weer waren, was tussendoor op adem komen er volgens Jan van Arkel nauwelijks bij: “Het was 
afknijpen volgens de Engelse traditie.”130 

Na de militaire vorming ving de eigenlijke vliegopleiding aan. Aanvankelijk begonnen de 
leerlingen direct met de elementaire training, maar vanwege de grote uitval moest begin 1942 
eerst de zogenoemde grading course worden doorlopen. De Nederlandse rekruten werkten deze 
normaliter af bij 7 Elementary Flying Training School (efts) op het vliegveld Desford bij Leices-
ter. De grading course bestond uit twaalf uur vliegles op de De Havilland Tiger Moth, een kleine 
dubbeldekker met een licht motortje van amper zestig pk. De achter elkaar gezeten leerling 
en instructeur communiceerden in de open cockpit met elkaar via een spreekbuis. Omdat de 
luchtvaart voor veel Nederlanders in deze tijd nog een betrekkelijk nieuw fenomeen was, had 
menige rekruut bij het begin van de cursus nog nooit gevlogen.131 Vaak leidden de eerste vluch-
ten daarom tot veel enthousiasme. Ook bij Jacques Erwteman was dit het geval. “Ik vind het 
mieters, alhoewel mijn maag er anders over denkt. Maar dat mag niet hinderen en zal wel voor-
bijgaan”, schreef hij in januari 1943.132 Het was echter niet alleen genieten. De grading course was 
namelijk vooral bedoeld om na te gaan of de leerlingen over voldoende vliegaanleg beschikten. 
Daarvoor ondergingen zij gedurende de cursus drie keer een vliegtest. Op basis van het daarbij 
behaalde aantal punten, het persoonlijk oordeel van de instructeur en het wel of niet solo gaan 
binnen de gestelde termijn, viel het besluit of de kandidaat werd toegelaten tot de eigenlijke 
vliegopleiding. Het waren “uiterst spannende” en volgens sommigen zelfs “zenuwslopende” 
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weken, waarbij een relatief groot aantal van de leerlingen afviel.133 Onder hen bevonden zich ook 
diverse Nederlandse kandidaten, onder wie de hiervoor genoemde Erwteman. Bijna alle afvallers 
gingen over naar de waarnemeropleiding.

Doordat na 1940 steeds meer raf-vliegscholen naar Canada werden overgeplaatst, vertrok-
ken vanaf het voorjaar van 1942 ook bijna alle Nederlandse aspirant-vliegers en waarnemers voor 
hun vervolgopleiding naar Noord-Amerika.134 Het voor Canada bestemde personeel verbleef in 
afwachting van de oversteek in het Aircrew Despatch Centre (acdc), een depot dat zich in Heaton 
Park te Manchester bevond.135 Zodra scheepsruimte beschikbaar was, vertrokken zij vervolgens 
naar havensteden als Liverpool of Gourock voor inscheping naar Noord-Amerika. Ondanks het 
grote onderzeebootgevaar liet geen enkele Nederlandse leerling-vlieger bij de oversteek van en 
naar Canada het leven. Deels kwam dit doordat de overtocht vaak werd gemaakt op passagiers-
schepen als de Queen Elizabeth en Queen Mary, die door hun snelheid zo goed als ongrijpbaar 
waren voor onderzeeboten. In Canada aangekomen vormde het 31 Personnel Depot (31 pd) te 
Moncton in New Brunswick de eerstvolgende halte. Dit was een groot doorgangskamp dat, net 
als Heaton Park, fungeerde als een soort wachtkamer voor komende en vertrekkende militairen. 
Na korte tijd stapten de leerling-vliegers op de trein en gingen op weg naar een van de vele vlieg-
scholen. Voor bijna alle Nederlanders was dit het door burgerinstructeurs gerunde 31 efts op 
het vliegveld De Winton bij Calgary. De hier gegeven basisvliegopleiding duurde zes tot zeven 
weken, waarbij zo’n tachtig vlieguren op het lesprogramma stonden. Aanvankelijk trainden de 
cadetten te De Winton op de Boeing Stearman, een robuuste tweedekker met een stermotor. 
Deze werd echter al snel ingeruild voor de Tiger Moth, die overigens vanwege de koude winters 
in Noord-Amerika was voorzien van een dichte cabine. Vanaf 1943 werd gevlogen met de Fair-
child Cornell, een moderne tweepersoons laagdekker.136 

Leerling-vliegers bij een Harvard van 34 Service Flying Training School op Medicine Hat. Enkele tientallen jonge 
Nederlanders kregen op deze vliegschool in Canada hun brevet uitgereikt.
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Bij de vlieglessen stond het aanleren van standaardmanoeuvres centraal. Aan bod kwamen 
onder meer het starten en landen, het rechtuit vliegen, het draaien van bochten en het overtrek-
ken van het toestel. Nadat de cadetten deze eerste beginselen onder de knie hadden, volgde het 
vliegen bij duisternis, het instrumentvliegen en het ‘droog’ oefenen op de linktrainer. Onge-
veer de helft van de tijd werd besteed aan theorielessen. Aan het eind van de cursus volgde een 
officiële vliegtest en een theoretisch examen.137 Tevens viel daarbij het besluit of de pupil ver-
der zou worden opgeleid tot vlieger op éénmotorige of op meermotorige toestellen.138 Over het 
algemeen kwamen de jongere en qua karakter wat meer onstuimige en extroverte types, die in 
hun vliegen veel agressiviteit aan de dag legden, op de jachtvliegopleiding terecht. De wat meer 
bedaarde, berekenende en vaak ook wat oudere rekruten met verantwoordelijkheidsgevoel en 
een sterk gemeenschappelijk besef, verhuisden in de regel naar de opleiding op meermotorige 
toestellen.139 Deze toewijzing vond overigens niet plaats op basis van een wetenschappelijke 
methode, maar geheel naar persoonlijk inzicht van de instructeurs. Met de Slag om Engeland 
nog vers in het geheugen ging de voorkeur van de meeste leerlingen vanzelfsprekend uit naar de 
meer aansprekende functie van jachtvlieger. Voor ongeveer de helft van de Nederlandse cadet-
ten ging deze wens ook daadwerkelijk in vervulling. Dit was een aanmerkelijk hoger percentage 
dan bij de rest van de raf-rekruten en hield verband met een afspraak tussen de Nederlandse 
autoriteiten en het Air Ministry. Om zowel een jachteskader voor de ml te kunnen oprichten, 
als het bestaande 320 Squadron van de mld op sterkte te kunnen houden, was namelijk over-
eengekomen dat de helft van de leerlingen zou worden klaargestoomd voor jachtvlieger en de 
andere helft voor bommenwerpervlieger. Van de Britse rekruten ging de overgrote meerderheid 
in opleiding voor bommenwerpercaptain, omdat hieraan de meeste behoefte was. 

De Nederlandse jachtvliegers in spe belandden op 34 Service Flying Training School (sfts) te 
Medicine Hat, waar met de North-American Harvard werd gevlogen.140 Dit was een metalen 
laagdekker met twee zitplaatsen achter elkaar, een dichte cabine, een intrekbaar landingsgestel 
en een krachtige stermotor. De Harvard kon een snelheid van zo’n 330 km/h ontwikkelen en deed 
al sterk denken aan de in gebruik zijnde jachtvliegtuigen.141 De andere helft van de leerlingen 
verhuisde naar de op Moose Jaw gevestigde 32 sfts, die was uitgerust met de Airspeed Oxford. 
Dit vrijwel geheel houten tweemotorige vliegtuig kon een maximum snelheid van rond de 300 
km/h halen. De vlieger en instructeur zaten naast elkaar.142 In tegenstelling tot 31 efts op De 
Winton waren de 32 sfts en de 34 sfts uit Groot-Brittannië naar Canada overgebracht en ston-
den geheel onder de controle van de raf. Daardoor heerste er, in vergelijking met de tamelijk 
relaxte ambiance op De Winton, een veel striktere, militaire sfeer.143 Tijdens de tussen de twaalf 
en zestien weken durende cursus (in 1944 werd deze verlengd tot 28 weken) vlogen de cadetten 
honderd tot honderdvijftig uur, waarbij vliegbewegingen met een hogere moeilijkheidsgraad 
op het programma stonden, zoals het blind-, nacht-, formatie- en (voor jachtvliegers) kunst-
vliegen. Ook het navigeren werd veelvuldig beoefend, maar dat gaf in het weidse prairiegebied 
relatief weinig problemen door de kaarsrechte percelen, wegen en spoorlijnen en het bijna altijd 
uitstekende zicht. In het uiterste geval kon de cadet altijd nog “de naam van het dorp op een van 
de graansilo’s aflezen”.144 Behalve in de lucht, brachten de leerling-vliegers een flink gedeelte van 
hun tijd door in de al genoemde linktrainers. Deze vluchtnabootsers waren vooral bedoeld om 
het vliegen op instrumenten onder de knie te krijgen.145 Het hoge trainingstempo, de intensiteit 
van de opleiding, de onervarenheid van de leerlingen en ongeautoriseerd stunt- en laagvliegen, 
hadden tot gevolg dat tijdens het bcatp zeer frequent ongelukken plaatsvonden. Daarbij kwa-
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men in de vijf oorlogsjaren meer dan 850 leerling-vliegers om het leven. Onder de slachtoffers 
waren 16 Nederlanders.146 

De belangenbehartiging van de pupillen in Noord-Amerika lag vanaf medio 1943 officieel in 
handen van het hoofd van het Militaire Bureau van het Consulaat-Generaal in Montréal.147 Daar-
naast hielden enkele bij de vliegscholen gedetacheerde Nederlandse instructeurs een oogje in het 
zeil.148 Nederland beschikte niet, zoals een aantal andere landen, over een speciale liaisonofficier 
bij de United Kingdom Air Liaison Mission (ukalm) in Ottawa. Hoewel de voordelen van een derge-
lijke functionaris werden erkend, wees de raf een verzoek om ook een Nederlandse liaisonofficier 
bij de ukalm te plaatsen van de hand vanwege het kleine aantal Nederlandse leerling-vliegers 
in Canada.149 Een functionaris die “terstond kwam aandraven om de brokken weer aan elkaar te 
praten” ontbrak hierdoor.150 Daarom werden in de zomer van 1944 eerdere plannen om het hoofd 
van het Militaire Bureau tevens te benoemen tot militair attaché nieuw leven in geblazen. Van een 
realisatie hiervan kwam het voor mei 1945 echter niet meer.151 Dit had tot gevolg dat de leerling-
vliegers bij problemen grotendeels op zichzelf waren aangewezen. Of het aantal uit de vliegoplei-
ding verwijderde trainees hierdoor hoger is uitgevallen dan bij andere landen, is niet met zeker-
heid vast te stellen. Voordelig is het in ieder geval niet geweest, omdat nu ter plekke niemand voor 
de Nederlandse leerling-vliegers in de bres kon springen. Desalniettemin ontvingen in totaal 263 
Nederlandse oorlogsvliegers hun vliegbrevet in de raf, waarbij zij, afhankelijk van het trainings-
resultaat de kwalificatie average, above average of het zeer uitzonderlijke exceptional in hun vlie-
gerlogboek kregen aangetekend. De overgrote meerderheid werd als gemiddeld beoordeeld. Een 
onbekend, maar klein aantal gebrevetteerden kreeg de kwalificatie van above average. 

Enkele Oxfords van 32 Service Flying Training School vliegen begin 1943 boven het uitgestrekte Canadese prairie-
gebied. 
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Terwijl de brevetuitreiking in Groot-Brittannië zonder veel vertoon geschiedde, ging in Canada 
de plechtigheid vaak met feestelijkheden gepaard.152 Al op de vooravond van de brevettering was 
er het zogenaamde graduation diner voor leerlingen en instructeurs.153 De volgende dag vond de 
uitreiking plaats tijdens een zogenaamde wings parade op de appelplaats, in een hangaar of in het 
centrum van het nabijgelegen dorp of de stad. Het eigenlijke opspelden van de vliegerwing deed 
meestal de commandant van de vliegschool of een notabele.154 Ook de gedurende de oorlogsjaren 
met haar kinderen in Canada verblijvende prinses Juliana en het hoofd van het Militaire Bureau 
van het Consulaat-Generaal reikten een aantal Nederlanders de wings uit.155 Vanzelfsprekend kon-
den diegenen die hun einddoel hadden bereikt hun geluk niet op. “Je voelde je ineens een ander 
mens”, zo omschreef Robbert van Zinnicq Bergmann zijn gevoel de eerste tijd na de uitreiking. 
“Wij liepen echt met de borst vooruit en weer of geen weer, er werd geen overjas gedragen.”156 

Tegelijk met de brevettering vond de bevordering plaats. Zoals bij Britse militairen gebrui-
kelijk was, kregen de meesten de rang van sergeant. Ongeveer een derde van de leerlingen werd 
benoemd tot pilot officer. De voor officier uitverkoren cadetten behoorden doorgaans tot de 
best geklasseerden van hun cursus en beschikten in de ogen van hun instructeurs over leider-
schapskwaliteiten.157 In tegenstelling tot bij de Britse militairen speelde de achtergrond van het 
Nederlandse personeel niet of nauwelijks een rol bij de toekenning van de officiers- of onderof-
ficiersrang. Illustratief hiervoor is dat enkele Nederlanders van adellijke afkomst ‘slechts’ tot 
sergeant werden benoemd. Kennelijk vonden de Britse instructeurs het veel lastiger om bij het 
Nederlandse personeel vast te stellen wie van goede komaf was.158 Overigens konden de oorlogs-
vliegers, wanneer zij eenmaal bij een operationele eenheid waren ingedeeld, een verzoek tot pro-
motie indienen. Zij dienden daarvoor eerst een zogenaamd application form in te vullen. Vervol-
gens wachtte een gesprek met de commandant, die daarop al dan niet aan de hogere autoriteiten 
kon adviseren om de aanvraag positief te beoordelen. Diverse Nederlandse oorlogsvliegers zijn 
op deze manier tot de officiersrangen doorgedrongen. 

Omdat de Nederlandse vliegers in de rafvr formeel in Britse dienst waren, kon het Minis-
terie van Oorlog geen invloed uitoefenen op de bevordering.159 Dit lag vanaf begin af aan heel 
gevoelig binnen het ministerie en al snel woedde een felle discussie of de bij de raf gedeta-
cheerde militairen die door de Britse autoriteiten tot officier waren benoemd, binnen de Neder-
landse strijdkrachten een gelijkwaardige rang moesten krijgen. Uiteindelijk hakte de minister 
van Oorlog de knoop door en besloot dat de Britse benoemingen zouden worden overgenomen 
“tenzy [er] bizondere redenen [zijn] zich daartegen te verzetten”. Naast zijn aanstelling tot pilot 
officer, kreeg de Nederlandse vlieger daarmee ook tegelijk de rang van reserve-tweede luitenant. 
Veel beroepsofficieren konden zich maar moeilijk in dit besluit vinden. Het reservepersoneel 
was naar hun oordeel niet of nauwelijks geschikt om als officier te dienen, omdat het te weinig 
bekend was met de militaire organisatie, onvoldoende kennis had van de gezagsverhoudingen 
binnen het defensiebestel en te weinig notie had van de bestaande gebruiken en tradities. Niet-
beroepspersoneel was, kortom, onvoldoende geworteld in de Nederlandse krijgsmacht om “zo 
maar uit het niets” tot officier te kunnen worden benoemd.160 Overigens kregen de Nederlandse 
militairen die waren ingedeeld bij de rafvr, pas definitief de officiersrang wanneer de Neder-
landse autoriteiten in Londen daarmee hadden ingestemd. In afwachting van hun beëdiging, 
die vaak enige maanden op zich liet wachten, gingen zij ‘gewoon’ als sergeant door het leven.161 

Ook bevorderingen van actief dienende oorlogsvliegers in de raf stuitten herhaaldelijk op 
problemen omdat zij volgens de Nederlandse regels – waarbij promotie plaatsvond op basis van 
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anciënniteit – daar vaak nog helemaal niet aan toe waren. Toch werden zij ook in zulke gevallen 
na enige tijd bij hun eigen krijgsmachtdeel voor bevordering voorgedragen vanwege het “gevaar-
lijk operatief werk” dat zij verrichtten. Het betrof in de meeste gevallen overigens alleen een tijde-
lijke promotie.162 De in augustus 1943 aangetreden nieuwe inspecteur der Nederlandse Troepen, 
kolonel der mariniers Mattheus de Bruijne, was een erkend tegenstander van dit beleid. “Het valt 
te betreuren”, zo schreef hij in oktober 1943 aan minister van Oorlog, jhr. Otto van Lidth de Jeude, 
“dat meer en meer het stelsel is aanvaard, waarbij burgers, zonder militaire opvoeding, doch 
slechts na het volgen van enkele cursussen plotseling met veelal hooge rangen worden bekleed.”163 
Van Lidth de Jeude zelf vond dit veel minder bezwaarlijk. Volgens hem moest in het oog worden 
gehouden dat het tijdelijk bevorderen van personeel “onder de drang der omstandigheden” als 
noodmaatregel was ontstaan. Er kon door de nauwe samenwerking met de Britse krijgsmacht 
en het beperkte aantal officieren in Groot-Brittannië nu eenmaal niet, zo vond de bewindsman, 
star worden vastgehouden aan de vooroorlogse regelgeving. “Ik denk hierbij onder meer aan de 
jonge 2e luitenants, die bij de r.a.f. zijn gedetacheerd en in actieven dienst zijn en die aldaar vrij 
snel promotie hebben gemaakt. Het komt mij niet anders dan billijk voor, dat voor hen de rang 
in de Britsche luchtmacht maatgevend moet zijn”, verdedigde hij zijn keuze voor de constructie 
van het tijdelijk bevorderen.164 Jaloezie en afgunst speelden een belangrijke rol bij de weerstand 
tegen het tijdelijk bevorderen van het dienstplichtig en reservepersoneel. Veel beroepsofficieren, 
die doorgaans geen operationele functie meer vervulden en daardoor geen kans meer maakten 
op een dergelijke snelle promotie, zagen zich zo op de carrièreladder ‘ingehaald’ door ‘burgers in 
uniform’. Uiteindelijk zouden zij echter aan het langste eind trekken, omdat veel van de tijdelijke 
bevorderingen na afloop van de oorlog snel weer werden teruggedraaid. Dit zorgde ook onder de 
oorlogsvliegers voor de nodige frustraties en was voor velen een van de beweegredenen om na 
mei 1945 de militaire dienst zo snel mogelijk te verlaten (zie pag. 335).

Lang niet alle rekruten haalden de eindstreep en het felbegeerde vliegbrevet. In jargon stond 
dit bekend als washing out.165 Nederlandse leerlingen hadden – ook al kampten zij soms met taal-
problemen – geen streepje voor op hun collega’s uit Angelsaksische landen en dienden aan pre-
cies dezelfde eisen te voldoen om hun opleiding tot een goed einde te brengen. Bijna 45 van de 
ruim 300 Nederlandse leerlingen die waren bestemd voor de opleiding van vlieger of waarnemer, 
wisten hun opleiding niet met succes af te ronden. Dit is bijna 15% van alle oorlogsvliegers die in 

Leerling-vlieger Marcus Dwinger zet de 
route uit voor een nieuwe trainingsvlucht. 
De Engelandvaarder was een van de laatste 
Nederlanders die in Canada werd gebrevet-
teerd. Hij keerde pas in de zomer van 1945 
terug naar Groot-Brittannië.
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Groot-Brittannië of Canada de vlieg- of waarnemeropleiding begonnen.166 Het afvalpercentage 
van Angelsaksisch personeel lag slechts een fractie hoger (19%). Dat toch zo’n groot percentage 
Nederlandse pupillen uit de opleiding werd verwijderd was niet zo opzienbarend. Hoewel zij 
uitermate goed waren gemotiveerd en vaker een gedeelte van de opleiding mochten overdoen, 
kampten zij, zoals gezegd, ook veelvuldig met aanpassings- en vooral taalproblemen. Boven-
dien waren zij in Canada, zoals al aangegeven, grotendeels op zichzelf aangewezen. Bij twijfel 
lag hun lot geheel in handen van de instructeur. Mogelijk waren de afvalpercentages iets lager 
geweest wanneer een eigen liaisonofficier in Canada de belangen van de Nederlandse rekruten 
had kunnen behartigen.167 Verwijdering uit de opleiding betekende voor de Nederlandse leer-
lingen bijna altijd een fikse domper. “Ik voelde me de eerste tijd diep ongelukkig en heb (…) 
menig traantje laten vallen”, aldus Jaap Boom die zijn vliegerdroom na 26 lesuren in duigen zag 
vallen.168 In geval van eliminatie vertrok de leerling naar Trenton bij Toronto, waar hij voor een 
Re-Selection Board moest verschijnen. De meeste afgewezen leerling-vliegers stapten over naar de 
waarnemeropleiding.169 

Om te kunnen worden gekwalificeerd voor de functie van waarnemer moest zowel de cursus 
voor navigator als die voor bommenrichter-boordschutter worden gevolgd. Aspirant-waarne-
mers begonnen met de ongeveer acht weken durende cursus tot bommenrichter en boordschut-
ter op een Bombing and Gunnery School (b&gs), meestal 6 b&gs te Mountain View. Het eerste 
gedeelte stond in het teken van de training tot mitrailleurschutter. De tweede fase was gere-
serveerd voor de bommenrichteropleiding. Beide cursussen waren – net als de vliegopleiding – 
gesplitst in een theoretisch en praktijkgedeelte. De tijd in het klaslokaal werd besteed aan uitleg 
over de werking van mitrailleurs, geschutskoepels en bommenrichtapparatuur. Het praktijk-
gedeelte bestond onder meer uit het mitrailleurschieten en het bombarderen van gronddoelen 
met oefenbommen. Nadat zij zich hadden gekwalificeerd als bomb aimer, verkasten de Neder-
landse leerlingen naar een Air Observer School (aos) voor hun training tot navigator. Deze oplei-
ding, die doorgaans plaatsvond op 7 aos te Portage la Prairie, 8 aos te Ancienne Lorrette of   
9 aos te St. Johns, duurde ruim een halfjaar en was volgens Jan Heino Hommes, niet eenvoudig. 
“We had six hours lectures daily, varied with prodigal application in the air and had to spend 
several hours in the evening with our ‘homework’.”170 De leerlingen kregen onder meer les in 
navigatie, astronomie, meteorologie, kaartlezen en de werking van radar. Tussendoor werd het 
geleerde in de praktijk gebracht tijdens oefenvluchten met de Anson, waarbij de cadetten om 
de beurt als eerste of tweede navigator fungeerden. De navigatietrips vonden zowel overdag als  
’s nachts plaats. Het slot van de opleiding bestond uit een theoretisch eindexamen over de 
behandelde materie en twee lange overlandvluchten; één overdag en één ’s nachts. In totaal wer-
den 75 Nederlandse vrijwilligers onder Britse vlag tot waarnemer opgeleid.

De opleidingen voor de twee andere functies – die van vliegtuigtelegrafist en boordschutter 
– duurden aanmerkelijk korter en waren tevens minder intensief van aard. Zij vonden daarom vrij-
wel allemaal in Groot-Brittannië zelf plaats. De marine verzorgde de training voor vliegtuigtele-
grafisten aanvankelijk in Nederlands-Indië. Pas na de val van de overzeese kolonie kregen Neder-
landse vrijwilligers deze opleiding op een Signals School van de raf. In totaal 96 man werden 
deels of geheel via Britse kanalen opgeleid voor deze functie. Voorts werd ook de training van air 
gunners in eerste instantie in eigen beheer verzorgd bij het 320 Squadron. Vanaf medio 1941 kregen 
Nederlandse vrijwilligers deze training standaard op een Air Gunnery School (ags) van de raf.171 
Veel Nederlandse aspirant-boordschutters waren hiervoor een aantal weken bij respectievelijk 
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4 ags te Evanton in Schotland en 8 ags te Morpeth in Northumberland gedetacheerd. Voor de 
functie van boordschutter gaf zich nog al wat marinepersoneel van lagere rang – matrozen en 
mariniers – op als vrijwilliger. Ook op Engelandvaarders die niet in aanmerking kwamen voor 
een functie van vlieger of waarnemer, oefende de functie de nodige aantrekkingskracht uit, 
vooral omdat via deze weg in betrekkelijk korte tijd de operationele gelederen konden worden 
bereikt. Centraal tijdens de cursus stond de instructie over de werking van de mitrailleur en de 
geschutskoepel, les in vliegtuigherkenning en het schieten zelf, dat zowel op de grond als in de 
lucht plaatsvond. De theoretische lessen kostten veel van de gemotiveerde, maar relatief laag 
opgeleide en daardoor vaak slecht Engels sprekende Nederlandse aspirant-boordschutters nog 
de meeste moeite. “We konden (…) zo ongeveer tien woorden Engels, maar die woorden die wij 
kenden werden niet op de cursus gebruikt, dus begrepen we er niet veel aan”, aldus marinier Gerrit 
van der Wee, die er desalniettemin in slaagde eind 1941 zijn brevet te behalen. Hij was een van de 
uiteindelijk 103 Nederlanders die in Britse dienst werden opgeleid tot boordschutter.172 

Gevechtstraining

Wat na de brevettering nog restte, was de operationele training. Die vond grotendeels plaats in 
Groot-Brittannië zelf. De in Noord-Amerika opgeleide oorlogsvliegers belandden in afwachting 
hiervan eerst in No. 7 Personnel Reception Centre te Harrogate. In de eerste oorlogsjaren kwamen 
oorlogsvliegers die hun opleiding hadden afgerond vanuit dit depot direct bij een Operational 
Training Unit terecht. Weldra bleek echter dat de nieuw gebrevetteerde vliegers nog niet vol-
doende waren afgeoefend om zich in het veel drukkere en vaak door slecht weer geteisterde 
Britse luchtruim te kunnen redden. Vanaf medio 1942 werden nieuw gebrevetteerde vliegers 
daarom eerst naar een Advanced Flying Unit gedirigeerd voor een acclimatiseringscursus.173 Pas 
daarna vertrokken zij alsnog naar een Operational Training Unit. Voor aankomende jachtvliegers 
was dit een trainingseenheid die was uitgerust met éénmotorige jachtvliegtuigen als de Hurri-
cane, de Spitfire of de Mustang.174 Van deze toestellen bestonden geen tweezitters, waardoor de 
vlieger voorafgaande aan de maiden flight het moest doen met een uitgebreide grondinstructie. 
Desondanks verliep de kennismakingsvlucht bijna altijd zonder problemen. Wel maakten de 
veel grotere snelheid en wendbaarheid van deze vliegtuigen grote indruk. “Alsof je van een Mini 
op een drie liter racewagen overstapte”, zo typeerde Hans van Roosendaal later zijn eerste vlucht 
in een Spitfire.175 Wanneer de familiarisatie achter de rug was, begon pas de eigenlijke opera-
tionele training.176 Die bestond onder meer uit het formatievliegen, het beschieten van doel-
schijven en gronddoelen met scherpe munitie en het oefenen van het luchtgevecht met een gun 
camera.177 Jachtvliegers die waren bestemd voor de faa kregen bij de Britse marinevliegdienst 
een training die was toegespitst op het opereren vanaf vliegdekschepen. Na de conversie naar de 
Sea Hurricane en de Seafire en soms ook de Martlet, ondergingen zij de volledige opleiding tot 
operationeel jachtvlieger én leerden zij het opereren vanaf een vliegdek. De training voor deze 
laatste discipline begon met het ‘droog oefenen’ door middel van zogenaamde aerodrome dummy 
deck landings, gevolgd door minimaal vijf echte landingen op een carrier.178 

Het vliegend personeel dat met zware en lichte bommenwerpers, nachtjagers en trans-
portvliegtuigen ging vliegen, meldde zich bij Operational Training Units die waren voorzien van 
meermotorige toestellen. Het gros van de Nederlandse gezagvoerders, waarnemers, vliegtuigte-
legrafisten en boordschutters was, zoals hiervoor al is aangegeven, bestemd voor het 320 Squa-
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dron en kwam daardoor in de eerste oorlogshelft bij een met Hudsons uitgeruste otu op vlieg-
veld Silloth terecht. In de tweede oorlogshelft werden zij bij een trainingseenheid voor Mitchells 
op vliegveld Bicester ingedeeld. Op beide vliegvelden beschikte de mld over een eigen oplei-
dingsdetachement.179 Enkele tientallen andere oorlogsvliegers werden naar otu’s voor zware 
bommenwerpers, nachtjagers, vliegboten en transportvliegtuigen gedirigeerd. De operationele 
trainingseenheid was dus grotendeels bepalend voor de uiteindelijke bestemming van de nieuw 
gebrevetteerde gevechtsvlieger. De gevechtstraining voor meerkoppige bemanningen ging van 
start met het samenstellen van de crew. Dit geschiedde op tamelijk onorthodoxe wijze, namelijk 
door al het personeel van een nieuwe cursus in een ruimte samen te brengen en hen vervolgens 
opdracht te geven zelfstandig bemanningen te vormen. Ook Jaap ’t Hart, die gezagvoerder op 
een Lancaster zou worden, ging op deze manier te werk. “We werden allemaal, zo’n kleine 100 
man, bij elkaar geroepen in een grote hangaar; de commandant gaf een kort woord, besluitend 
met: ‘Now sort yourself out!’. De bedoeling was dat de vlieger vervolgens zelf door hier en daar 
een praatje te maken zijn bemanning bij elkaar ‘scharrelde’.” Achteraf bestempelde ’t Hart deze 
wijze van crewvorming als een gevaarlijke loterij. “Je had er immers geen idee van hoe die jon-
gens zich zouden gedragen als het ernst werd”, aldus ’t Hart.180 De Nederlanders die in reguliere 
raf-squadrons terechtkwamen werden vrijwel zonder uitzondering allemaal gezagvoerder van 
crews die vooral uit Britten, maar soms ook uit Canadezen, Australiërs en Nieuw-Zeelanders 
bestonden.181 Wanneer de nieuwe bemanning compleet was, begon de eigenlijke gevechtstrai-
ning. Die bestond eveneens eerst uit het ‘los komen’ op het toestel. Vervolgens beoefenden de 
nieuwe crews het starten en landen en werden urenlange navigatievluchten kriskras over Groot-
Brittannië gemaakt.182 Aan het eind van de training stond, om vast aan het echte werk te kunnen 

Ongevallen waren aan de orde van de dag in de raf en de faa. Dit ‘kraakje’ met een Seafire van het 761 Squadron 
op Henstridge, kwam op naam van marinejachtvlieger Ferdinand Herckenrath.



HOOFDSTUK 3146

‘ruiken’, soms ook nog een bombardements- of pamflettenvlucht naar bezet gebied op het pro-
gramma.183 De Nederlandse vliegers en hun bemanningen die bestemd waren voor viermotorige 
toestellen, vertrokken na de operationele training ten slotte nog naar zogenoemde Heavy Con-
version Units en Lancaster Finishing Schools voor de conversie naar een van deze zware bommen-
werpertypen. Overigens was de gevechtstraining, net als de opleiding zelf, behoorlijk risicovol. 
Talloze pasgevormde crews kwamen door vliegongevallen om het leven. Onder de dodelijke 
slachtoffers bevonden zich ook elf Nederlanders.184 

Naarmate de oorlog voortschreed namen de vliegopleiding en operationele training steeds 
meer tijd in beslag. Zo bereikte jachtvlieger Johannes Veen begin 1942 al na tien maanden trai-
ning en 180 vlieguren de operationele gelederen, terwijl zijn collega Servaas Aertsen er meer 
dan twee jaar en 440 vlieguren over deed, voordat hij zich in maart 1945 operationeel jachtvlie-
ger mocht noemen.185 Ook de wachttijd voor uit Canada terugkerende vliegers nam gaandeweg 
steeds verder toe. In de tweede helft van 1943 bedroeg deze al bijna vier en een halve maand. Het 
jaar daarop was de lengte van deze gedwongen pauze nog verder opgelopen. Jat van Mesdag 
bijvoorbeeld, verbleef een halfjaar in het personeelsdepot van Harrogate. “The entire thing is 
becoming rather desperate and so am I”, schreef hij in mei 1944.186 Van Mesdag bereikte uitein-
delijk nog ruim voor het eind van de oorlog een operationele eenheid. Dat gold niet voor leerling-
vliegers die in 1944 nog een flink gedeelte van hun opleiding moesten doorlopen. Zij vreesden 
terecht dat zij de ‘oorlog dreigden te gaan missen’ en bewogen hemel en aarde om de afronding 
van hun training te versnellen.187 Zo wierp leerling-vlieger Raymond Keijl in Canada zich kort 
na de landingen in Normandië op als spreekbuis van een groep verontruste Nederlandse leer-
lingen: “Onze keuze was bij aankomst in Engeland op de raf gevallen omdat wij aannamen dat 

De Identity Card for Foreign Air Personnel van Theo Gruter. Stuurmansleerling Gruter vluchtte via Zweden naar 
Engeland en nam vervolgens dienst bij de raf. Tijdens de laatste oorlogsmaanden vloog hij als waarnemer bij het 
320 Squadron.
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wij op deze wijze de geallieerde zaak het beste konden dienen. Thans ziet het er echter zoo uit 
dat onze training van zoodanige duur zal zijn, dat wij geen gelegenheid meer zullen krijgen om 
actief aan den strijd deel te nemen.”188 Zijn poging en die van verschillende andere Nederlanders 
om meer schot in de zaak te brengen, bleven echter goeddeels zonder resultaat. Ondanks Britse 
toezeggingen bereikten Nederlandse cadetten die na het voorjaar van 1943 met de vlieg- of waar-
nemeropleiding aanvingen – onder wie Keijl – niet meer voor het einde van de oorlog een ope-
rationele eenheid.189 Uiteindelijk ontvingen 334 vliegers, waarnemers, vliegtuigtelegrafisten en 
boordschutters hun brevet op een vliegschool van de raf in Groot-Brittannië. Voorts kregen 196 
oorlogsvliegers hun wings opgespeld in Canada. Al met al doorliepen dus 530 pupillen – meer 
dan 77% van alle tijdens de oorlogsjaren opgeleide oorlogsvliegers – een van de raf-opleidingen 
in Groot-Brittannië of Canada. Verder werden 25 anderen (ruim 3%) in de faa gebrevetteerd. 145 
oorlogsvliegers (17,4% van alle oorlogsvliegers met een brevet) waren reeds voor de oorlog in het 
bezit van hun ‘vink’. De Britse opleidingsweg was daarmee hoofdleverancier van de Nederlandse 
luchtstrijdkrachten in Groot-Brittannië.

In Britse squadrons

Zoals gezegd kwam, na de totstandkoming van het combined navy/army scheme in maart 1942, 
een verdeelsleutel tot stand voor de plaatsing van het in de raf opgeleide personeel. In prin-
cipe gingen vliegers voor meermotorige toestellen, waarnemers, vliegtuigtelegrafisten en 
boordschutters na hun opleiding over naar de mld. Zij werden na de brevettering uit de rafvr 
ontheven en voor de duur van de oorlog bij het 320 Squadron gedetacheerd. Alle jachtvliegers 
waren bestemd voor de ml en bleven ook na hun opleiding ‘gewoon’ aan de rafvr verbonden. 
Omdat het uiteindelijk tot juni 1943 duurde voordat voldoende personeel voorhanden was om 
een ml-squadron in de raf op te richten, was er tot die tijd geen andere mogelijkheid dan nieuw 
getrainde jachtvliegers vooralsnog in reguliere Britse eenheden onder te brengen. Daarnaast 
kwam, ondanks de gemaakte afspraken, ook een aantal bommenwerpercaptains en waarnemers 
in Britse squadrons terecht. Hieraan lagen meerdere oorzaken ten grondslag. Allereerst kregen 
sommige Nederlandse oorlogsvliegers min of meer per ongeluk – hoewel het Air Ministry zo veel 
mogelijk trachtte te voldoen aan de wens om nieuw opgeleid personeel bij Nederlandse eenhe-
den onder te brengen – een plaatsing bij een Britse eenheid. Ook kwam het voor dat oorlogs-
vliegers om medische of vliegtechnische redenen bij een ‘gewoon’ raf-squadron werden inge-
deeld.190 Voorts waren er oorlogsvliegers die zelf het initiatief voor een plaatsing in een reguliere 
eenheid namen.191 Ten slotte dienden de Nederlandse militaire autoriteiten soms ook zelf hiertoe 
een verzoek in bij het Air Ministry.192 

Het gevolg van dit alles was dat uiteindelijk 119 Nederlandse gevechtsvliegers tijdens hun 
vliegende loopbaan voor kortere of langere tijd bij ‘normale’ raf-squadrons dienden. Van 
hen waren er 83 zelfs hun gehele periode in een reguliere eenheid van de raf ingedeeld. Deze 
plaatsingen verliepen over het algemeen zonder problemen. De Nederlandse oorlogsvliegers 
voldeden goed, maar zij sprongen er niet uit. In tegenstelling tot een aantal Belgische, Noorse, 
Tsjecho-Slowaakse, Franse en Poolse oorlogsvliegers, wist bijvoorbeeld geen enkele Nederlan-
der de functie van squadroncommandant te bemachtigen. Wel dienden drie oorlogsvliegers als 
vluchtcommandant in een raf-squadron.193 Voor de Nederlandse autoriteiten kleefden er aan 
de detachering van vliegend personeel bij niet-Nederlandse squadrons overigens zowel voor- als 
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nadelen. Positief was dat relatief veel vliegers op deze manier kennis konden maken met verschil-
lende vormen van inzet. Voor de naoorlogse wederopbouw van de eigen luchtstrijdkrachten was 
het immers van groot belang dat zowel de marine als de landmacht over personeel kon beschik-
ken met (gevechts)ervaring in diverse disciplines en op een groot aantal verschillende vliegtuig-
typen.194 Daar tegenover stond dat plaatsing bij Britse eenheden publicitair gezien veel minder 
interessant was, omdat de activiteiten van de eigen gevechtsvliegers op deze manier nauwelijks 
‘zichtbaar’ waren. Alleen wanneer zij een opmerkelijke oorlogsprestatie leverden, kon er in de 
pers aandacht aan worden besteed, hetgeen, zoals we nog zullen zien, ook gebeurde.195 

De meeste Nederlandse oorlogsvliegers die bij Britse eenheden terechtkwamen, dienden in 
Fighter Command. In totaal zestig jachtvliegers werden vanaf 1941 bij diverse met Spitfires uitge-
ruste squadrons gedetacheerd. De eerste drie jachtvliegers waren overigens afkomstig van de ml-
knil. Om de financiële steun uit het overzeese gebiedsdeel voor onder meer het Spitfire Fonds 
onder de aandacht te brengen van de Britse bevolking, lanceerde prins Bernhard in de herfst van 
1940 het idee enkele vliegers van de Indische legervliegdienst naar Groot-Brittannië te halen om 
hen met de geschonken toestellen te laten opereren. Behalve dat het veel positieve publiciteit zou 
genereren, konden de Indische vliegers tegelijkertijd waardevolle gevechtservaringen opdoen. In 
april 1941 meldde het drietal, de luitenants Jan Bruinier en André Buys en sergeant Bram Pen-
nings, zich eerst bij het 92 en vervolgens bij het 611 Squadron.196 De detachering was uiteinde-
lijk niet erg succesvol. Pennings keerde reeds eind april niet terug van een gevechtsoperatie naar 

Jachtvliegers van het 222 Squadron omringen medio mei 1942 op North Weald hun vliegveldcommandant. Onder 
hen bevinden zich twee Nederlanders; de sergeants Kees van Houten (tweede van rechts) en Jan Flinterman 
(links, wijzend).
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Vlissingen, terwijl Buys in de loop van juni sneuvelde boven West-Frankrijk. Om de opgedane 
gevechtservaringen niet verloren te laten gaan, kreeg Bruinier vervolgens een vliegverbod opge-
legd. Hij keerde in de herfst terug naar Zuidoost-Azië.197 In de volgende maanden waren er nau-
welijks Nederlanders actief in Fighter Command. Pas vanaf eind 1941 begon hun aantal enigszins te 
groeien. Eind maart 1942 waren er inmiddels zestien actief in Britse fighter squadrons.198 Zij voer-
den een breed palet aan taken uit, zoals het overdag (en in sommige gevallen ’s nachts) verdedigen 
van het Britse luchtruim, het uitvoeren van bewakingsvluchten langs de Britse kust en het vliegen 
van offensieve sweep- en circus-operaties boven Noordwest-Frankrijk en België. Later in de oorlog 
lag de nadruk vooral op het escorteren van bommenwerpers en – na de landingen in Norman-
dië – het bestrijden van v-1’s en de ondersteuning van grondtroepen.199 Opvallend genoeg wist, 
zoals in het vorige hoofdstuk ook is geconstateerd, geen enkele Nederlander zich bij het selecte 
groepje raf-militairen te scharen dat zich luchtaas mocht noemen. Het meest succesvol was 
nog de bij het Nieuw-Zeelandse 488 Squadron ingedeelde flying officer Chris Vlotman. Hij wist 
samen met zijn Britse radaroperator, sergeant John Wood, met een Mosquito-nachtjager in 1944 
vier bevestigde luchtoverwinningen te boeken.200 Inclusief Vlotmans successen claimden Neder-
landse jachtvliegers in raf- en faa-dienst in totaal 32 vernietigde, waarschijnlijk vernietigde 
of beschadigde Duitse vliegtuigen (zie bijlage i). Dat onder meer de Poolse, Belgische en Noorse 
jachtvliegers aanmerkelijk succesvoller waren, had verschillende oorzaken.201 De belangrijkste 
oorzaak was dat in de eerste oorlogsfase, toen nog veelvuldig luchtgevechten plaatsvonden, nog 
maar slechts enkele Nederlandse jachtvliegers actief waren in Fighter Command. Toen het aantal 
jachtvliegers medio 1943 eenmaal tot enkele tientallen was toegenomen, liet de Luftwaffe zich nog 
maar sporadisch zien. Dit blijkt ook uit cijfers. Tussen maart en december 1944 daalde het aantal 
confrontaties in de lucht met maar liefst twee derde. Gegeven de omstandigheden heeft het de 
Nederlandse jachtvliegers dus ontbroken aan de mogelijkheid zich veelvuldig in luchtgevechten 
te onderscheiden. Het gevolg van dit alles was dat, in vergelijking met andere buitenlandse con-
tingenten, het aantal behaalde luchtoverwinningen relatief laag uitviel.202 

Vanaf het voorjaar van 1942 diende eveneens een aantal Nederlanders in Bomber Command. In 
totaal kwamen er tijdens de oorlogsperiode ruim dertig bij dit raf-onderdeel terecht. Zij namen 
bijna allemaal als gezagvoerder deel aan bombardementen op doelen op het continent. Onder 
meer participeerden de Nederlandse captains in de bekende aanvallen op Hamburg in juli 1943, 
het proefcentrum voor v-wapens in Peenemünde in augustus 1943, Neurenberg in maart 1944 
en Dresden in februari 1945.203 Behalve bombardementen voerden de bij Bomber Command inge-
deelde oorlogsvliegers ook zogenoemde gardening-vluchten uit, waarbij zeemijnen in havenin-
gangen en vaarwegen moesten worden gedropt. Voorts bevoorraadden zij verzetsgroepen door 
het droppen van wapens, munitie en radioapparatuur.204 Een laatste bijzondere taak was het 
tijdens operatie Manna vanaf lage hoogte uitgooien van voedsel boven het bezette westelijke 
gedeelte van Nederland, waar de bevolking in hongersnood verkeerde.205 Van de ruim dertig 
Nederlandse oorlogsvliegers in Bomber Command, kwamen er in totaal tien bij de Pathfinder Force 
(pff) terecht. Van dit selecte groepje vliegers doorliep de hiervoor al genoemde Jaap ’t Hart de 
meest indrukwekkende carrière. Na een eerste tour of operations bij het 103 Squadron gaf hij zich 
in het voorjaar van 1944 met het grootste deel van zijn crew op als vrijwilliger voor de pff. Inge-
deeld bij het 156 Squadron acteerde ‘t Hart enkele keren als tweede aanvalsleider – deputy mas-
ter bomber – bij bombardementen in Frankrijk.206 Een klein aantal oorlogsvliegers van Bomber 
Command nam als captain van lichte bommenwerpers deel aan tactische bombardementen en 
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stooraanvallen in voornamelijk bezet gebied. Daarbij maakten zij onder meer in de nachtelijke 
uren jacht op treinen, bestookten spoorwegemplacementen, stoorden het vliegverkeer boven 
Luftwaffe-vliegvelden én voerden precisiebombardementen uit. Zo nam Robbert Cohen van 
het 613 Squadron in april 1944 deel aan de pin point attack door zes Mosquito’s op het centrale 
bevolkingsregister in Den Haag. Enkele maanden later, halverwege juli 1944, boekten dezelfde 
Cohen en zijn Britse navigator Peter Deaves bij het Franse Fontainebleau een spectaculair succes. 
Bij toeval ontdekten zij op een nabijgelegen spoorwegemplacement vier treinen met een groot 
aantal tankwagons, die na diverse aanvallen fel brandend werden achtergelaten. Kort erna sneu-
velden beide oorlogsvliegers tijdens een gevechtsmissie boven Frankrijk.207 Cohen was een van 
de in totaal twaalf Nederlanders die in dienst van Bomber Command omkwamen. Vier anderen 
werden eveneens neergeschoten, maar overleefden de crash. 

Er waren ten slotte ook nog negen oorlogsvliegers bij Britse eenheden van Coastal Com-
mand ingedeeld. Zij waren onder meer belast met kustbewakingstaken, konvooibescherming, 
het uitvoeren van zeeverkenningen, het droppen van zeemijnen, het bestoken van vijandelijke 
scheepvaart, air-sea-rescue-werk én het uitvoeren van anti-onderzeebootpatrouilles. Twee van 
de Nederlandse oorlogsvliegers sneuvelden hierbij.208 Daar tegenover stonden twee belangrijke 
successen. Allereerst wist de bij het 48 Squadron ingedeelde Bruin Tammes eind september 1942 
tijdens een patrouille boven de Atlantische Oceaan met zijn bemanning een onderzeeboot, de 
u-262, te beschadigden.209 Flying officer August van Rossum van het 502 Squadron deed dit een 
klein jaar later nog eens dunnetjes over. Op 30 juli 1943 hadden hij en zijn bemanning een groot 
aandeel in de vernietiging van de u-462. Zij voerden twee aanvalsruns uit op de onderzeeër. Die 
begon na de eerste rond te cirkelen, waarna hij bij de tweede aanval zonk. Het was ongetwij-
feld een van de meest opzienbarende successen die door een Nederlandse oorlogsvlieger vanuit 

De Lancaster van de Nederlandse captain Jaap ’t Hart in juli 1944 op het vliegveld Upwood. Met dit toestel vlogen 
de voormalige student van de Universiteit van Cambridge en zijn bemanning de meeste van hun oorlogsmissies 
bij het 156 (pff) Squadron.
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Groot-Brittannië is behaald.210 Van Rossums ervaringen werden dan ook breed uitgemeten in 
de Nederlandse media. Hij vertelde er onder meer over voor Radio Oranje en ook verschenen in 
Vrij Nederland en Knickerbocker Weekly artikelen over de succesvolle aanval.211 De bijna 120 Neder-
landse oorlogsvliegers die bij reguliere Britse eenheden vlogen, deden uiteindelijk waardevolle 
gevechtservaringen op, die bij de naoorlogse wederopbouw van de eigen luchtstrijdkrachten 
uitstekend konden worden benut. Publicitair gezien was hun optreden meestal van minder 
betekenis, doordat hun gevechtsacties in de meeste gevallen weinig in de schijnwerpers ston-
den. Aan de opmerkelijke successen van Vlotman, Cohen en Van Rossum werd echter wél ruim-
schoots aandacht besteed. Die waren wel degelijk van publicitaire waarde. 

Van Normandië tot Duitsland

De eerdergenoemde overgang van het 320 Squadron naar Bomber Command in het voorjaar van 
1943, luidde andermaal een nieuwe fase in. Door de uitrusting met de Mitchell werd de opera-
tionele effectiviteit in één klap sterk verbeterd. In vergelijking met de Hudson was dit toestel, 
dat speciaal was ontworpen voor het uitvoeren van tactische bombardementen, operationeel en 
vliegtechnisch een grote stap vooruit.212 De wijze van opereren veranderde dan ook aanzienlijk. 
Tijdens de bombardementen opereerden de Mitchells in een standaard gevechtsformatie die 
was samengesteld uit een of meerdere zogenaamde boxes van ieder zes toestellen.213 De doelen 
werden vanaf middelbare hoogte via het zogenoemde pattern bombing bestookt. Het afwerpen 
van de bommen – ieder toestel beschikte standaard over acht bommen van 500 pond of vier 
van 1.000 pond – geschiedde gelijktijdig door de hele formatie, op een commando via de vhf-
radio van de leading navigator.214 Hij bevond zich in het toestel van de vooropvliegende box en 
bekleedde een sleutelpositie waarvan het succes of falen van de operatie grotendeels afhing. Niet 
alleen moest hij de koers uitzetten, ook diende hij ervoor te zorgen dat het doel juist werd aange-
vlogen en geïdentificeerd en de bommen op het juiste moment werden gelost.215 

De marine-eenheid vormde in deze periode – doordat zij administratief onder bevel stond 
van het eigen krijgsmachtdeel – nog altijd een vreemde eend in de bijt. De functie van squadron-
commandant werd, in afwijking tot wat in de raf gebruikelijk was, bekleed door een oudere 
(zee)officier met een vliegbrevet, die niet of nauwelijks deelnam aan de gevechtsvluchten. Ver-
der was het nog steeds de gewoonte dat ook oorlogsvliegers met een lagere rang dan die van ser-
geant deel uitmaakten van de vliegtuigbemanningen. Ten slotte was het usance dat de mld’ers 
voor onbepaalde tijd aan het squadron verbonden bleven. Hoewel de situatie, zoals we hiervoor 
hebben gezien, na het voorjaar van 1942 enigszins was verbeterd, waren de sfeer en het moreel in 
de eenheid medio 1943 nog altijd “not entirely satisfactory”.216 Dat zinde ook de raf-leiding niet 
en zij zette daarom al snel in op de vervanging van de squadronleiding, temeer daar onderzoek 
had uitgewezen dat – veel meer nog dan bij de strategische bommenwerpereenheden – in de tac-
tische bommenwerpersquadrons goed leiderschap een belangrijke voorwaarde was om opera-
ties doelmatig en effectief te kunnen uitvoeren. De tactische bommenwerpers opereerden, zoals 
we hiervoor hebben gezien, namelijk grotendeels overdag in uit meerdere toestellen bestaande 
gevechtsverbanden. De commandant vervulde daarbij een spilfunctie omdat hij voorop ging 
in de strijd en het squadron persoonlijk leidde. “While in the air he is in much more intimate 
contact with his squadron than is the night bomber squadron commander, and is in fact in the 
forefront throughout the raid”, zo wees onderzoek uit. “Consequently as well as leading difficult 
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raids for the sake of morale, he should also lead important raids where his experience will count 
for so much.”217 Het was duidelijk dat de zittende commandant, de inmiddels 41-jarige Karel 
Meester, niet aan dit profiel voldeed. De raf-leiding zette daarom in de zomer van 1943 – hoewel 
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het een puur nationale aangelegenheid was – de marine onder grote druk om Meester te vervan-
gen door een jongere en actief meevliegende oorlogsvlieger. De marineleiding ging uiteindelijk 
overstag en stelde de zeven jaar jongere Eddy Bakker aan. Hij nam in september 1943 het roer 
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over, maar sneuvelde al een maand later. Daarop kreeg een andere ‘jongeling’, de 30-jarige Hugo 
Burgerhout, het bevel over de eenheid. Hij werd door het personeel al snel op handen gedragen 
omdat hij “voor niemand een blad voor de mond nam, maar ook op het juiste moment een klopje 
op de schouder kon geven”.218 Burgerhout bleef tot eind 1944 als commandant actief. In de tus-
senliggende periode werd hij tijdens een rustperiode nog wel ruim twee maanden vervangen 
door een bij de mld gedetacheerde ml-officier: Joop Mulder. De laatste oorlogsmaanden stond 
het squadron onder leiding van marinevlieger Kees Witholt die eveneens uit het goede hout was 
gesneden en volop vooraan meevloog. 

Naast de vervanging van de squadroncommandant en enkele van zijn naaste medewer-
kers, werd door de raf-leiding ook nog afgedwongen dat de marinevliegers voortaan niet lan-
ger eindeloos hoefden door te vliegen. Vanaf de zomer van 1943 dienden de mld’ers daardoor 
nog ‘slechts’ een tour of operations van vijftig oorlogsmissies af te werken. Na een rustperiode 
volgde desgewenst nog een tweede reeks van vijfendertig oorlogsvluchten.219 De positieverbe-
tering van de oorlogsvliegers met een rang lager dan die van sergeant kwam na de overgang 
naar Bomber Command eveneens in een stroomversnelling. Hiervoor moest het overigens wel 
eerst tot een uitbarsting komen. Toen bleek dat bij de rnmfs in de Verenigde Staten opgeleide 
boordschutters en vliegtuigtelegrafisten bij aankomst in Groot-Brittannië allemaal al onderof-
ficier waren, leidde dit tot een heuse stakingsactie onder een deel van het lagere personeel. Een 
groepje oudgedienden weigerde nog langer te vliegen. Het protest deed de marineleiding inzien 
dat handelen nu echt noodzakelijk was. De oplossing bestond uit het creëren van nieuwe dienst-
vakken voor vliegtuigtelegrafisten, boordschutters en onderofficieren-waarnemers, waardoor 
matrozen en mariniers voortaan na een jaar vliegen promotie tot korporaal kregen. Na twee jaar 
volgde bevordering tot sergeant. Dit nam niet weg dat aan het eind van de oorlog nog steeds 
verschillende bemanningsleden een rang hadden die lager was dan die van sergeant 220 

Desalniettemin hadden deze veranderingen – de aanstelling van een meevliegende comman-
dant, de instelling van een tour of operations en het inzetten van vooral personeel met de rang van 
ten minste sergeant – tot gevolg dat het 320 Squadron medio 1943 wat samenstelling en organi-
satie betrof, steeds meer gelijkenis vertoonde met ‘normale’ raf-squadrons. De marine-eenheid 
kon mede hierdoor in november 1943 zonder problemen worden overgeheveld naar 139 Wing van 
de nieuw opgerichte 2nd Tactical Air Force (2nd taf), waarbij tegelijkertijd de gronddienst van 
het squadron een zelfstandige eenheid ging vormen, het 3127 servicing echelon (se).221 Het op Britse 
leest schoeien van het squadron kwam ongetwijfeld de operationele effectiviteit ten goede, niet 
alleen omdat nu eenvoudiger en nauwer kon worden samengewerkt met andere raf-eenheden, 
maar ook omdat het moreel van het vliegend personeel door deze maatregelen omhoog ging, het-
geen weer leidde tot verbeterde gevechtsresultaten en een hoger operatietempo. 

Vanaf begin juni 1943, nadat de conversie naar de Mitchell was voltooid, ging het 320 Squa-
dron een aantal opsporings- en reddingsvluchten boven de Noordzee uitvoeren. Medio augus-
tus was het squadron voldoende ingewerkt om te beginnen met bombardementsoperaties. De 
eerste aanval werd op 17 augustus uitgevoerd, toen zes toestellen spoorwegemplacementen bij 
Calais bombardeerden. Twee dagen later stond het vliegveld Poix bij Amiens op de battle order. 
Weer een dag later, op 20 augustus, volgde een eerste vlucht naar Nederland: zes toestellen togen 
naar Vlissingen om scheepswerf De Schelde te bombarderen. Hierbij moest ook het eerste ver-
lies worden geïncasseerd: een Mitchell werd zodanig geraakt door de Duitse luchtafweer dat het 
even later moest ditchen op de Noordzee. Alle vier bemanningsleden konden korte tijd later wor-
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den opgepikt door een amfibisch vliegtuig. De aanval op Vlissingen kreeg veel aandacht in de 
Britse pers. In talloze Britse kranten verschenen berichten over dit eerste bombardement door 
Nederlandse oorlogsvliegers op een doel in hun vaderland.222 In de volgende weken zette het 
squadron de bombardementenreeks voort en voerde aanvallen uit op onder meer vliegvelden 
en energiecentrales. Een van deze missies, op 25 oktober naar het vliegveld Poulmic-Lanvéoc bij 
Brest, verliep desastreus. Tijdens de aanvalsrun kreeg het toestel van de hiervoor al genoemde 
squadroncommandant Bakker een voltreffer, waardoor het van het ene op het andere moment 
explodeerde. Bakker en zijn bemanning waren op slag dood.223 Boordschutter Gerrit van der Wee 
zag het drama zich voor zijn ogen voltrekken: “Toen we de kust overvlogen kregen we (…) zo veel 
afweer, dat alle granaten als het ware aan elkaar ontploften. Hierdoor zaten we meteen in één 
donkere, zwarte wolk, kilometers lang en breed. Grote steekvlammen en zware klappen schud-
den ons vliegtuig door elkaar, de projectielen ontploften vlak voor, naast en onder ons. De leider 
van onze formatie was wing commander Lynn, een Zuid-Afrikaan uit de raf. Deze scheurde zijn 
formatie van links naar rechts, omhoog en omlaag om het afweer zoveel mogelijk te ontwijken. 
Overste Bakker met zijn formatie vloog rechtuit-rechtaan, die had zich misschien wel wijs laten 
maken dat de Duitsers toch niet konden schieten. Hij werd dan ook meteen omlaag geschoten. 
We zagen zijn vliegtuig voor ons ontploffen.”224 De wrakstukken van de uit elkaar gespatte Mit-

Lasham, 22 oktober 1943. Een aantal leden van het 320 Squadron bespreekt de laatste details van de komende 
vlucht. Van links naar rechts: Bert de Haan, Cornelis den Tex Bondt, Adriaan Hamelink, Squadroncommandant 
Eddy Bakker, Erik Loeff, Richard van Pelt en Jack Breedveld. Bakker en Van Pelt sneuvelden drie dagen na deze 
opname. Ook Den Tex Bondt en Hamelink overleefden de oorlog niet.



HOOFDSTUK 3156

chell van Bakker raakten enkele andere toestellen in de formatie. Een tweede b-25 raakte hierdoor 
zo zwaar beschadigd dat de bemanning genoodzaakt was een noodlanding op zee te maken. De 
vlieger van dit toestel verloor hierbij het leven. Twee andere Mitchells keerden terug naar Groot-
Brittannië met elk een zwaargewond bemanningslid aan boord.225 Ook dit zware verlies kreeg 
veel aandacht in de Britse pers. Drie dagen later kreeg het squadron nogmaals een gevoelige 
klap te verduren toen een Mitchell tijdens een aanval op de haven van Cherbourg door een Flak-
granaat werd geraakt en in spiraalvlucht neerstortte. De vierkoppige bemanning sneuvelde.

Afgezien van een beperkt aantal operaties naar vliegvelden, rangeerterreinen en kust-
batterijen, stond de inzet van het 320 Squadron tussen november 1943 en april 1944 vrijwel vol-
ledig in het teken van het bestoken van afvuurinstallaties voor v-wapens aan de Kanaalkust. 
Eind oktober was tijdens een luchtverkenning bij toeval een vreemde betonconstructie ontdekt. 
Al snel was duidelijk dat het hier moest gaan om een lanceerrail voor vliegende bommen. De 
geallieerde militaire leiding was het er direct over eens dat de afvuurinstallaties zo snel moge-
lijk moesten worden vernietigd, niet alleen om paniek onder de Britse bevolking te voorkomen, 
maar ook om de voorbereidingen op een invasie niet in de war te sturen. Daarom ging opera-
tie Crossbow van start, die tot doel had met luchtaanvallen de ontwikkeling, productie en het 
gebruik van geheime wapens zo veel mogelijk te hinderen.226 Het 320 Squadron leverde tussen 
begin november 1943 en medio april 1944 een forse bijdrage aan Crossbow met meer dan veertig 
aanvallen op lanceerinstallaties. Deze waren door hun geringe omvang niet alleen moeilijk te 
vinden, maar vaak ook nog eens zwaar verdedigd. Het uitschakelen van de noball-sites, zoals 
zij onder de vliegtuigbemanningen bekend stonden, bleek daardoor in de dagelijkse praktijk 
allerminst eenvoudig. Desalniettemin waren de aanvalsresultaten van het 320 Squadron over 
het algemeen redelijk tot goed. Dit blijkt onder meer uit een bewaard gebleven inlichtingen-
rapport over zes aanvallen die de marine-eenheid uitvoerde tussen eind december 1943 en half 
januari 1944. Drie bombardementen vielen in de hoogste categorie ‘a’ waarbij ‘serious damage 
to vital buildings’ was aangericht. Eén aanval werd geplaatst in de categorie ‘b’ met ‘near mis-
ses on vital buildings and damage to other buildings’. Verder werd een bombardement tussen 
categorie ‘a’ en ‘b’ gewaardeerd en één aanval in de categorie ‘c’, waarbij alle bommen hun doel 
hadden gemist en geen schade was veroorzaakt. De scores kwamen nagenoeg overeen met die 
van zustereenheden.227

Vanaf eind april 1944, het squadron was inmiddels verhuisd naar Dunsfold in Surrey, gin-
gen de bemanningen ook weer andersoortige operaties uitvoeren. Zo stonden in het kader van 
het Transportation Plan steeds vaker bombardementen op rangeerterreinen op de agenda. Tevens 
waren met enige regelmaat geschutsstellingen aan de Franse kust het doelwit. Naarmate juni 
dichterbij kwam stonden vrijwel alle aanvallen in het teken van de naderende geallieerde lan-
dingen in Normandië.228 Het operatietempo ging in deze periode sterk omhoog, waardoor de 
Nederlandse bommenwerpers er vrijwel dagelijks en soms zelfs meerdere keren per dag op uit-
trokken. Daarbij werkten zij nauw samen met twee Britse Mitchell-eenheden die eveneens deel 
uitmaakten van 139 Wing: het 98 en het 180 Squadron. Voorts werd veelvuldig geopereerd met 
Bostons van het 226 en het Franse 342 Squadron. Onvermijdelijk was dat het door de toegenomen 
vliegactiviteiten af en toe fout ging. Onder meer op 29 mei 1944 was dit het geval, toen door een 
navigatiefout niet het spoorwegemplacement van Gisors, maar per ongeluk een metaalwaren-
fabriek en enkele huizen in het dorpje Sérifontaine, ruim zeven kilometer naar het noorden, in 
puin werden gelegd. De leading navigator, officier-vlieger Hans van der Kop, had vrijwel meteen 
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na het drukken op de afvuurknop door dat hij zich had vergist: “De bommen werden steeds klei-
ner. Ik nam de kaart om de aanslagen te kunnen aantekenen. Toen voelde ik het bloed uit mijn 
hoofd wegstromen. Vóór ons lag het juiste doel. Met moeite zei ik: ‘Overste, ik heb een fout doel 
gebombardeerd.’ Het was even stil. Toen riep Bob Stenvert die achter ons vloog met de tweede 
formatie: ‘Orange leader wrong target.’ Ik voelde het als een rapier door mij heen snijden.”229 Op 
D-Day zelf was het 320 Squadron in de nachtelijke uren belast met het uitschakelen van een brug 
over de rivier Dives in de landingszone. Door slecht zicht moest de Nederlandse formatie echter 
met de bommen nog aan boord terugkeren. Desondanks was het voor de deelnemende beman-
ningsleden een memorabele vlucht. “Het was vuurwerk zoals ik nog nooit had gezien”, herin-
nerde boordschutter Bert Beukhof zich. “Schepen namen de kust onder vuur, er was luchtafweer 
en vliegtuigen die gronddoelen bestookten. Echt een compleet gekkenhuis.”230 In de weken na 
de landingen stonden de gevechtsopdrachten voornamelijk in het teken van interdictie en close 
air support. Veelvuldig trokken de Mitchells eropuit om – vooral in de omgeving van Caen – troe-
penconcentraties, hoofdkwartieren en opslagplaatsen te bombarderen. Een van de succesvolste 
operaties in deze periode vond op 10 juni plaats toen een formatie van vier squadrons, met daar-
bij zeventien Nederlandse Mitchells, in de avonduren het hoofdkwartier van de Panzergruppe 
West in het Normandische plaatsje La Caine volledig in de as legden. Hierbij sneuvelde onder 
meer de chef-staf van het Duitse onderdeel.231 Af en toe leverden de Nederlandse bemanningen 
ook directe luchtsteun aan troepen op de grond. Dit was onder meer op 22 juni het geval toen het 
320 Squadron een aanval op een fabrieksterrein te Caen-Mondeville leidde, waarin Duitse troe-
pen zich hadden verschanst. Het verzoek om het bombardement, waaraan ook Britse en Franse 
bemanningen deelnamen, was door de 51st Highland Division ingediend, die bij de gevechten in 
de stad op het fabrieksterrein op felle weerstand was gestuit. De missie was bijzonder succesvol. 
Volgens een communiqué van de 2nd taf viel “hardly a bomb outside the target area” en wist de 
Britse infanteriedivisie korte tijd later zonder al te veel moeite het fabrieksterrein te veroveren.232 

Al voor D-Day hadden de Mitchells de beschikking gekregen over een nieuw navigatiehulp-
middel: gee-h. Daarmee kon voortaan op nog veel nauwgezettere wijze koers worden gehouden 
en een doel worden aangevlogen. De introductie van gee-h opende niet alleen de mogelijkheid 
om onder slechte weersomstandigheden bombardementen uit te voeren, maar ook om de Mit-
chells er bij duisternis op uit te sturen. De doelen die ’s nachts op de battle order stonden, waren 
grotendeels dezelfde: aanvoerwegen en railverbindingen naar het invasiefront, troepenconcen-
traties en opslagplaatsen. Voorts fungeerden de Nederlandse bommenwerpers als markeerder 
door moeilijk te lokaliseren targets nauwkeurig met lichtfakkels te verlichten. Hierdoor kon-
den bommenwerpers zonder gee-h, zoals Bostons en Mosquitos, ’s nachts toch precisiebom-
bardementen uitvoeren.233 Het bij duisternis inzetten van de Mitchells bleek uiteindelijk geen 
onverdeeld succes. Dit kwam voornamelijk doordat hiervoor een intensief nachtelijk oefenpro-
gramma moest worden afgewerkt. De als gevolg hiervan sterk verhoogde werkdruk was volgens 
de toenmalige commandant van 139 Wing, de Canadese group captain Clarence Dunlap, “almost 
the straw that broke the camel’s back”.234 Daar kwam nog bij dat veel bemanningen geheel 
waren ingesteld op het uitvoeren van daglichtoperaties en zich niet erg gerieflijk voelden tij-
dens het vliegen bij duisternis.235 Het was daarom niet opzienbarend dat eind augustus 1944, 
toen de Duitse linies in de landingszone eindelijk waren doorbroken, de Mitchells er niet langer 
’s nachts op uittrokken. De intensieve inzet gedurende de ruim twee maanden durende strijd in 
Normandië bracht het squadron forse verliezen. In de twaalf weken na D-Day gingen in totaal 
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tien Mitchells verloren, waarbij 37 bemanningsleden sneuvelden. Bijzonder dramatisch verlie-
pen de vliegoperaties in de nacht van 8 op 9 juni, toen tijdens de start twee bommenwerpers met 
elkaar in botsing kwamen en een derde toestel in het Franse luchtruim zelf verloren ging.236 De 
personeelssterkte van het squadron kwam hierdoor vanaf de herfst van 1944 ver onder het ver-
eiste niveau te liggen. Door een gebrek aan reserves moesten de opengevallen plaatsen, het is al 
aangegeven, daardoor steeds vaker met buitenlandse bemanningen worden ingevuld.237 

Na de uitbraak in Normandië rukten de geallieerde troepen in sneltreinvaart op naar Zuid-
Nederland. Hierdoor moesten de Mitchells vanaf Groot-Brittannië steeds verder vliegen alvo-
rens zij het doelgebied bereikten. Daarom verruilde de marine-eenheid in oktober 1944 Duns-
fold voor Zaventem bij Brussel. Met enige regelmaat leverden de Nederlandse crews in deze fase 
weer, net als bij de strijd in Normandië, directe luchtsteun aan de, intussen overigens vastge-
lopen, eigen troepen op de grond. De nadruk bleef echter liggen op het uitvoeren van interdic-
tiemissies. Het ging hierbij nu vooral om het vernietigen van diverse verkeers- en spoorweg-
knooppunten. Onder meer de bruggen over de Maas en de IJssel stonden veelvuldig op de target 
list. Deze oeververbindingen waren vaak zwaar verdedigd en vormden daardoor een allesbehalve 
geliefd doelwit bij de bemanningen. Vooral de brug van Venlo had in dit opzicht een slechte 
reputatie. “Daar stond je voor te beven en ging je liever niet heen”, zo herinnerde waarnemer 
André Hissink zich nog vele jaren later. 238 Los daarvan was de brug bij Venlo volgens Hissink ook 
technisch moeilijk uit te schakelen: “Om de meeste trefkans te hebben moest een brug dwars 
en liefst schuin worden aangevallen. Het ongelukkige was dat de brug bij Venlo niet alleen kort 
was maar ook nog eens midden in de stad lag. In tegenstelling tot bij de bruggen verder stroom-
afwaarts was het daardoor bijna onmogelijk om met een box van zes vliegtuigen zonder neven-
schade een aanval uit te voeren.” Ondanks diverse aanvallen gelukte het de raf-bemanningen 
uiteindelijk niet om de brug te vernielen. “Steeds bleef de brug overeind. Het was alsof de duivel 
er mee speelde”, aldus Hissink. “Verscheidene keren zag ik hoe de bommen goed vielen, zodat ik 
mij zeker voelde dat hij getroffen was, maar wanneer de rook en waterpluimen waren verdwenen 
stond de brug nog steeds overeind: ongelofelijk en onverklaarbaar.”239

Omdat de geallieerde opmars in de nazomer van 1944 stokte, lagen in de volgende maan-
den veel van de door het squadron aangevallen doelen op Nederlands grondgebied. Het aantal 
burgerslachtoffers dat hierbij viel, was aanzienlijk. Alleen al in dit jaar vielen naar schatting 
5.300 civiele doden als gevolg van geallieerde bombardementen: de helft van het totale aantal 
slachtoffers dat omkwam tijdens de oorlogsjaren in Nederland bij luchtaanvallen door de raf 
en usaaf.240 Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Veel van de aangevallen Neder-
landse doelen lagen vaak in of vlak buiten de bebouwde kom. Bommen die maar een fractie naast 
het aiming point vielen konden daardoor al grote schade aanrichten. De genoemde aanvallen op 
de Venlose Maasbrug – waarbij het 320 Squadron overigens telkens gezamenlijk met Britse squa-
drons opereerde – zijn hiervan een treffend voorbeeld. Telkens vielen bij de bombardementen 
op de brug ook bommen in de stad zelf. Het gevolg was dat bij de aanvallen op 28 oktober 1944 
(74 doden), 29 oktober (20 doden), 3 november (46 doden) en 19 november (19 doden) veel burger-
slachtoffers waren te betreuren. Hetzelfde gold voor een aanval op de spoorbrug van Deventer 
op 29 november (37 doden). De slechte weersomstandigheden in de herfst en winter van 1944 
én de Flak – die door de oprukkende geallieerden een steeds kleiner gebied moest verdedigen 
– maakten de kans op missers extra groot. Dit gold ook voor de sterke stijging van het aantal 
gevlogen operaties in deze tijd, waardoor een gedegen vluchtvoorbereiding steeds meer onder 
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(tijds)druk kwam te staan.241 Bij enkele aanvallen waren de gevolgen zo desastreus dat het doden-
tal zelfs boven de honderd lag. Zo vielen bij een aanval op de haven van Breskens op 11 september 
1944 – die tot doel had het terugtrekkende 15e Duitse leger de pas af te snijden – meer dan twee-
honderd doden. Een bombardement op Huissen op 2 oktober 1944 om de Duitse weerstand te 
breken had meer dan honderd burgerdoden tot gevolg.242 

Het tragische dieptepunt in dit opzicht was een foutief uitgevoerde aanval op een lanceer-
plaats voor v-2-raketten in het Haagse Bos op 3 maart 1945. De rampzalige uitkomst van dit 
laatste bombardement kwam door (inschattings)fouten in de vluchtvoorbereiding en slechtere 
weersomstandigheden dan verwacht. De planners gingen er ten onrechte vanuit dat de woon-
wijken in de onmiddellijke nabijheid van het doelgebied waren verlaten. Verder verwisselde 
een inlichtingenofficier bij de planning van de vlucht onbedoeld de coördinaten, waardoor het 
aiming point niet in het Haagse Bos maar midden in de wijk Bezuidenhout kwam te liggen. Ook 
stond er tijdens de missie zelf een veel hardere wind dan voorspeld, waardoor in het doelge-
bied de bommenrichtkijker opnieuw moest worden ingesteld met de geschatte windrichting en 
-sterkte, waardoor de kans op het nauwkeurig uitvoeren van de missie was verkeken. Dit alles 
had tot resultaat dat de meeste bommen hun doel misten. Een van de deelnemende oorlogs-
vliegers, de in Den Haag opgegroeide Pim de Bruyn Kops, realiseerde zich direct na het vallen 
van de bommen dat het fout was gegaan. “Ik kende Den Haag uiteraard goed en toen ik naar 
bakboord wegdraaide, zag ik dat de bommen helemaal verkeerd lagen.”243 Na de oorlog hoorde 
De Bruyn Kops dat zijn stiefvader was omgekomen bij het bombardement. De gevolgen waren, 
zoals gezegd, rampzalig. Een groot deel van de bommen – in totaal 69 ton – belandde niet in het 

Mitchells van het 320 Squadron voerden vanaf de zomer van 1943 volop tactische bombardementen uit op doelen 
in bezet gebied en Duitsland. 



HOOFDSTUK 3160

Haagse Bos maar in de wijk Bezuidenhout. De ontstane branden wakkerden snel aan door de 
sterke wind, waardoor er uiteindelijk meer dan 520 doden waren te betreuren. Voorts vielen er 
enkele honderden gewonden, werden ruim 3.300 woningen verwoest en raakten 12.000 mensen 
van het ene op het andere moment dakloos. De aanval is het absolute dieptepunt in de oorlogs-
geschiedenis van het 320 Squadron.244

Na de herfst van 1944 richtte het squadron zich steeds vaker op in het westen van Duitsland 
gelegen doelen als spoorwegemplacementen, verkeersknooppunten, troepenconcentraties, opslag -
plaatsen en geschut. In vergelijking met de operaties boven bezet gebied, hadden de vliegtuigbeman-
ningen boven Duitsland veel minder te maken met restricties bij de uitvoering van de gevechtsop-
drachten. Ook waren in Duitsland in de laatste oorlogsfase steeds vaker steden of dorpen zelf het 
doelwit en lagen de aan te vallen objecten veelvuldig midden in woonwijken. Het aantal burgerslacht-
offers dat bij de aanvallen viel, was, hoewel het op papier ging om ‘tactische bomaanvallen’, daardoor 
zeer aanzienlijk. Zo vielen bijvoorbeeld op 11 maart bij een bombardement op het spoorwegstation 
van Ahaus 120 doden. Twee dagen later, op 13 maart, had een aanval op een soortgelijk doel in Lenge-
rich 48 doden tot gevolg. Bij een operatie naar Alstätte op 22 maart, die door de  intelligence-officieren 
van de raf werd beoordeeld als een “most successful prang with an excellent concentration”, vielen 
meer dan 80 burgerslachtoffers en bij een bombardement op een weg in Rhede op 23 maart waren, 
doordat een deel van de bommen een overvol ziekenhuis trof, ten minste 180 doden te betreuren.245 
Ironisch genoeg waren de slachtoffers vaak niet alleen Duitse soldaten en burgers, maar ook krijgs-
gevangenen en dwangarbeiders.246 De Mitchells van de marine-eenheid stegen op 2 mei voor de 
laatste keer op voor een gevechtsoperatie. Samen met toestellen van het 226 en het 342 Squadron 
bombardeerden zij deze dag zonder verliezen het spoorwegemplacement van het plaatsje Itzehoe in 
Sleeswijk- Holstein.247 Toen de oorlog in Europa zes dagen later ten einde kwam, had het inmiddels 
naar Achmer bij Osnabrück verhuisde squadron een kleine 3.300 bombardementsvluchten uitge-
voerd, waarbij zo’n 5.500 ton bommen was afgeworpen.248 

De vraag in hoeverre het 320 Squadron in de tweede oorlogshelft, toen het belast was met 
de uitvoering van tactische bombardementen, militair gezien effectief was, is niet eenvoudig 
te beantwoorden. Vast staat in ieder geval dat het met de ter beschikking staande middelen 
allerminst eenvoudig was om vanaf middelbare hoogte een relatief klein doel te raken. Hier-
bij speelden niet alleen de weersomstandigheden – wind en bewolking – een rol, maar ook de 
verdediging van het doelwit. Zware beschietingen door de Duitse luchtafweer hadden ontegen-
zeggelijk een negatief effect op de resultaten van de bombardementen. Uit de tijdens de aanval-
len gemaakte luchtfoto’s en de daarbij behorende intelligence reports kan bij benadering worden 
opgemaakt dat slechts sporadisch het aiming point zelf werd geraakt, maar dat wel regelmatig de 
bommen in de directe nabijheid van het richtpunt vielen. Om die reden kan er vanuit worden 
gegaan dat de bombardementen met de Mitchells aanzienlijke schade hebben berokkend aan 
de opgedragen doelen, maar dat, naar hedendaagse maatstaven, ook forse nevenschade is ver-
oorzaakt. Soms had dit desastreuze gevolgen, zoals in Den Haag, Breskens, Huissen en diverse 
plaatsen in Duitsland, waar veel burgerslachtoffers vielen. Daarnaast kan echter ook worden 
geconcludeerd, dat de resultaten van de bombardementen door het marinesquadron zeker niet 
onderdeden voor die van de Britse zustersquadrons. In dat opzicht was het 320 Squadron zonder 
meer van gelijkwaardig niveau. Dit ging, net als bij de reguliere raf-eenheden, ten koste van 
erg hoge verliezen. In de tweede oorlogshelft, toen de eenheid tactische bombardementen uit-
voerde, verloren 82 squadronleden het leven. Samen met de in de eerste oorlogsperiode gesneu-
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velde gevechtsvliegers, kwamen de gehele oorlog bijna 150 man om het leven. Dat is ruim 34% 
van alle ruim 430 oorlogsvliegers die ingedeeld zijn geweest bij het 320 Squadron.

Opereren op de oceaan

De vitale rol die vliegdekschepen vanaf het begin van de oorlog speelden in de oorlogvoe-
ring, was uiteraard ook de marineleiding niet ontgaan. Al begin 1942 werden daarom plannen 
gemaakt om “met het oog op het ter gelegener tijd overgaan tot het offensief in het Verre Oosten” 
zo snel mogelijk een aantal koopvaardijschepen te verbouwen tot carrier. In eerste instantie viel 
daarbij het oog op twee schepen van de kpm uit de Ruys-klasse.249 Nadat was gebleken dat het 
ombouwen van deze schepen op korte termijn niet haalbaar was, stelde de marine de ambities 
bij en richtte zich op de verwerving van twee merchant aircraft carriers (mac’s). Omdat de onder-
zeebootoorlog medio 1942 nog in alle hevigheid woedde, omarmde Groot-Brittannië direct het 
Nederlandse voorstel om twee tankers van de Koninklijke Shell Groep, de Gadila en de Macoma, 
om te bouwen tot mac-schepen. In 1943 begon de aanpassing op een Britse werf.250 Beide sche-
pen kregen een vliegdek van 140 bij 20 meter dat was voorzien van vier remkabels en een bar-
rier voor de opvang van tijdens de landing doorschietende vliegtuigen. De brug, de vliegbrug, 
het stuurhuis en de kaartenkamer waren ondergebracht op een ‘eiland’ aan de stuurboordzijde 
van het schip. Als eerste kwam eind februari 1944 de Gadila in dienst, begin juni gevolgd door 
de Macoma. Beide schepen boden plaats aan vier Swordfish-torpedobommenwerpers voor het 
beschermen van konvooien over de Atlantische Oceaan.251 De Swordfish, die kon worden uit-
gerust met een torpedo, vier 250-ponds bommen of acht raketten, was bij uitstek geschikt voor 
het opereren vanaf de korte, smalle vliegdekjes. Het toestel was namelijk niet alleen erg robuust 
en betrouwbaar, maar ook gemakkelijk te vliegen en had door zijn lage snelheid slechts enkele 
tientallen meters nodig om het luchtruim te kiezen. 

 Hoewel de mld, zoals hiervoor al is gememoreerd, reeds vanaf het begin van de oorlog met 
ernstige personeelstekorten kampte, was voor de marineleiding meteen duidelijk dat de torpe-
dobommenwerpers deel moesten gaan uitmaken van een eigen, nationaal squadron. Op deze 
manier kon de mld immers vast waardevolle ervaringen opdoen voor na de oorlog, wanneer 
ook de marine – zo dacht men – de beschikking zou krijgen over één of meerdere eigen carriers. 
In juni 1943 vond daarom bij de faa op het vliegveld Donibristle in Schotland de oprichting 
van het 860 Squadron plaats. De eenheid ging net als haar zustereenheid in de raf administratief 
onder het Ministerie van Marine vallen. Operationeel stond het squadron onder bevel van de Admi-
ralty. Uiteindelijk ging de nieuwe eenheid, die onder commando kwam te staan van luitenant-ter-
zee der tweede klasse Jan van der Toorren, zo’n 140 man tellen, onder wie 55 vliegers, waarnemers 
en telegrafisten-boordschutter.252 Het grondpersoneel kwam voornamelijk van de vloot en het 
320 Squadron, terwijl het vliegend personeel uit verschillende bronnen bijeen was gescharreld. 
De meeste vliegers waren rechtstreeks van de vliegschool van Jackson afkomstig en hadden 
veelal een Indische achtergrond. Voor de functie van waarnemer werd een aantal Engelandvaar-
ders en aspirant reserveofficieren gerekruteerd. De vliegtuigtelegrafisten waren voornamelijk 
vrijwilligers van de vloot en oudgedienden van het 320 Squadron. Na een opwerkingsperiode 
begonnen enkele crews begin januari 1944 aan de eerste overtocht. Die vond plaats aan boord 
van de Britse Acavus omdat de Nederlandse mac’s op dat moment nog niet gereed waren. Dit 
was enkele weken later wel het geval. Eind maart vertrok de Gadila voor haar eerste trip naar 
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Halifax, medio juni gevolgd door de Macoma. De detachementen van het squadron maakten tot 
mei 1945 in totaal 36 oversteken waarbij 1.500 deklandingen werden uitgevoerd. De passages 
tussen Glasgow en Halifax namen doorgaans negentien dagen in beslag. Tussen de overtochten 
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door fungeerde het vliegkamp Maydown in Noord-Ierland als thuisbasis. Wanneer het konvooi 
in de omgeving van de Canadese kust was aanbeland, vlogen de Swordfishes naar het vliegveld 
Dartmouth op Nova Scotia. 
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Het konvooibegeleidingswerk was weinig enerverend. De Nederlandse crews voerden slechts 
één keer, op 28 maart 1944, een aanval uit op een u-Boot, zonder dat daarbij overigens een resul-
taat kon worden waargenomen. Daarnaast waren Nederlandse bemanningen betrokken bij een 
droevig incident. Op 8 juli 1944 brachten zeven Nederlandse en Britse Swordfishes, door een 
fout van de inlichtingenofficier van het konvooi, de Franse onderzeeboot La Perle tot zinken. 
De vergissingsaanval ging gepaard met het verlies van enkele tientallen mensenlevens. Hoewel 
het squadron dus geen aansprekende militaire successen wist te boeken, had de aanwezigheid van 
de Swordfishes boven de scheepskonvooien wel een belangrijk afschrikwekkend effect. De Duitse 
onderzeeboten moesten door de luchtbescherming overdag namelijk voortdurend onder water 
blijven, wat hun operationele inzetbaarheid sterk beperkte. Het gevaar voor de Swordfish-beman-
ningen kwam op zee vooral van de elementen. Het kon op de oceaan behoorlijk spoken en vooral bij 
mist en stormachtige omstandigheden leidde dit soms tot hachelijke situaties, doordat de beman-
ningen gedesoriënteerd raakten of bij de landing op het smalle, slingerende schip crashten. Uit-
eindelijk kwam één crew om het leven. Al op de eerste trip in januari 1944, verloor deze als gevolg 
van een sterk aanwakkerende wind en verminderd zicht tijdens een patrouillevlucht het contact 
met het konvooi en kon dit vervolgens niet meer terugvinden.253 

Vrijwel gelijktijdig met de oprichting van het 860 Squadron, vond de detachering plaats van 
(uiteindelijk) 32 jachtvliegers bij Britse squadrons van de faa. De meesten van hen waren afkom-

Technisch personeel van het 860 Squadron duwt een Swordfisch na een vlucht achter de barrier op de achterzijde 
van de merchant aircraft carrier.
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stig uit Nederlands-Indië en opgeleid op de vliegschool van Jackson. Zij streken begin 1943 in 
drie groepen in Groot-Brittannië neer. Na een aanvullende opleiding tot carriervlieger, arriveer-
den deze jachtvliegers vanaf begin 1944 druppelsgewijs bij diverse eerstelijnseenheden.254 Hoe-
wel enkelen van hen enige tijd vanuit Zuid-Engeland actief waren met het escorteren van (jacht)
bommenwerpers, het vliegen van gewapende verkenningen boven West-Frankrijk en het uitvoe-
ren van antischeepvaartpatrouilles boven het Kanaal, kwamen de meesten na hun opleiding op 
vliegveld Eglinton in Noord-Ierland terecht bij het 1840 en het 1847 Squadron.255 Bij beide met 
de Hellcat uitgeruste eenheden werden in eerste instantie acht Nederlandse vliegers ingedeeld, 
maar al snel daarna groeide hun aantal tot meer dan twintig. In de daaropvolgende trainingspe-
riode vonden maar liefst zeven Nederlandse jachtvliegers de dood door vliegtuigongevallen. Dit 
was vooral te wijten aan de overhaaste opwerking van beide squadrons tot gevechtsklare eenhe-
den. Van een (te) geringe aanleg bij de Nederlandse jachtvliegers, was volgens de commandant 
van het 1840 Squadron, de Nieuw-Zeelandse lieutenant commander Archibald Richardson, geen 
sprake. “Since forming, I have noticed the marked strict sense of discipline both on and off duty. 
In the air they display remarkable qualities of handling aircraft, and it is a pleasure to fly with 
them.”256 De talrijke ongevallen hadden tot gevolg dat medio mei 1944 de gelederen van het 1847 
Squadron zo erg waren uitgedund, dat werd besloten deze eenheid op te heffen en het overge-
bleven personeel over te hevelen naar het 1840 Squadron. Ten tijde van de samenvoeging bezaten 
niet minder dan 17 van de 24 jachtvliegers de Nederlandse nationaliteit. 

Aan het begin van de zomer van 1944 was het 1840 Squadron voldoende getraind om in actie 
te komen. Begin juli 1944 embarkeerde de eenheid op de hms Furious voor deelname aan opera-
ties tegen het Duitse slagschip Tirpitz, dat verscholen lag in de Alta-fjord in Noord-Noorwegen. 
Deze oorlogsbodem vormde met zijn enorme vuurkracht een groot gevaar voor de geallieerde 
konvooien naar Moermansk en Archangelsk. In het kader van operatie Goodwood werden in juli 
en augustus 1944 vier aanvallen op het slagschip uitgevoerd. Hierbij hadden de Hellcats van 
het 1840 Squasdron steeds tot taak luchtbescherming te bieden en luchtafweerstellingen rond 
de Tirpitz te bestoken met lichte bommen en boordwapens. Daarbij sneuvelde, tijdens de derde 
aanval op 24 augustus, squadroncommandant Richardson.257 De leiding kwam hierna in handen 
van de Nederlandse senior pilot, officier-vlieger der tweede klasse Gerhard Zegers de Beijl, die 
tijdens de daaropvolgende vierde en laatste aanval, op 29 augustus, bijna zelf werd neergescho-
ten.258 Per saldo leverden de aanvallen door de faa betrekkelijk weinig op. De bewapening van 
de jachtbommenwerpers was te licht om het zwaar gepantserde schip de doodsteek te kunnen 
toedienen. Uiteindelijk zou een bombardement door zware bommenwerpers van Bomber Com-
mand de Duitse oorlogsbodem definitief buiten werking stellen.259

Na operatie Goodwood waaierden de Nederlandse marinejachtvliegers uit over verschillende 
faa-squadrons. Zes van hen werden bijvoorbeeld naar het 800 Squadron overgeplaatst. Zij had-
den zich als vrijwilliger opgegeven voor duties overseas in de hoop dat zij zouden worden ingezet 
in het Verre Oosten, waar zij bijna allemaal waren geboren en getogen. Het eveneens met de Hell-
cat uitgeruste 800 Squadron was echter bestemd om te worden ingezet in het Middellandse Zee-
gebied. Vanaf augustus 1944 ondersteunde het sextet vanaf de hms Emperor daarom onder meer 
de geallieerde landingen in Zuid-Frankrijk, gevolgd door de ontzetting van Kreta en Rhodos in 
september 1944, en de bevrijding van Griekenland in oktober en november 1944.260 In de tus-
sentijd verlegde het zwaartepunt van de geallieerde marineoperaties zich steeds meer naar het 
Verre Oosten. De zes bij het 800 Squadron ingedeelde Nederlanders, alsook een aantal van hun 
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collega’s, gingen begin maart 1945 daarom deel uitmaken van de uit drie task forces bestaande 
British East Indies Fleet (beif). De hoofdtaak van dit vlootverband bestond uit het verlenen van 
luchtsteun aan de amfibische landingsoperaties in achtereenvolgens Noord-Sumatra, Birma 
en Malakka.261 Weer een aantal andere Nederlandse jachtvliegers maakte in de laatste oorlogs-
periode deel uit van de British Pacific Fleet (bpf), die tijdens de Slag om Okinawa in maart 1945 
vooral actief was rondom de Sakishima-eilanden.262 De taak van dit vlootverband bestond uit 
het beteugelen van de Japanse luchtactiviteiten in deze regio.263 De Nederlandse jachtvliegers 
voldeden in operationele zin erg goed. Daardoor bekleedden drie van hen aan het einde van de 
oorlog zelfs de functie van squadroncommandant.264 Daar tegenover stond het verlies van één 
vlieger onder operationele omstandigheden. Officier-vlieger Bouke Swart sneuvelde op 24 juli 
1945, nadat hij met zijn Corsair in de omgeving van Kurashiki in Japan door vijandelijk afweer-
vuur werd neergeschoten.265 

Uiteindelijk speelden de nog geen negentig Nederlandse oorlogsvliegers in de faa militair 
gezien een betrekkelijk geringe rol. Zij waren in aantal nu eenmaal met veel te weinig om zich 
écht te kunnen onderscheiden op het oorlogstoneel. Ook zette hun optreden vanuit publicitair 
oogpunt weinig zoden aan de dijk. Omdat de vliegoperaties van de faa doorgaans ver van de 
bewoonde wereld op zee plaatsvonden, kon er veel moeilijker verslag van worden gedaan. Boven-
dien waren de operaties uit oogpunt van propaganda soms niet al te enerverend. Dit laatste gold 
zeker ook voor de werkzaamheden van het 860 Squadron: hoe belangrijk de defensieve patrouille-
vluchten ter bescherming van de konvooien ook waren, er viel nu eenmaal niet al te veel ‘spannends’ 
over te vertellen. Over de gevechtsacties van de Nederlandse oorlogsvliegers in de faa verschenen 
dan ook, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld het 320 Squadron, aanzienlijk minder artikelen in 

Een Hellcat van het 800 Squadron in de zomer van 1944 aan boord van de hms Emperor bij een van de Griekse 
eilanden. Tijdens de laatste twee oorlogsjaren waren continu Nederlandse oorlogsvliegers bij dit squadron van 
de faa ingedeeld.
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kranten en tijdschriften. Ook het aantal radio-optredens bleef beperkt. Desondanks was de inzet 
van het Nederlandse personeel in de faa nuttig. Behalve dat deze oorlogsvliegers militair ‘gewoon’ 
hun steentje bijdroegen, waren hun ervaringen op vliegtechnisch vlak van groot belang voor de 
toekomst van de mld. In de vlootplannen van na de oorlog speelde de carrier immers een centrale 
rol. Het was daarom niet onbelangrijk dat enkele tientallen Nederlandse marinevliegers al tijdens 
de oorlogsjaren kennismaakten en ervaring opdeden met de dekvliegerij.

Ook een Spitfire-squadron

In de raf was de ml er ondertussen in het voorjaar van 1942 nog steeds niet in geslaagd vol-
doende jachtvliegers te verzamelen om een Spitfire-squadron te kunnen oprichten. Daarom 
werd, met Britse toestemming, als tussenstap besloten tot de vorming van een Nederlandse 
flight in een reguliere raf-eenheid.266 Hiervoor werden in de zomer van 1942 bijna alle beschik-
bare jachtvliegers in de b-Flight van het 167 Squadron op het Schotse vliegveld van Castletown 
ingedeeld. De a-Flight van het squadron bleef uit voornamelijk Britten bestaan. Deze twee deling 
op basis van nationaliteit maakte volgens de Britse jachtvlieger Tommy Cody “things a little 
difficult” omdat zo niet meer echt sprake was van een uitgebalanceerde eenheid. “It was almost 
like having two different squadrons, though, of course, we shared the same Mess.”267 De over-
plaatsing naar de in Schotland gestationeerde eenheid werd door de meeste reeds actieve jacht-
vliegers niet met gejuich ontvangen.268 Zij bleven veel liever ingedeeld bij hun in Zuid-Engeland 
gestationeerde Britse eenheden die vrijwel dagelijks in actie kwamen. 

Na een rustige aanvangsperiode, verhuisde het 167 Squadron halverwege oktober 1942 naar 
Ludham in Norfolk. Van hieruit ging het eveneens volop deelnemen aan de luchtstrijd. Er wer-
den vooral gevechtsmissies boven de Noordzee en het Nederlandse kustgebied gevlogen. Dit 
resulteerde al snel ook in de eerste verliezen. Op 13 november 1942 keerden twee jachtvliegers – 
onder wie een Nederlander – niet terug van een patrouillevlucht boven de Noordzee. Een maand 
later verloor opnieuw een vlieger van het squadron het leven, nu tijdens een gewapende ver-
kenningsvlucht boven Zuidwest-Nederland.269 Vanaf eind 1942 gingen de Spitfires steeds vaker 
tactische bommenwerpers escorteren die doelen in Nederland en België moesten bestoken. Er 
werden onder meer begeleidingsmissies uitgevoerd naar Den Helder, IJmuiden, Haarlem, Rot-
terdam, Vlissingen en Zeebrugge.270 Veruit de meest memorabele operatie was het escorteren 
van een aantal Ventura-bommenwerpers naar de elektriciteitscentrale van Amsterdam op 3 mei 
1943. De Luftwaffe reageerde alert op deze aanval en stuurde een groot aantal jachtvliegtuigen de 
lucht in, waardoor zich rondom Amsterdam een fel luchtgevecht ontspon. Dit verliep voor de 
raf dramatisch: van de twaalf Ventura’s wisten de Duitse jachtvliegtuigen er elf neer te schie-
ten. Het 167 Squadron zelf leed geen verliezen.271 

Begin juni 1943 kwam aan het uitvoeren van offensieve gevechtsvluchten boven Nederland 
voorlopig een einde. Door de komst van een aantal in de Verenigde Staten en Canada opgeleide 
jachtvliegers waren nu eindelijk voldoende actieve gevechtsvliegers en reserves beschikbaar 
voor de oprichting van een eigen fighter squadron. Daarvoor was in de tussentijd ook een eigen 
grondstaf samengesteld met zestig, vooral oudere, uit de Irene Brigade afkomstige militairen.272 
Na een verhuizing naar Woodvale bij Liverpool, op 12 juni, werd het 167 Squadron officieel 
omgevormd tot een volledig Nederlandse eenheid, die de aanduiding 322 Squadron kreeg. Hier-
mee beschikte de ml, na drie jaar oorlog, eindelijk over een eigen eskader in de raf. Operatio-
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neel én administratief stond het 322 Squadron volledig onder Brits gezag. De exploitatiekosten 
kwamen echter voor rekening van de Nederlandse regering. Opvallend was dat het Ministerie 
van Oorlog geen rekening had gehouden met de instelling van een eigen squadron, waardoor de 
oprichtingskosten – in totaal £165.000 voor de aanschaf van achttien toestellen – en de exploi-
tatiekosten voor het eerste halfjaar – ruim £360.000 – nog niet in de begroting van 1943 waren 
opgenomen. Om de hierdoor ontstane financiële tekorten zo veel mogelijk terug te dringen, 
werden vervolgens verwoede pogingen gedaan om de aanschaffingskosten voor de jachtvlieg-
tuigen vergoed te krijgen van het Prins Bernhard Fonds en de instandhoudingskosten terug te 
brengen door onderhandelingen met het Air Ministry op te starten. Dit gelukte slechts gedeel-
telijk. Weliswaar werd de aankoop van de Spitfires door het Prins Bernhardfonds vergoed, maar 
het Air Ministry bleek niet bereid om water bij de wijn te doen. Interessant is de vraag hoe en 
waarom deze situatie kon ontstaan. De oprichting kwam immers niet ‘uit de lucht vallen’. Vol-
gens de betaalmeester van het ministerie was van Nederlandse zijde niet voldoende onderkend 
welke financiële verplichtingen de oprichting van een eigen squadron met zich meebrachten, 
terwijl aan Britse kant deze verplichtingen als zo vanzelfsprekend werden aangenomen dat er 
niet speciaal de aandacht op was gevestigd.273 Het ontbreken van budget voor de oprichting en 
instandhouding van een eigen squadron, duidt op een niet al te grote prioriteit bij het Ministerie 
van Oorlog voor de deelname aan de luchtstrijd met een ml-eenheid.274

In de maanden na de oprichting werden de meeste Britse jachtvliegers geleidelijk vervangen 
door Nederlanders die bijna allemaal rechtstreeks van de vliegopleiding kwamen. Er stroomden 
hierdoor veel kennis en ervaring weg. Om de betrekkelijk onervaren groep tot een hechte een-
heid te smeden én om een vinger aan de pols te houden, bleven de meeste sleutelfuncties daarom 
voorlopig in handen van door de wol geverfde Britse vliegers. De commandant, squadron leader 
Archibald Stewart, voelde zich onder het toenemend aantal Nederlanders echter niet erg op 
zijn gemak, vooral omdat de voertaal grotendeels Nederlands was. Het Air Ministry besloot hem 
daarop te vervangen door de Zuid-Afrikaanse major Keith Kuhlmann, die moeiteloos gesprek-
ken in het Nederlands kon volgen.275 Deze aanstelling bleek een prima zet. Kuhlmann groeide 
binnen de kortste keren uit tot een door allen gewaardeerde commandant. Onder zijn leiding 
besteedde het squadron de rest van het jaar vooral aan het opschroeven van de gevechtsgereed-
heid. Het ver van het strijdtoneel verwijderde Woodvale was daarvoor volgens de al genoemde 
Van Arkel bij uitstek geschikt: “Je kon vanuit Woodvale uitstekend de Ierse Zee oversteken en de 
Ierse kust gebruiken als ‘vijandelijk gebied.’”276 

Vanaf begin 1944 begonnen de Nederlandse jachtvliegers vanaf Hawkinge bij Dover, als 
onderdeel van 141 Wing, met het ‘echte’ werk. Dat bestond in eerste instantie voornamelijk uit 
het escorteren van bommenwerpers naar bezet gebied. Na amper twee maanden werd het squa-
dron echter alweer van deze taak ontheven en omgeschoold naar de allernieuwste versie van de 
Spitfire, de Mark-xiv. Na de conversie stond vanaf medio april het onderscheppen van Duitse 
fotoverkenners centraal. Hoewel de Spitfire qua prestaties de binnenvliegende Duitse verken-
ningsvliegtuigen de baas was, beschikte het nieuwe toestel niet over een drukcabine en verwar-
ming. Hierdoor was het toestel toch minder geschikt voor het opereren op grote hoogte. Dit 
bleek begin april toen een vlieger, Jaap van Hamel, tijdens een hoogtetest door zuurstofgebrek 
bewusteloos raakte en dodelijk verongelukte.277 De Nederlandse vliegers waren niet al te con-
tent met de luchtverdedigingstaak vanaf Hartford Bridge. De Luftwaffe vertoonde zich in deze 
periode namelijk nog maar zelden boven Groot-Brittannië, waardoor de dagelijkse inzet voor-
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namelijk bestond uit het veelvuldig vruchteloos patrouilleren. Het gevolg van dit alles was dat 
het 322 Squadron een jaar na de oprichting nog steeds maar betrekkelijk weinig operationele 
activiteiten had ontplooid. 

Weldra veranderde dit want de Nederlandse jachtvliegers kregen wél een belangrijke rol 
toebedeeld bij het onderscheppen van v-1’s die vanaf medio juni in steeds groteren getale op 
Groot-Brittannië werden afgeschoten. Het squadron was geknipt voor deze taak omdat het, 
zoals gezegd, met de modernste versie van de Spitfire vloog die net als de Hawker Tempest v 
en North American Mustang iii een dusdanige hoge snelheid kon ontwikkelen dat het een vlie-
gende bom kon bijhouden. Al na korte tijd ging het 322 Squadron zich daarom alleen nog maar 
bezighouden met de bestrijding van divers.278 Het eigenlijke neerschieten van de vliegende bom-
men gebeurde volgens een van de squadronvliegers, Ronny van Beers, aanvankelijk alleen met 
de boordkanonnen en -mitrailleurs. “Onze kisten waren bewapend met twee 20 mm-kanonnen 
en vier punt 303-mitrailleurs. Op een afstand van 400 yards konden we een v-1 met onze kanon-
nen gemakkelijk raken. Moeilijker werd het wanneer je bij gebrek aan munitie alleen je mitrail-
leurs kon gebruiken. Dan moest je er veel dichterbij gaan zitten, wat vrij riskant was gezien de 
enorme klap waarmee het ding uit elkaar vloog.”279 Na enige tijd kwam nog een andere methode 
in zwang: het met de vleugeltip ‘aantikken’ van de v-1, waardoor de gyrotollen van de vliegende 
bom onklaar raakten en deze neerstortte. Ten minste twee divers zijn door de Nederlandse jacht-
vliegers met wing tippen neergehaald.280 Het plotseling uit de koers brengen van de v-1 was ech-

Hawkinge, februari 1944. Grondpersoneel van het 322 Squadron voert onderhoudswerkzaamheden uit aan een Spitfire. 
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ter uiterst risicovol, omdat de vliegende bom daarmee ‘spontaan’ tot ontploffing kon komen. 
Dit werd warrant officer Justin Maier fataal toen hij op 12 juli probeerde met ‘vleugeltikken’ een 
v-1 uit te schakelen.281 Tijdens de talloze zogenaamde anti-diver-patrouilles boven het Kanaal 
en de Britse zuidkust haalden de Nederlandse jachtvliegers tussen 18 juni en 10 augustus bijna 
110 van deze onbemande projectielen neer. Het 322 Squadron was daarmee de hoogst scorende 
buitenlandse raf-eenheid in deze ‘discipline’. Topschutter was Rudi Burgwal met negentien 
neergehaalde divers.282 

Begin augustus kreeg het jachteskader met het bestoken van terugtrekkende Duitse troepen 
in Frankrijk en België weer een offensieve taak toebedeeld. Het gros van de gevechtsopdrachten 
ging nu bestaan uit het escorteren van bommenwerpers, alsook het aanvallen van grondtroe-
pen, bruggen, munitiedepots, voertuigen, treinen, tanks en andere doelen van militaire waarde. 
Deze missies vonden plaats vanaf vliegveld Deanland en waren gevaarlijk vanwege de soms zeer 
intensieve Flak. Reeds een dag na het begin van deze operaties keerde bijvoorbeeld de v-1-top-
schutter Burgwal niet terug op de thuisbasis. Later kwam naar buiten dat hij was gesneuveld. 
In augustus werden nog twee toestellen neergeschoten. Eén vlieger, de hiervoor al genoemde 
Ronny van Beers, raakte daarbij in krijgsgevangenschap, terwijl de andere, Martin Muller, uit 
Duitse handen wist te blijven en zich na enkele weken weer bij de eenheid kon melden. Ronduit 
desastreus verliepen de vliegoperaties op 1 september toen in een tijdsbestek van enkele uren 
major Kuhlmann en beide vluchtcommandanten, de flight lieutenants Jan Plesman en Kees van 
Eendenburg werden neergeschoten. Daarmee raakte het squadron op één en dezelfde dag de 
hele leiding kwijt. Naar later bleek was Plesman om het leven gekomen en Kuhlmann in krijgs-
gevangenschap geraakt. Van Eendenburg dook na een aantal avontuurlijke dagen achter de 
vijandelijke linies weer op in Groot-Brittannië. Hij kreeg vervolgens als eerste Nederlander het 
bevel over het squadron. Van Eendenburg was echter behoorlijk aangeslagen door zijn ervarin-
gen in Frankrijk en gaf daarom reeds in november het stokje weer over. Wegens een gebrek aan 
Nederlandse kandidaten ging opnieuw een Brit de scepter over het squadron zwaaien: squad-
ron leader Hugh ‘Peggy’ O’Neill.283 In de volgende periode hield het squadron zich afwisselend 
bezig met gewapende verkenningen, fighter sweeps en het escorteren van bommenwerpers. Ook 
was de Nederlandse eenheid vanaf medio september betrokken bij de begeleiding van trans-
porttoestellen en zweefvliegtuigen naar het gebied tussen Eindhoven en Arnhem tijdens opera-
tie Market Garden. Het was tijdens een van deze escorteringsvluchten, op 21 september, dat een 
korte vuurwisseling met Duitse jachtvliegtuigen plaatsvond. Hierbij claimden de flying officers 
Pieter Cramerus en Gerry Jongbloed twee Focke Wulf 190’s als ‘waarschijnlijk beschadigd’. Het 
was tegelijkertijd een van de zeer weinige keren dat het 322 Squadron in een luchtgevecht met 
Duitse vliegtuigen raakte.

Om actief aan de bevrijding van Nederland te kunnen deelnemen werd het squadron in 
oktober 1944 getraind in het aanvallen van gronddoelen en vervolgens uitgerust met Spitfire 
Mark-xvi’s. Deze toestellen waren voorzien van een versterkte vleugel, zodat zij drie bommen 
konden meevoeren: een 500-ponder onder de romp en twee 250-ponders onder de vleugel. Eind 
1944 ging het 322 Squadron vervolgens over naar de 2nd taf. Reeds in de zomer van 1943 had 
de Nederlandse regering hiervoor al toestemming gegeven aan het Air Ministry, omdat zij graag 
zag dat de eigen jachtvliegers actief aan de bevrijding van het vaderland zouden deelnemen.284 
Het gevolg van dit besluit was dat het 322 Squadron begin januari 1945 bij de op Woensdrecht 
gestationeerde Noorse 132 Wing werd ingedeeld. Vanaf 4 januari 1945 stonden talloze gewapende 
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verkenningen en aanvallen op gronddoelen in bezet Nederland en het westen van Duitsland op 
de agenda. Ook werden bommenwerpers geëscorteerd en leverden de jachtvliegtuigen close air 
support. Hoewel de Spitfires bij deze operaties een veel kleiner tonnage aan bommen afwier-
pen en ook niet aan pattern bombing deden zoals hun collega’s van het 320 Squadron, konden de 
jachtvliegtuigen wel degelijk flinke schade aanrichten. De Nederlandse jachtvliegers maakten 
bij de beschietingen en bombardementen daardoor af en toe eveneens burgerslachtoffers, zij 
het wel minder dan het 320 Squadron.285 Uiteraard probeerden de Nederlandse jachtvliegers dit 
zo veel mogelijk te voorkomen en soms werd dan ook van een geplande aanval afgezien, bijvoor-
beeld wanneer het doel zich te dicht bij de bebouwde kom bevond.286 

Bij het bestoken van gronddoelen gooiden de vliegers aanvankelijk de bommen af in een 
duikvlucht. Zij hadden daarbij zeer veel te duchten van de Duitse luchtafweer, waardoor de aan-
valsresultaten meer dan eens te wensen overlieten. Dit was volgens een van de vliegers, Wouter 
de Wolff, onder meer het geval op 17 januari 1945 bij een aanval op Maassluis: “Geruime tijd later 
toonde squadron leader O’Neill ons de resultaten van onze aanvallen op luchtfoto’s (…). Deze (…) 
waren zeer slecht. Grote spreiding van bomkraters, maar niets op het doel.”287 Om de doelge-
richtheid te verbeteren ging het squadron vanaf eind januari 1945 over op de zogenaamde skip-
bombing-methode, waarbij het doel horizontaal en op lage hoogte werd aangevlogen. De Spit-

Deanland, 26 september 1944. Hoog bezoek bij het 322 Squadron. Prinses Juliana laat zich in een informele set-
ting op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen bij de Nederlandse Spitfire-eenheid.
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fires stonden daardoor minder lang bloot aan beschietingen door de Flak, waardoor de vliegers 
‘rustiger’ konden mikken. Om te voorkomen dat de luchtdruk van de explosies de aanvallende 
toestellen zou beschadigen, waren de bommen voorzien van een vertragingsmechanisme van 
ongeveer elf seconden. Dit bleek echter niet altijd feilloos te werken. Op 28 januari 1945 werd bij 
een aanval op Villa ‘De Ruiterberg’ te Doorn het toestel van flight sergeant Cees Kooij uiteengere-
ten nadat een afgeworpen bom te vroeg ontplofte. 

In de loop van februari 1945 verhuisde het squadron van Woensdrecht naar een vliegstrip bij 
Schijndel, zodat het zich weer dichter bij de frontlijn bevond. Vanaf dit inderhaast aangelegde 
vliegveldje ondersteunden de Nederlandse Spitfires in de volgende weken de moeizame opmars 
van de geallieerde grondtroepen door het Reichswald (operatie Veritable). De bijstand bestond 
uit het vliegen van gewapende verkenningen en het uitvoeren van interdictiemissies. Tijdens 
operatie Plunder, een nieuw offensief in de tweede helft van maart ter ondersteuning van de 
oversteek van de Rijn, was het 322 Squadron eveneens van de partij. Ook hierbij assisteerden de 
Spitfires de op de grond vechtende troepen, onder meer door het verlenen van close air support. 
In dezelfde periode kreeg de eenheid wederom een Nederlandse commandant in de persoon van 
squadron leader Bob van der Stok. Hij was eerder tijdens de oorlog neergeschoten en in krijgsge-
vangenschap geraakt, maar had in maart 1944 op spectaculaire wijze weten te ontsnappen (zie 
pagina’s 269-272).

In de laatste oorlogsweken leed het squadron relatief zware verliezen. Een van de meest 
rampzalig verlopen missies vond plaats op 1 april. Van de tien Spitfires die kort voor het mid-
daguur startten voor het uitvoeren van een gewapende verkenning, keerden er maar liefst vier 
niet terug. Van de vliegers kwam flying officer Ab Homburg te Delden om het leven. Twee ande-
ren, flying officer Leo Hendrikx en pilot officer Martinus Janssen, raakten gewond. Hendrikx viel 
in Duitse handen, maar Janssen wist de Canadese linies te bereiken. De vierde vlieger, warrant 
officer Hans van Roosendaal, belandde in eerste instantie eveneens in Duitse krijgsgevangen-
schap, maar wist korte tijd later de benen te nemen om uiteindelijk op 13 april in Gelderland de 
Canadese troepen tegen het lijf te lopen.288 

Onder Van der Stoks leiding belandde het squadron uiteindelijk via vliegveld Twenthe kort 
voor het einde van de oorlog op het Duitse vliegveld Varrelbusch. Op 4 mei stond de laatste oor-
logsopdracht op het programma, toen acht Spitfires een gewapende verkenning boven Duits-
land uitvoerden.289 Op het moment van de Duitse overgave stond de teller op bijna 4.900 oor-
logsvluchten. Daarbij waren achttien vliegers gesneuveld. Hoewel het Nederlandse jachteskader 
in personeelsomvang aanzienlijk kleiner was dan het 320 Squadron en ook veel later – pas vanaf 
begin 1944 – in de voorste gelederen ging meestrijden, leverden de Nederlandse jachtvliegers 
militair gezien, een beperkte, maar waardevolle bijdrage aan de luchtstrijd. Met name bij de 
bestrijding van v-1’s in de zomer van 1944 en met de grondaanvallen tijdens de laatste oorlogs-
maanden, onderscheidde het squadron zich in positieve zin.

De krachten gebundeld

Van een rigide scheiding tussen de vliegdiensten van de marine en landmacht was sinds de 
zomer van 1944 niet langer sprake. Door de stormachtige ontwikkeling van het luchtwapen 
sinds het begin van de oorlog, was vooral onder ml-militairen nóg meer de overtuiging ont-
staan dat de luchtstrijdkrachten een gelijkwaardige plaats behoorden te krijgen naast de marine 



Strijdend onder Britse vlag 173

en de landmacht.290 Ook minister Van Lidth de Jeude realiseerde zich, onder meer na enkele ont-
moetingen met Lord Hugh Trenchard, dat de tijd rijp was voor een prominentere positie van het 
luchtwapen in het defensiebestel.291 Al in 1941 werden de eerste (voorzichtige) stappen in deze 
richting gezet. Zo kreeg flying officer Piet Vos, het voormalig hoofd afdeling verkoop van Fokker, 
na zijn aankomst in Groot-Brittannië opdracht de raf-organisatie in al zijn geledingen te bestu-
deren. Voorts kwam in de herfst van 1943 op het Ministerie van Oorlog (weer) een zelfstandige 
afdeling voor luchtvaartzaken tot stand, die – naast de ondersteuning van het ml-personeel in 
de raf – vooral was belast met het maken van plannen voor de wederopbouw van de naoorlogse 
luchtstrijdkrachten.292 Ongeveer tegelijkertijd werd op interdepartementaal niveau de Stafcom-
missie Luchtstrijdkrachten in het leven geroepen, die tot taak kreeg voorbereidingen te treffen 
voor de deelname van het luchtwapen aan de strijd in het Verre Oosten. De commissie, die onder 
voorzitterschap stond van schout-bij-nacht Jan-Willem Termijtelen, was samengesteld uit ver-
tegenwoordigers van de marine, de landmacht en het knil. Zij bereikten al snel een akkoord 
over het te volgen opleidingstraject voor nieuw personeel en het aantal op te richten squadrons, 
maar konden niet tot overeenstemming komen of de drie vliegdiensten hiervoor moesten 
samensmelten tot één luchtmacht. Vooral de marineleden waren hier fel tegen gekant.293 Om uit 
de impasse te geraken kwam in juli 1944 het Directoraat der Nederlandse Luchtstrijdkrachten 
(dnlsk) tot stand, dat ging fungeren als een overkoepelend orgaan voor de luchtstrijdkrachten 
van de marine en landmacht in Groot-Brittannië. De ml-knil, net zo min als de mld happig 
op de nieuwe constructie, wist zich buiten de fusie te houden.294 Een van de eerste actiepunten 
van de nieuw gevormde organisatie vormde de opzet van een luchttransportdienst om, zodra 
de bevrijding van het moederland een feit was, de luchtverbindingen te kunnen herstellen.295 
Hiervoor werd de Dutch Communication Flight (dcf) opgericht, die vanaf medio september 1944 
lijndiensten vanaf Hendon naar verschillende vliegvelden in bevrijd gebied ging uitvoeren.296 
Voor de luchtverbindingen in bevrijd gebied zelf, kwam medio april 1945 het 6 (Dutch) Aus-
ter Squadron tot stand, de eerste Nederlandse eenheid die buiten raf-verband werd opgericht. 
Deze ging voornamelijk bestaan uit op rust geplaatste oorlogsvliegers en uit bevrijd gebied 
afkomstige ml’ers.297 

Parallel hieraan begon het dnlsk vrijwel meteen onderhandelingen met het Air Ministry 
over de Britse hulp bij de wederopbouw van de naoorlogse luchtstrijdkrachten voor de strijd in 
het Verre Oosten. Die moesten volgens de eerste plannen uit een 23 squadrons tellende strijd-
macht gaan bestaan.298 Het Air Ministry gaf vrijwel meteen aan dat deze voorstellen veel te ambi-
tieus waren en liet weten dat door een gebrek aan opleidingscapaciteit alleen steun kon worden 
verleend bij het op sterkte brengen van de bestaande eenheden. De Nederlandse autoriteiten gin-
gen hiermee schoorvoetend akkoord en na een slepend onderhandelingsproces kwamen beide 
partijen overeen dat de raf vanaf begin 1945 maandelijks vijftig vrijwilligers voor een vliegende 
functie en tweehonderd man voor een technische betrekking zou gaan trainen.299 De rekrute-
ring van deze zogenoemde oorlogsvrijwilligers (ovw’ers) begon kort na de jaarwisseling in het 
inmiddels bevrijde zuiden van Nederland. De selectie en keuring vonden plaats in het begin 1945 
in Eindhoven geopende Opkomstdepot Luchtstrijdkrachten.300 Vrijwilligers ondergingen bij dit 
selectieorgaan, dat veel weg had van een Aircrew Receiving Centre van de raf, onder meer een vei-
ligheids- en medisch onderzoek. Nog voor het einde van februari vertrokken de eerste ovw’ers 
voor hun training naar Groot-Brittannië. Het einde van de oorlog in Azië in augustus 1945 had 
echter tot gevolg dat het aantal opleidingsplaatsen op Britse vliegscholen drastisch werd ver-
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minderd. Na de zomer van 1945 vertrokken daardoor nog slechts kleine aantallen Nederlandse 
militairen naar Groot-Brittannië.301 

Inmiddels was in Nederland begin 1945 een nieuwe organisatie, de Luchtstrijdkrachten 
Bevrijd Gebied (lsk Bevrijd Gebied), tot stand gekomen. Hieronder kwamen onder meer het 
Auster-squadron en het Opkomstdepot te ressorteren. Deze verhuisde in juni 1945 overigens 
van Eindhoven naar Ypenburg om de rekruteringswerkzaamheden in het dichter bevolkte wes-
ten van het land te kunnen voortzetten. Gelijktijdig met de verhuizing veranderde de naam van 
lsk Bevrijd Gebied in lsk Nederland. Hoewel het aantal militairen dat hierbij was ingedeeld 
geleidelijk groeide, stonden in de zomer van 1945 nog altijd bijna zeshonderd militairen onder 
operationeel en voor een deel ook onder administratief bevel van de raf. Van veel van hen was in 
deze diffuse periode vaak volstrekt onduidelijk waar zij zich in organisatorisch opzicht precies 
bevonden en welke functie zij uitoefenden. “Waar dit personeel thans dienst doet, is hier niet 
altijd bekend. Het is verspreid over alle deelen der r.a.f.”, schreef schout-bij-nacht Floris Heeris 
van het dnlsk.302 Lang zou dit echter niet meer duren, want na de zomer van 1945 werd de deta-
chering bij de raf van steeds meer militairen opgeheven. Zij werden teruggeplaatst bij vooral 
de ml en de mld om een rol te gaan spelen bij de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijd-
krachten of om te worden gedemobiliseerd. 

Dit gold onder meer voor het personeel van het 322 Squadron. Begin oktober 1945 volgde te 
Wunstorf de opheffing van het squadron. Het personeel werd vervolgens uit de rafvr ontheven 
en demobiliseerde of kwam bij de lsk terecht.303 Een zelfde lot was het 320 Squadron bescho-
ren, hoewel dit iets langer op zich liet wachten. Begin augustus 1945 werd de eenheid uit de 
raf-organisatie losgeweekt en onder marinebevel geplaatst. Het personeel leverde kort daarna 
de vliegtuigen en de uitrusting in. De plannen om het squadron te voorzien van Mosquito’s en 
vervolgens naar Azië te sturen, waar het, ingedeeld bij de Tiger Force, deel moest gaan nemen aan 
de strijd tegen Japan, liepen uiteindelijk op niets uit. Medio september verhuisde het squadron 
nog wel naar het vliegveld Croft om een begin te maken met de conversie naar de Mosquito. 
Maar omdat de levering van het nieuwe materieel op problemen stuitte, de Tiger Force door de 
Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 voortijdig werd opgeheven én het personeel goed kon 
worden gebruikt in Nederlands-Indië, besloot de marineleiding het omscholingstraject na enige 

Engelandvaarder Piet Vos, voor de oorlog 
werkzaam bij Fokker, doorliep in Groot-
Brittannië de vliegopleiding en kreeg ver-
volgens opdracht de raf-organisatie door 
te lichten ten behoeve van de naoorlogse 
wederopbouw van de eigen luchtstrijd-
krachten.
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tijd te stoppen en af te zien van de geplande aankoop van Mosquito’s. Begin mei 1946 volgde op 
vliegveld Twenthe de definitieve opheffing van de eenheid.304 Alleen het 860 Squadron werd na 
het neerleggen van de wapens niet opgeheven. Het personeel van de Swordfish-eenheid bleef na 
de Duitse capitulatie en de uitdienststelling van beide mac-schepen voorlopig op Britse bodem 
gestationeerd en – na een kort intermezzo met ander materieel – voorzien van Fairey Firefly-jacht-
bommenwerpers. Er waren op dat moment inmiddels vergevorderde plannen om een eigen car-
rier aan de Nederlandse vloot toe te voegen. Vanwege de zeer beperkte financiële middelen werd 
eerst voor twee jaar de hms Nairana, een escort carrier geleend. Deze kwam in april 1946 in dienst. 
Al snel bleek dit geen gelukkige keuze. Om technische redenen – een te kort vliegdek – was de 
Nairana nauwelijks geschikt voor operaties met de Firefly. In 1948 werd het schip daarom aan de 
Britse marine teruggeven en de hms Venerable aangekocht. Deze light fleet carrier, die net als haar 
voorganger als de Karel Doorman aan de marinevloot werd toegevoegd, bood ruimte aan onge-
veer dertig vliegtuigen en was wel volledig geschikt voor alle soorten dekvliegtuigen.305

Evenals in onder meer België, Noorwegen en Frankijk wilden de meeste Nederlandse oor-
logsvliegers direct na de Duitse capitulatie niets liever dan zo snel mogelijk hun uniform uit-
trekken. Daarbij rekenden zij in veel gevallen echter buiten de marine- en legerleiding, die de 
meerderheid van de oorlogsvliegers aan het uitdienen van hun contract hielden. Door slechts 
een geleidelijke en fasegewijze demobilisatie toe te staan, speelden de oorlogsvliegers tegen 
wil en dank met hun kennis en expertise een belangrijke rol in de moeilijke eerste jaren van 
de wederopbouw. Het uit krijgsgevangenschap in Duitsland teruggekeerde luchtvaartpersoneel 
dat tot mei 1940 van de beide vliegdiensten deel had uitgemaakt, kon hierbij nauwelijks van nut 
zijn, omdat het tijdens de oorlogsjaren een grote kennisachterstand had opgelopen. Deze vlie-
gers hadden in mei 1940 met veel lichtere en langzamere vliegtuigen geopereerd, die vaak nog 
niet waren voorzien van een intrekbaar landingsgestel en verstelbare propellers. De oorlogs-
vliegers, daarentegen, waren gewend om te vliegen met snelle en zware vliegtuigen, die waren 
voorzien van de allermodernste technieken waaronder radarnavigatiemiddelen, radiocom-
municatieapparatuur en elektronische richtvizieren. Een fors percentage werd daarom direct 
na de oorlog omgeschoold tot instructeur en was vervolgens nauw betrokken bij het trainen 
van de eerste generaties naoorlogse vliegers, waarnemers en vliegtuigtelegrafisten. Daarnaast 
speelden zij een belangrijke rol bij de invoering van nieuwe gevechts- en straalvliegtuigen bij de 
legerluchtmacht en de introductie van de dekvliegerij bij de marinevliegdienst. Hierdoor kon 
omstreeks 1950, toen de militaire luchtvaart in een wat rustiger vaarwater terechtkwam, een 
nieuwe generatie militairen zonder problemen ‘het stokje’ overnemen. 

Conclusie

In het kielzog van de Nederlandse regering weken in mei 1940 enkele duizenden militairen uit 
naar Groot-Brittannië. Hieronder bevond zich een kleine groep vliegend personeel van de ml en 
de mld, die de kern ging vormen van het Nederlandse contingent in de raf. Hoezeer het mis-
schien ook voor de hand had gelegen, werd na aankomst in Groot-Brittannië niet besloten om de 
restanten van beide vliegdiensten samen te voegen onder één ‘luchtmachtstaf ’. Vooral de mari-
neleiding was namelijk bevreesd voor de vorming van een ‘staatsluchtmacht’, waarvoor al voor 
het uitbreken van de oorlog stemmen waren opgegaan. Beide vliegdiensten zochten in Groot-
Brittannië daarom ieder hun eigen weg. Die verliep voor de ml het moeizaamst, omdat dit deta-
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chement hoofdzakelijk uit leerling-vliegers bestond. Omdat de vliegscholen in Groot-Brittannië 
zelf overvol waren, stelde de Britse regering voor een Nederlandse vliegschool in Newfoundland 
te vestigen. Minister Dijxhoorn wees deze suggestie van de hand, omdat er naar zijn idee te veel 
onzekerheden aan kleefden. Als gevolg hiervan restte aan het begin van de zomer van 1940 als 
enige optie het ml-personeel voorlopig bij de marine te detacheren. De legervliegdienst hield 
hierdoor de facto op te bestaan. De vraag blijft of deze situatie ook zou zijn ontstaan wanneer de 
bewindsman wél was ingegaan op het Britse aanbod. Vermoedelijk was het landmachtpersoneel 
dan bijeen gebleven en was ook veel eerder de mogelijkheid ontstaan een landmachteenheid in 
de raf op te richten. 

De integratie van het mld-personeel in de raf ging met veel minder moeilijkheden gepaard. 
Omdat de marinevliegers wél gevechtsklaar waren en met een aantal watervliegtuigen in Groot-
Brittannië waren gearriveerd, konden zij vrijwel direct weer, maar nu onder Britse vlag, actief 
gaan deelnemen aan de luchtstrijd. Al kort na aankomst werd daarvoor in Coastal Command 
het 320 Squadron opgericht, dat aanvankelijk zuiver defensieve taken uitvoerde. Deze wierpen 
publicitair gezien echter weinig vruchten af. De marineleiding juichte het daarom toe dat de 
eenheid vanaf 1941 ging deelnemen aan offensieve anti-scheepvaartpatrouilles langs eerst de 
Noorse en vervolgens de Nederlandse kust. Deze operaties waren echter weinig succesvol en 
gingen ten koste van zware verliezen. Dit kwam vooral door het weinig geschikte materieel, de 
ontoereikende uitrusting en de te lichte bewapening. Het instrumentarium was in deze fase 
van de oorlog nog niet voorhanden om de Duitse scheepskonvooien effectief te lijf te gaan. De 
squadronorganisatie van de marine-eenheid week in de eerste oorlogsperiode nog sterk af van 
het raf-patroon. Dit had niet alleen een negatieve invloed op de gevechtsgereedheid, maar zette 
ook het moreel onder druk. Op aandrang van de Britse autoriteiten werd het 320 Squadron bij de 
overgang naar Bomber Command, in de zomer van 1943, daarom alsnog geheel naar raf-model 
gekneed. De eenheid kreeg hierdoor voortaan een jonge, actief meevliegende squadroncom-
mandant, terwijl de vliegtuigbemanningen in het vervolg een vastgesteld aantal gevechtsvluch-
ten moesten afwerken. Dit kwam de sfeer en de gevechtskracht in het squadron zeer ten goede. 
Ongeveer tegelijkertijd kreeg het squadron de beschikking over moderne Mitchell-bommen-
werpers. Door deze veranderingen leverde het 320 Squadron vooral in de tweede oorlogshelft 
een bescheiden, maar kwalitatief waardevolle militaire bijdrage aan de geallieerde krijgsinspan-
ning, die evenwel ook in deze periode gepaard ging met zware verliezen.

De ml moest zoals gezegd weer van de grond af aan worden opgebouwd. Dit proces verliep 
uiterst moeizaam en het lukte uiteindelijk niet op korte termijn een eigen Spitfire-squadron op 
te richten. Het Ministerie van Oorlog kende nu eenmaal meer prioriteit toe aan de opbouw en 
instandhouding van de Irene Brigade. De ml werd, net als voor de oorlog, nog steeds vooral als 
een hulpwapen gezien. De oprichting van een Spitfire-squadron mocht daardoor onder geen 
beding de opbouw en instandhouding van de landstrijdkrachten in de weg staan. In de praktijk 
betekende dit dat vanaf het voorjaar van 1942 in principe alleen nog Engelandvaarders en vrijwil-
ligers van overzee in aanmerking kwamen voor een vliegopleiding in de raf. Door het uitblijven 
van een eigen eenheid konden de ml-vliegers voorlopig nergens anders terecht dan in Britse 
squadrons. Het is daarom niet vreemd dat van de 650 operationele oorlogsvliegers er relatief 
veel, een kleine 120 man, voor kortere of langere tijd in buitenlandse eenheden gedetacheerd zijn 
geweest. Voordeel hiervan was dat op allerlei terreinen en in diverse disciplines kennis en erva-
ring werd opgedaan. Nadelig was dat relatief weinig ‘eigen’ publiciteit kon worden gegenereerd. 
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Het duurde uiteindelijk tot juni 1943 voordat er pas voldoende vliegend personeel beschikbaar 
was om het eigen 322 Squadron in het leven te kunnen roepen. Het nam daarna nog meer dan 
een halfjaar, tot begin 1944, in beslag voordat de Spitfire-eenheid écht op het voorste plan ging 
meedoen. Het 322 Squadron maakte dus – zeker in vergelijking met het 320 Squadron – maar 
relatief kort deel uit van de operationele gelederen van de raf. In deze amper anderhalf jaar tijd 
liet de eenheid zich echter wel van haar beste kant zien. Vooral bij de bestrijding van v-1’s en de 
ondersteuning van de oprukkende geallieerde troepen op de grond, tijdens de laatste oorlogs-
maanden, waren de Nederlandse jachtvliegers succesvol. Wel leden zij hierbij betrekkelijk veel 
verliezen, hoewel deze in absolute zin een stuk geringer waren dan het aantal gesneuvelden bij 
het 320 Squadron. 

Als enige Europese land was Nederland ten slotte ook nog met een eigen eenheid in de faa 
vertegenwoordigd. In juni 1943 vond namelijk de oprichting plaats van het 860 Squadron. Deze 
marine-eenheid ging vanaf zogenaamde mac-schepen, konvooibegeleidingsvluchten uit-
voeren op de Atlantische Oceaan. Los hiervan werden vanaf begin 1944 nog enkele tientallen 
marinejachtvliegers bij Britse faa-eenheden geplaatst. De detachering van oorlogsvliegers bij 
de faa had alles te maken met de naoorlogse marineambities. In de vlootplannen was name-
lijk vastgelegd dat ook de Nederlandse zeestrijdkrachten moesten gaan beschikken over een of 
meer vliegkampschepen. In de faa konden de Nederlandse marinevliegers vast expertise ver-
garen in het opereren vanaf carriers. Militair gezien leverden de Nederlandse oorlogsvliegers in 
de faa een bescheiden, maar nuttige bijdrage, die publicitair gezien echter weinig interessant 
was. Behalve dat de maritieme oorlogvoering zowel letterlijk als figuurlijk voor menigeen een 
‘ver van zijn bed-show’ was, waren sommige taken die werden uitgevoerd nu eenmaal weinig 
enerverend. 

Recapitulerend kan worden gesteld dat de Nederlandse luchtstrijdkrachten die onder Britse 
vlag meestreden, militair gezien een zeer bescheiden rol speelden in het oorlogsverloop. Daar-
voor waren ze getalsmatig te gering van omvang. Kwalitatief gezien leverden de ongeveer 650 
Nederlandse oorlogsvliegers wél een militaire bijdrage. Op grond van hun bekwaamheid, moti-
vatie en doorzettingsvermogen, deden zij in geen enkel opzicht onder voor hun Angelsaksische 
collega’s en werden daardoor ook in vrijwel alle denkbare disciplines ingezet. Doordat het per-
soneel afkomstig was van twee verschillende krijgsmachtdelen (en het knil) en in zowel de raf 
als de faa diende, was er echter geen sprake van een consistente, uitgebalanceerde en zelfvoor-
zienende organisatie. Pas door de naderende bevrijding van Nederland en het streven naar een zo 
krachtig mogelijke deelname aan de strijd tegen Japan, kwam het tot een wat nauwere onderlinge 
samenwerking bij de rekrutering en opleiding van nieuw personeel en bij de aansturing van beide 
groepen militairen. Zuiver pragmatisch leidde dit in de zomer van 1944 tot de vorming van een 
overkoepelend orgaan, het Directoraat der Nederlandse Luchtstrijdkrachten (dnlsk). De oorlog 
was toen evenwel nagenoeg ten einde. De rol van de oorlogsvliegers was op dat moment echter 
nog niet uitgespeeld. Enkele tientallen van hen gingen namelijk over in beroepsdienst, terwijl 
van diegenen die de dienst wilden verlaten, menigeen vooralsnog geen toestemming kreeg het 
uniform uit te trekken. De oorlogsvliegers speelden daardoor een prominente rol in de eerste 
moeilijke jaren van de wederopbouw van de luchtstrijdkrachten in eigen land.
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De in april 1913 in Rotterdam geboren Joop Sillevis behaalde in 1938 zijn marinevliegbrevet. Hij vloog meer dan zeventig 
oorlogsvluchten bij het 320 Squadron. Op 12 juni 1944 sloeg het noodlot toe en sneuvelden hij en zijn bemanning tijdens 
een bombardementsvlucht boven Frankrijk. Sillevis rust tegenwoordig op het Militair Ereveld Grebbeberg bij Rhenen.
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 4 | De oorlogsvlieger doorgelicht

“Ik wil heel graag bij de raf op een Spitfire om in actie te komen, daar ik niet in Wolverhampton 
alleen rechts omkeert wil maken.” 
(Passage uit de in april 1943 afgenomen ondervraging van Jacobus Verboven, een voor-
malig lid van de Internationale Brigade. Hij vloog enkele tientallen oorlogsvluchten als 
boordschutter bij het 320 Squadron.1)

De Nederlandse oorlogsvlieger

Van de Nederlandse oorlogsvliegers vervulde slechts een klein aantal al voor mei 1940 een vlie-
gende functie bij een van de militaire vliegdiensten. De meerderheid trok zelfs pas na de Neder-
landse capitulatie het luchtmachtuniform aan. Als gevolg hiervan waren het voornamelijk 
‘burgers in uniform’ die tussen 1940 en 1945 in Britse dienst aan de luchtstrijd deelnamen. Zij 
belandden in de Britse luchtstrijdkrachten via een sterk aangepaste selectieprocedure, waarbij 
de toelatingseisen onder druk van de oorlogsomstandigheden aanzienlijk waren versoepeld. 
Het is daarom opportuun te analyseren in hoeverre het tijdens de oorlogsjaren ingezette Neder-
landse vliegend personeel wat betreft herkomst en achtergrond afweek van hun landgenoten die 
gedurende het Interbellum een opleiding tot vlieger volgden en die wél aan strikte selectie-eisen 
moesten voldoen. In dit hoofdstuk wordt hierop getracht een antwoord te vinden door eerst de 
belangrijkste karakteristieken van de vooroorlogse Nederlandse militaire vliegers te beschrijven 
en vervolgens de aandacht te richten op het (aangepaste) Britse selectie- en keuringsbeleid na 
het begin van de oorlog. De uitkomsten hiervan worden daarna afgezet tegen de geografische, 
sociale en religieuze achtergrond van de oorlogsvliegers zelf. Er zal, kortom, worden getracht 
een zo compleet mogelijk profiel van de Nederlandse oorlogsvlieger te schetsen en dit te verge-
lijken met de karakteristieken van de vooroorlogse Nederlandse vliegergemeenschap. 

De vooroorlogse militaire vliegergemeenschap

Zowel de landmacht als de marine beschikte voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
over bescheiden vliegdiensten samengesteld uit enkele tientallen vliegers, waarnemers, vlieg-
tuigtelegrafisten en boordschutters. Hoewel een grondig prosopografisch onderzoek naar de 
achtergrond van de eerste generaties vliegend personeel tot op heden ontbreekt, is er deson-
danks al wel een en ander over hun gemeenschappelijke kenmerken bekend. Dit geldt vooral 
voor hun geografische herkomst. Zo heeft Rolf de Winter de wortels van de eerste generatie offi-
cieren-vliegers van de Luchtvaart Afdeeling (lva) tussen 1913 en 1923 blootgelegd.2 Op basis van 
de bestudering van het Stamboek voor Officieren Luchtvaartafdeeling heeft hij de gegevens van 
vijftig officieren-vliegers die in de eerste tien jaar na de oprichting van de lva als militair vlieger 
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actief zijn geweest, met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat in absolute aantallen het merendeel 
van deze groep (76%) in Nederland is geboren en een minderheid in Nederlands-Indië of elders. 
Van de in Nederland geboren groep was 68% afkomstig uit de provincies Gelderland, Utrecht, 
Noord-Holland en Zuid-Holland, terwijl de provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en 
Limburg – waar rond 1900 ongeveer een kwart van de bevolking leefde – opvallend genoeg geen 
enkele officier-vlieger voortbrachten. Verder is er sprake – zo blijkt uit het onderzoek van De 
Winter – van een forse oververtegenwoordiging van vliegers die zijn geboren in de provincie 
Utrecht. Dit had ongetwijfeld te maken met de zuigende werking van het vliegkamp Soester-
berg, dat vrijwel het gehele Interbellum als het centrum van de Nederlandse militaire luchtvaart 
fungeerde. De bevolking van Utrecht zal hierdoor vaker met de vliegerij zijn geconfronteerd, 
waardoor mogelijk meer jongeren in de ban zijn geraakt van de luchtvaart. 

De grootste vertegenwoordiging in relatieve zin was echter afkomstig van vliegers die waren 
geboren in Nederlands-Indië. In het overzeese gebiedsdeel waren aan het begin van de twintigste 
eeuw veel Nederlanders werkzaam bij de koloniale overheid (ambtenaren en militairen) en in het 
bedrijfsleven. Mogelijk, zo oppert De Winter, stonden deze bourgeois milieus meer open voor de 
moderne techniek van de luchtvaart en voelden daardoor relatief veel jongemannen uit de kolonie 
zich aangetrokken tot de militaire vliegerij.3 De eerste generatie militaire vliegers was dus voor-
namelijk afkomstig uit het westen en het midden van het land. Daarnaast was bijna 53% van deze 
lva-vliegers geboren in een grote stad, waaronder De Winter alle plaatsen schaart met meer dan 
twintigduizend inwoners. Indien ook de in Nederlands-Indië en in het buitenland geboren vlie-
gers uit een stedelijke omgeving hierbij worden opgeteld, stijgt het percentage in steden geboren 
vliegers van de eerste generatie zelfs naar 60%. Deze percentages zijn nog opvallender wanneer in 
beschouwing wordt genomen dat aan het begin van de twintigste eeuw slechts zo’n 36% van de 
Nederlandse bevolking in steden met meer dan twintigduizend inwoners woonde. 

Dit patroon is ook zichtbaar gedurende de rest van het Interbellum.4 Het komt onder meer 
tot uiting in een door mij uitgevoerd aanvullend onderzoek waarbij de geboortegegevens van 
bijna 375 lva-vliegers met elkaar zijn vergeleken. Ook hieruit blijkt dat de overgrote meerder-



De oorlogsvlieger doorgelicht 181

heid afkomstig was uit het westen en midden van het land. Ruim 61% van alle ml-vliegers, 
bestaande uit zowel officieren als onderofficieren, kwam uit Utrecht en Noord- en Zuid-Holland 
(tabel 1). Ook bij de beantwoording van de vraag in hoeverre bij deze grotere populatie even-
eens sprake was van ‘stedelingen’ of ‘plattelanders’, is gebruikgemaakt van een door historicus 
Pim Kooij opgestelde classificatie. Hij heeft de stad als een sociale, economische en bestuurlijke 
eenheid gedefinieerd, waarbij behalve het bevolkingsaantal en de -dichtheid, ook de beroepssa-
menstelling van belang is.5 Kooij komt hierbij globaal tot drie hoofdcategorieën, die onderling 
weer zijn verdeeld in een aantal subcategorieën. De hoofdcategorieën zijn de volgende: platte-
landsgemeenten; verstedelijkte plattelandsgemeenten en stedelijke gemeenten. Wanneer we de 
beschikbare gegevens met behulp van deze classificatie analyseren, dan blijkt dat zelfs een nog 
iets groter percentage, ruim 58%, was geboren in de stad. Verder kwam 27% uit verstedelijkte 
plattelandsgemeenten en een betrekkelijk klein percentage van bijna 15% was geboren in plat-
telandsgemeenten. (zie tabel 2). Op basis van beide onderzoeken kan dus zonder meer worden 
geconcludeerd dat in het Interbellum de meeste militaire vliegers uit de grote steden in het wes-
ten en het midden van het land afkomstig waren.

Minder gemakkelijk is de sociale herkomst van de vooroorlogse vliegers te traceren. Cijfers 
zijn hiervoor niet voorhanden. Desalniettemin kan dit voor de eerste generaties vliegers relatief 
eenvoudig worden herleid. Het vliegerkorps van zowel de lva als de mld bestond tijdens en direct 
na de Eerste Wereldoorlog namelijk nog hoofdzakelijk uit beroepsofficieren. Die hadden hun 
opleiding genoten aan de Koninklijke Militaire Academie (kma) te Breda of het Koninklijk Insti-
tuut voor de Marine (kim) in Den Helder. Voor toelating tot deze opleidingsinstituten was afkomst 
uit gegoede kring een absolute voorwaarde. Niet alleen moest bij beide officiersopleidingen een 
schooldiploma worden overlegd, ook diende ter tegemoetkoming in de opleidingskosten school-
geld te worden betaald.6 Dit was een niet onaanzienlijk bedrag. Op de kma bedroeg de jaarlijkse 
bijdrage na de Eerste Wereldoorlog 500 gulden per cadet.7 Vanaf 1918 werden beide vliegkorpsen 
ook met ander militair personeel dan beroepsofficieren uitgebreid. Toch had dit amper invloed op 
de sociale achtergrond, omdat voor deze groepen eveneens strikte toelatingseisen golden. 

Om bijvoorbeeld te kunnen toetreden tot het in 1918 ingestelde Korps Officieren Vlieger van de 
mld – waardoor voortaan vrijwilligers uit de burgermaatschappij rechtstreeks als officier-vlieger 
met een tijdelijk contract konden instromen – moesten sollicitanten de hbs of de Zeevaartschool 
hebben voltooid en “een voldoenden graad van beschaafdheid” bezitten.8 Zelfs de instelling in 1930 
van het Korps Onderofficieren Vlieger leidde niet tot een grote devaluatie van de sociale achter-
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grond van de marinevliegers, omdat ook hiervoor een gedegen vooropleiding noodzakelijk was. 
Geïnteresseerden kwamen namelijk alleen in aanmerking als zij het (m)ulo-a-diploma op zak 
hadden. Een zelfde tendens tekent zich af bij de lva. Toen het vliegerkorps van de legervliegdienst 
medio jaren dertig door de toenemende oorlogsdreiging sterk werd uitgebreid met reserveperso-
neel, waren deze nieuw gerekruteerde militairen eveneens veelal afkomstig uit de betere milieus. 
Ook hier fungeerden de hoge toelatingseisen als de voornaamste sociale barrière. Kandidaten voor 
de functie van aspirant-reserveofficier bij de legervliegdienst moesten bijvoorbeeld in het bezit 
zijn van het einddiploma van de vijfjarige hbs, het gymnasium of een “daarmede overeenkomend 
diploma, met cijferlijst, dan wel met gewaarmerkte afschriften van deze bescheiden”.9 Pas vanaf 
1939 werd deze strenge toelatingseis enigszins naar beneden bijgesteld en kwamen ook kandida-
ten in aanmerking die een middelbare technische opleiding hadden voltooid. Voor de functie van 
reserve-onderofficier-vlieger, bleef eveneens een voltooide vooropleiding een vereiste. Hiervoor 
moest de kandidaat minstens in het bezit zijn van het (m)ulo-a-diploma.10

Kortom, ook bij de lva vormden tot het uitbreken van de oorlog voor de geïnteresseerden 
uit de lagere sociale klassen de strenge toelatingseisen de belangrijkste barrière om te kun-
nen toetreden. Alleen families uit de betere kringen konden het zich financieel veroorloven 
hun kinderen een middelbareschoolopleiding te laten volgen én te laten voltooien. Daarnaast 
was bij zowel de leger- als de marinevliegdienst het geringe aantal opleidingsplaatsen er in de 
interbellumjaren debet aan dat het vliegend personeel exclusief afkomstig was uit het mid-
den- en het hogere segment van de samenleving. Voor de zeer gewilde betrekking van vlieger 
kon namelijk telkens een keuze worden gemaakt uit een zeer groot aantal gegadigden. De in 
1936 tot de lva toegetreden Herman Doppenberg, een zoon van de directeur van een hbs in 
Batavia, was bijvoorbeeld een van de dertien gelukkigen die werden gekozen uit ruim driehon-
derd sollicitanten.11 Bij de mld was van een gelijksoortige situatie sprake. De eveneens in 1936 
aangenomen Jaap den Hollander, een zoon van de burgemeester van Middelharnis, was een van 
de twaalf uitverkorenen van in totaal vierhonderd kandidaten.12 Door de massale belangstelling 
voor vliegende functies voldeden alle aangenomen vrijwilligers stuk voor stuk volledig aan de 
gestelde toelatingseisen. Zij waren bij hun aantreden zonder uitzondering jong, meestal tussen 
de 18 en 26 jaar, ongehuwd en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Ook beantwoord-
den zij volledig aan de tamelijk strenge medische eisen van het ‘Keuringsreglement voor vlie-
gers en waarnemers bij de landmacht en marine’. Vooroorlogse Nederlandse militaire vliegers 
vormden daardoor, net als hun collega’s uit deze periode in de raf, met recht een elitegroep 
binnen de krijgsmacht. 

Selectie en keuring

Alvorens dieper in te gaan op de achtergronden van de Nederlandse oorlogsvliegers, dient eerst te 
worden stilgestaan bij de selectie-eisen voor toetreding tot de raf. Deze waren immers ook van 
toepassing op het Nederlandse personeel dat in Groot-Brittannië een vliegende functie ambieerde. 
Tot ver in de jaren dertig kwamen voor een vliegende functie in de Britse luchtstrijdkrachten, 
zoals ook in hoofdstuk 1 is geschetst, in beginsel alleen jonge, blanke en ongehuwde vrijwilligers 
in aanmerking, die voldeden aan strenge medische en intellectuele eisen. Zij moesten beschikken 
over een scherp gezichtsvermogen, een uitstekend gehoor, een uitgebalanceerde spieropbouw en 
veel uithoudingsvermogen.13 Ook mochten zij niet kleurenblind zijn en dienden zij een minimale 
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lengte te hebben. Verder moesten kandidaten – afhankelijk van de uit te voeren functie – over een 
behoorlijke geestelijke bagage beschikken.14 Zij dienden daarom een kostschool met goed gevolg 
te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een universitaire graad. Behalve deze criteria paste 
vooral het Air Ministry tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nog een forse ‘sociale’ selec-
tie toe om de raf de zo gewenste elitaire uitstraling te geven. Alle sollicitanten moesten hiervoor 
een (niet gestandaardiseerd) intakegesprek met een aannamecommissie zien te ‘overleven’. Het 
keuzecomité was samengesteld uit enkele raf-officieren die op grond van hun diensttijd in staat 
werden geacht accuraat in te schatten of een gegadigde geschikt was voor een vliegende functie.15 
Zij richtten zich daarbij vooral op diens achtergrond. De raf’s Selection Board Notes voorzagen de 
ondervragers van richtlijnen om de familiewortels van de kandidaat en het sociale milieu waarin 
hij verkeerde bloot te leggen.16 Door in kaart te brengen welke sporten de kandidaat beoefende, 
kon tevens worden vastgesteld of hij lef had en over doorzettingsvermogen beschikte. Boksers, 
rugbyers en voetballers hadden wat dat betreft een streepje voor. Ook diegenen die roeiden, cric-
ket speelden of zich met atletiek bezighielden waren in de ogen van de raf-artsen meer geschikt 
om te slagen als vlieger, omdat de coördinatie van handelingen bij het vliegen een belangrijke rol 
speelde.17 Idealiter was de sollicitant voor de oorlog dus afkomstig uit gegoede kring, sportief, 
in het bezit van een einddiploma van een kostschool of een universitaire graad en voldeed hij in 
woord en geschrift aan de wensen van de keuzeheren.

Al voor het uitbreken van de oorlog kwamen deze selectie-eisen onder grote druk te staan, 
onder meer door de instelling van de rafvr, waarvoor een minder strikte vooropleiding nood-
zakelijk was. Na het uitbreken van de oorlog zette deze trend zich nog veel verder en harder 
door. Door de sterke expansie van de raf en de faa en de snel toenemende oorlogsverliezen, 
moest het ideaal om uitsluitend jongemannen uit betere kringen te selecteren al snel worden 
losgelaten. Voortaan waren het Air Ministry en de Admiralty gedwongen grote aantallen Britse 
jongemannen uit de lagere sociale klassen met minder schoolopleiding te rekruteren. Vanaf 
augustus 1940 hoefden aspiranten bijvoorbeeld niet langer te beschikken over het zogenaamde 
school certificate, een diploma dat zestienjarigen moesten halen om te kunnen deelnemen aan 
het hoger onderwijs. Ook het voortijdig verlaten van de schoolbanken werd niet langer als een 
bezwaar gezien.18 Verder werden de leeftijdsgrenzen verruimd en de medische eisen naar bene-
den bijgesteld, waardoor zelfs een (kleine) fysieke tekortkoming de toetreding tot de raf niet 
meer in de weg stond. Voor sommige functies gold in de loop van de oorlog zelfs het dragen van 
een bril niet langer als bezwaarlijk. De religieuze, etnische of geografische herkomst van vrijwil-
ligers was evenmin nog reden om af te zien van aanname. De raf ging in de loop van de oorlog 
hierdoor steeds vaker niet-blanke rekruten toelaten tot de vliegopleiding, hoewel de totale aan-
tallen donkere oorlogsvliegers, uit vrees voor spanningen door racistische uitlatingen, uitein-
delijk gering bleven.19 Vanaf 1940 werd pragmatisme dus vooral leidend bij de selectie van vlie-
gend personeel. Het ging voortaan niet meer om (alleen) de achtergrond, de genoten scholing 
en de fysieke gesteldheid, maar vooral om de bereidheid te vliegen en te vechten, in combinatie 
met een zekere intelligentie, geschikte karaktereigenschappen en gevoel voor techniek. De grote 
behoefte aan personeel leidde er zelfs toe dat de meerderheid van de sollicitanten direct werd 
aangenomen: tijdens de eerste drie oorlogsjaren wees de raf nog slechts 21% van alle vrijwil-
ligers voor een vliegende functie af.20 Dit kwam niet in de laatste plaats doordat er – vanwege de 
hoge vlucht die de techniek nam en de ingebruikname van steeds grotere en modernere toestel-
len – steeds meer vliegende functies bijkwamen.21 
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Door deze verruiming van de toelatingseisen, ging het grootste deel van de aanwas vanaf het 
begin van de oorlog bestaan uit (jonge)mannen die afkomstig waren uit bescheiden milieus. 
“Terrible thing though it was, the war brought opportunity”, zo constateerde ook Harry Yates, 
een assistent-klerk van een drukkerij in de Midlands, “The great British class system counted for 
surprisingly little. I saw nothing of it in all my raf days.”22 Desondanks bleef het Air Ministry 
ook tijdens de oorlogsjaren een grote voorkeur koesteren voor ‘the right type’ van vóór de oorlog: 
jonge, ongehuwde blanke mannen van onberispelijke komaf uit de betere milieus, die goede 
opleidingspapieren konden overleggen. Dit was onder meer merkbaar tijdens de intakegesprek-
ken bij een Aircrew Selection Board. Veel sollicitanten kregen daarbij tijdens de oorlogsjaren nog 
immer vragen voorgelegd die hun achtergrond en sociale status moesten duidelijk maken. Geoff 
Parnell was een van de duizenden Britse kandidaten die aan een dergelijk vragenvuur werden 
onderworpen: “The Selection Board were very Top Brass. Three of them, asking questions such 
as ‘Can you drive a car?’ and ‘Can you drive a motor bike, ride a horse?’ Few boys of a working-
class background could do any of these things in 1941, if only because of monetary reasons. 
There were only two cars in our street of about one hundred houses – one owned by a retired 
publican from World War One, the other by an insurance man. I clearly wasn’t the type to make 
a pilot, but they took me on just the same.”23 

De aanname van grote aantallen sollicitanten bracht overigens wel een nieuw probleem met 
zich mee: de hoeveelheid uitvallers tijdens de opleiding zelf was in de eerste oorlogsperiode 
schrikbarend hoog. In 1941 wist maar liefst 25% van de leerling-vliegers niet de eerste fase van de 
vliegopleiding met succes af te ronden.24 Een van de oplossingen om deze uitval terug te dringen 
was de toepassing van een striktere en uitgebreidere selectieprocedure. Sollicitanten werden 
daarom vanaf het begin van de oorlog, naast een intakegesprek, in toenemende mate onder-
worpen aan allerlei psychotechnische tests. Deze bestonden in eerste instantie uit het schrijven 
van een kort essay, een wiskunde-examen en een algemene intelligentietoets. In 1942 volgde de 
invoering van een instrument waarmee de motoriek van de kandidaat werd onderzocht.25 Nog 
later, in het voorjaar van 1944, was het aantal testmiddelen al zo ver uitgebreid dat een reorga-
nisatie van de gehele selectieprocedure plaatsvond. Voortaan onderging een kandidaat gedu-
rende twee dagen in totaal 24 psychotechnische tests. Aan de hand van de uitkomst hiervan, 
het intakegesprek én de medische keuring werd een afweging gemaakt of de kandidaat geschikt 
was voor een vliegende functie. Het Air Ministry beschikte vanaf dat moment dus over een zeer 
grondige selectieprocedure.26 

In totaal 555 Nederlandse vrijwilligers doorliepen, zoals al eerder gememoreerd (zie hoofd-
stuk 3), de opleidingskanalen van de raf en de faa en ondergingen dus dezelfde selectieproce-
dures als hun Britse collega’s. Daarnaast moesten zij ook nog eens voldoen aan de condities die 
door de eigen regering aan hen werden opgelegd. De Nederlandse autoriteiten stelden namelijk 
vrijwel altijd als voorwaarde dat sollicitanten voor de functie van vlieger of waarnemer, net als 
voor de oorlog, in het bezit moesten zijn van een mulo- of hbs-diploma of een opleiding van 
vergelijkbaar niveau. Verder waren elementaire kennis van algebra en meetkunde en een goede 
beheersing van het Engels noodzakelijk. Alleen dan beschikten zij, zo was de veronderstelling, 
over voldoende intellectuele bagage om de toelatingsprocedure en de opleiding zonder proble-
men te passeren en te doorlopen. Deze schoolopleidingen gaven evenwel, zoals hierboven al is 
duidelijk gemaakt, geen automatische toegang tot de opleiding.27 Ook hun aanname of afwij-
zing hing af van de behaalde resultaten bij de psychotechnische tests, de medische keuring en 
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de achtergelaten indrukken tijdens het intakegesprek. De Britse selectieofficieren waren in de 
dagelijkse praktijk echter behoorlijk onder de indruk van de kwaliteit van de Nederlandse kan-
didaten. In de selectierapporten die zijn bewaard gebleven wordt telkens weer de loftrompet 
gestoken over hun niveau. Willem de Vries bijvoorbeeld, werd omschreven als “another fine type 
of Dutchman”.28 In Frits Luberti zagen de selectieofficieren “excellent aircrew material” en Henri 
Mol werd ingeschat als “a very decent type of boy” en “quite a good type”.29 Over Bastiaan Gan-
derheijden waren de ondervragers eveneens positief: “an excellent young candidate. Pleasant 
personality, keen [and] well educated”.30 Herman Glerum maakte op de selectieofficieren echter 
pas echt grote indruk, niet alleen omdat hij een rechtenstudie had afgerond en vrijwillig een 
goede baan in Brazilië vaarwel had gezegd, maar vooral ook omdat hij een volwaardig lid was van 
het Nederlandse cricketteam. Daarmee voldeed hij in alle opzichten aan het vooroorlogse ideaal-
beeld van de raf-vlieger. Volgens een van de Britse ondervragers was hij dan ook “one of the best 
types been before this Board for the last ten days. Exceptionally well educated. Plays all games. 
Is first class at cricket and swims. Really [a] good all rounder.”31 Glerum werd vanzelfsprekend 
aangenomen en zette tijdens zijn opleiding tot vlieger zijn sportcarrière voort. Hij kwam onder 
meer uit voor het cricketteam van de raf en de British Empire xi.

Ten opzichte van hun Angelsaksische collega’s waren de meeste Nederlandse vrijwilligers 
sterk in het nadeel omdat voldoende kennis van de Engelse taal bij de selectie en tijdens de 
opleiding zelf een absolute vereiste was. In eerste instantie schoven de Nederlandse autoriteiten 
daarom ook alleen kandidaten naar voren die de Engelse taal goed beheersten. Van de tweede 
groep Nederlandse militairen die in augustus 1941 bij de raf werd gedetacheerd, spraken er 
bijvoorbeeld maar vier ‘fairly good’ Engels. Van negen was de taalbekwaamheid ‘good’ en van 
twaalf zelfs ‘excellent’.32 Nadat in de loop van de oorlog de marine en vooral de landmacht met 
steeds grotere personeelstekorten te kampen kregen en zij nauwelijks nog aan het maandelijkse 
quotum van tien nieuwe rekruten konden voldoen, gingen zij noodgedwongen ook vrijwilligers 
naar voren schuiven die slechts rudimentair Engels spraken en niet aan alle opleidingseisen vol-
deden. Dit gebeurde vooral bij de minder intensieve en veeleisende opleidingen van vliegtuig-
telegrafist en boordschutter. De uit bezet gebied ontsnapte Herman Meijer bijvoorbeeld, een 
etaleur die slechts gebrekkig Engels sprak, werd ondanks deze handicap ‘gewoon’ voorgedragen. 
Hij boekte daardoor povere resultaten bij het toelatingsexamen. De selectiecommissie besloot 
Meijer niettemin aan te nemen: “[He] is young but very keen and enthusiastic; alert and heal-
thy, and should make a sound member of [an] aircrew.” Deze inschatting was overigens juist, 
want Meijer – tijdens zijn opleiding tot boordschutter omschreven als “a tough nut” – bereikte 
ongeveer een jaar later de operationele gelederen en vloog in de laatste oorlogsmaanden bijna 
veertig oorlogsmissies bij het 320 Squadron.33 Tal van wegen werden uiteindelijk bewandeld 
om het taalniveau op te krikken, waarvan zelfstudie en ‘al doende leren’ de belangrijkste waren. 
Anderen namen privéles of gingen enige tijd in de kost bij een Britse familie.34 

Een zelfde trend manifesteerde zich bij de fysieke geschiktheid van de kandidaten. Door de 
steeds groter wordende personeelstekorten werden, naarmate de oorlog voortschreed, ook steeds 
vaker wat oudere en conditioneel minder fitte Nederlandse vrijwilligers naar voren geschoven 
en aangenomen.35 Zelfs een (kleine) fysieke tekortkoming stond menigmaal de toetreding niet 
meer in de weg. Zo kregen verscheidene Nederlanders die kampten met kleurenblindheid of een 
verminderd gezichtsvermogen toch toestemming het raf-uniform aan te trekken.36 Desalniet-
temin bleef de medische keuring voor nog al wat vrijwilligers een spannende aangelegenheid 
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en velen waren maar wat blij wanneer zij deze met goed gevolg waren gepasseerd.37 Door de 
oorlogsomstandigheden weken, vanaf 1940, de sociaal-culturele idealen dus sterk af van de fei-
telijke situatie en kwam een vliegende betrekking, hoewel het Air Ministry ondanks alles zo veel 
mogelijk trachtte het vooroorlogse beleid in stand te houden, binnen het bereik van een steeds 
grotere groep geïnteresseerden, of ze nu de Britse of de Nederlandse nationaliteit bezaten. De 
Nederlandse kandidaten moesten echter wel grotere barrières overwinnen om te worden toege-
laten, zeker tijdens de eerste fase van de oorlog. De vraag doemt hierbij op in hoeverre de veel 
minder strenge selectieprocedures in de raf en de door de Nederlandse autoriteiten zelf inge-
stelde extra toelatingseisen van invloed zijn geweest op de geografische, sociale en religieuze 
achtergronden en daarmee de samenstelling van het Nederlandse contingent oorlogsvliegers. 

Geografische herkomst

De onderzochte groep bestaat uit in totaal negenhonderd militairen, van alle krijgsmacht(onder)-
delen, die tussen mei 1940 en mei 1945 in de raf of faa een vliegende functie vervulden in West-
Europa of voor 1 januari 1945 hiervoor de opleiding zijn aangevangen. Hieronder bevindt zich 
ook een kleine groep oorlogsvliegers die reeds voor mei 1940 deel uitmaakte van de ml of de 
mld en dus ook tot de groep van het vooroorlogse personeel behoorde. Er is besloten hen toch 
in te delen bij de oorlogsvliegers, temeer daar de meerderheid in Groot-Brittannië het belang-
rijkste deel van de opleiding heeft ondergaan en hier ook is gebrevetteerd. Het personeel dat na 
1 januari 1945 aanving met een vlieggerelateerde opleiding is daarentegen wel buiten beschou-
wing gelaten. Het gaat hier namelijk uitsluitend om zogenaamde oorlogsvrijwilligers (ovw’ers) 
die zich na de bevrijding van Zuid-Nederland in de herfst van 1944 aanmeldden, maar pas met 
hun training begonnen toen de oorlog al bijna voorbij was. Zij vormden hierdoor een geheel op 
zichzelf staande categorie personeel. Het grondpersoneel is bij het onderzoek eveneens buiten 
beschouwing gelaten. Het fundament voor het onderzoek naar de achtergronden van de Neder-
landse oorlogsvliegers is gelegd door het bestuderen van honderden ‘staten van dienst’ van oor-
logsvliegers in het dcdi te Kerkrade. De hierbij vergaarde gegevens zijn aangevuld met informa-
tie uit bevolkingsregisters, vliegerloopbaanboeken, interviews met veteranen, correspondentie 
met nabestaanden en archiefmateriaal. De vergaarde gegevens zijn verwerkt in een database die 
zich bevindt in de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.38

Om te kunnen vaststellen of de oorlogsvliegers verschilden van hun vooroorlogse collega’s 
is het, zoals gezegd, van groot belang meer te weten over hun geografische, sociale en religieuze 
kenmerken. Allereerst staat hier de vraag naar hun geografische herkomst centraal. Waren de 
oorlogsvliegers voornamelijk afkomstig van het platteland of uit de stad? En welke rol speel-
den de koloniën als leverancier van personeel? Hieraan gerelateerd is de vraag hoe zij Groot-
Brittannië bereikten. Kortom, waar woonden zij bij het uitbreken van de oorlog? Om de geogra-
fische achtergrond van de Nederlandse oorlogsvlieger te achterhalen is de geboorteplaats als 
basis gebruikt voor de analyse. Gemakshalve wordt hierbij aangenomen dat hij in deze plaats 
ook is opgegroeid. De andere mogelijkheid, het nagaan van de woon- of verblijfplaats kort voor 
het in militaire dienst treden, bleek té moeilijk uitvoerbaar. In tabel 3 zijn alle oorlogsvliegers 
gezamenlijk afgezet tegen het bevolkingsaandeel per provincie in de jaren 1935-1940 en in tabel 
4 zijn de gegevens van de oorlogsvliegers in percentages uitgesplitst per krijgsmacht(onder)
deel. Overigens zijn in beide tabellen de in de overzeese gebiedsdelen en de in het buitenland 
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geboren oorlogsvliegers niet in de berekeningen meegenomen, omdat er voor de koloniën en 
het buitenland geen gegevens over de bevolkingsdichtheid voorhanden zijn. Deze informatie 
is echter wel noodzakelijk aangezien in geen enkel land sprake is van een (volledig) gelijkma-
tige bevolkingsspreiding: sommige provincies zijn nu eenmaal veel dichter bevolkt dan andere. 
Bekijken we de cijfers voor Nederland dan blijkt uit tabel 3 dat, met uitzondering van Noord-
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Holland, Zuid-Holland en Zeeland, overal het aantal rekruten onder de bevolkingsspreiding van 
de provincies lag. Dit betekent dat er bij een evenwichtige spreiding minder oorlogsvliegers in 
deze provincies zijn geboren dan dat er gezien de bevolkingsdichtheid vandaan zouden ‘moe-
ten’ komen. Andersom kan worden geconcludeerd dat uit de drie westelijke provincies dus het 
overgrote deel van de oorlogsvliegers afkomstig was en wel in het bijzonder uit de provincies 
Noord- en Zuid-Holland, die respectievelijk gemiddeld 11% en 7% meer oorlogsvliegers lever-
den dan de provinciale dekkingsgraad. Omdat deze provincies tevens het dichtstbevolkt waren, 
kwamen dus niet alleen relatief gezien, maar ook in absolute aantallen veruit de meeste oor-
logsvliegers uit de Randstad. In 1940 woonden namelijk bijna 2,5 miljoen mensen in de negen 
grootste steden in West-Nederland, terwijl de totale Nederlandse bevolking in dat jaar nog geen 
negen miljoen mensen bedroeg.39 Wordt vervolgens in tabel 4 de afkomst van de oorlogsvliegers 
opgesplitst naar krijgsmachtdeel, dan blijkt dat van het bovenmatige aandeel van Noord- en 
Zuid-Holland iets meer landmachtpersoneel uit beide provincies afkomstig was. Verder scoorde 
de marine in de ‘waterrijke’ provincies Friesland en Zeeland iets boven de dekkingsgraad. Hier 
ging het echter slechts om geringe aantallen. Ook het geringe aandeel van Utrecht – voor de oor-
log een van de hoofdleveranciers van vliegend personeel – springt in het oog. Uit beide tabellen 
kan, kortom, worden geconcludeerd dat veruit de meeste in Nederland geboren oorlogsvliegers 
uit West-Nederland kwamen en dat de meer landelijke provincies, zowel relatief als absoluut, 
een betrekkelijk klein aandeel leverden. Verderop in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de 
achter grond van deze constatering.

Van de bevolkingsspreiding van Nederlanders en Indische Nederlanders in het overzeese 
gebiedsdeel zijn, zoals gezegd, helaas geen gegevens voorhanden, hoewel bekend is dat Java 
wel veruit het dichtstbevolkt was, gevolgd door Sumatra. In 1930 woonden op het hoofdeiland 
40 miljoen Indonesiërs en ruim 193.000 Europeanen, terwijl in de buitengewesten 18 miljoen 
inheemsen en ruim 48.000 Europeanen leefden.40 De Nederlandse strijdkrachten rekruteerden 
vrijwel uitsluitend onder blanke Nederlanders en onder uit gemengde huwelijken geboren Indi-
sche-Nederlanders (beide groepen worden hier als Europeanen aangeduid). Slechts een enkele 
Indonesiër trad – vaak via de marine of het knil – toe tot de raf. Onder meer de Javaan Raden 
Abdoel Halim Perdanakoesoema doorliep in 1943 de opleiding tot waarnemer. De Surinamer Leo 
Lie Kie Sang startte in hetzelfde jaar zijn vliegopleiding, maar werd hieruit wegens gebrek aan 
aanleg voortijdig ontheven.41 In dit opzicht verschilde Nederland slechts weinig van gastland 
Groot-Brittannië, dat, zoals gezegd, ook tijdens de oorlogsjaren uit zijn niet-blanke koloniën 
maar een gering aantal inheemse vrijwilligers rekruteerde voor opname in de vliegende gelede-
ren. Dat in Nederlands-Indië uit zo’n klein deel van de bevolking werd gerekruteerd, maakt het 
des te opvallender dat de kolonie niet alleen in relatieve, maar zeker ook in absolute zin een zeer 
aanzienlijke hoeveelheid personeel aan de Nederlandse luchtstrijdkrachten in Groot-Brittannië 
leverde. Uiteindelijk kwam ruim 21% van alle oorlogsvliegers die in Groot-Brittannië actief zijn 
geweest uit het overzeese gebiedsdeel. Hieraan liggen twee oorzaken ten grondslag. De eerste 
reden is dat een deel van het Indische personeel voor de capitulatie van de kolonie in maart 1942 
tijdig kon ontkomen en vervolgens in Groot-Brittannië terechtkwam om de strijd voort te zet-
ten. De tweede reden is dat in het overzeese gebiedsdeel na mei 1940 nog bijna twee jaar lang 
actief is gerekruteerd, waarbij ook enkele tientallen vrijwilligers voor de mld zijn aangenomen. 

Een nadere beschouwing van de gegevens in tabel 5 leert verder dat de overgrote meerder-
heid – 168 van de 209 in Nederlands-Indië geboren oorlogsvliegers, zoals mag worden verwacht, 
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van het hoofdeiland Java kwamen. Daarvan was, zoals uit tabel 8 blijkt, het grootste aantal, 33 
man, afkomstig uit Batavia, de hoofdstad van de kolonie. Deze werd op de voet gevolgd door 
marinestad Soerabaja met 31 oorlogsvliegers. Uit de West-Javaanse stad Bandoeng kwam 14 man 
vliegend personeel. Dat vooral in deze steden veel oorlogsvliegers waren geboren, was waar-
schijnlijk omdat het belangrijke bestuurscentra en garnizoenssteden waren. Zo bevond zich in 
Bandoeng het hoofdkwartier van het knil en de ml-knil en zetelde in Soerabaja van oudsher 
de marinestaf. Van respectievelijk 41 oorlogsvliegers stond de wieg in een van de buitengewes-
ten. Uit het dunbevolkte West-Indië was, zoals mag worden verwacht, slechts een handjevol oor-
logsvliegers afkomstig. Wel waren tamelijk veel oorlogsvliegers, 57 in totaal, elders ter wereld 
geboren. Dit is bijna 6,5% van het totale personeelsbestand. Mogelijke verklaring hiervoor is 
dat de meesten van deze groep ook in 1940 buiten Nederland woonden en zich daardoor relatief 
eenvoudig konden aansluiten bij de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Brittannië. Van de in 
het buitenland geboren oorlogsvliegers, behoorde overigens de meerderheid tot de landmacht, 
omdat nieuw gerekruteerd personeel bijna automatisch bij dit krijgsmachtdeel terechtkwam.

De overgrote meerderheid van de oorlogsvliegers was dus afkomstig uit de Randstad en 
Nederlands-Indië en meer in het bijzonder Java. Zij verschilden daarmee dus nauwelijks van hun 
vooroorlogse collegae van de Luchtvaart Afdeeling (lva) op Soesterberg. Maar hoe zat het nu 
met de geografische herkomst van het reguliere raf-personeel? Hiernaar is tot op heden ech-
ter nauwelijks kwantitatief onderzoek gedaan. Dit geldt eveneens voor de oorlogsvliegers uit de 
andere bezette Europese landen. Alleen van de Vrije Franse luchtstrijdkrachten zijn summiere 
gegevens beschikbaar. Een vergelijking met dit weliswaar veel grotere land is interessant, omdat 
ook Frankrijk een koloniale mogendheid was. Leggen we de beschikbare gegevens naast elkaar, 
dan blijkt dat ruim 85% in Frankrijk zelf was geboren, terwijl van bijna 7% de wieg in een van 
de Franse koloniën stond en ruim 7,5% elders ter wereld kwam. In vergelijking met Nederland 
rekruteerden de Vrije Franse Luchtstrijdkrachten dus relatief weinig personeel uit de overzeese 
gebiedsdelen. Een van de oorzaken hiervan is mogelijk dat veel koloniën aan het begin van de 
oorlog de zijde van de Vichy-regering kozen en dus niet beschikbaar waren voor het werven van 
nieuw personeel. De regionale afkomst in Frankrijk zelf was grotendeels gelijkelijk verdeeld over 
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het land. Alleen de regio Parijs leverde aanzienlijk meer personeel: 23,5%. Veel zegt dit echter 
niet, omdat de dekkingsgraad van de Franse departementen niet bekend is. De conclusie moet 
daarom beperkt blijven tot de constatering dat, net als in Nederland, in relatieve zin veel Frans 
personeel uit de hoofdstad afkomstig was.42 

Behalve uit welke regio, is ook onderzocht of de oorlogsvliegers afkomstig waren uit ‘de stad’ 
of van ‘het platteland’. Als criterium voor een indeling naar urbanisatiegraad is wederom gebruik-
gemaakt van de classificatie van Kooij. Door een gebrek aan bronnen over verstedelijking in het 
buitenland en Nederlands-Indië, moesten de buiten Nederland geboren oorlogsvliegers buiten 
beschouwing blijven. Wanneer de cijfers in tabel 6 nader worden beschouwd, valt meteen op dat – 
net als bij de Soesterbergers – ook tijdens de oorlogsjaren de overgrote meerderheid van het Neder-
landse vliegend personeel uit een stedelijke omgeving afkomstig was. Maar liefst 77% werd gebo-
ren in een stad, een nog hoger percentage als voor de oorlog. Daarnaast komt uit tabel 7 naar voren 
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dat vooral de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners als toeleveranciers van de oorlogs-
vliegers fungeerden. In totaal ging het hierbij om bijna 75% van het totale aantal ‘stedelingen’. Van 
de groep die uit een van de grote steden afkomstig was, fungeerde, zoals blijkt uit tabel 8, Amster-
dam als veruit de grootste leverancier, op ruime afstand gevolgd door Den Haag en Rotterdam. 
In het kielzog hiervan bevinden zich de twee belangrijkste steden van Java (Batavia en Soerabaja) 
en daar weer achter een aantal Nederlandse provinciesteden, alsook de Indische steden Semarang 
en Bandoeng. Deze cijfers worden nog significanter wanneer in beschouwing wordt genomen dat 
kort na de oorlog, in 1947, nog een flink deel van de Nederlandse bevolking, 29,4%, in plattelands-
gemeenten leefde en 16,2% op het verstedelijkte platteland. Slechts iets meer dan de helft van de 
Nederlandse bevolking, 54,4%, woonde in deze periode in een stad.

Er zijn meerdere oorzaken aan te voeren waarom zowel voor als tijdens de Tweede Wereld-
oorlog de in een stedelijke omgeving geboren jongemannen de militaire vliegerij domineerden. 
In de eerste plaats had dit te maken met de opleidingsmogelijkheden aan het begin van de twin-
tigste eeuw. Zoals hiervoor is gebleken, was een gedegen middelbare schoolopleiding ook tij-
dens de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk om de opleiding tot vlieger of waarnemer met goed 
gevolg te kunnen afronden. Tussen 1900 en 1939 groeide in Nederland het aantal middelbare 
scholen weliswaar van 76 naar 230, maar de bevolking nam in dezelfde periode eveneens behoor-
lijk toe: van 5,1 naar 8,7 miljoen mensen. Per saldo was de toename van het aantal scholen dus 
nog steeds betrekkelijk gering. De meeste waren bovendien geconcentreerd in de steden, met 
als gevolg dat vooral voor hier opgroeiende jongeren een carrière als vlieger eventueel tot de 
mogelijkheden behoorde. De tweede oorzaak is terug te voeren op de plaats van de luchtvaart in 
de samenleving tijdens het Interbellum. Vóór 1930 stond deze nog in haar kinderschoenen. Alles 
wat met vliegen te maken had, was, zeker in de eerste helft van de twintigste eeuw, omhuld door 
een zweem van glamour, techniek en moderniteit.43 De van huis uit meer progressieve stedelin-
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gen identificeerden zich eerder met de luchtvaart dan de wat conservatiever ingestelde platte-
landers, omdat de eersten eerder en vooral vaker in contact kwamen met technische noviteiten. 
Voorts was er ook nog een meer praktische reden. In het verstedelijkte westen van Nederland 
kwamen jongeren veel eerder in aanraking met de vliegerij dan hun leeftijdsgenoten op het plat-
teland. Behalve dat hier dagelijks vliegtuigen van dichtbij konden worden bewonderd op Schip-
hol, Waalhaven en Soesterberg, bestond de mogelijkheid kennis te maken met de luchtvaart 
tijdens rondvluchten, in de bioscoop en tijdens tentoonstellingen, zoals de Eerste Luchtverkeer 
Tentoonstelling Amsterdam (elta) in augustus 1919 en de Luchtvaarttentoonstelling luto in 
Den Haag in september 1934. In landelijke gebieden waren er veel minder mogelijkheden om 
deze nieuwe wereld nader te leren kennen. Een enkele keer kwam er een vliegtuig over en voor 
de rest moest men het doen met berichten op de radio en in de krant. Deze situatie veranderde 
pas in de jaren dertig, toen de vliegerij een hoge vlucht nam en er ook in meer landelijke gebie-
den vliegvelden verrezen. De luchtvaart ging toen ook bij de plattelandsbevolking een grotere 
plaats in de belevingswereld innemen. Ten slotte mag worden aangenomen dat potentiële vlie-
gers in de stad via de gangbare rekruteringskanalen beter konden worden bereikt. Zij konden 
hier immers gewoon bij een wervingskantoor binnenlopen. De tendens dat vliegers afkomstig 
waren uit stedelijke gebieden, is overigens ook in het buitenland waarneembaar. In Canada bij-
voorbeeld, kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog drie keer zo veel vliegers uit de steden dan 
van het platteland.44

Uit alle windstreken

Een belangrijk verschil met de Britse vrijwilligers was dat de meeste Nederlandse rekruten eerst 
Groot-Brittannië moesten zien te bereiken, alvorens zij zich konden aanmelden voor een vlie-
gende functie. Het in mei 1940 uit Nederland overgekomen vliegend personeel van de ml en 
de mld kreeg op vier manieren versterking: door de overheveling van personeel uit de uitge-
weken gelederen van de landmacht en marine; vanuit de koloniën; door nieuw gerekruteerd per-
soneel uit niet-bezette landen én door de aanvulling met Engelandvaarders. Vanwege de zich 
weldra manifesterende personeelstekorten stapten vooral van de zeestrijdkrachten al spoedig 
vrijwilligers over naar een vliegende functie. Bijna tachtig man personeel werd tijdens de oor-
logsjaren van een ander marineonderdeel naar de marinevliegdienst overgeheveld.45 Uit de land-
macht gingen uiteindelijk minder dan twintig man over. Dit kwam hoofdzakelijk omdat voor 
de opbouw en versterking van de Irene Brigade alle jonge en fitte militairen benodigd waren 
en eigenlijk niemand kon worden afgestaan voor de wederopbouw van de legervliegdienst. Op 
de overzeese gebiedsdelen kon aanvankelijk evenmin amper een beroep worden gedaan, omdat 
de strijdkrachten van de marine en het knil in Nederlands-Indië zelf met grote personeelste-
korten kampten. Voor de Japanse bezetting van het overzeese gebiedsdeel trok daarom slechts 
een klein aantal militairen richting Groot-Brittannië. Van de ml-knil arriveerden in het vroege 
voorjaar van 1941 drie jachtvliegers om gevechtservaring op te doen en te gaan vliegen met door 
de Indische bevolking gedoneerde Spitfires (zie pagina’s 148-149). De bijdrage van de marine was 
aanzienlijker. Ter versterking van het 320 Squadron in Groot-Brittannië vertrokken in de tweede 
helft van 1941 onafhankelijk van elkaar vijf vliegers en ruim twintig vliegtuigtelegrafisten naar 
Europa.46 Deze ongehuwde vliegers waren al voor de oorlog in dienst getreden van de mld en 
hadden zich vrijwillig opgegeven om ‘een jaar lang gevechtservaring op te doen’ in het Europese 
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gevechtstheater. Het uitbreken van de oorlogshandelingen in de Pacific betekende een abrupt 
einde aan de bijzondere detachering. Het vijftal bleef de rest van de oorlog bij het 320 Squadron 
actief, waarbij twee van hen sneuvelden.47 De vliegtuigtelegrafisten waren nieuw gerekruteerde 
vrijwilligers die zich begin 1941 aanmeldden om “zelf te kunnen meevechten ter bevrijding van 
het Moederland (…) in de machtige, nieuwe Hudson-bommenwerpers der Koninklijke Marine”.48 
Zij waren vooral afkomstig uit de lagen van de kleine burgerij en de geschoolde arbeiders. Bob 
de Vries Humèl werkte bijvoorbeeld bij een boekhandel in Soerabaja. Het verlangen naar een 
avontuurlijker bestaan deed hem besluiten zich op te geven voor de opleiding: “Ik werkte in die 
tijd op kantoor bij een boekhandel, Kolff, maar echt goede vooruitzichten had ik niet. Op een 
gegeven moment las ik een advertentie in de krant waar vrijwilligers werden gevraagd voor een 
telegrafistenopleiding voor de oorlog in Engeland. Ik was toen 22 jaar en heb gedacht: ‘waarom 
zal ik het niet doen?’. Bij de boekhandel kwam ik ook niet verder en je deed daarnaast nog wat 
voor je land.”49 Na de opleiding in Soerabaja vertrok de groep naar Groot-Brittannië. Kort voor 
Kerst 1941 zetten zij voet aan wal in Schotland. Na een aanvullende training in de raf volgde 
medio 1942 de plaatsing bij het 320 Squadron. Bijna de helft kwam in de volgende jaren bij de 
dienstuitoefening om het leven.

Slechts een klein aantal oorlogsvliegers verliet dus al voor de Japanse aanval op Pearl Har-
bor het overzeese gebiedsdeel. Dit veranderde nadat ook in het gebied van de Stille Oceaan de 

In februari 1941 verschenen in enkele 
Nederlands-Indische tijdschriften adver-
tenties waarin oorlogsvrijwilligers werden 
opgeroepen zich te melden voor de functie 
van vliegtuigtelegrafist bij de mld.
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strijd was uitgebroken. Nog ruim voor de capitulatie van Nederlands-Indië gaf de Australi-
sche regering begin februari 1942 het groene licht om de vliegscholen van zowel de mld als de 
ml-knil naar dit land over te brengen.50 Als eerste vertrokken de instructeurs, leerlingen en 
staf van de mld. Enkele honderden marinemannen – onder wie 166 leerling-vliegers – scheep-
ten medio februari te Soerabaja in voor de reis naar Sydney.51 Het grootste deel van de vlieg-
schoolleiding en leerling-vliegers van de ml-knil, in totaal 316 man, vertrok aan het einde 
van dezelfde maand uit Tandjong Priok, de haven van Batavia en uit Tjilatjap naar Fremantle 
in West-Australië.52 Van deze ‘Australië-gangers’ belandden er uiteindelijk bijna honderd via de 
Verenigde Staten in Groot-Brittannië, waar zij bij operationele eenheden van de raf en de faa 
werden gedetacheerd. Een nog grotere groep ontsnapte kort voor de val van Java naar Ceylon 
met een vrachtschip, de Kota Baroe. Onder de opvarenden waren de adelborsten en aspirant-
reserveofficieren van het Koninklijk Instituut voor de Marine (kim) in Soerabaja, een aantal 
vliegtuigtelegrafisten in opleiding en een groep leerling-vliegtuigmakers. Na een spannende 
tocht liet het schip een aantal dagen later de ankers vallen op de rede van Colombo. Via Zuid-
Afrika arriveerden de evacues precies twee maanden later in de haven van Liverpool.53 In Groot-
Brittannië aangekomen waaierde de groep uiteen. De nog in training zijnde vliegtuigtelegra-
fisten en vliegtuigmakers kwamen in eerste instantie te Wolverhampton bij de Irene Brigade 
terecht, waar een verdeling plaatsvond. Van het voor de functie van vliegtuigtelegrafist aan-
gemerkte personeel ging een gedeelte naar de vloot. De rest bleef bestemd voor een vliegende 
loopbaan. Na de voltooiing van hun telegrafistenopleiding en een scholing tot boordschutter, 
bereikten zij in het voorjaar van 1943 uiteindelijk het 320 Squadron. 

Van de vliegtuigmakers kreeg ongeveer de helft de opdracht zich naar het Schotse Dundee te 
begeven voor de torpedomakeropleiding. De andere helft vertrok naar het 320 Squadron als meca-
nicien. Van deze groep stapten er enkelen vrijwillig over naar de vliegende gelederen als boord-
schutter. De eerdergenoemde adelborsten en aspirant-reserveofficieren belandden in het ‘nieuwe’ 
Koninklijke Instituut voor de Marine in het landhuis Enys bij Falmouth. Al vrij kort na aankomst 
ter plekke maakte de marineleiding bekend dat na de opleiding er niet voor iedereen plaats was bij 
de varende marine en dat om deze reden een overstap naar onder meer de Britse luchtstrijdkrach-
ten werd toegejuicht. Na deze aankondiging kozen veel adelborsten en aspirant reserveofficie-
ren eieren voor hun geld en gaven zich op voor een vliegende functie. In totaal dertig aanstaande 
marine officieren opteerden voor deze koerswijziging in hun carrière. Van het via Ceylon en Zuid-
Afrika ontsnapte personeel belandde uiteindelijk in totaal zo’n 140 man in de raf en de faa.54

Doordat slechts gedeeltelijk een beroep kon worden gedaan op de beperkte personeelsre-
servoirs in de koloniën, was het de Nederlandse regering al snel duidelijk dat vooral buiten 
het eigen koninkrijk naar versterkingen moest worden gezocht. Een van de maatregelen die de 
ministerraad in Londen hiervoor trof, was het verruimen van de Dienstplichtwet. Hoewel enkele 
bewindslieden in juli 1940, bij de behandeling van het voorstel, hun twijfels uitten, werd toch 
besloten om vanaf augustus 1940 alle Nederlanders tussen de 19 en 36 jaar in Groot-Brittannië, 
de Verenigde Staten en Canada en later ook elders in de vrije wereld te verplichten zich te melden 
voor militaire dienst.55 Ook voor kinderen van Nederlandse ouders die niet in Nederland waren 
geboren en een dubbele nationaliteit bezaten gold deze maatregel.56 De regering verwachtte op 
deze manier enkele duizenden nieuwe militairen in Groot-Brittannië te kunnen verwelkomen. 
Dit bleek een veel te optimistische inschatting. Maar weinig jongemannen met een Nederlands 
paspoort waren genegen om in militaire dienst van hun (voormalige) vaderland te treden.57 
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Velen van hen hadden tijdens de crisisjaren teleurgesteld en berooid hun heil overzee gezocht 
en voelden er nu niets voor hun leven in de waagschaal te stellen voor het land dat hen destijds 
in de kou had laten staan.58 Bovendien stuitte het ‘ronselen’ op vreemd grondgebied op tal van 
praktische en juridische problemen.59 De Nederlandse regering in Londen besloot de rekrute-
ring te concentreren op de vier landen waar de meeste onderdanen woonden: Groot-Brittannië, 
Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. In Groot-Brittannië zette deze rekrutering de 
meeste zoden aan de dijk. Het precieze aantal hier opgekomen dienstplichtigen is niet bekend, 
maar ligt vermoedelijk rond de vijfhonderd. Aanmerkelijk minder nieuwe rekruten kwamen uit 
de andere drie landen.60 Uit Canada zouden slechts 263 Nederlanders, zo’n 13% van het totale 
aantal Nederlandse dienstplichtigen in het land, naar Groot-Brittannië vertrekken.61 In de Ver-
enigde Staten kwamen tot het einde van de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk 394 rekruten op 
(amper 5% van het totale aantal).62 Alles bij elkaar kwamen in Noord-Amerika uiteindelijk dus 
zo’n 630 dienstplichtigen onder de wapenen.63 Uit Zuid-Afrika arriveerden ongeveer 600 dienst-
plichtigen. Op voorhand leken de in de vier ‘hoofdlanden’ gerekruteerde militairen uitstekend 
geschikt om toe te treden tot de raf omdat zij (meestal) vloeiend Engels spraken, hetgeen, 
zoals we hiervoor hebben gezien, een belangrijke eis was van Nederlandse zijde om toegelaten 
te worden tot de Britse selectieprocedure. Er was onder de Nederlanders die in de vier landen 
werden gerekruteerd zelfs een enkeling die de moedertaal amper of helemaal niet meer machtig 
was.64 Toch kwamen ondanks het taalvoordeel maar weinig dienstplichtigen uit deze landen in 

Een dienstplichtige die het risicovolle leven van oorlogsvlieger wél zag zitten, was de uit Zuid-Afrika afkomstige 
Hendrik Sinnema (vierde van rechts met pet). Hij vloog aan het eind van de oorlog een tour of operations bij het 
153 Squadron.



HOOFDSTUK 4196

de raf terecht. Van de in de Verenigde Staten en Canada opgekomen dienstplichtigen gingen 
er 24 een vliegende functie bekleden.65 Van de in Zuid-Afrika gerekruteerden ging 23 man aan 
de slag als oorlogsvlieger.66 In Groot-Brittannië waren dit er 58.67 Dat zó weinig personeel uit 
de vier landen in de raf belandde, kwam in de eerste plaats doordat een groot aantal van de 
nieuw opgekomenen niet aan de medische eisen voor een vliegende functie voldeed, te oud was 
of te weinig vooropleiding had genoten.68 Voorts was van belang dat de Nederlandse regering 
in Londen de voorkeur gaf aan het zo veel mogelijk ‘vullen’ van de Irene Brigade boven het ver-
sterken van de luchtstrijdkrachten.69 Een andere belangrijke reden was dat de meerderheid van 
de uit deze landen afkomstige dienstplichtigen onvoldoende gemotiveerd was. Zij waren, zoals 
al gememoreerd, teleurgesteld in hun vaderland en voelden er daarom niets voor om zich met 
het gevaarlijke beroep van raf-vlieger in te laten en hun ‘nek uit te steken’.70 Er was echter een 
minderheid die niet aan deze profielschets voldeed en wel degelijk bereid was tot het brengen 
van een offer. Uit deze groep opteerden er enkele tientallen voor een vliegende carrière in de 
raf. Zij beschikten steevast wél over een goed moreel. Dit blijkt onder meer uit de woorden van 
een van de Zuid-Afrikaanse vrijwilligers, Hendrik Sinnema. Deze zoon van een politieagent, die 
in 1936 naar Zuid-Afrika was geëmigreerd en in juni 1942 toetrad tot de rangen van de raf, was 
zó bevreesd dat hij zijn opleiding pas zou voltooien wanneer de oorlog in Europa al ten einde 
was gekomen, dat hij zich nog voor zijn vertrek naar Canada tot kapitein Berdenis van Berlekom 
wendde, om zich samen met zijn collega’s Alphonso van der Spek, John Both en John de Groot op 
te geven voor deelname aan de strijd in de Stille Oceaan tegen Japan. “We weten niet hoe lang het 
zal duren voor wij op operaties komen te vliegen”, zo schreef Sinnema. “We hopen echter niet 
te lang omdat we met de Duitschers een rekening te vereffenen hebben waar we graag actief aan 
meedoen en hoopen daar ook de kans voor te krijgen. Wanneer echter in Europa de oorlog afge-
loopen is, bestaat de kans dat in het Verre Oosten nog gevochten zal moeten worden om Neder-
landsch Oost Indie van de Japanners te bevrijden en daarom wilden wij ons nu alvast opgeven als 
vrijwilligers om, als alles in Europa klaar is daar ook een handje aan mee te helpen.”71 Hun vrees 
dat zij de oorlog mogelijk gingen missen bleek ongegrond. Sinnema bereikte in de herfst van 
1944 als gezagvoerder van een Lancaster-bommenwerper bij het 153 Squadron de operationele 
gelederen. Hij vloog tot het einde van de oorlog 31 gevechtsmissies. Van der Spek en De Groot 
kwamen beiden als waarnemer bij het 320 Squadron terecht en voltooiden respectievelijk 44 en 
82 oorlogsmissies. Alleen Both wist niet tot de operationele gelederen door te dringen. Hij werd 
om medische redenen afgekeurd. 

Dat van de in Groot-Brittannië in dienst getreden dienstplichtigen van Nederlandse ori-
gine er uiteindelijk – zoals ook blijkt uit tabel 9 – een veel groter aantal een vliegende functie 
ging bekleden dan van de drie overige ‘hoofdrekruteringslanden’ en ook percentueel aanzien-
lijk meer dienstplichtigen die in Engeland opkwamen tot de vliegende gelederen doordrongen  
– 11,6% tegen tussen de 3,3 en 4,2% in de andere drie landen – was bij nader inzien niet zo bij-
zonder.72 In de eerste plaats ondervonden de hier wonende Nederlanders door de regelmatige 
bombardementen en luchtgevechten, de verduistering, de rantsoeneringen en de vele militai-
ren in het straatbeeld, de oorlog aan den lijve. De luchtgevechten in de zomer van 1940 boven 
Zuid-Engeland waren voor menig jonge Nederlander bijvoorbeeld aanleiding te opteren voor 
een vliegerloopbaan in de raf.73 In de tweede plaats speelde mee dat de regering in ballingschap 
in Londen zetelde en ook de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Brittannië zélf waren verte-
genwoordigd met leger- en vlootverbanden. De kans dat een jonge Nederlander een landgenoot 
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in uniform tegen het lijf liep, was daardoor aanzienlijk groter dan in andere landen. Dit had een 
positief effect op de rekrutering. In de derde plaats was van belang dat veel van de dienstplich-
tigen in Groot-Brittannië geen echte emigranten waren, maar in het land verbleven omdat zij 
er kort voor de oorlog naar toe waren getrokken om te studeren of te werken.74 Van de meeste 
van deze jongemannen woonde hun naaste familie nog in Nederland. Daardoor waren zij vaker 
bereid – in vergelijking met emigranten in Noord-Amerika en Zuid-Afrika die de oorlog niet van 
nabij beleefden – om actief mee te vechten aan de zijde van de geallieerden. Dit gold bijvoorbeeld 
voor de Waddinxvener Krijn van Os. Hij was in 1937 naar Groot-Brittannië vertrokken en werkte 
bij het uitbreken van de oorlog als tweedwever op het Schotse eiland Lewis. Hoewel hij te boek 
stond als een antimilitarist, trok Van Os in de zomer van 1940 vrijwillig het uniform aan. De 
verontwaardiging over de bezetting van zijn vaderland was zo groot dat die het won van zijn 
antipathie voor alles wat met het militaire te maken had. Bovendien woonde zijn familie nog 
in bezet Nederland. Na enige tijd als vliegtuigmaker bij het 320 Squadron te hebben gediend, 
meldde hij zich aan voor de functie van boordschutter. Na negentien gevechtsmissies sneuvelde 
hij in augustus 1941 tijdens een raid naar Noorwegen.75

Terwijl Groot-Brittannië, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika met 105 dienst-
plichtigen slechts een gering aantal rekruten leverden voor de raf, was het aantal ‘vliegende 
dienstplichtigen’ uit ‘de rest van de vrije wereld’ relatief groot (zie tabel 9). Weliswaar had de 
rekrutering in deze landen in juni 1942 nog maar 113 dienstplichtigen opgeleverd, maar van hen 
gingen er relatief veel – 35 in totaal (bijna 31%) – als vrijwilliger over naar de raf.76 De verkla-
ring hiervoor is eenvoudig. Omdat in Afrika, Zuid-Amerika en het Verre Oosten veel minder 
Nederlanders woonden, moesten de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers in deze 
contreien het voortouw nemen bij het werven van dienstplichtigen. Zij voelden echter maar 
weinig voor het oppakken van deze extra taak en staken er doorgaans niet veel energie in.77 Het 
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was voor Nederlanders in deze landen daarom relatief gemakkelijk vrijstelling te krijgen van 
de opkomstplicht. De jongemannen die gehoor gaven aan de oproep waren bijna allemaal wél 
goed gemotiveerd. De hiervoor genoemde Herman Glerum, die als advocaat bij een Nederlandse 
bank in Rio de Janeiro werkte, betaalde bijvoorbeeld zelf zijn reiskosten naar Engeland om zich 
als vrijwilliger bij de Nederlandse strijdkrachten te kunnen aansluiten. “I read the newspapers 
too inten sively, I guess”, zo liet hij aan een reporter van de Knickerbocker Weekly weten. “My job 
at the Dutch Bank in Brazil became too tame. Holland has a war only once in a hundred years. I 
couldn’t miss it. I’d like to become a pilot but I’ll go anywhere they send me.”78 Zijn wens kwam 
uit: Glerum kreeg in 1944 de vliegerwing opgespeld, maar bereikte voor het einde van de oorlog 
niet meer de operationele gelederen. Anderen, die eerder in dienst kwamen, deden dit wel. De 
in april 1942 uit de Britse kroonkolonie Hong Kong overgekomen Marinus Bierens de Haan en 
Jan van Munster van Heuven, beiden werkzaam bij de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen 
nv, werden na een opleiding tot bommenwerpervlieger in 1944 bij een raf-eenheid ingedeeld. 
 Bierens de Haan kwam bij het 640 Squadron in Bomber Command terecht. Van Munster van Heu-
ven ging vliegen bij het 612 Squadron in Coastal Command.79 

In sommige van deze verre landen probeerde een aantal dienstplichtigen handig gebruik 
te maken van de tegenvallende rekruteringsresultaten door, reeds voordat zij het uniform aan-
trokken, een belofte te bemachtigen over hun toekomstige plaatsing. Ondanks instructies van-
uit Londen aan Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland om geen toezeggingen te 
doen, is dit in de praktijk meer dan eens voorgekomen, waarna de rekruut zich bij aankomst in 
Groot-Brittannië beriep op de eerdergemaakte afspraken.80 Onder meer de via Canada reizende 
Engelandvaarder Chris Krediet kreeg bijvoorbeeld al in Noord-Amerika de garantie dat hij kon 
toetreden tot de raf. Minister van Oorlog Van Boeijen was er weinig gelukkig mee, zo liet hij de 
commandant van de Nederlandse Troepen in Canada, luitenant-kolonel Bert Sas, weten. “Wat er 
ook van de geuite beweringen juist moge zijn”, schreef Van Boeijen, “het is mijn uitdrukkelijke 
wensch, dat door of namens U in den vervolge geen toezeggingen meer worden gedaan, tot welke 
ik geen machtiging heb gegeven”.81 Overigens ontkende Sas zijn woord te hebben gegeven.82 De 
kandidaten die officieel te horen kregen dat zij – indien geschikt – zouden worden geplaatst 
bij de raf, ondergingen al in het land van herkomst een (extra) medische keuring en vertrok-
ken na gebleken geschiktheid vervolgens naar Groot-Brittannië.83 Daar volgden nogmaals een 
medisch onderzoek en detachering bij de rafvr. In meer dan één geval bleken de vrijwilligers 
na aankomst bij nader inzien toch niet geschikt en werden zij vaak alsnog bij de Irene Brigade 
geplaatst. Uiteindelijk leverde de rekrutering van dienstplichtigen in Groot-Brittannië, Canada, 
de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en andere ‘vrije landen’ per saldo voor de versterking van de 
luchtstrijdkrachten betrekkelijk weinig op. In totaal traden 151 Nederlanders via deze weg toe tot 
de raf. Van hen bereikten er 90 voor het einde van de oorlog de operationele gelederen. Dat is 
bijna 14% van alle operationele oorlogsvliegers.84

Een aantal jongemannen met een Nederlands paspoort koos ervoor dienst te nemen bij 
de strijdkrachten van het land waar zij bij het uitbreken van de oorlog woonachtig waren. Dit 
gebeurde onder meer in Groot-Brittannië, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.85 
Hun beweegredenen waren helder: zij voelden zich nauwelijks nog Nederlander en zonder zich 
verder druk te maken over de mogelijke juridische consequenties trokken zij het uniform aan 
van de krijgsmacht van hun nieuwe vaderland. Onder meer Bobby Haye, die vanaf 1939 in Londen 
woonde, nam, zich onbewust van de gevolgen, direct dienst bij de raf. Hij kwam er pas na enkele 
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jaren achter dat hij hiervoor verlof had moeten aanvragen: “In August 1940, on reaching my 
eighteenth birthday, I joined the raf for pilot training. (…) Only in 1942 I learned that by joining 
a Foreign Service I had lost my nationality.”86 Een andere Nederlander, Henk Pronk, die vanaf kort 
na zijn geboorte in Australië woonde, was waarschijnlijk wel op de hoogte dat hij zich niet zo 
maar bij een vreemde krijgsmacht mocht aansluiten. Toetreding tot de raaf was hem namelijk 
ontzegd omdat hij alleen in het bezit was van een Nederlands paspoort. Hij reisde daarop naar 
Groot-Brittannië waar hij zich bij de raf als vrijwilliger aanmeldde. De Britse selectieofficieren 
maakten geen bezwaar. In april 1941 begon hij aan zijn vliegopleiding. Kort na zijn brevettering 
kwam Pronk in november van hetzelfde jaar om het leven bij een vliegongeval.87 Een andere 
Nederlander, Hans van Panhuys, gelukte het eveneens zonder problemen rechtstreeks toe te tre-
den. Hij werkte in 1940 in Tanzania en meldde zich kort na de Nederlandse capitulatie in Nairobi 
als vrijwilliger aan bij de raf. Van Panhuys meldde zijn toetreding tot de Britse krijgsmacht bij 
de Nederlandse viceconsul in Dar es Salaam, maar mocht toch gewoon beginnen met zijn vlieg-
opleiding in Kenia. Begin 1941 verhuisde hij naar Groot-Brittannië waar hij na zijn gevechtstrai-
ning aan het begin van de zomer bij het 235 Squadron van Coastal Command werd ingedeeld. Vier 
maanden later, begin november, sneuvelde Van Panhuys tijdens een antischeepvaartpatrouille 
naar de Noorse kust.88 Naar het precieze aantal Nederlanders dat bij een ander geallieerd land in 
vreemde krijgsdienst is getreden, valt slechts te gissen, maar vermoedelijk gaat het om enkele 
tientallen. Van hen dienden er ten minste elf aanvankelijk als oorlogsvlieger bij een andere geal-
lieerde luchtmacht. In Groot-Brittannië traden in ieder geval vier Nederlanders in buitenlandse 
dienst, in Canada drie en in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika ieder twee. Zij stapten bijna allemaal 
vroeg of laat over naar de Nederlandse luchtstrijdkrachten.89 In veel gevallen trokken de financi-
ele voordelen hen over de streep. Behalve dat zij als Nederlands militair aanzienlijk meer soldij 
ontvingen, kregen zij, in tegenstelling tot de oorlogsvliegers uit Groot-Brittannië en de Geme-
nebestlanden, namelijk ook nog eens extra betaald voor hun operationele vlieguren. Overigens 
slaagden lang niet alle Nederlandse vrijwilligers erin – zoals we hiervoor hebben gezien bij de 
vruchteloze poging van onder meer Pronk – om in dienst bij een geallieerde partner te treden. 
De kans op aanname was vooral gering, wanneer zij geen document konden overleggen waarin 
uitdrukkelijk stond vermeld dat zij hiertoe van hun regering permissie hadden.90 

Behalve deze kleine groep ‘volbloed’ Nederlanders die in vreemde krijgsdienst trad, namen 
ook nog enkele honderden genaturaliseerde Nederlanders en Nederlanders met een dubbel pas-
poort dienst bij een luchtmacht van een van de geallieerde bondgenoten.91 In hoofdstuk 2 is al de 
Nederlands-Canadese jachtvlieger Hugh Godefroy ter sprake gekomen. Hij trok, zoals aangege-
ven, het Canadese luchtmachtuniform aan. Arnold Cohen Stuart volgde een vergelijkbaar tra-
ject. Hij sloot zich al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aan bij de raf. Zijn vader, 
een Nederlandse ingenieur, was kort na de eeuwwisseling in Londen neergestreken als directeur 
van een oliemaatschappij. Hoewel ook zijn moeder de Nederlandse nationaliteit bezat, kreeg de 
in Londen geboren Cohen Stuart ‘gewoon’ het Britse paspoort. In Groot-Brittannië was namelijk 
in deze tijd nog het zogenoemde jus soli-rechtsbeginsel zonder enige restricties van kracht. Op 
grond hiervan kregen kinderen die in Groot-Brittannië werden geboren, ook wanneer de ouders 
van buitenlandse afkomst waren, automatisch de Britse nationaliteit.92 Cohen Stuart trad hier-
door in Britse dienst. Tijdens de Duitse opmars in het westen, in mei 1940, was hij als vlieger van 
een Blenheim-bommenwerper bij het 18 Squadron ingedeeld. Reeds op 16 mei sneuvelde de ‘Brit 
met Nederlandse wortels’ toen zijn toestel in de buurt van Cambrai werd neergeschoten.93 Verge-
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lijkbaar was de loopbaan van Jack Beelaerts van Blokland, wiens vader eveneens de Nederlandse 
nationaliteit had. Zijn moeder daarentegen, was van oorsprong Duits. Met haar trok Beelaerts 
van Blokland na de scheiding van zijn ouders naar Londen waar zij hertrouwde met een Brit. 
Eind jaren dertig nam ook Beelaerts van Blokland, inmiddels genaturaliseerd tot Engels staats-
burger, dienst bij de raf. In de herfst van 1940 vloog hij als vlieger bij het 59 Squadron. Medio 
november 1940 sneuvelden hij en zijn bemanning toen hun Blenheim boven het Kanaal werd 
neergeschoten.94 Van de militairen met buitenlandse wortels zoals Godefroy, Cohen Stuart en 
Beelaerts van Blokland sloot zich uiteindelijk bijna niemand aan bij de Nederlandse strijdkrach-
ten omdat zij zich meestal meer Brit, Canadees, Amerikaan of Zuid-Afrikaan voelden en boven-
dien vaak inmiddels waren genaturaliseerd. Het was daardoor voor hen eenvoudiger om in hun 
nieuwe vaderland bij een lokaal wervingskantoor in militaire dienst te treden, in plaats van via 
een omweg als Nederlands militair aan de strijd te gaan deelnemen.

Er zijn geen vrijwilligers geweest (ook de eerdergenoemde Bobby Haye niet) die uiteindelijk 
hun Nederlanderschap hebben verloren door zich aan te sluiten bij een van de geallieerde lucht-
machten. Diegenen die wel het uniform aantrokken van een bondgenoot konden (met terugwer-
kende kracht) koninklijk verlof aanvragen voor dienstneming bij een bevriende krijgsmacht.95 
Het is ook voorgekomen dat de Nederlandse autoriteiten de militair, voor zover dat mogelijk 
was, onder druk zetten de overstap te maken naar de vaderlandse strijdkrachten. De bij de Zuid-
Afrikaanse luchtmacht opgeleide Jan Dijkstra kreeg bijvoorbeeld geen toestemming om in de 
luchtmacht van dit land te blijven dienen. Medio 1943 arriveerde hij daarom in Groot-Brittannië 
om bij het Nederlandse contingent in de rafvr te worden ingedeeld. Hij belandde vervolgens 
als transportvlieger bij het 233 Squadron.96 Dit beleid van het ‘wegkapen’ van oorlogsvliegers bij 
bevriende luchtmachten leidde af en toe tot gefronste wenkbrauwen bij Britse officieren, die 
vaak geen weet hadden van de grote tekorten aan mankracht bij de kleinere Europese bondge-
noten. Illustratief hiervoor was de zaak van de eveneens uit Zuid-Afrika afkomstige Wouter van 
de Waal, die zijn vliegopleiding bij de Zuid-Afrikaanse luchtmacht had moeten afbreken om 
als Nederlandse dienstplichtige af te reizen naar Groot-Brittannië. Toen hij hier voor de aan-
namecommissie van het Air Ministry verscheen, waren de selectieofficieren verbaasd te horen 
dat hij zijn vliegopleiding had moeten afbreken. “[I] can’t understand why he was taken from 
the s.a.a.f. and dragged over here”, schreef de voorzitter van de keuzecommissie in zijn beoor-
delingsrapport. Niettemin werd Van de Waal toegelaten tot de vliegopleiding van de raf, die hij 
vervolgens afrondde in Canada. De Zuid-Afrikaanse Nederlander belandde uiteindelijk begin 
1945 als vlieger bij het 320 Squadron.97 De consequentie van het overhevelen van personeel naar 
de eigen gelederen was dat het veel extra tijd kostte, waardoor de oorlogsvlieger zich in veel 
gevallen aanmerkelijk later bij een gevechtseenheid kon vervoegen. In algemene zin kwam het 
de oorlogvoering dus niet ten goede en veel extra personeel leverde het evenmin op.

De nijpende personeelssituatie bracht de Nederlandse autoriteiten er uiteindelijk zelfs toe 
rekruten aan te nemen die voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog formeel hun Neder-
landse nationaliteit hadden verloren. Het ging hierbij om jongemannen die aan de zijde van de 
republikeinen in de Spaanse Burgeroorlog hadden gevochten en om voormalige militairen van 
het Franse Vreemdelingenlegioen. Door in de Nederlandse krijgsmacht dienst te nemen, konden 
zij hun Nederlanderschap ‘terugverdienen’. Dit bleek achteraf overigens nog de nodige voeten 
in de aarde te hebben. Het herkrijgen van hun Nederlanderschap kon namelijk alleen geschie-
den door de aanname van een speciale wet. Omdat in Londen de Staten-Generaal ontbraken, 
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was het niet mogelijk deze wet reeds tijdens de oorlog tot stand te brengen. Als tussenoplos-
sing werd daarom besloten dat koningin Wilhelmina kon bepalen of een stateloze burger die 
een verzoek hiertoe had ingediend, ‘voor zolang’ als Nederlander kon worden beschouwd. Het 
duurde uiteindelijk tot 1946 voordat een wet tot stand kwam die dit definitief regelde.98 Onder 
degenen die voor deze regeling in aanmerking kwamen, waren elf ‘Spanje-strijders’ die minister 
van Oorlog Van Boeyen in augustus 1942 vrij wist te krijgen uit het interneringskamp Miranda 
de Ebro, waar zij sinds het einde van de burgeroorlog vastzaten. Via Curaçao belandden zij ver-
volgens in Canada. Hier bleek – in tegenstelling tot eerdere beweringen van de Nederlandse 
gezant in Madrid – dat de elf uitstekend bruikbaar waren als militair.99 Twee van hen traden na 
aankomst in Groot-Brittannië toe tot de vliegende gelederen van de raf.100 Jacobus Verboven 
diende als boordschutter bij het 320 en vervolgens het 860 Squadron.101 Julianus Osterloh door-
liep een opleiding tot waarnemer bij de raf, maar kwam voor de Duitse capitulatie in mei 1945 
niet meer in actie. Ook ten minste vier voormalige legionairs van het Franse Vreemdelingen-
legioen – Theodorus Ut, Maup Leuw, Bob Roll en Wilhelm Schwarz – gingen deel uitmaken van 
de Nederlandse luchtstrijdkrachten in Groot-Brittannië. Zij sloten zich medio 1943 aan bij de 
geallieerde strijdkrachten in Noord-Afrika. Van dit viertal kwamen Ut, Leuw en Roll als boord-
schutter bij het 320 Squadron terecht. Schwarz kreeg een opleiding tot waarnemer. Overigens 
waren alleen Ut en Leuw ‘echte’ legionairs. Zij hadden al voor de oorlog dienstgenomen. Roll en 
Schwarz waren op hun vlucht naar Engeland in Zuid-Frankrijk gearresteerd en vervolgens min 
of meer gedwongen dienst te nemen.102 De overstap van Nederlandse militairen uit bevriende 
krijgsmachten en het in dienst nemen van voormalige strijders uit de Spaanse burgeroorlog en 
legionairs van het Vreemdelingenlegioen hadden uiteindelijk slechts een minimaal effect. Het 
aantal rekruten dat op deze manier werd geworven was veel te klein om de bestaande personeels-
tekorten zichtbaar te kunnen verminderen.

Engelandvaarders

Behalve met dienstplichtigen versterkten de Nederlandse strijdkrachten zich met Nederlanders 
die afkomstig waren uit bezet gebied. Van deze zogenoemde Engelandvaarders – in totaal arri-
veerden er rond de 1.700 in Groot-Brittannië – kwamen er 221 in een vliegende functie bij de raf 
of de faa terecht. Dit was bijna een kwart van alle Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren het 
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Britse luchtmachtuniform aantrokken. Er waren drie wegen die naar Groot-Brittannië leidden: 
over de Noordzee; via Zweden of via de zuidelijke route langs België, Frankrijk, Spanje en Portu-
gal of Gibraltar. In tabel 10 is het totale aantal Engelandvaarders per vluchtroute afgezet tegen 
diegenen die later als oorlogsvliegers dienst deden. Van de drie vluchtroutes was die over de 
Noordzee weliswaar het snelst, maar ook het meest risicovol, omdat de kans op ontdekking en 
verdrinking groot was. Toch vonden de eerste ontsnappingen vooral op deze manier plaats. Als 
eersten zeilden de Leidse studenten Kees van Eendenburg, Freddy Vas Nunes en Karel Michiel-
sen begin juli 1940 onder het oog van de nietsvermoedende Duitsers in twee dagen tijd met een 
klein jolletje vanaf Noordwijk de Noordzee over.103 Dit huzarenstukje werd begin augustus door 
de scholieren Daniël Sajet en Bruin Tammes herhaald. Zij voeren in een klein bootje vanaf Veere 
naar Engeland. Deze eerste vijf Engelandvaarders – van wie alleen Michielsen niet in de raf 
terechtkwam – hadden het voordeel dat de Duitse autoriteiten zo kort na het begin van de bezet-
ting nog nauwelijks maatregelen hadden genomen om ontsnappingen te voorkomen. Weldra 
echter, was het zeilen op zee verboden, mochten zich geen vaartuigen meer kort achter de kust-
lijn bevinden en werden grote delen van West-Nederland tot Sperrgebiet verklaard. De mogelijk-
heden om over zee weg te komen daalden daardoor aanzienlijk. Deze restricties leidden er onder 
meer toe dat in 1941 en 1942 een aantal Engelandvaarders met een vouwkano de oversteek waag-
den. Hoewel absoluut niet zeewaardig, had het gebruik ervan verschillende voordelen. Behalve 
de relatief lage prijs, was een kano vanwege de geringe afmetingen demonteerbaar en licht in 
gewicht, waardoor hij relatief eenvoudig kon worden getransporteerd. Bij ten minste dertig 
pogingen zijn tweepersoonskano’s gebruikt. Zij waren vaak voorzien van een buitenboordmo-
tortje en mast met zeil. De kans om met dergelijke kleine vaartuigjes heelhuids de Noordzee over 
te steken was echter klein. Slechts vier kano’s haalden de Britse kust.104 Illustratief voor de pro-

De studenten Coen de Iongh en Robbert 
Cohen staken op 19 juni 1941 vanuit Katwijk 
met een kano de Noordzee over en namen 
vervolgens dienst bij de raf. Cohen kreeg 
voor vertrek van zijn veertienjarige broer 
Ernst een briefkaart mee om hem een hart 
onder de riem te steken. Het verhaal kent 
geen goed einde. De Iongh sneuvelde in 
juni 1943, Cohen in augustus 1944 en diens 
ouders en broer Ernst lieten in concentratie-
kampen het leven.
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blemen waarmee de kanovaarders bij de oversteek werden geconfronteerd, was de reis van twee 
voormalige leden van het Korps Motordienst van de landmacht, Jaap van Hamel en Rudi van 
Daalen Wetters.105 Hoewel zij in de nacht van 20 op 21 juni 1941 ongezien vanuit Katwijk konden 
wegkomen, kampten zij weldra met grote moeilijkheden doordat het buitenboordmotortje niet 
bleek te werken en er een fikse tegenwind opzette.106 Tot overmaat van ramp kreeg Van Hamel 
vanaf de derde dag, toen zij op een inmiddels windstille zee ronddobberden, ook nog te maken 
met hallucinaties. “Hij riep telkens weer ‘Daar is Engeland! Ik zie land!’ Dat was natuurlijk niet 
zo”, herinnerde Van Daalen Wetters zich vele jaren later.107 Pas na vijf dagen op zee volgde uit-
eindelijk redding toen de twee inmiddels volledig uitgeputte Engelandvaarders op een kleine 35 
kilometer van Lowestoft door een voorbijvarend konvooi werden ontdekt en opgepikt. Beiden 
kwamen als jachtvlieger in de raf terecht. Van Daalen Wetters vloog bij het 131 en het 322 Squa-
dron. Van Hamel diende – tot hij verongelukte in 1944 – bij het 167 en het 322 Squadron.108 

Een maand eerder was een handjevol Engelandvaarders op een eveneens spectaculaire wijze, 
per vliegtuig, de Noordzee overgestoken. Al kort na het begin van de Duitse bezetting liepen 
diverse (militaire) vliegers met plannen rond om door de lucht te ontsnappen.109 In de meeste 
gevallen kwam hier niets van terecht, onder meer omdat naast een vliegklaar toestel ook een 
geschikt vliegterreintje beschikbaar moest zijn waar het vliegtuigje onopgemerkt naar toe kon 
worden getransporteerd. Begin mei 1941 waren enkele Nederlanders de bezetter echter wel te 
slim af. In minder dan één etmaal wisten in totaal zes Engelandvaarders met twee gekaapte 
vliegtuigen Groot-Brittannië te bereiken. Als eersten slaagden de bij Fokker werkende luitenant-
vlieger Hidde Leegstra en reserve-eerste luitenant-waarnemer Piet Vos erin op 5 mei 1941 tijdens 
een testvlucht met een g-i-jachtkruiser het hun schaduwende vliegtuig van zich af te schud-
den en koers te zetten naar Groot-Brittannië. Hier zette Leegstra het toestel in een weiland in 
East Suffolk zonder problemen aan de grond.110 In de daaropvolgende nacht verschool een ander 
groepje ontsnappers, onder wie jachtvlieger Govert Steen en cavalerieofficier Jan Beelaerts van 
Blokland (verre familie van de hiervoor genoemde Jack Beelaerts van Blokland), zich in een voor 
anker liggend Fokker t-viiiw-watervliegtuig in het IJ. Even na zonsopgang startte Steen, die 
geen enkele ervaring had met het besturen van drijvertoestellen, de motoren en wist kort daarna 
zonder problemen op te stijgen. Twee uur later landde hij de Fokker zonder brokken bij de Britse 
kust. “De landing was vrij hevig”, schreef hij in zijn rapport over de ontsnapping. “In de uitloop 
raakte de rechter drijver nog een wrak van een schip verborgen onder de golven. Een moment 
dacht ik met toestel en al over de kop te zullen slaan, gelukkig viel het toestel terug.”111 Het water-
vliegtuig kon met enige moeite op het strand worden gezet, waarna de Engelandvaarders aan 
land konden gaan. Door de twee ontsnappingen leden de Duitse bezettingsautoriteiten behoor-
lijk gezichtsverlies. Als strafmaatregel werd een groot aantal militaire en civiele vliegers opge-
sloten in het kamp Schoorl. Deze internering duurde in totaal zes weken.112 Met ontsnappingen 
door de lucht was het na deze tijd gedaan, onder meer doordat de bezettingsautoriteiten beslag 
legden op alle zich in opslag bevindende sportvliegtuigjes. 

Met Beelaerts van Blokland, Steen en twee met een bootje de Noordzee overgestoken marine-
officieren, arriveerden tevens de eerste beroepsmilitairen uit bezet gebied in Groot-Brittannië. 
Hun komst stelde de Nederlandse regering in Londen aanvankelijk voor een dilemma. Volgens 
het Landoorlogverdrag van 1907 mocht de eigen regering van krijgsgevangenen die op hun ere-
woord in vrijheid waren gesteld, geen diensten vorderen die strijdig waren met deze belofte. 
In de praktijk betekende dit dat naar Groot-Brittannië overgekomen militairen niet mochten 
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worden ingezet bij de geallieerde oorlogvoering omdat zij kort na het begin van de bezetting in 
Nederland bijna allemaal de zogenaamde Erewoordverklaring hadden getekend. Aanvankelijk 
besloot minister van Oorlog Van Boeyen daarom dat zij niet ‘in staatsdienst’ konden worden 
aangenomen. Onder meer Steen en Beelaerts van Blokland moesten voorlopig wachten tot de 
‘paroolkwestie’ was opgelost. Pas nadat juristen van het Ministerie van Oorlog zich over het 
vraagstuk hadden gebogen, stelde de ministerraad zich begin juli 1941 op het standpunt dat de 
Erewoordverklaring voor Nederlandse militairen niet rechtsgeldig was. Voor zowel Beelaerts 
van Blokland als voor Steen was daarna de weg vrij om de militaire loopbaan voort te zetten. 
Steen meldde zich begin augustus bij de raf. Vanaf januari 1942 was hij als Spitfire-vlieger bij 
het 129 Squadron geplaatst. Nog geen halfjaar later, begin juni 1942, kwam hij voor de Franse 
kust om het leven tijdens een luchtgevecht met Duitse jachtvliegtuigen. Met hem verloor de ml 
haar eerste beroepsmilitair in Britse dienst.113

Het aantal ontsnappingen met bootjes en kano’s over de Noordzee nam na 1941 zienderogen 
af. Dit kwam vooral doordat de kuststrook alsmaar ontoegankelijker werd door de aanleg van 
verdedigingswerken voor de Atlantikwall. Wel wisten in 1942 twee groepjes Nederlanders weg te 
komen door het kapen van twee visserschepen. In februari 1942 werd op volle zee de uit IJmuiden 
vertrokken Beatrice overmeesterd door een aantal Engelandvaarders die zich voor het vertrek aan 
boord hadden verstopt. In april 1942 vond op een zelfde manier op volle zee de kaping plaats van 
de Katwijk 2. Een van de initiatiefnemers van de gijzelneming op de Beatrice was Ab Homburg, een 
geheim agent die een jaar eerder ook al over de Noordzee naar Groot-Brittannië was ontkomen. 
Homburg, die nu dienst nam bij de raf en later als jachtvlieger bij het 322 Squadron werd inge-
deeld, was een van de weinige Nederlanders die tot twee keer toe Groot-Brittannië wisten te berei-
ken.114 Inmiddels was in de loop van 1941 ook een min of meer reguliere ontsnappingslijn over zee 
tot stand gekomen waarbij een vluchtboot in een vrachtvaarder tot dicht bij de Nederlandse kust 
werd gebracht, waarna deze vervolgens uit het schip werd getakeld en op weg ging naar Engeland.115 
Een medewerker van de voedselvoorziening, Anton Schrader, zette hiervoor een kleine hulporga-
nisatie op.116 Tussen medio 1941 en 1943 vertrokken zo zeven bootjes, waarvan er drie met in totaal 
33 Engelandvaarders heelhuids de overkant haalden.117 Na de herfst van 1943 was de vluchtweg over 
de Noordzee echter zo goed als onbegaanbaar geworden. Er waren te veel gevaren aan verbonden. 
Uiteindelijk wisten 179 Engelandvaarders via de Noordzeeroute weg te komen. Van deze groep zou 
34 man een vliegende functie gaan uitoefenen in de raf of de faa. Dit was dus bijna 20% van alle 
vluchtelingen die via deze ontsnappingsweg Groot-Brittannië wisten te bereiken.118 

Dat de Engelandvaarders die door het oversteken van de Noordzee Engeland wisten te berei-
ken veel geluk hadden gehad, blijkt onder meer uit het feit dat van de ten minste 136 onder-
nomen pogingen, er uiteindelijk slechts 31 slaagden. Bij de mislukte pogingen kwamen naar 
schatting enkele tientallen Engelandvaarders om het leven. Zij vonden een zeegraf of spoelden 
levenloos aan op de kust. Anderen moesten hun vluchtpoging bekopen met een jarenlange 
opsluiting of zelfs met de dood. Hiermee kregen onder meer twee jachtvliegers van de ml, Carel 
Steensma en ‘Boy’ Ruys de Perez te maken. Zij werden in de nacht van 1 op 2 september 1941 
samen met een derde vluchtgenoot, Lodie Voûte, gearresteerd toen zij met een motorboot naar 
Groot-Brittannië probeerden weg te komen. Nog maar net buitengaats kregen zij motorpech. 
Voordat ze open zee konden bereiken werden ze beschoten door de Duitse kustwacht, waarbij 
zowel Ruys de Perez als Steensma gewond raakte. Doordat de motor eveneens werd getroffen 
en uitviel, wachtte hun kort erna arrestatie. Steensma kwam in verschillende concentratiekam-
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pen terecht. De nooit geheelde schotwond in zijn rechterdijbeen, leidde ertoe dat zijn been in 
de zomer van 1944 in Natzweiler-Struthof – zonder verdoving – moest worden geamputeerd. 
Desondanks overleefde hij de oorlog. Dat deed ook Voûte, die in verschillende tuchthuizen en 
strafkampen verbleef. Boy Ruys de Perez kreeg als beroepsofficier de doodstraf opgelegd, onder 
meer vanwege het schenden van de hiervoor gememoreerde Erewoordverklaring. Op 15 augus-
tus 1942 kreeg hij te horen dat zijn gratieverzoek was afgewezen. “Dit is dus wel een hele teleur-
stelling”, schreef hij direct nadat het executietijdstip hem was aangezegd aan zijn echtgenote. 
“Maar zoals je weet ben ik hier geheel op voorbereid geweest en dank ik God dat ik je gisteren 
nog even heb gezien in zulken goeden toestand. (…) Je ging nog zoo verheugd weg, met verschen 
moed, zoodat het mijn grootste wensch is dat Hij je die vreugde zal blijven doen behouden in de 
toekomst.” Enkele uren later werd Ruys de Perez in de duinen bij Bloemendaal gefusilleerd. Hij 
was op dat moment 33 jaar oud.119 

De tweede belangrijke vluchtroute was die ‘om de noord’, waarbij de Engelandvaarders als 
matroos of stuurman op een kustvaarder aanmonsterden. Zodra het schip het anker uitgooide, 
maakten zij zich uit de voeten om zich bij een Nederlands of Brits consulaat als vrijwilliger voor 
de geallieerde strijdkrachten aan te melden. Dit was uiteraard het eenvoudigst wanneer de zee-
lieden aan wal mochten gaan om te passagieren. Zo zag stuurmansleerling Johannes Vilijn, die 
in de raf zou worden opgeleid tot jachtvlieger, kans om tijdens zijn verlof in november 1942 te 
Gefle in Zweden “zonder eenige moeilijkheden” te deserteren. Hij nam de trein naar Stockholm 
waar hij zich meldde bij de Nederlandse autoriteiten.120 Het kwam echter ook regelmatig voor 
dat een schip buitengaats bleef liggen. In zulke gevallen was het een stuk lastiger om te dros-
sen. Sommige deserterende zeelieden stalen een sloep waarmee ze naar land roeiden, anderen 
zwommen naar de wal, zoals stuurmansleerling Jean Paul Kleian. “Op den thuisreis ben ik in de 
Stockholmse Scheren overboord gesprongen op 2 juli 1942. Ik moest ongeveer 2,5 mijl zwemmen 
en kwam aan wal op het eiland Möja. Ik heb den nacht doorgebracht bij den Kommunalman en 
werd den volgenden dag door de politie naar Stockholm overgebracht.” Kleian kreeg in Groot-
Brittannië een opleiding tot boordschutter.121 

Uiteindelijk wisten 528 Engelandvaarders tussen 1940 en 1945 via Scandinavië Groot-Brit-
tannië te bereiken. Van hen belandden er 31 in de raf. Dit aantal is klein omdat de overgrote 
meerderheid van de via deze route reizende Engelandvaarders pas heel laat in de oorlog, in 1945, 
Groot-Brittannië bereikte. Dit kwam voornamelijk doordat het vanaf juni 1941 niet langer moge-
lijk was via de Sovjet-Unie verder te reizen. Groot-Brittannië kon vanaf dat moment alleen nog 
door de lucht worden bereikt. Er was op de Britse vliegtuigen die bij tijd en wijle Zweden aan-
deden slechts af en toe een plaatsje vrij voor Nederlanders. Steeds langer wordende wachttijden 
waren het gevolg, waardoor de meeste Engelandvaarders genoodzaakt waren voor kortere of 
langere tijd deel te gaan nemen aan het arbeidsproces in Zweden. Vrijwel allemaal kwamen zij 
als houthakker in de bossen ten noorden van Stockholm terecht. Het werk hier was eentonig 
en zwaar. Pas in de zomer van 1944 kwam een oplossing in zicht toen de Amerikaanse regering 
eveneens een luchtlijn op Zweden opende om de daar gestrande eigen vliegtuigbemanningen op 
te pikken. Daardoor kwam meer vervoerscapaciteit door de lucht beschikbaar en kon de wacht-
lijst snel worden weggewerkt. De oorlog was toen echter al zover gevorderd dat deze Engeland-
vaarders geen actieve bijdrage als oorlogsvlieger meer konden leveren.

Veruit de meeste Engelandvaarders maakten gebruik van de zuidelijke ontsnappingsroute.122 
Deze was, zeker in vergelijking met de overtocht over de Noordzee en de route via Zweden, erg 
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lang en behoorlijk complex. Er moesten tal van natuurlijke en kunstmatige hindernissen wor-
den overwonnen en verschillende landen doorkruist. Daardoor nam deze vluchtroute doorgaans 
veel tijd in beslag; in veel gevallen al snel meer dan een jaar. De gekozen routes varieerden aan-
zienlijk. Sommigen reisden via België en het bezette en onbezette deel van Frankrijk rechtstreeks 
naar Spanje en vandaar verder naar Gibraltar of Portugal. Anderen kozen voor een tussenstop in 
het neutrale Zwitserland. Er waren er ook die een stuk door Duitsland reisden en vandaar Frank-
rijk introkken of hun heil eerst in Zwitserland zochten. Voor deze laatste route kozen de Leidse 
student Menno Kamminga en de Groningse beroepsofficier Han Doornbos. Beiden monsterden 
in 1941 aan als schippersmatroos op een Rijnschip. Vanuit Ruhrort bij Duisburg reisden ze verder 
per trein naar Mulhouse. Het laatste deel van het traject trokken zij in oktober 1941 illegaal in een 
kolenwagon de Zwitserse grens bij Basel over.123 Waarom zij niet voor de gebruikelijke route via 
België en Frankrijk kozen was volgens Kamminga heel eenvoudig. “De vijand zou, zo redeneer-
den wij, door zo’n buitenissige route op het verkeerde been gezet worden. Een redenering, die 
naar later bleek, zou kloppen.”124 Kamminga kwam na het bereiken van Groot-Brittannië als vlie-
ger bij het 320 Squadron terecht. Doornbos werd als jachtvlieger bij het 322 Squadron ingedeeld.

Omdat forse afstanden moesten worden afgelegd, reisden veel Engelandvaarders een groot 
deel van het traject met de trein. Hieraan kleefden, zeker voor illegaal reizende vluchtelingen, 
grote risico’s omdat in de coupés en op perrons veelvuldig controles plaatsvonden en veel Enge-
landvaarders niet in het bezit waren van de vereiste reisdocumenten. Het was daardoor zaak die 
controles zo veel mogelijk te omzeilen. Hiervoor waren diverse manieren. Sommigen verscho-
len zich in de zogenaamde wielbakken onder de trein. De reis was liggend in deze nauwe ruim-
tes allerminst comfortabel, maar op deze manier konden wel binnen korte tijd grote afstanden 
worden afgelegd, terwijl de kans op arrestatie minder groot was. Een andere veel gehanteerde 
methode was het zich verstoppen op het (niet afgesloten) toilet, het gebruik maken van boe-
meltjes in plaats van sneltreinen en het uitstappen enkele haltes voor het eindpunt. Ook een 
beproefd middel was het op stations niet aan de perronkant verlaten van de wagon.125 Sommigen 
kozen, om het risico op arrestatie te verkleinen, voor alternatief vervoer, zoals de fiets of legden 
grote delen van de tocht te voet af. Een vlieger en een waarnemer van de ml, Jan Plesman en 
Geert Overgaauw, fietsten vanaf december 1940 van Den Haag naar Parijs. Daar stapten zij op 
de trein naar Zuid-Frankrijk. Drie andere jonge Nederlanders – Jan Heino Hommes, Hilmar de 
Haan en Servaas Aertsen – legden een nog grotere afstand af op de tweewieler. Zij reden via 
Antwerpen en Brussel naar Parijs waar zij op de trein stapten. Vanuit Biarritz fietsten zij verder 
door de Pyreneeën in de richting van Spanje. Toen zij al heel wat kilometers de grens over waren, 
werden zij alsnog gearresteerd. Hun fietsen nam de Spaanse politie als contrabande in beslag. 
Alle vijf Engelandvaarders kwamen als oorlogsvlieger in de raf terecht. Plesman en Overgaauw 
sneuvelden hierbij. De Haan overleed kort na de oorlog aan de gevolgen van een motorongeval.126 

Een belangrijke hindernis voor de via Frankrijk reizende Engelandvaarders vormde de 
demarcatielijn tussen het bezette en onbezette deel van Frankrijk. Het was niet eenvoudig deze 
onopgemerkt te passeren. Het meest voor de hand lag het overzwemmen van de rivier de Cher. 
Onder meer Jan Schiff en Johan van Wijngaarden, die als respectievelijk jachtvlieger bij het 33 
Squadron en waarnemer bij het 320 Squadron werden gedetacheerd, wisten op deze manier in 
het voorjaar van 1941 het niet-bezette deel van Frankrijk te bereiken. “Op de brug stonden Duitse 
wachten en dus liepen we langs het riviertje, toen we uit het gezicht van de wachten waren, kle-
den [sic] we ons snel uit en zwommen naar de overzijde, de stroom was sterk en nauwelijks had-
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den we met veel moeite de overzijde bereikt of we zagen een Duitse patrouille passeren. Gelukkig 
zagen [sic] deze ons niet en zo vervolgden wij onze tocht.”127 Anderen gaven er de voorkeur aan 
te voet zelfstandig of met behulp van een gids, een zogenaamde passeur, de grens over te steken. 
De luitenants Coen Manders – die vanaf 1943 als jachtvlieger bij het 322 Squadron actief was 
– en Loek Labruyère passeerden zo zonder problemen enkele wachtposten: “Het overschrijden 
ging gemakkelijk, daar twee Franschen den weg zouden affietsen. Reden zij recht door, dan was 
er geen gevaar, slingerden zij wat over den weg, dan zou dit ‘onraad’ beteekenen. Ook waren 
er nog twee Fransche meisjes in het complot, die de Duitsche schildwachten zouden ‘afleiden’, 
hetgeen gelukte.”128 Wanneer Engelandvaarders ongedeerd in onbezet gebied waren aanbeland, 
betekende dit niet dat zij zich in vrijheid bevonden. In de zone non-occupée waren dan wel geen 
militairen, maar wel veel politieagenten, die verwoed jacht maakten op vreemdelingen zonder 
(geldige) papieren. Menig Engelandvaarder werd in het onbezette deel van Frankrijk alsnog in 
de kraag gevat en kwam in een gevangenis terecht. De behandeling varieerde van correct tot 
bijzonder ruw. Op consulaire bijstand hoefden zij niet te rekenen, omdat de Nederlandse con-
sulaten onder Duitse druk waren gesloten. Daarvoor in de plaats waren de zogenoemde Offices 
Néerlandais gekomen. Dit waren niet veel meer dan administratiekantoren die onder meer waren 
belast met de uitbetaling van pensioenen aan in Frankrijk wonende Nederlanders. Toch hebben 
een aantal directeuren, onder wie Joop Kolkman en Sally Noach van respectievelijk de Offices in 
Perpignan en Lyon een grote rol gespeeld bij het vrij krijgen van Engelandvaarders en het orga-
niseren van hun verdere reis naar Groot-Brittannië. 

Zoals gezegd kozen nog al wat van de via de zuidelijke route reizende Engelandvaarders – 
een kleine vierhonderd – ervoor eerst naar Zwitserland uit te wijken. Er bestond zelfs een aan-
tal georganiseerde vluchtlijnen naar het neutrale land, zoals die van de in het grensdorpje Putte 
wonende reserveofficier Job van Niftrik. Veel militairen, onder wie een aantal vliegers, maakten 
vanaf januari 1941 tot augustus 1942 gebruik van de door Van Niftrik en zijn vrouw gerunde keten 
van betrouwbare adressen.129 Overigens was het bijna even moeilijk om Zwitserland binnen te 
komen als de demarcatielijn te passeren. De Zwitserse autoriteiten voerden namelijk een zeer 
restrictief vluchtelingenbeleid. Soms werden zelfs Engelandvaarders die zich al ruimschoots op 
Zwitserse bodem bevonden alsnog terug de grens overgezet. De Engelandvaarders die wel in het 
neutrale land mochten blijven, kwamen onder de hoede van de militair attaché in Bern, generaal-
majoor Aleid van Tricht. Hij slaagde er uiteindelijk in enkele honderden Nederlanders op legale 
wijze naar Spanje door te sluizen, waar zij aan boord gingen van schepen die naar Zuid-Amerika 
voeren en daarbij vaak Curaçao of Suriname aandeden.130 Dit was weliswaar een lange omweg, 
maar op deze manier kon in ieder geval op legale wijze de eindbestemming worden bereikt. Veel 
andere Engelandvaarders waren niet zo fortuinlijk en werden geruime tijd in een werkkamp geïn-
terneerd. Beu van het lange wachten besloten zij uiteindelijk in de meeste gevallen weer illegaal 
de grens over te gaan om te proberen via onbezet Frankrijk het neutrale Spanje te bereiken. 

Wanneer zij op hun reis door het zuiden van Frankrijk niet (opnieuw) werden gearresteerd, 
wachtte hun nog een laatste grote barrière, de Pyreneeën. De tocht over deze bergketen duurde 
meerdere dagen en was zelfs voor sportievelingen een regelrechte uitdaging.131 De meeste Enge-
landvaarders reisden in kleine groepjes onder begeleiding van een gids zodat zij de weg niet kwijt-
raakten en minder kans maakten op arrestatie door een Duitse patrouille. Doorgaans verliep de 
tocht zonder grote problemen en haalden de Engelandvaarders uitgeput maar voldaan Spaans 
grondgebied. Soms liep het echter mis, bijvoorbeeld wanneer de gidsen alleen uit waren op het geld 
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dat de vluchtelingen betaalden voor hun diensten. Zo werden Maurits Goudeketting en zijn vlucht-
genoten in december 1942 midden in de bergen in een razende sneeuwstorm aan hun lot overgela-
ten. “Wij konden geen hand voor ogen zien. Zijn woorden waren: ‘Loop maar gewoon recht vooruit 
dan kom je in Spanje’, draaide zich om en verdween”, zo beschreef Goudeketting jaren later de situ-
atie. Zijn groep raakte totaal gedesoriënteerd en verspreid. Daarbij kwamen drie Engelandvaarders 
– twee Fransen en een Nederlander – om het leven. Goudeketting wist in zijn eentje en nagenoeg 
uitgeput Spaans grondgebied te bereiken en verbleef vervolgens zeven weken in een hospitaal om 
weer op krachten te komen. Na aankomst in Engeland sloot hij zich in 1943 als boordschutter aan 
bij het 320 Squadron 132 Er waren ook Engelandvaarders die de regie liever in eigen hand hielden 
of zich geen gids konden veroorloven. Soms slaagden zij er zonder problemen in de bergketen te 
bedwingen. In veel andere gevallen kostte het hen grote moeite of moesten zij zelfs terugkeren.133 

Na aankomst in het neutrale land was het vaak slechts een kwestie van tijd voordat zij wer-
den ingerekend door de Spaanse (militaire) politie. Slechts een enkeling wist aan de aandacht 
van de guardia civil te ontsnappen en het Nederlandse consulaat in Barcelona te bereiken. Onder 
meer Harry Huijskens was zo fortuinlijk. De ml-waarnemer, die in 1944 bij het 320 Squadron 
zou sneuvelen, trok in januari 1943 met nog zestien anderen en drie passeurs de Pyreneeën over, 
waarbij zij tot voorbij Gerona liepen. Hier nam Huijskens een trein die hem ongehinderd in 
Barcelona bracht, waar hij zich meldde bij het Nederlandse consulaat.134 De behandeling van de 
in de kraag gegrepen Engelandvaarders varieerde van heel slecht tot goed. In eerste instantie, 
toen Duitsland nog aan de winnende hand was, verdwenen Engelandvaarders soms weken in 
een regionale gevangenis. Daarna werden zij vaak overgebracht naar Miranda de Ebro, een over-
vol interneringskamp dat onder strenge militaire tucht stond en waar de gevangenen verplicht 
waren te werken. Tot overmaat van ramp bleven zij er, niet in de laatste plaats door de nog al 
ongeïnteresseerde houding van de Nederlandse diplomaten in Spanje, een stuk langer vastzit-
ten dan gevangenen uit andere landen. Het was dan ook niet vreemd dat sommige vluchtelingen 
gevoelig waren voor voorstellen van Duitse agenten die het kamp bezochten om terug te keren 
naar Nederland.135 Onder meer Wilhelmus Melissen ging in februari 1942 bijna overstag. “Ik had 
veel tegenslag meegemaakt, veel misère en was juist loopend patiënt geworden van het hospitaal 
na een longontsteking, terwijl ik bovendien, na vrij in Madrid te zijn geweest, voor de tweede keer 
in dit concentratiekamp was terecht gekomen, waardoor alle hoop om ooit Engeland te bereiken 
verdwenen scheen te zijn. Drie of vier dagen later heb ik dit verzoek weer ingetrokken.”136 Melis-
sen werd uiteindelijk vrijgelaten en wist heelhuids Groot-Brittannië te bereiken. In de zomer van 
1944 sneuvelde hij als boordschutter van het 320 Squadron. Pas in 1943 verbeterde de situatie voor 
de Engelandvaarders in Spanje doordat de krijgskansen van Duitsland inmiddels flink waren 
verslechterd.137 Dit wilde overigens niet zeggen dat zij nu vrij mochten doorreizen naar Groot-
Brittannië. Spanje weigerde tot het einde toe toestemming te verlenen. Zij moesten daarom eerst 
Portugal of Gibraltar aandoen. Vanaf het Britse kroondomein konden de Engelandvaarders aan 
boord gaan van een schip of een vliegtuig.138 Ook vanuit Portugal konden de vluchtelingen recht-
streeks naar Groot-Brittannië reizen. De klm onderhield namelijk al vanaf het begin van de oor-
log een luchtlijn tussen Bristol en Lissabon. Vooral getrainde militairen en vluchtelingen die in 
het bezit waren van belangrijke informatie reisden met voorrang door de lucht naar Engeland.139 

Uiteindelijk wisten 985 Engelandvaarders via de zuidelijke route Groot-Brittannië te berei-
ken. Van hen kwamen er 156 in een vliegende functie bij de Britse luchtstrijdkrachten terecht. 
Na aankomst op Britse bodem reisden alle Engelandvaarders onder begeleiding van agenten van 
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Scotland Yard eerst naar het ondervragingscentrum Patriotic School in Wandsworth, aan de zuid-
westkant van Londen.140 Nadat hun antecedenten waren nagetrokken en was vastgesteld dat zij 
geen Duits spion waren, werden zij aan de Nederlandse autoriteiten overgedragen. Die brachten 
hen vanaf 1942 voor de eerste opvang onder in een landhuis in de wijk Wimbledon om hen “een 
goed verzorgd, gezellig en welgeordend familieleven te verschaffen”.141 De villa, Huize Florys, was 
van alle gemakken voorzien en had, volgens een uit bezet gebied ontkomen Nederlander, “meer 
weg (…) van een kasteel dan van een particuliere woning”.142 Wanneer zij geheel waren gescreend, 
trokken de meeste Engelandvaarders het landmachtuniform aan om voor de basisopleiding bij de 
Irene Brigade te worden ingedeeld. Dit gold ook voor degenen aan wie was toegezegd dat zij bij de 
raf zouden worden geplaatst. 

Via de drie verschillende vluchtwegen kwamen er uiteindelijk in totaal 221 Engelandvaarders 
in de Britse luchtstrijdkrachten terecht. Hoewel dit een respectabel aantal lijkt, droegen de uit 
bezet gebied overgekomen Nederlanders toch maar in beperkte mate bij aan de gevechtskracht 
van het Nederlandse contingent. Dit kwam hoofdzakelijk doordat veruit de meeste vluchtelin-
gen pas geruime tijd na het begin van de oorlog in Londen arriveerden. Deze ‘late’ aankomst had 
tot gevolg dat de Engelandvaarders die na het voorjaar van 1943 begonnen met de opleiding tot 
vlieger of waarnemer, op het moment van de Duitse capitulatie in mei 1945 nog niet gevechtsge-
reed waren. Hierdoor hadden slechts 100 van de 221 ‘vliegende’ Engelandvaarders, ruim 15% van 
alle operationele Nederlandse gevechtsvliegers, ook daadwerkelijk een aandeel in de bevrijding 
van Europa. De rest voltooide pas na de Duitse capitulatie in mei 1945 de opleiding en speelde 
alleen een rol bij de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten en was soms ook 
actief in Nederlands-Indië tijdens de dekolonisatieperiode.

Via vier verschillende wegen – het overhevelen van personeel binnen de krijgsmacht-
delen zelf, het werven van vrijwilligers in de overzeese gebiedsdelen, het oproepen van dienst-
plichtigen in niet-bezette landen en het aantrekken van Engelandvaarders – is het Nederlandse 
contingent oorlogsvliegers uiteindelijk dus uitgebouwd en zo veel mogelijk op sterkte gehou-
den. Net als hun collega’s uit andere landen konden de meeste Nederlandse oorlogsvliegers niet 
bogen op (veel) militaire ervaring. Slechts een klein aantal van de in het buitenland woonach-
tige militairen en Engelandvaarders had reeds voor het begin van de oorlog en in mei 1940 in 
de land- of zeestrijdkrachten gediend. Dit gold onder meer voor de jachtvliegers van het 322 
Squadron dat volgens Wouter de Wolff – zelf één van de weinige actieve beroepsmilitairen in de 
eenheid – “bestond uit (…) grotendeels reservisten en als militair verklede burgers”.143 Behalve 
dat het de meeste vrijwilligers aan een militaire achtergrond ontbrak, ontbeerden de meesten 
tevens vliegervaring. Slechts een enkeling kon op een achtergrond als zweef- of sportvlieger 
terugvallen, zoals de in 1938 naar Argentinië vertrokken chemicus Gerrit-Jan ten Duis van de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij (bpm). Hij had in zijn vrije tijd vlieglessen genomen op 
een vliegclub bij Buenos Aires. Hij ging na aankomst in Groot-Brittannië over naar de raf en 
diende na de afronding van zijn ‘echte’ vliegopleiding als gezagvoerder in het 149 Squadron van 
Bomber  Command. De in mei 1940 naar Groot-Brittannië uitgeweken sportvlieger Frans ten Bos 
– afkomstig uit een rijke textielfamilie – was een andere uitzondering. Hij bezat vanaf begin 
jaren dertig zelfs al een Pander-sportvliegtuigje. Na aankomst in Groot-Brittannië ging hij over 
naar de mld waar hij ging vliegen bij het 320 Squadron. Later tijdens de oorlog was Ten Bos 
staffofficer air (hoofd vliegdienst) op een van de Nederlandse mac-schepen.144 Mensen als Ten 
Duis en Ten Bos vormden, zoals gezegd, echter een minderheid. De meeste vrijwilligers hadden, 
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hoewel zij menigmaal uit betere milieus afkomstig waren, hoogstens enkele uren als passagier 
in een vliegtuig doorgebracht en nog vaker hadden zij nog helemaal nooit gevlogen. Voor hen 
was deze snelle, sportieve en avontuurlijke wereld tot dan toe zo goed als onbereikbaar geweest. 
De oorlogstijd bood daarom een uitgelezen mogelijkheid om van nabij kennis te maken met de 
vliegerij en lang gekoesterde dromen te verwezenlijken. Dit gold onder meer voor Rudy Ockerse, 
die voor de oorlog in Nederlands-Indië al eens tevergeefs had geprobeerd door te dringen tot de 
vliegopleiding van het knil. Toen hij in 1942 als adelborst in Groot-Brittannië was gearriveerd, 
deed hij opnieuw een poging. “Dit was dé kans om nogmaals te proberen in de vliegerij te komen 
en dan liefst op Spitfires!” Ockerse slaagde in zijn opzet. Hij vloog vanaf medio 1944 eerst op zijn 
gedroomde jachtvliegtuig en vervolgens op Mustangs bij het 234 Squadron.145 Het was echter 
zeker niet zo dat iedere Nederlandse vrijwilliger luchtvaartenthousiast pur sang was. Voor Enge-
landvaarder Pim de Bruyn Kops bijvoorbeeld, was de raf de tweede keuze. Hij had zich in eerste 
instantie opgegeven om als geheim agent te worden opgeleid. “De slordige manier waarop in 
Londen met de veiligheid werd omgesprongen, stond me helemaal niet aan en daarom ben ik 
ermee gekapt”, aldus de Bruyn Kops, die zich vervolgens opgaf voor de vliegopleiding, omdat 
hij dacht ook zo een actieve bijdrage aan de oorlogsinspanning te kunnen leveren. In de laatste 
oorlogsmaanden vloog hij enkele tientallen missies als gezagvoerder bij het 320 Squadron.146 

Deze hunkering om een nuttige en actieve bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsin-
spanning was voor de meerderheid de voornaamste reden om zich aan te melden als vrijwilliger 
voor een vliegende functie. “Ik heb het hier zeer naar mijn zin, vlieg veel en vindt het kortom 
prettig weer aan de slag te zijn. De vakantie duurde wel wat lang”, schreef voormalig geheim 
agent Ab Homburg, aan de vooravond van zijn vliegopleiding in 1943.147 Het was echter niet 
alleen de drang om een actieve bijdrage te leveren en de aantrekkingskracht van de luchtvaart, 
waardoor Nederlanders een detachering bij de raf ambieerden. Veel Nederlandse militairen 
beschouwden de luchtstrijd ook als een meer effectieve wijze van oorlogvoeren. Jan Flinter-
man was tot deze conclusie gekomen tijdens de Duitse inval in Nederland toen hij bij het Korps 
Motordienst was ingedeeld: “In de meidagen had ik eens gezien hoe een vrachtauto vol militai-
ren was beschoten door een Duits vliegtuig. De gevolgen waren vreselijk. Ik dacht: ‘Als je dan 
toch moet meedoen, moet je maar zorgen dat je de lucht in gaat.’”148 Engelandvaarder Paul van 
Hessen opteerde voor de raf omdat in de lucht de kans groot was dat een eventuele dood snel en 
pijnloos zou intreden. “Als je [in de lucht] wordt geraakt, is het een einde zonder schrik. Dat is 
beter dan een schrik zonder einde – dat je een hoop pijn hebt, of een been kwijt bent.”149

Sociale achtergrond

Uit het hiervoorgaande blijkt dat oorlogsvliegers voornamelijk afkomstig waren uit de ‘grote 
stad’ in het westen van het land en vaak een lange reis achter de rug hadden voordat zij Groot-
Brittannië bereikten. Hoe zat het nu met hun sociale achtergrond? Om hier een beter inzicht in 
te krijgen, is getracht van zoveel mogelijk vliegers het beroep van hun vaders te achterhalen. 
Het vergaren van deze informatie bleek overigens geen sinecure omdat de persoonsgegevens 
van de overgrote meerderheid van de in Nederland geboren oorlogsvliegers (nog) niet openbaar 
raadpleegbaar waren, waardoor de persoonsgegevens van hun vaders niet via deze weg kon-
den worden achterhaald. In veel gevallen moesten de gegevens over onder meer het beroep van 
de vader daarom via een omweg worden achterhaald. Het terugvinden van informatie over de 
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achtergrond van het Nederlandse vliegend personeel afkomstig uit Nederlands-Indië en het 
buitenland was nóg problematischer, omdat hiervoor zelfs helemaal geen bevolkingsregis-
ters voorhanden waren. Niettemin is het beroep van een groot aantal vaders toch getraceerd 
door gebruik te maken van een scala aan bronnen. Op basis hiervan is de sociale stratificatie 
van de oorlogsvliegers onderzocht. Hierbij is gebruikgemaakt van het onderzoeksmodel dat 
socioloog Kees Mandemakers onder meer heeft gebruikt voor zijn onderzoek naar de sociale 
achtergronden van leerlingen op gymnasia en hbs’en in de negentiende en een groot deel van 
de twintigste eeuw.150 Mandemakers heeft zich bij de indeling naar sociale status gebaseerd op 
het uit 1962 daterende classificatieschema van de Nederlandse socioloog J.J.M. van Tulder. Hij 
heeft hierbij aan ieder beroep een unieke code toegekend, waarvan het eerste cijfer correspon-
deert met een van de sociale lagen van Van Tulder. Op deze manier kunnen alle beroepen in 
een van de lagen worden ‘weggezet’. Wanneer de resultaten in tabel 11 in beschouwing wor-
den genomen, dan blijkt inderdaad dat absoluut gezien, de meeste oorlogsvliegers afkomstig 
waren uit de hogere burgerij (laag 2) en dat daarnaast ook veel van hen uit de middenklasse 
en in mindere mate uit de burgerlijke elite stamden (laag 3 en 1). Verder blijkt uit de cijfers 
dat de vliegers en de waarnemers vooral uit laag 2 afkomstig waren en in mindere mate uit de 
lagen 1, 3 en 4. Naar de oorzaak hiervan kan slechts worden gegist. Vliegtuigtelegrafisten en 
boordschutters waren aantoonbaar uit de iets lagere sociale klassen afkomstig (laag 3 en 4). De 
reden hiervoor moet vooral worden gezocht in het feit dat deze opleidingen een stuk korter en 
minder intensief waren, waardoor ook kandidaten met minder vooropleiding in aanmerking 
kwamen voor deze functies. Dit neemt niet weg dat toch nog relatief veel boordschutters en 
vliegtuigtelegrafisten uit laag 2 afkomstig waren. Een van de redenen hiervoor is vermoedelijk 
dat heel wat goed geschoolde Engelandvaarders een opleiding tot boordschutter of vliegtuig-
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telegrafist prefereerden boven een langdurige training tot vlieger of waarnemer. Het was hen 
om het even in welke functie zij konden participeren, zolang zij maar zo snel mogelijk actief 
aan de (lucht)oorlog konden deelnemen. Voorts speelde mee dat sommige uit hogere klassen 
afkomstige vrijwilligers bij nader inzien toch niet geschikt bleken voor de functie van vlieger of 
waarnemer en noodgedwongen de overstap moesten maken naar een van de andere twee oplei-
dingen. Ten slotte konden ook fysieke kenmerken ten grondslag liggen aan een plaatsing op de 
opleidingen voor vliegtuigtelegrafist en boordschutter. Voor de laatstgenoemde functie waren 
bijvoorbeeld vooral korte mannen geschikt omdat zij zich gemakkelijker konden bewegen in 
de krappe mitrailleurkoepels. De amper 1,60 meter lange George van Dam Merrett, een zoon 
van een vermogende Twentse textielfabrikant, belandde mede om deze reden op de opleiding 
voor vliegtuigtelegrafist-boordschutter. “Little did I care, as long as I might fly and not have to 
walk!”, schreef de Enschedeër in zijn memoires.151 Terwijl de middenklasse (laag 3) en de kleine 
burgerij (laag 4) de belangrijkste leveranciers waren van vliegtuigtelegrafisten en boordschut-
ters, leverden de lagen 5 en 6 van de laaggeschoolde en ongeschoolde arbeidersklassen percen-
tueel slechts een beperkt aantal oorlogsvliegers. Samenvattend kan dus worden gesteld dat ver-
uit de meeste vliegers en waarnemers vooral uit de hogere burgerij (laag 2) afkomstig waren, 
aangevuld door een beperkte hoeveelheid vrijwilligers uit de maatschappelijke elite (laag 1), de 
middenklasse (laag 3) en de kleine burgerij (laag 4). Voor de functies van vliegtuigtelegrafist en 
boordschutter waren de middenklasse (laag 3) en de kleine burgerij (laag 4) hofleveranciers, ter-
wijl tevens de burgerlijke elite (laag 2) een betekenisvolle bijdrage leverde. Ondanks de ver naar 
beneden bijgestelde Britse selectiecriteria drongen tijdens de oorlog dus vanwege de door de 
Nederlandse regering opgeworpen barrières, zoals een voltooide middelbare schoolopleiding en 
een goede beheersing van de Engelse taal, nauwelijks Nederlandse militairen uit de lagere klasse 
door tot de vliegende gelederen van de raf en de faa. Helaas is, zoals hiervoor al vermeld, tot op 
heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de sociale achtergrond van de oorlogsvliegers die uit 
de Gemenebestlanden afkomstig waren. Veel verder dan de constatering dat zij ‘from all walks of 
life’ afkomstig waren komen de meeste auteurs niet.152 

Behalve deze indeling naar sociale herkomst is, om beter inzicht te krijgen in de soort 
beroepsgroepen waaruit de oorlogsvliegers voornamelijk afkomstig waren, tevens onder-
zoek gedaan naar de zogenaamde socio-professionele achtergrond van hun vader. Hiervoor is 
opnieuw gebruikgemaakt van het classificatiesysteem van Mandemakers en zijn de beroeps-
sectoren waarin de vaders van de oorlogsvliegers werkzaam waren, onderverdeeld in vier ver-
schillende categorieen: i - overheid, ii - academische en vrije beroepen iii - zelfstandigen in 
het bedrijfsleven en iv - niet-zelfstandigen in het bedrijfsleven. Iedere hoofdcategorie is nader 
onderverdeeld. Wanneer de resultaten in ogenschouw worden genomen in tabel 12, dan blijkt 
dat veruit het meeste personeel – ruim 43% – een socio-professionele achtergrond had in het 
bedrijfsleven en dan met name de handelssector. Meer dan 24% van de oorlogsvliegers had een 
vader die bij de overheid werkte en van ruim 18% was het hoofd van het gezin eveneens werk-
zaam in het bedrijfsleven, maar niet als zelfstandige. Veel minder oorlogsvliegers, ongeveer 14%, 
kwam voort uit gezinnen waarvan de vader een academisch of vrij beroep bekleedde. Wanneer 
de beroepscategorieën nader worden bekeken, dan komt naar voren dat in de toonaangevende 
categorie iii veruit de meeste oorlogsvliegers stamden uit handelaren- en koopliedenfamilies, 
op enige afstand gevolgd door gezinnen waar de vader als winkelier zijn brood verdiende of 
gerekend kon worden tot de beroepsgroep van industriëlen en fabrikanten. Dit correspondeert 
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met het door De Winter geuite vermoeden dat ook voor de oorlog veel militaire vliegers uit deze 
sociale klasse afkomstig waren en om deze reden relatief veel militaire vliegers waren geboren 
in Nederlands-Indië, waar de bourgeoisie sterk was vertegenwoordigd. Bij categerorie ii, de 
overheid, zijn de meeste oorlogsvliegers afkomstig uit families van lagere ambtenaren, gevolgd 
door militaire families en gezinnen waar de vader in het onderwijs werkzaam was. Opvallend is 
hierbij vooral dat slechts zo’n 5% van de oorlogsvliegers stamde uit een militaire familie. Dit is 
een aanmerkelijk lager percentage dan bijvoorbeeld bij de cadetten van de Koninklijke Militaire 
Academie in Breda tussen 1935 en 1940. Van deze groep stamde in deze jaren 20% uit een militair 
geslacht. Aanzienlijk meer dus. Dit is ook logisch omdat veel cadetten voor de oorlog, nadruk-
kelijk in de voetsporen van hun vader, kozen voor een levenslange carriere in de krijgsmacht. 
De oorlogsvliegers daarentegen, meldden zich vooral uit patriottistische overwegingen aan en 
zagen het militaire bestaan in eerste instantie niet als een carrièreperspectief. “Ik vond vliegen 
best leuk, maar voor mij was het geen passie. Het was meer een middel om een bepaald doel te 
bereiken”, aldus Erik Hazelhoff Roelfzema.153 Ook hieruit komt dus naar voren dat de oorlogs-
vliegers vooral kunnen worden getypeerd als de al genoemde ‘burgers in uniform’ en veel min-
der als echte militairen, zoals de kma-cadetten, die onvoorwaardelijk en vrijwillig kozen voor 
het ‘levenslang’ dragen van de wapenrok. 

Godsdienstige achtergrond

Bij de plaats in het maatschappelijk bestel speelde in de jaren veertig van de vorige eeuw, behalve 
de sociale afkomst, zeker ook de religieuze achtergrond een rol van betekenis. In de eerste helft 
van de twintigste eeuw was de Nederlandse samenleving immers nog sterk verzuild. Daarbij was 
sprake van de opdeling van de maatschappij in verschillende stromingen op basis van geloofs-
overtuiging en/of maatschappelijke opvattingen. Iedere stroming had daarbij eigen organisa-
ties op alle terreinen van het maatschappelijk leven: politiek, vakvereniging, onderwijs, gezond-
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heidszorg, media, jeugdbeweging en sport. De samenleving kende tot ver in de jaren zestig 
vier hoofdzuilen: de katholieke, de protestants-christelijke, de socialistische en de neutrale 
of liberale. Daarnaast waren er ook nog kleinere, deels afzonderlijke zuilen te onderscheiden. 
De vraag doemt op of er een zuil domineerde onder de oorlogsvliegers en zo ja, waarom dit 
het geval was. Of was er sprake van een verdeling die min of meer correspondeerde met de 
landelijke verdeling? Deze vragen kunnen worden beantwoord door de godsdienst van de oor-
logsvliegers in kaart te brengen. Wanneer in tabel 13 de verschillende religieuze achtergron-
den van de oorlogsvliegers worden vergeleken met de religieuze verdeling van Nederland voor 
de Tweede Wereldoorlog, dan blijkt dat de oorlogsvliegers, met ruim 51%, relatief iets meer 
protestanten in de gelederen hadden en dat het aantal buitenkerkelijken met 17% iets hoger 
was dan het landelijke percentage. Van veel grotere verschillen was sprake bij de katholieke en 
joodse militairen. Het aantal katholieken lag met 25% aanmerkelijk lager dan het landelijke 
gemiddelde van 36%. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het feit dat de oorlogsvlie-
gers – zoals we eerder hebben gezien – overwegend uit het (protestantse) westen van het land 
afkomstig waren. Opvallend is verder dat bijna 6% van de oorlogsvliegers van joodse huize 
was. Dit is fors boven het landelijke gemiddelde van 1%. Dit fenomeen is eveneens relatief een-
voudig te verklaren. Een groot aantal Engelandvaarders was namelijk joods. Zij waren Neder-
land ontvlucht om niet het slachtoffer te worden van de vervolging, en traden na aankomst 
in Groot-Brittannië in militaire dienst. Het was daardoor niet verrassend dat naar verhouding 
veel joodse jongemannen als oorlogsvlieger dienst deden. Onder de oorlogsvliegers was dus, 
samenvattend, de katholieke zuil ondervertegenwoordigd en een van de kleinere zuilen, die 
van de joden, oververtegenwoordigd. 

Het is interessant de cijfers van de oorlogsvliegers, bij gebrek aan gegevens over de vooroor-
logse vliegergemeenschap, naast die van andere groepen militairen te leggen. Van de kerkelijke 
achtergrond van Britse oorlogsvliegers is weinig tot niets te zeggen, behalve dan dat het meren-
deel tot de Anglicaanse kerk behoorde. Wel is cijfermateriaal beschikbaar met betrekking tot 
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de religieuze verdeling van cadetten van de kma en de adelborsten van het kim tussen 1914 en 
1939. Hieruit komt vooral naar voren dat de Nederlandse krijgsmacht van oudsher een protes-
tantse signatuur had. Op de kma was 59% van de cadetten protestant, terwijl het aantal katho-
lieken beperkt bleef tot 22%. Verder was 19% zonder levensbeschouwing. Bij de adelborsten op 
het kim was voor de oorlog zelfs 69% van protestantse huize. Verder was slechts 11% katholiek en 
20% zonder levensbeschouwing. Bij beide opleidingsinstituten was het aantal cadetten en adel-
borsten van joodse afkomst verwaarloosbaar.154 In vergelijking met de oorlogsvliegers telden de 
officierskorpsen van de land- en zeestrijdkrachten procentueel dus (nog) meer protestanten. Ook 
was het aantal cadetten en adelborsten zonder levensbeschouwing iets hoger. Het aantal katho-
lieken en vooral joden, was daarentegen weer een stuk lager. In vergelijking met de officiersop-
leidingen was bij de oorlogsvliegers, kortom, sprake van een minder grote protestantse domi-
nantie, hoewel de meerderheid van de vliegende vrijwilligers uit het westen van het land kwam. 
Ook kan (nogmaals) worden vastgesteld dat, in vergelijking met de cijfers van vooroorlogse jaren, 
nu een aanmerkelijk deel van de militairen een joodse achtergrond had. Bijzonder is verder dat 
het aantal niet-gelovigen afgezet tegen de vooroorlogse jaren af- in plaats van toenam. Mogelijk 
hield dit verband met de grote angsten die de militairen beleefden bij de uitoefening van hun 
taak onder oorlogsomstandigheden. Zoals we nog zullen zien in hoofdstuk 5, ondervonden de 
oorlogsvliegers bij het onder controle houden van de gevechtsspanningen, namelijk ook steun 
van hun geloof.

Om meer inzicht te krijgen in de vraag of er op religieus gebied grote regionale verschillen 
bestonden, is tevens een geografische onderverdeling gemaakt. Daarbij is Nederland verdeeld 
in drie regio’s – noordoost, west, zuid – en zijn tevens de koloniën en het buitenland als aparte 
categorieën in tabel 14 opgenomen. Hieruit blijkt dat uit het zuiden van het land, weinig verras-
send, vooral katholieken kwamen en uit het noordoosten en het westen met name protestanten. 
Tevens valt op dat maar weinig rekruten zonder geloof en ook amper joden uit Zuid-Nederland 
afkomstig waren. Dit laatste is geen verrassing omdat van de joodse gemeenschap in 1930 meer 
dan 80% in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag woonachtig was.155 Voorts blijkt 
uit tabel 14 dat de militairen uit de koloniën, net als in het moederland, vooral van protestantse 
huize waren. Katholieke en ongelovige oorlogsvliegers waren, net als in Nederland, in de over-
zeese gebiedsdelen in de minderheid, terwijl joden hier vrijwel afwezig waren. Bij de uit het bui-
tenland afkomstige oorlogsvliegers daarentegen, ontliepen de aantallen protestanten, katholie-
ken en joden elkaar niet veel.

Bij het verbinden van de levensbeschouwelijke richtingen aan het sociale milieu blijkt dat de 
verdeling zeer evenwichtig was, hoewel terughoudend met de cijfers moet worden omgegaan 
gezien het beperkte aantal oorlogsvliegers van wie alle benodigde gegevens konden worden 
achterhaald. Veruit de meesten kwamen, zo is uit tabel 15 af te lezen, uit de sociale lagen 1 tot en 
met 4 en daarbij was sprake van een evenwichtige verdeling qua afkomst; waarbij het percen-
tage protestanten duidelijk de overhand heeft. Dit was ongetwijfeld het gevolg van de eerdere 
constatering dat de meeste oorlogsvliegers uit het protestantse westen van het land kwamen 
en voor een succesvolle voltooiing van de opleiding tot vlieger of waarnemer in ieder geval de 
mulo, hbs of een school van gelijkwaardig niveau dienden te hebben afgerond. En dit was 
alleen voorbehouden aan jongemannen uit de hogere sociale milieus. Ook bij de cijfers over de 
verhouding tussen de socio-professionele achtergrond per levensbeschouwelijke richting van 
de oorlogsvliegers, afgebeeld in tabel 16, moet een slag om de arm worden gehouden in verband 
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met het beperkt beschikbare materiaal. Desalniettemin kan voorzichtig worden geconcludeerd 
dat de katholieken en vooral joden in veel gevallen afkomstig waren uit de categorie van de 
zelfstandigen in het bedrijfsleven, zoals handelaren, middenstanders, grotere landbouwers en 
fabrikanten. Dit was niet zo verwonderlijk, aangezien het antisemitisme ten aanzien van de 
joden in Nederland in het Interbellum wijdverbreid was. Om dezelfde reden waren joden in 
de overheid ondervertegenwoordigd. Onder protestanten en oorlogsvliegers zonder levensbe-
schouwing was de socio-professionele achtergrond veel gelijkmatiger verdeeld. In geen van de 
levensbeschouwelijke richtingen was een groter dan gemiddeld aantal oorlogsvliegers afkom-
stig uit families waarvan het hoofd een vrij beroep uitoefende. Over de oorzaak hiervan kan 
slechts worden gespeculeerd. Mogelijk was er in deze kringen sprake van een zekere distantie 
tot de militaire wereld, waardoor maar weinig jongemannen uit deze kringen zich geroepen 
voelden het uniform aan te trekken.

  
Conclusie

Met een statistische analyse van hun geografische, sociale en religieuze achtergrond is in dit 
hoofdstuk getracht een profiel te schetsen van de Nederlandse oorlogsvliegers. Dit is – voor 
zover mogelijk – gespiegeld aan de karakteristieken van de vooroorlogse Nederlandse militaire 
(vlieger)gemeenschap. Geprobeerd is om op deze manier een antwoord te vinden op de vraag 
of de herkomst en achtergrond van de Nederlandse oorlogsvliegers afweken van die van hun 
landgenoten die tijdens het Interbellum een opleiding tot vlieger volgden. Bij het rekruteren van 
de vooroorlogse generaties vliegers kon worden geput uit een groot reservoir aan belangstellen-
den. Het aantal opleidingsplaatsen was echter beperkt. Alleen de allerbeste kandidaten maak-
ten daardoor kans te worden toegelaten. Behalve dat zij een goede conditie moesten hebben, 
dienden zij ook een gedegen middelbare schoolopleiding (mulo, hbs, gymnasium) te hebben 
afgerond. Gelet op deze laatste eis was het meeste vooroorlogse vliegend personeel afkomstig 
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uit een stedelijke omgeving. Daar waren namelijk in deze periode nog de meeste en de beste 
onderwijsmogelijkheden beschikbaar. Ook kwamen de militaire vliegers bijna allemaal uit de 
middenklasse of hogere maatschappelijke geledingen, omdat alleen kinderen uit gezinnen in 
deze milieus een middelbare schoolopleiding konden volgen. 

Bij de oorlogsvliegers wordt een ander patroon zichtbaar. Om te kunnen toetreden tot de 
raf of de faa, dienden zij in de eerste plaats te voldoen aan de Britse selectievoorwaarden. 
Deze condities waren tijdens de oorlogsjaren sterk aan devaluatie onderhevig. Onder druk van 
de oorlogsomstandigheden en in verband met de grote vraag naar personeel waren de Britse 
autoriteiten gedwongen de keuringseisen steeds verder te versoepelen. Dit gebeurde overigens 
tegen de zin van de Admiralty en het Air Ministry, die een sterke voorkeur bleven houden voor 
vrijwilligers uit de betere sociale milieus, omdat dit hen, zo meenden zij, personeel van goede 
kwaliteit garandeerde. De Nederlandse vrijwilligers profiteerden slechts ten dele van dit versoe-
pelde toelatingsregime, omdat de eigen regering extra voorwaarden stelde. Zo moesten kandi-
daten, zeker in de eerste oorlogsfase, redelijk tot goed Engels spreken. Voorts dienden zij voor de 
functie van vlieger of waarnemer, net als voor de oorlog, ook een voltooide middelbare school-
opleiding te kunnen overleggen. Voor dit beleid viel ook veel te zeggen, omdat de opleidingen nu 
eenmaal geheel in het Engels plaatsvonden. Deze stringente regelgeving en het beperkte aanbod 
had tegelijkertijd echter ook tot gevolg dat niet kon worden voldaan aan de met het Air Ministry 
gemaakte afspraken voor de levering van een maandelijks vastgesteld quota aan personeel. Los 
hiervan kan worden gesteld dat de selectiecriteria voor Nederlandse oorlogsvliegers nauwelijks 
verschilden van die welke van toepassing waren geweest in de vooroorlogse situatie. 

Waren de karakteristieken van de oorlogsvlieger daardoor ook grotendeels dezelfde als die 
van zijn vooroorlogse collega? Voor een deel wel, maar er waren ook verschillen. Een eerste in 
het oog springende overeenkomst was dat ook het merendeel van de oorlogsvliegers in een ste-
delijke omgeving was geboren. Het gros was zelfs afkomstig uit een van de drie grote steden: 
Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Gezien de eis dat aspiranten een middelbare schoolop-
leiding moesten hebben voltooid, waren ook de meeste oorlogsvliegers geboren en getogen in 
een stedelijke omgeving – en dus in het westen van Nederland – waar nu eenmaal meer oplei-
dingsmogelijkheden voorhanden waren dan op het platteland. Een tweede overeenkomst met 
de vooroorlogse militaire vliegergemeenschap was dat de meerderheid van de oorlogsvliegers 
afkomstig was uit de bovenste sociale lagen. Het bezoeken van een middelbare school was, ook 
al woonde je in de stad, in de eerste helft van de twintigste eeuw nu eenmaal voor grote delen van 
de bevolking financieel niet weggelegd. Slechts jongens afkomstig uit het meer welvarende deel 
van de samenleving, waren in de gelegenheid om het voortgezet onderwijs te volgen. Een nuan-
cering is hier wel op zijn plaats. Er is een correlatie tussen de sociale herkomst en het soort vlie-
gende functie dat werd vervuld. De meer verantwoordelijke en arbeidsintensieve functies van 
vlieger of waarnemer werden veelal bekleed door jongemannen uit de hogere maatschappelijke 
lagen. Degenen die als vliegtuigtelegrafist of boordschutter aan de strijd deelnamen, kwamen 
hoofdzakelijk uit de middenklasse en de kleine burgerij. 

De oorlogsvliegers kwamen voornamelijk uit koopliedenfamilies. Van een kleiner gedeelte 
werkte de vader bij de overheid of bekleedde in het bedrijfsleven een niet-leidinggevende func-
tie. Een relatief gering percentage stamde uit gezinnen waarvan de vader een vrij of academisch 
beroep uitoefende. De laaggeschoolde en ongeschoolde laagste klassen leverden nauwelijks 
vliegend personeel. Wat de religieuze achtergrond betrof, domineerde, zoals vanouds in de 
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militaire wereld, de protestantse zuil, terwijl het aantal oorlogsvliegers van joodse afkomst een 
belangrijke minderheid vormde. Helaas zijn ten aanzien van deze twee laatste aspecten geen 
gegevens voorhanden over de vooroorlogse vliegers. Aangenomen mag echter worden dat ook 
bij de vliegers uit het Interbellum, vanwege de strenge selectie-eisen in deze periode, nauwelijks 
personeel uit de lagere sociale klassen was vertegenwoordigd. 

Voor wat betreft de godsdienstige achtergrond van de oorlogsvliegers mag worden aangeno-
men dat deze een afspiegeling vormde van het patroon dat de officierskorpsen van de landmacht 
en marine in dit opzicht vertoonden. Deze bestonden voor het overgrote deel uit militairen van 
protestantse huize. Bij de oorlogsvliegers was sprake van een meer gelijkwaardige verdeling. Het 
percentage protestanten onder oorlogsvliegers was lager en dat van katholieken en joden was 
juist een stuk hoger. Er was daarnaast nog een ander verschil. Door de zeer beperkte aanwas in 
Groot-Brittannië van nieuw militair personeel én de sterk verlaagde toelatingseisen bij de raf, 
traden in Engeland ook vrijwilligers toe die voor de oorlog zonder twijfel de keuring niet had-
den gehaald. Ook brildragers en jongens die kleurenblind waren, werden toegelaten. In fysiek 
opzicht vormden de oorlogsvliegers dus minder een elitekorps dan hun vooroorlogse collega’s. 
Een laatste punt is de wijze waarop aspiranten hun weg vonden naar de militaire luchtvaart. 
Oorlogsvliegers moesten zich grote moeite getroosten Engeland te bereiken: het Nederlandse 
contingent bestond uit personeel dat in mei 1940 uit Nederland was ontsnapt, Engelandvaar-
ders, militairen die overkwamen uit Nederlands-Indië én dienstplichtigen die gehoor gaven aan 
de oproep om onder de wapenen te komen. Zij waren zonder enige twijfel zeer ondernemend en 
uitermate gemotiveerd. Het was voor hen immers veel eenvoudiger geweest de oorlog gewoon 
‘uit te zitten’ of in ieder geval geen grote risico’s te lopen als oorlogsvlieger. Opvallend is daarbij 
dat van de naar Groot-Brittannië overgekomen groepen niet de Engelandvaarders noch de elders 
in de wereld gerekruteerde dienstplichtigen de belangrijkste versterkingen vormden, maar dat 
dit het begin 1942 uit Nederlands-Indië ontkomen (vliegend) personeel was. De balans opma-
kend kan worden gesteld dat vooroorlogse militaire vliegers en oorlogsvliegers op geografisch, 
sociaal en religieus vlak grote overeenkomsten vertoonden en slechts op details van elkaar ver-
schilden. Daarmee kan óók worden geconcludeerd dat de Nederlandse oorlogsvliegers in veel 
opzichten een corps d’élite vormden, die zich qua herkomst, motivatie en opleiding tot de bloem 
der natie mochten rekenen.
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Een Mitchell vliegt eind oktober 1944 boven de zojuist gebombardeerde spoorbrug van Deventer. De schade van 
dit bombardement was minimaal. 
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 5 | In de lucht

“Freunde, schöne Götterfunken, lang erwähnter Lieblingstraum! Wir befliegen siegestrunken den 
geflammten Himmelraum. Unter uns dehnt sich die Hölle – Schöpfung unsres Fliegers Hand – und 
die Rache, wie ein’ Welle, überströmt das deutsche Land. Jetzt wirst du die Rache kennen wo sie 
durch die Lüften eilt. Feurig, Deutscher, wirst du brennen wo ihr sanfter Flügel weilt!” 
(Een door Adolf Meijer geschreven gedicht, gebaseerd op het eerste couplet van het in 
1785 door Friedrich von Schiller geschreven ‘Ode an die Freude’. Meijer wierp zijn gedicht 
in de nacht van 1 op 2 maart 1943 boven Berlijn uit het vliegtuig.1) 

Een gevaarlijke professie

Bij de uitvoering van hun gevechtstaak zagen oorlogsvliegers zich met tal van gevaren gecon-
fronteerd. Naast de ‘gewone’ risico’s van het vliegen, was er de continue dreiging door vijande-
lijk vuur gewond te raken of te sneuvelen. Tezamen creëerden deze factoren een verraderlijke 
omgeving waarin oorlogsvliegers moesten functioneren en bovenal zien te overleven. Vooraf-
gaand en tijdens de vlucht domineerden daardoor stress en angst. De terugkeer op het vliegveld 
resulteerde in eerste instantie in gevoelens van opluchting en ontlading. Deze maakten al snel 
weer plaats voor een gestaag opbouwende spanning naar de volgende missie. Deze voortdurend 
wisselende gemoedstoestanden trokken een zware wissel op de geestelijke gesteldheid van de 
oorlogsvliegers. Een klein aantal van hen bleek er niet tegen bestand en moest worden terug-
getrokken uit de frontgelederen. De meeste anderen voerden hun taak plichtsgetrouw uit, maar 
kampten voortdurend met grote angsten. Voorts dienden heel wat oorlogsvliegers af te rekenen 
met morele dilemma’s, omdat zij bij bombardementen en beschietingen onvermijdelijk ook 
moesten doden, waarbij niet alleen vijandelijke militairen sneuvelden, maar ook slachtoffers 
vielen onder de eigen troepen en de burgerbevolking. Dit hoofdstuk geeft allereerst een kort 
overzicht van het leven van een oorlogsvlieger in een operationeel squadron. Vervolgens worden 
de gevaren en risico’s van de gevechtsvliegerij in kaart gebracht. Daarna wordt ingegaan op de 
stress en spanningen die moesten worden getrotseerd. Voorts wordt aandacht besteed aan de 
schuldgevoelens die opkwamen bij de uitvoering van de gevechtstaak en ten slotte wordt stilge-
staan bij het lot van oorlogsvliegers die niet terugkeerden van een oorlogsopdracht.

Operationeel

Wanneer oorlogsvliegers met succes hun vliegopleiding hadden voltooid en zonder kleerscheu-
ren de gevechtstraining hadden doorstaan, gingen zij over naar een operationeel squadron. 
Al aan het begin van de oorlog had de Britse luchtmachtleiding besloten tot het instellen van 
een zogenaamde tour of operations voor vliegend personeel. Deze diende twee doelen. Allereerst 
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moest door het niet ‘oneindig’ laten doorvliegen van operationele crews en jachtvliegers worden 
voorkomen dat de raf zou worden beroofd van ervaren oorlogsvliegers en potentiële leiders. In 
de tweede plaats was al eind 1940 duidelijk dat een begrensde operatiecyclus nodig was om ern-
stig moreelverlies te voorkomen.2 De tijd die een oorlogsvlieger doorbracht bij een gevechtseen-
heid diende daarom te worden opgeknipt in verschillende gedeeltes waardoor hij een reële kans 
maakte op overleving. De lengte van de tour of operations was vooral afhankelijk van het toestel 
waarmee werd geopereerd, de taak die werd uitgevoerd en de zwaarte van de gevechtsvluchten. 
Aanvankelijk bedroeg de gevechtsperiode in Fighter Command tweehonderd operationele vlieg-
uren en in Bomber Command dertig missies die een maximum van tweehonderd vlieguren niet 
mochten overschrijden. Voor Coastal Command verschilde de tourlengte per eenheid vanwege de 
vele verschillende taken die dit onderdeel uitvoerde. De Nederlandse oorlogsvliegers die dien-
den in de rafvr, en dus administratief en operationeel onder Brits bevel ressorteerden, vielen 
volledig onder deze regelgeving. Anders lag de situatie, zoals al eerder is beschreven (zie pagina 
123), voor het personeel van het 320 Squadron. Deze mld-eenheid viel administratief onder 
marinebevel en kende, zoals we in hoofdstuk 3 hebben gezien, aanvankelijk helemaal geen tour 
of operations. Alleen door dood, verwonding of krijgsgevangenschap kon er een einde komen 
aan hun operationele inzet. Dit had tot gevolg dat aan het eind van de oorlog een klein aantal 
marinevliegers een opzienbarend aantal gevechtsoperaties had voltooid. Absolute recordhouder 

Een vliegtuigbemanning onder de neus van een Stirling van 1651 Heavy Conversion Unit op vliegveld Waterbeach. In de 
raf dienden oorlogsvliegers na plaatsing in een operationele eenheid een zogenaamde tour of operations te voltooien.
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was officier-vlieger Geert Bruens, die in vijf jaar tijd 162 gevechtsmissies wist te volbrengen. Andere 
‘veelvliegers’ waren onder meer boordschutter Henk van Lingen (136,5 gevechtsvluchten), boord-
schutter Adriaan Klaassen (132) en vlieger Arie Stuurman (131).3

Tot een voltooide gevechtsoperatie werd iedere vlucht gerekend waarbij het toestel niet 
voortijdig was teruggekeerd en waarbij volgens de inzichten van de squadroncommandant de 
opdracht naar behoren was uitgevoerd. Doordat aan de tour of operations in Bomber Command, 
zoals gezegd, in eerste instantie ook een maximaal aantal vlieguren was verbonden, grepen 
sommige bemanningen van dit onderdeel al snel alles aan om de vluchtduur langer te maken. 
Dit geschiedde onder meer door vliegroutes van en naar het doel te verlengen, de missie deels 
met een uitgeklapt landingsgestel te vliegen en zelfs door extra rondjes boven de Noordzee te 
cirkelen. Het duurde uiteindelijk tot mei 1943 voordat deze situatie werd ‘rechtgetrokken’ en 
officieel werd vastgesteld dat bemanningen van zware bommenwerpers dertig gevechtsmis-
sies dienden te voltooien, zonder dat daaraan een maximum aantal vlieguren was verbonden. 
Voor crews van tactische bommenwerpers bestond een operationele tour voortaan uit vijftig 
oorlogsvluchten. Bemanningen die in vliegboten en zware bommenwerpers patrouillevluchten 
boven zee uitvoerden, moesten achthonderd vlieguren volbrengen en crews van tweemotorige 
toestellen vijfhonderd uur. Jachtvliegers dienden (nog wel steeds) tweehonderd operationele 
uren te voltooien.4 Na een rustperiode volgde in sommige gevallen nog een tweede reeks oor-
logsvluchten. De gevechtscyclus werd, zoals al eerder in hoofdstuk 3 beschreven, onder druk 
van de Britse autoriteiten, in de zomer van 1943 ook bij het 320 Squadron ingevoerd. De beman-
ningen van het marinesquadron hadden daardoor in Bomber Command en later de 2nd taf na 
vijftig gevechtsmissies eveneens recht op een rustperiode. Volgens een ingewikkeld rekensys-
teem werden de uitgevoerde operationele vlieguren uit de periode van het squadron in Coastal 
Command verdisconteerd. Al enige tijd bij het squadron actieve vliegers hoefden daardoor niet 
weer helemaal ‘op nul’ te beginnen. De tour of operations was uiteindelijk van zeer groot belang 
voor het behoud van het moreel in de raf en in het bijzonder in Bomber Command, dat continu 
werd geteisterd door zware verliezen. “It made the unbelievable endurable”, aldus John Terraine 
in zijn standaardwerk over de raf tijdens de Tweede Wereldoorlog.5 Niettemin was het operati-
onele bestaan van de oorlogsvlieger lichamelijk en vooral geestelijk erg zwaar. In het bijzonder 
de voortdurend wisselende emoties waren hieraan debet. De continue cyclus van opbouwende 
spanning voorafgaand aan de gevechtsmissie, de stress tijdens de oorlogsvlucht zelf én de ont-
spanning na de gevechtsvlucht, ging veel van de oorlogsvliegers niet, zoals we nog zullen zien, 
in de koude kleren zitten. 

Vooral in de eerste periode van hun tour of operations liepen oorlogsvliegers statistisch gezien 
door hun onervarenheid een relatief grote kans te sneuvelen.6 Nieuwelingen werden daarom zo 
veel mogelijk in staat gesteld enigszins in de luwte gevechtservaring op te doen. In Fighter Com-
mand was het bijvoorbeeld gebruik jonge jachtvliegers aanvankelijk alleen met relatief eenvou-
dige operaties mee te sturen als volgvlieger van een oudgediende.7 In Coastal Command waren 
vliegers gewoonlijk eerst een periode als copiloot ingedeeld bij een ervaren bemanning, voordat 
zij, na een tiental gevechtsvluchten, de verantwoording kregen over een eigen bemanning. In 
Bomber Command was het ‘rustig brengen’ van nieuwe crews amper mogelijk, omdat dit onder-
deel vrijwel uitsluitend aanvallen op doelen diep in vijandelijk gebied uitvoerde. Daarom was 
het usance dat de gezagvoerder van een nieuwe crew eerst een keer als tweede vlieger – second 
dick ey – met een ervaren bemanning meevloog, terwijl de rest van de bemanning op het vlieg-
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veld achterbleef. Menig pas gebrevetteerde vlieger vond dit een indrukwekkende en soms zelfs 
ronduit angstige ervaring. Jaap ’t Hart van het 103 Squadron, die zijn vuurdoop in november 
1943 kreeg tijdens een bombardementsvlucht naar Berlijn, was bijvoorbeeld “zeer onder de 
indruk van het gevaar van nachtjagers op de heen- en vooral de terugreis en het onophoudend 
ontploffen van granaten van de luchtdoelartillerie”.8 

Na aankomst bij een operationele eenheid werd het de oorlogsvlieger al snel duidelijk dat, 
hoe goed en grondig zijn training ook was geweest, hij geen enkele garantie had om alle geva-
ren te trotseren en te overleven. Vrijwel de gehele oorlog waren de kansen niet al te groot om 
heelhuids een plaatsing bij een operationeel squadron door te komen. In november 1942 had 
bijvoorbeeld een bommenwerperbemanning slechts 44% kans om ongedeerd een eerste tour of 
operations te volbrengen.9 Desondanks stonden nieuw gebrevetteerde vliegers over het algemeen 
te trappelen om zo snel mogelijk hun operationele debuut te maken.10 Dit had diverse redenen. 
In de eerste plaats wilden zij na de maandenlange opleiding nu eindelijk de vijand écht te lijf te 
gaan. Voorts hadden veel kersverse oorlogsvliegers bij het bereiken van de operationele gelede-
ren nog een zeker gevoel van onsterfelijkheid over zich. Zij hadden er tot dan toe nog maar wei-
nig bij stilgestaan dat zij nu een grote kans liepen om te sneuvelen. Niet alleen was dit te wijten 
aan jeugdige overmoed, het kwam ook doordat zij nog vaak een romantisch en weinig realistisch 
beeld hadden van de gevechtsvliegerij.11 Ten slotte was ook hun gevoel voor status van belang bij 
het verlangen zo snel mogelijk in de operationele gelederen te worden opgenomen. Er bestond 

Stand-by staand vliegend personeel van het 320 Squadron kijkt toe hoe een van hun collega’s aan zijn motorfiets 
sleutelt. Statistisch gezien liepen oorlogsvliegers aan het begin en aan het eind van hun tour of operations de 
grootste kans om te sneuvelen.
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namelijk een groot verschil in aanzien tussen gevechtsvliegers onderling. Degenen die al een 
groot aantal gevechtsmissies hadden voltooid, genoten in de squadrons, ondanks hun soms 
lagere rang, de meeste achting. Oorlogsvliegers zonder operationele ‘bagage’ telden nauwelijks 
mee.12 Kortom: wanneer oorlogsvliegers hadden geparticipeerd in de luchtstrijd, mochten zij 
zich pas écht rekenen tot het corps d’élite van de raf en de faa. Het was dan ook niet zo verras-
send dat zij ook om deze reden liefst zo snel mogelijk hun vuurdoop wilden ondergaan. 

Naarmate het baptism of fire dichterbij kwam, nam het enthousiasme echter af en kwamen 
steeds meer nervositeit en gevoelens van angst op.13 Niet alleen vanwege de vrees te sneuvelen, 
gewond te raken of in krijgsgevangenschap te belanden, maar vooral ook omdat oorlogsvlie-
gers, zoals hiervoor al is aangegeven, totaal geen idee hadden van wat hen te wachten stond. 
Daarnaast speelden gevoelens van twijfel hun parten. Waren zij wel bestand tegen de grote 
spanningen van de oorlogsvliegerij en konden zij aan de hoge verwachtingen van hun collega’s 
voldoen?14 Bij jachtvlieger Jan Flinterman van het 222 Squadron stond daarom “alles in zijn bin-
nenste strak van de zenuwen”.15 Dat gold eveneens voor waarnemer Hans van der Kop van het 
320 Squadron: “Toen we onze eerste operatie deden heerste er ernst, ook zenuwachtigheid, maar 
toch ook het gevoel van opluchting. Van elkaar wisten we dat we bang waren; bang voor het 
onbekende, bang voor de Flak waarover zoveel werd gesproken.”16 Joop Mulder, eveneens van 
het 320 Squadron, vertrouwde aan zijn dagboek toe dat hij “toch wel een beetje zenuwachtig 
was geweest” en Johan van Emden, ook ingedeeld bij de marine-eenheid, had voor zijn maiden 
flight zelfs last van misselijkheid en diarree.17 De uren voorafgaand aan de eerste gevechtsvlucht 
waren, kortom, mentaal zwaar. De nervositeit was terecht, want het percentage oorlogsvliegers 
dat tijdens de eerste vijf gevechtsmissies niet naar de thuisbasis terugkeerde was, zoals gezegd, 
een stuk hoger dan gemiddeld. Onervarenheid was hiervan de belangrijkste oorzaak.18 “We 
waren zo groen als gras”, vond vlieger Pim de Bruyn Kops terugkijkend op zijn beginperiode bij 
het 320 Squadron.19 Het was in de eerste weken in de operationele gelederen dan ook vooral zaak 
te trachten zo snel mogelijk en zonder brokken ingevoerd te raken in de gevechtsvliegerij. Dat 
kon op allerlei manieren. Behalve door goed op te letten tijdens de voorbereiding en uitvoering 
van de vlucht, geschiedde dit volgens jachtvlieger Robbert van Zinnicq Bergmann van het 181 
Squadron ook veelvuldig ’s avonds in de mess. “Aan de bar leerde je veel en al vrij snel had ik 
een aantal trucs geleerd waar ik ook blindelings in geloofde”.20 Pas wanneer de eerste gevechts-
vluchten zonder kleerscheuren waren volbracht, namen de overlevingskansen enigszins toe. De 
oorlogsvliegers beschikten nu immers over wat meer ervaring, maar waren nog wel steeds op 
hun hoede en geconcentreerd. 

Tegen het einde van de tour daalde de prognose op een goede afloop weer, doordat oorlogsvlie-
gers door onoplettendheid, (te) routinematig werken en overdreven voorzichtigheid juist weer 
een steeds grotere kans liepen te worden neergeschoten of te verongelukken. De laatste oorlogs-
vlucht gold – net als de eerste missie – menigmaal als een zenuwslopende gebeurtenis omdat de 
oorlogsvliegers zich ervan bewust waren dat zij bijna hun doel hadden bereikt en dat zij nu grote 
kans maakten te overleven.21 Dit gold zeker voor bommenwerperbemanningen die precies wis-
ten wanneer de laatste gevechtsmissie op stapel stond. In jachteskaders was dit vaak veel minder 
duidelijk. Sommige commandanten, onder wie Bob van der Stok van het 322 Squadron, gaven 
dit nooit van tevoren aan. “Ik (…) zorgde ervoor dat er geen officiële laatste vlucht gemaakt werd. 
De laatste operationele missie kondigde ik aan nadat de vlieger veilig en wel op de grond stond 
en daarna werd hij (…) eenvoudigweg niet [meer] ingedeeld en belast met grondwerk.”22 Diverse 
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Nederlandse raf-militairen sneuvelden desalniettemin op hun ultieme ‘op’. Een vlieger van het 
320 Squadron, Ad Bevelander, kwam in maart 1944 bijvoorbeeld om het leven tijdens zijn 63e en 
allerlaatste oorlogsvlucht.23 De kans dat een oorlogsvlieger zijn tour of opera tions overleefde, kon 
overigens slechts gedeeltelijk worden teruggevoerd op ervaring, moed, vakkennis en een nauw-
gezette taakuitvoering. Een minstens even grote rol speelde geluk. Het verschil tussen leven en 
dood was vaak onderhevig aan volstrekte willekeur en toeval.24 Niet zelden sneuvelden uiterst 
ervaren gevechtsvliegers die al geruime tijd bij de eenheid waren geplaatst en tot de vaste waar-
den van het squadron mochten worden gerekend. “Waarom is het, dat een vliegtuig een paar 
honderd meter van je vandaan, een brandende fakkel wordt, en ‘jij’ blijft maar doorvliegen? Het 
was een loterij en wij hebben geluk gehad”, vond Jaap ’t Hart achteraf.25

Door het grote gevaar in de lucht, het voortdurende lawaai, de vibraties, het verschil in lucht-
druk, de g-krachten en de temperaturen van soms meer dan vijftig graden onder nul, vergden de 
oorlogsvluchten zowel lichamelijk als geestelijk veel. “Je wordt moe en lusteloos van dat vliegen. 
Het zal wel zijn door de zenuwinspanning als je boven vijandelijk gebied bent”, schreef boord-
schutter Wim Kuijpers van het 320 Squadron in zijn dagboek.26 Vooral na het uitvoeren van meer 
vluchten in een kort tijdsbestek was goed uitrusten er nauwelijks bij en waren vliegers al snel 
aan het einde van hun Latijn. Dit was zeker het geval bij de squadrons van Bomber Command die 
in sommige periodes nacht na nacht bombardementen diep in vijandelijk gebied uitvoerden. 
Jaap ’t Hart en zijn bemanning van het 103 Squadron vlogen bijvoorbeeld eind januari 1944 in 
drie opeenvolgende nachten bombardementsvluchten naar Berlijn van telkens tussen de zeven 
en acht uur. Deze operaties, waarbij extreem lage temperaturen moesten worden getrotseerd en 
op grote hoogte en bij duisternis werd gevlogen, waren volgens ’t Hart “ontzettend vermoeiend”, 
temeer daar het na terugkomst op de thuisbasis door alle opgedane indrukken en het continue 
lawaai vaak maar moeilijk in slaap vallen was.27 Ook bij de 2nd taf, waarvan de bemanningen 
weliswaar veel kortere vluchten maakten, maar er vaak twee keer per dag of zelfs nog vaker op 
uit trokken en waar de accommodatie niet zelden te wensen overliet, vergden de oorlogsvluch-
ten veel. In het 320 Squadron trok bijvoorbeeld de maximale inzet in de weken na D-Day in juni 
1944 een zware wissel op het personeel. Vliegtuigtelegrafist Louis Bernet van de marine-eenheid 
raakte daardoor spoedig afgemat. “[Het] waren extra zware weken voor ons. Twee of drie bombar-
dementsvluchten per dag waren geen zeldzaamheid en hoewel iedere vlucht maar zo’n twee uur 

De commandant van het 322 Squadron, Bob 
van der Stok, leidt een formatie Spitfires 
boven vijandelijk gebied. Van der Stok liet 
zijn vliegers vooraf nooit weten wanneer 
hun laatste officiële vlucht op het pro-
gramma stond.
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in beslag nam, werden we hondsmoe. (…) Je [trok] niet eens je vlieglaarzen meer uit, laat staan 
je vliegeroverall. Je dook zo op je tampat en snurkte tot je weer gewekt werd voor de volgende 
vlucht.”28 Wanneer het operatietempo hoog lag, duurde de tour of operations in veel gevallen vaak 
niet langer dan zes maanden tot een jaar. Gevechtsvliegers die zo fortuinlijk waren hun gevechts-
cyclus zonder kleerscheuren te volbrengen, kampten vreemd genoeg aan het einde ervan vaak 
met gemengde gevoelens. Enerzijds waren zij heel erg opgelucht dat zij het hadden overleefd. 
Anderzijds vonden zij het bijzonder spijtig om de kameraadschap, de gevoelens van lotsverbon-
denheid en zelfs de spanning van het operationele vliegen vaarwel te moeten zeggen. In het bij-
zonder bommenwerperbemanningen hadden moeite afscheid van elkaar te nemen.29 Sommige 
crews – maar zij waren in de minderheid – kozen er zelfs voor na voltooiing van hun eerste tour 
er direct een tweede aan vast te plakken, zodat zij het moeilijke moment van afscheid nog enige 
tijd konden uitstellen. Het pijnlijke vooruitzicht dat ieder zijn eigen weg zou gaan, woog voor 
hen zwaarder dan de angst voor het gevaar tijdens de vliegoperaties.30 Veruit de meesten gaven 
echter de voorkeur aan een verlofperiode en een (minstens) zes maanden durende plaatsing bij 
een trainingseenheid, een transport- of communicatiesquadron of de klm.31 Er waren er ook die 
het vliegen voor een tijdje helemaal vaarwel zegden en een niet-vliegende functie kregen op een 
van de vele Britse of Nederlandse staven.32 Uiteindelijk voerde slechts een handjevol Nederlandse 
oorlogsvliegers van het eerste uur meer dan één ronde operaties uit. De rest hoefde – door de 
teruglopende verliezen en de beschikbaarheid van voldoende (Angelsaksische) reserves – meestal 
niet meer voor een tweede of derde ronde operaties in actie te komen. 

De talloze gevaren

De gevechtsvluchten hadden grote impact en er waren enorme risico’s aan verbonden. De in 
relatief korte tijd opgeleide en dus betrekkelijk onervaren vliegtuigbemanningen moesten ope-
reren met zwaarbeladen bommenwerpers en snelle, wendbare jachtvliegtuigen, die regelmatig 
kampten met mechanische defecten zoals weigerende motoren, oliedrukproblemen en falende 
magneten. De vliegtuigen van deze generatie waren bovendien kwetsbaar voor extreme weers-
condities, waardoor zij met enige regelmaat kampten met ijsafzetting op de vleugels en bevro-
ren motoren of instrumenten. Al deze factoren tezamen – onervaren bemanningen, complexe, 
snelle en zware vliegtuigen en de vaak slechte weersomstandigheden – leidden ertoe dat zeer 
frequent, zonder dat sprake was van gevechtscontact, toestellen tijdens de start of de landing 
verongelukten, tegen een heuvel vlogen, zich in de grond boorden of boven zee verdwenen.33 Er 
waren uiteraard niet alleen de vliegtechnische gevaren. Nog groter waren de risico’s die waren 
verbonden aan het uitvoeren van gevechtsoperaties zelf. Zeker in de eerste oorlogsjaren bestond 
boven vijandelijk gebied vrijwel voortdurend het gevaar op een onderschepping door vijande-
lijke vliegtuigen. Bij daglicht maakten vooral bemanningen van grote, langzame toestellen in 
zulke situaties maar weinig kans. Zij konden hoogstens proberen de achtervolger af te schud-
den, bijvoorbeeld door een wolkenpartij in te vliegen. In een dergelijke situatie belandde onder 
meer Antonius Mussert van het 228 Squadron, wiens logge Sunderland tijdens een anti-onder-
zeebootmissie boven de Golf van Biskaje in december 1943 door acht Junker 88’s werd onder-
schept. Uiteindelijk wist de vliegboot aan zijn belagers te ontkomen door in een eenzame wolk 
te vluchten. Mussert raakte door kogeltreffers echter zo ernstig gewond aan zijn arm, dat hij 
de rest van de oorlog niet meer operationeel kon worden ingezet.34 In hun veel snellere en meer 
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wendbare toestellen hadden jachtvliegers bij een confrontatie in de lucht aanmerkelijk ‘betere 
kaarten’, hoewel ook zij voortdurend op hun hoede moesten zijn om niet te worden verrast door 
vliegtuigen die ‘uit de zon duikend’ opeens achterop hun staart zaten. Dat een verrassingsaanval 
ook voor hen funest kon uitpakken, bleek onder meer in juni 1942 toen drie Nederlandse jacht-
vliegers van het 118 Squadron boven Frankrijk om het leven kwamen nadat hun formatie vanuit 
de zon door Duitse jachtvliegtuigen was ‘besprongen’. De eenheid diende als zogenaamde top 
cover voor andere eenheden tijdens een patrouillevlucht naar de omgeving rond Saint Omer. 
Boven de Franse plaats werd de formatie met de Nederlandse jachtvliegers van bovenaf aange-
vallen door een dertigtal Focke Wulf 190’s. “Men heeft er weinig van gezien, er was geen sprake 
van een luchtgevecht en het was zo gebeurd”, aldus hun collega Frans Lutz.35 

’s Nachts opererende vliegtuigen liepen het risico door nachtjagers te worden onderschept. 
Omdat Britse bommenwerpers over het algemeen betrekkelijk licht bewapend waren, was de 
verdedigingsmethode vooral gericht op het zo veel mogelijk ontwijken van deze aanvallen. Zo 
vlogen de Britse strategische bommenwerpers zo hoog mogelijk, verlegden continu de koers en 
gebruikten vanaf de zomer van 1943 veelvuldig window om het Duitse radarbeeld te verstoren (zie 
pagina 53). Wanneer zij desondanks toch werden ontdekt, gebruikten grotere raf-vliegtuigen 
een standaard ontsnappingsmethode die bekend stond als corkscrewing. Het vliegtuig dook daar-
bij om zijn as draaiend in een kurkentrekkerbeweging richting aarde. Gelukte het hiermee de aan-
valler af te schudden, dan kon de normale koers worden hervat.36 Illustratief voor de benauwde 
situatie waarin een bemanning verzeild kon raken wanneer een (nacht)jager niet op tijd werd 

Aan oorlogsvluchten waren talloze gevaren verbonden. Deze Hudson van het 320 Squadron kwam begin februari 
1943 boven de Noordzee in botsing met een vijandelijk vliegtuig en kon slechts ternauwernood terugkeren naar 
thuisbasis Bircham Newton.
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opgemerkt, was het avontuur dat Jacques Hoboken en zijn bemanning van het 106 Squadron in 
oktober 1943 beleefden. Op weg naar Kassel in hun Lancaster-bommenwerper sloop een Duitse 
nachtjager ongemerkt nabij en stelde met een eerste vuurstoot de rechter binnenboordmotor van 
de Lancaster buiten werking. Ook raakten verschillende bemanningsleden, onder wie de staart-
schutter en Hoboken zelf, gewond door granaatsplinters. Kort erna volgde een tweede beschie-
ting die nog meer schade aanrichtte en waarbij de rugkoepelschutter gewond raakte. Niettemin 
wist Hoboken de nachtjager af te schudden. Wat volgde was de lange terugtocht op drie motoren, 
met opengevallen bomdeuren, een minimale hoeveelheid brandstof en een deels weggeschoten 
staartstuk. Na enkele spannende uren zette Hoboken de zwaar beschadigde bommenwerper weer 
in Groot-Brittannië aan de grond. Een dikke maand later, in de nacht van 26 op 27 november 1943, 
sneuvelden hij en zijn bemanning alsnog tijdens een aanval op Berlijn.37 

Net als voor jachtvliegers, was het voor bommenwerperbemanningen van het allerhoogste 
belang dat zij zich continu bewust bleven van wat zich in de directe omgeving van het vliegtuig 
afspeelde. Daarvoor moest de onderlinge samenwerking uitstekend zijn. Een uit individualis-
ten bestaande bemanning liep aanzienlijk meer risico’s te worden neergeschoten. Meestal was 
die cohesie er echter wel. Bijna altijd groeide een crew, door de grote risico’s die zij gezamen-
lijk liepen, uit tot een zeer hechte groep kameraden met een sterke loyaliteit tegenover elkaar.38 
Zelfs rang- en standsverschillen vervaagden hierdoor. Dit ondervond boordschutter Gerrit van 
der Wee van het 320 Squadron in augustus 1942 na terugkomst van een zeer angstig verlopen 
gevechtsvlucht. Het zorgde voor een compleet andere opstelling van zijn vliegtuigcomman-
dant, officier-vlieger Piet van Waart, die normaal erg op zijn strepen stond. “Toen we na de lan-
ding uit het vliegtuig stapten en ik ‘m vroeg: ‘Mijnheer, hoe is U deze trip bevallen?’, legde hij 
zijn hand op mijn schouder en zei: ‘Gerrit, als we zo samen vliegen, noem me dan maar Piet.’ In 
drie uur tijd was hij net zo klein geworden als wij. Alle vier hadden we angst beleefd en waren 
we bang, heel bang geweest.”39 Door de sterke onderlinge band probeerden bemanningsleden 
ten koste van alles te voorkomen dat zij een verbod kregen opgelegd om te mogen vliegen. Zij 
liepen dan immers het gevaar om als eenling en invaller met onbekende crews te worden ‘opge-
scheept’. Wanneer zij toch door ziekte of een andere reden verstek moesten laten gaan, voelden 
zij zich in veel gevallen schuldig, omdat dit hen het gevoel gaf dat zij hun kameraden in de steek 
lieten. Deze gevoelens werden nog sterker wanneer in zo’n geval de bemanning niet terugkeerde. 
Boordschutter Willem Smit van het 320 Squadron was bijvoorbeeld diep bedroefd toen in juni 
1944 zijn ‘eigen’ bemanning wegbleef. De hele crew, onder wie zijn nog slechts zeventienjarige 
vervanger Henri Keppler, kwam om het leven. “Ik was er kapot van en denk er nu nog regelma-
tig aan terug”, vertelde Smit in 1969. Zijn reactie is een typisch voorbeeld van het zogenaamde 
survivor guilt. Wie hieraan lijdt, verwijt zichzelf dat hij een situatie heeft overleefd, terwijl een 
kameraad dat niet heeft gedaan.40 

De luchtafweer vormde, zeker in de tweede oorlogshelft toen de Luftwaffe zich (overdag) 
nog nauwelijks liet zien, een nog groter gevaar dan jachtvliegtuigen. Het Flak-vuur boezemde 
bovendien aanzienlijk meer angst in vanwege het onpersoonlijke karakter ervan: het kon op de 
meest onverwachte momenten onverbiddelijk toeslaan.41 In Duitsland en bezet gebied ston-
den duizenden luchtdoelkanonnen van allerlei kaliber opgesteld. Jachtvliegtuigen, die vaak op 
lagere hoogte opereerden, hadden vooral te maken met lichte Flak (kalibergrootte van 3,7 cm 
of minder). Deze snelvuurkanonnen, die met gemak meer dan honderd granaten per minuut 
konden afvuren, hadden een effectief bereik van rond de twee kilometer.42 De voornamelijk op 
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grotere hoogte opererende bommenwerpers werden bestookt door middelzware en zware Flak. 
Dergelijke stukken geschut met een kaliber van 8,8 en 10,5 cm konden per minuut zo’n vijftien 
tot twintig granaten afschieten en hadden een bereik van ongeveer tien kilometer.43 Omdat 
veel zware luchtdoelbatterijen waren voorzien van radar, konden de geschutsbemanningen 
de hoogte en snelheid van overvliegende vliegtuigen relatief goed inschatten.44 De Flak werd  
’s nachts geassisteerd door zoeklichten. In het bijzonder rond Duitse steden en in het Ruhrge-
bied waren tientallen van deze schijnwerpers actief en vaak was al van kilometers afstand te zien 
hoe zij de hemel afzochten naar overvliegende toestellen. Een ‘gevangen’ vliegtuig liep groot 
gevaar om te worden neergeschoten omdat het lichtschijnsel van een zoeklicht zo krachtig was 
dat het de vlieger totaal kon verblinden. Bovendien trok het extra aandacht van de luchtafweer, 
andere zoeklichten en in de buurt opererende nachtjagers. Het was daarom zaak zo snel moge-
lijk weer de duisternis op te zoeken. Dit was alleen mogelijk door het vliegtuig sterk te manoeu-
vreren of in een gierende duikvlucht te brengen. 

Voor oorlogsvliegers waren overdag ontploffende luchtdoelgranaten herkenbaar aan kleine 
zwarte wolkjes. ’s Nachts veroorzaakten zij een lichtflits.45 Gedurende zwaar afweervuur waren 
de doffe dreunen van de exploderende granaten zelfs boven het geronk van de vliegtuigmoto-
ren te horen, was de kruitdamp te ruiken en kletterden de granaatscherven tegen het door de 
luchtdruk heen en weer schuddende vliegtuig.46 Dergelijke beschietingen maakten vanzelfspre-
kend grote indruk. Het was volgens boordschutter Gerrit van der Wee van het 320 Squadron niet 

Een aantal zoeklichten houdt boven Duitsland een overvliegend geallieerd vliegtuig in zijn greep. Oorlogsvliegers 
waren er erg bevreesd voor omdat zij er verblind door konden raken en het de aandacht trok van (extra) luchtaf-
weer en in de buurt patrouillerende nachtjagers.
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alleen “geweldig angstig om het afweervuur te bekijken, maar nog veel erger om er doorheen 
te vliegen”.47 Dit vond ook jachtvlieger Wouter de Wolff van het 64 en het 322 Squadron. “Het 
deed mij denken”, zo schreef hij, “aan een hevige regenbui waarin de regen van beneden naar 
boven ging.”48 Jan Flinterman beschouwde een beschieting door de Duitse luchtafweer even-
eens als een angstaanjagend maar fascinerend schouwspel. “Zodra we de duik inzetten, werd dit 
door de Duitsers begroet met zwarte wolken van Flak-ontploffingen en vurige, rode strepen van 
lichtspoormunitie die eerst tergend langzaam op je af kwamen om dan ineens langs je weg te 
flitsen.”49 Zoals de meeste oorlogsvliegers, moest ook jachtvlieger Jan van Arkel van onder meer 
het 41 en het 322 Squadron er niets van hebben: “Afweervuur”, zo zei hij jaren na de oorlog, “heb 
ik altijd veel afschuwelijker gevonden dan de vijandelijke jagers.”50 

Ontploffende zware luchtdoelgranaten klapten op het moment van de explosie uiteen in 
ongeveer achthonderd tot twaalfhonderd scherven, die in een straal van ongeveer twintig meter 
een vernietigende uitwerking hadden.51 Een voltreffer was voor vrijwel ieder vliegtuig fataal. 
Veel vaker zorgden in de nabijheid van het toestel ontploffende granaten voor beschadigin-
gen aan (vitale) systemen als de brandstofleidingen, hydraulische apparatuur, oliepompen en 
motoren. De aluminium beplating van de vliegtuigen bood hiertegen nauwelijks weerstand. Tal-
loze malen keerden vliegtuigen daardoor met gevechtsschade terug naar de thuisbasis.52 Meer 
dan eens bevonden zich in zulke gevallen tevens gewonde of overleden vliegers aan boord. De 
bemanningen liepen immers grote kans ook zelf te worden geraakt, temeer daar het dragen 
van zware, onhandige Flak-vesten en -helmen in de krappe vliegtuigen niet erg populair was. 
Alleen al bij het 320 Squadron kwamen door rondvliegende scherven gedurende de oorlogsjaren 
vijf vliegers om het leven en raakte een nog veel groter aantal gewond.53 Een van de dodelijke 
slachtoffers was de vliegtuigtelegrafist Adriaan Hamelink van het 320 Squadron. Op 29 novem-
ber 1944 voerde hij met zijn bemanning een bombardementsopdracht uit naar de spoorbrug 
van Deventer. In de omgeving van Ede kwam de Nederlandse formatie in een hevig luchtafweer 
terecht. Terwijl de rest van de bemanning ongedeerd bleef en ook het toestel amper beschadigd 
raakte, werd Hamelink door een granaatscherf dodelijk in zijn rug getroffen. Enkele dagen later 
werd de vliegtuigtelegrafist in het bijzijn van enkele squadronleden en zijn familie begraven in 
het inmiddels bevrijde Middelburg. Het gewond raken of sneuvelen van een crewlid vormde 
in veel gevallen een traumatische ervaring voor de rest van de bemanning, vanwege de hechte 
band tussen de verschillende crewleden door de talloze gedeelde ervaringen tijdens vaak uiterst 
gevaarvolle omstandigheden.54

Om de trefkans te verlagen hanteerden de geallieerde vliegers allerlei ontwijkende tactieken. 
Zo werden op de vliegroutes boven vijandelijk gebied concentraties van luchtafweer en zoge-
naamde Flak-traps (grote concentraties luchtafweer die tot doel hadden vliegtuigen in de val te 
lokken) zo veel mogelijk vermeden.55 Verder beperkten jachtvliegtuigen hun kwetsbaarheid door 
uiterst laag te vliegen, terwijl bommenwerpers het zogenaamde weaven gebruikten: het continu 
een klein beetje verleggen van de vliegrichting van links naar rechts en van boven naar beneden, 
zodat de luchtdoelbemanningen op de grond voortdurend de doelhoogte en -richting moesten 
aanpassen. Uiteindelijk was de keuzevrijheid echter beperkt. Veel Flak stond vanzelfsprekend 
rondom belangrijke steden en potentiële doelen opgesteld, zodat er vroeg of laat toch door zo’n 
zone heen moest worden gevlogen. Bemanningen van Bomber Command hadden hierdoor grote 
schrik voor het Ruhrgebied en de Duitse hoofdstad Berlijn. Voor die van het 320 Squadron boe-
zemden in 1943 en 1944 enkele Franse kuststeden grote angst in. “Aan doelen als Brest en Cher-
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bourg hadden we eigenlijk de pest. Van ver zag je al de rode ballen en zwarte springpunten van 
het afweergeschut. Je vloog als het ware één zwart-rode wolk binnen”, aldus Joop Mulder, de 
commandant van het 320 Squadron in de herfst van 1944.56 Boordschutter Gerrit van der Wee 
van de marine-eenheid was eveneens erg benauwd om over beide Franse steden te vliegen. “Als 
we (…) de namen Cherbourg of Brest maar hoorden gingen onze haren reeds rechtop staan.”57 

Het laatste stukje van de aanvalsrun diende het vliegtuig – of het nu een jachtvliegtuig betrof 
dat een gronddoel bestookte of een bommenwerper dat vanaf grote hoogte een doel aanviel – 
een vaste koers te vliegen. Juist op deze momenten waren zij een relatief gemakkelijk mikpunt. 
“Je wist dan”, zo vertelde Bob de Vries Humèl, vliegtuigtelegrafist bij het 320 Squadron, “dat 
je een prachtig doel was voor de luchtdoelartillerie.”58 Om de kwetsbaarheid tot een minimum 
te beperken, probeerden de oorlogsvliegers vanzelfsprekend de aanvalsrun zo kort mogelijk te 

Wanneer het maar even kon werd niet over sterk verdedigde gebieden gevlogen. De vliegroute van Willem Thor-
becke en zijn bemanning in februari 1945 naar Dresden, vermeed eveneens zoveel mogelijk de belangrijkste Flak-
concentraties in Duitsland.
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houden en zich na het lossen van de bommen of de beschieting en het maken van een doelfoto 
(deze was nodig om te kunnen aantonen dat de aanval echt was uitgevoerd) direct uit de voeten 
te maken. Boven het doelgebied waren de risico’s overigens aanzienlijk, onder meer omdat de 
kans op botsingen met andere vliegtuigen continu aanwezig was. Ook bestond er gevaar te wor-
den geraakt door eigen bommen. Gerrit-Jan ten Duis en zijn bemanning van het 149 Squadron 
ervoeren dit aan den lijve toen hun Stirling in juli 1944 boven het doelgebied werd getroffen 
door drie bommen van een hoger vliegend toestel. Deze sloegen “with a most sickening crunch” 
enkele grote gaten in de linkervleugel en stelden de rolroeren buiten bedrijf. Met veel moeite 
gelukte het Ten Duis de bommenwerper, die bijna zesduizend voet omlaag was getuimeld, in 
de lucht te houden en na een spannende terugvlucht op het speciaal voor noodlandingen inge-
richte vliegveld Woodbridge aan de grond te zetten.59 

Angstgevoelens

Als gevolg van de vele gevaren was stonden de oorlogsvliegers voorafgaand, tijdens en na de 
uitoefening van gevechtsopdrachten aan grote spanningen bloot. Niemand bleef hiervan ver-
schoond. Wat varieerde waren de omstandigheden die deze symptomen veroorzaakten, de 
intensiteit, de wijze waarop zij zich manifesteerden en hoe aan deze een plaats werden gege-
ven.60 De opbouw van de spanningen begon al ruim vóór het begin van de gevechtsvlucht, na de 
bekendmaking van de battle order. Dit was het gevechtsrooster waarop alle deelnemende vlieg-
tuigen en bemanningen van de eerstvolgende vlucht stonden vermeld.61 Volgens Frits Vijzelaar, 
een vlieger van het 320 Squadron, was de steeds verder toenemende angst voor de vlucht onver-
mijdelijk. “Als je op pad ging schoot toch door je heen: wat zal ons nu te wachten staan, zal ik 
terugkomen?”62 De nervositeit onder de oorlogsvliegers was onder meer goed voelbaar in de 
briefingruimte waar de vluchtbespreking plaatsvond.63 Het moment suprême vormde hierbij de 
bekendmaking van het doelwit. Dit geschiedde door het opzij trekken van een gordijn waardoor 
een kaart zichtbaar werd met een rode draad van de thuisbasis naar het doel.64 Het gaf de crews 
een eerste echte indicatie van wat hen in de komende uren te wachten stond. Soms, wanneer 
het een relatief gemakkelijk doelwit leek, leidde dit tot een zekere mate van opluchting. In veel 
gevallen werden echter juist de bange voorgevoelens bevestigd. “Leidde de draad van de thuis-
basis helemaal naar Berlijn of het Ruhrgebied, dan wist je dat je een zware nacht tegemoet ging”, 
aldus Bob van Eupen van het 15 Squadron.65 

Omdat het na de briefing vaak nog enige tijd duurde voordat de operatie echt van start 
ging, bouwde de stress zich verder op. Deze manifesteerde zich op verschillende manieren en 
de omgang ermee wisselde van persoon tot persoon. Sommigen zochten het gezelschap van 
collega’s, terwijl anderen er juist de voorkeur aan gaven zich af te zonderen. Er waren er ook 
die rookten, naar muziek luisterden of de gedachten probeerden te verzetten met het lezen 
van een krant of tijdschrift.66 Verder brachten bijna alle vliegers nog een laatste bezoek aan 
het toilet. “De beste stoelgang had je tussen de briefing en voordat je naar boven ging”, aldus 
Paul van Hessen van het 320 Squadron.67 Een enkeling reageerde heftiger. Waarnemer Henk 
Maas, eveneens van het 320 Squadron, was voor de start van iedere vlucht zó nerveus dat hij 
standaard moest overgeven. Daarna had hij de spanningen onder controle en deed hij “gecon-
centreerd zijn werk en was hij goed”.68 Het kwam zeer regelmatig voor dat de vliegers zich voor 
niets druk hadden gemaakt, omdat de missie kort voor de start, bijvoorbeeld door slechter 
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wordende weersomstandigheden, werd afgeblazen. Bijna alle oorlogsvliegers verafschuwden 
dit zogenoemde scrubben van vluchten, omdat zij daardoor urenlang voor niets in spanning 
hadden gezeten. Het had daardoor een zeer negatieve impact op hun moreel. De gevoelens van 
teleurstelling sloegen echter weldra om in opluchting en ontlading: zij bleven nu in ieder geval 
één dag langer in leven.69 

Opvallend genoeg was er eenmaal in de lucht, wanneer er daadwerkelijk gevaar bestond om 
te sneuvelen of gewond te raken, veel minder sprake van nervositeit. Dan was de oorlogsvlieger 
meestal druk in de weer met de uitvoering van zijn taak, waardoor hij niet langer in de zenu-
wen zitten kon zitten over zijn persoonlijke veiligheid.70 Dit veranderde uiteraard op momenten 
waarop er sprake was van gevaarvolle situaties, bijvoorbeeld op het moment dat het vliegtuig 
zwaar werd beschoten, in een zoeklicht gevangen raakte, of gevaar liep te worden onderschept. 
Tijdens iedere operatie deden zich wel enkele van zulke situaties voor. “Ik heb geen enkele oor-
logsvlucht gemaakt zonder spanning. Ik zat geregeld in de penarie en soms heel erg ook”, aldus 
Jaap Boom, die als waarnemer bij het 320 Squadron veel steun kreeg van zijn ervaren leading 
navigator Han Kosten. “Han voelde heel goed de spanningen aan waar wij aan waren blootge-
steld. Hij wist wat er in ons omging, herkende deze angsten en had er begrip voor. De rust die hij 

Op 13 februari 1945 werd een Flak-beschieting Pieter Cramerus van het 322 Squadron bijna fataal. Een uit elkaar 
spattende granaat bracht zware schade toe aan het staartgedeelte van zijn Spitfire. Met veel moeite wist Crame-
rus een geslaagde noodlanding op vliegveld Volkel uit te voeren.
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desondanks zelf uitstraalde is in elk geval voor mij vaak een grote steun geweest. (…) Ik herinner 
mij een keer (…) zijn thumbs up teken en zijn brede glimlach vanuit zijn perspex domein in de 
aanvoerende Mitchell van onze formatie. Ongetwijfeld werd dat ingegeven door mijn niet al te 
vrolijke gezicht, als gevolg van wat destijds heavy accurate Flak werd genoemd en waarmede we 
juist rijkelijk werden bedeeld. (…) Ik kon die opkikker toen best gebruiken.”71 De angstgevoelens 
groeiden vooral wanneer oorlogsvliegers in de lucht even niets om handen hadden en zich ten 
volle bewust werden van hun kwetsbaarheid voor het vijandelijke vuur. Werd het vliegtuig op 
zulke momenten bestookt, dan kon dit tot zeer angstige momenten leiden. Het was ook om deze 
reden dat vooral vliegtuigtelegrafisten en boordschutters tijdens de vlucht het meest vatbaar 
waren voor angstgevoelens, terwijl vliegers en waarnemers, die normaliter in de lucht een gro-
tere werklast hadden, hier minder ontvankelijk voor waren. Geert Emmens, een vlieger van het 
320 Squadron, maakte bijvoorbeeld mee dat als gevolg van een beschieting door luchtafweer een 
van zijn boordschutters “flauwviel van de spanning”.72 Een goed voorbeeld biedt de beschrijving 
van de eerste oorlogsvlucht van Willem Thorbecke van het 622 Squadron. Juist tijdens deze raid 
waarbij hij als tweede vlieger deel uitmaakte van een ervaren bemanning, beleefde hij de meest 
angstige momenten uit zijn carrière: “Sitting in the co-pilot’s seat I could see the shells burst-
ing all around us. I felt uncomfortable. I have occasionally been asked if I was ever frightened, 
anxious or apprehensive, when flying over enemy territory. The answer is that I was obviously 
apprehensive on occasions, but this was the only time that I was frightened. The reason for this 
is that I had nothing to do sitting next to the captain, who made all the decisions. On all of my 
other 30 operations I was in charge and I had no time to think of being frightened since my mind 
was fully occupied in evading Flak and night fighters, bombing the targets as accurately as pos-
sible and constantly communicating with members of the crew.”73 

De privéomstandigheden waarin de vlieger verkeerde werkten door tijdens de vlucht. Het 
piekeren over financiële zaken, zwangerschappen, ziekte en liefdesperikelen, joeg de angst-
gevoelens niet zelden verder op. Oudere, getrouwde oorlogsvliegers, die meer ‘aan hun hoofd 
hadden’, waren over het algemeen dan ook vatbaarder voor spanningen dan hun jongere, meer 
onbezorgde en ongehuwde collega’s. Dat het tobben over privézaken de gevechtswaarde van het 
vliegend personeel ernstig kon aantasten, bleek onder meer uit het relaas van een oorlogsvlie-
ger van het 320 Squadron, die in het voorjaar van 1944 vanuit Groot-Brittannië vrijwillig naar 
Ceylon werd overgeplaatst. Op weg daar naartoe kwam hij op Gibraltar in ernstige gewetens-
nood. Omdat hij nog niet getrouwd was, maakte hij zich grote zorgen over het ontbreken van 
een financiële ondersteuning voor zijn verloofde, voor het geval hij zou sneuvelen. Volgens een 
psychiater van het Britse leger die hem onderzocht, was de enige oplossing om de marinevlie-
ger terug te vliegen naar Engeland: “If this officer now continues his journey, it is believed that 
he will be an unreliable pilot. The fact that he volunteered, in an impulsive moment, for the 
Far East, shows that he possesses a liable temperament and this over-emotional state would be 
liable to make him a pilot, dangerous to himself and his aircraft.” De mld’er keerde inderdaad 
zoals geadviseerd terug naar Groot-Brittannië, waar hij snel in het huwelijk trad, zodat zijn kers-
verse echtgenote in het geval hij sneuvelde, verzekerd was van een financiële vergoeding. Later 
in 1944 reisde hij alsnog naar het Verre Oosten. Hij overleefde de oorlog.74 

De spanningen waaronder de oorlogsvliegers vooral voorafgaand en tijdens de vlucht gebukt 
gingen, resulteerden vaak in gevechtsstress en hadden uiteindelijk een zekere mate van oorlogs-
moeheid tot gevolg.75 In de lucht manifesteerde dit zich onder meer door het (veelvuldig) ver-
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vroegd terugkeren van vliegoperaties als gevolg van een vermeend technisch mankement aan 
het vliegtuig. Dit kwam vooral voor bij bommenwerperbemanningen die ’s nachts opereerden 
en zelfstandig naar een doelwit vlogen. Deze crews wachtte bij terugkeer op de basis een gron-
dige ondervraging over de mogelijke oorzaak door de squadron- of vliegveldcommandant. Zelfs 
wanneer de gedwongen terugkeer duidelijk was te wijten aan technische problemen aan het 
toestel of slechte weersomstandigheden, maakten vliegtuigbemanningen zich vaak grote zor-
gen om te worden bestempeld als lafaard. Het is dan ook regelmatig voorgekomen dat beman-
ningen, ondanks problemen, toch gewoon doorvlogen naar het doel.76 Bij overdag opererende 
eenheden uitte de gevechtsstress zich in veel gevallen door in de gevechtsformatie angstvallig 
dicht bij de leider te blijven, juist achter te blijven of – bij dreigend gevaar – aanstalten te maken 
het gevechtsverband te verlaten. Ook het maken van slechte landingen, slordig vliegen en het 
onderschatten van gevaarlijke situaties kon duiden op gevechtsstress.77 

Op de grond was slapeloosheid een van de eerste tekenen dat de oorlogsvlieger er ‘door-
heen zat’. Daarnaast was vaak sprake van een verhoogde hartslag, gespannen spieren, een droge 
mond en keel, trillen, klamme handen en het uitbreken van ‘koud zweet’. Voorts trad er soms 
een verandering van de gelaatsuitdrukking op. Een andere manier van spreken en gewichts-
verlies kwamen eveneens voor.78 Verder was soms sprake van afwijkend gedrag zoals agres-
siviteit, geïrriteerdheid, verwardheid, hyperseksualiteit en overmatig gebruik van alcohol, 
sigaretten en zelfs drugs. Zo kwam in het 320 Squadron begin maart 1945 aan het licht dat een 
vlieger morfine uit de Rode Kruispakketten in de Mitchells wegnam en gebruikte om daarmee 
zijn angsten te onderdrukken. Hij werd direct op non-actief geplaatst.79 Oorlogsvliegers die aan 
een nog ergere vorm van gevechtsstress leden, vertoonden onder meer een verlies in interesse 
en wil om te vliegen, geestelijke verwardheid, onvoorspelbaar gedrag, een staat van melancho-
lie en schuldgevoelens. Soms gingen deze verschijnselen vergezeld van lichamelijke reacties als 
hoofdpijn, rugpijn en luchtziekte. Ten slotte, wanneer de angstgevoelens totaal de overhand 
kregen, waren zelfs symptomen als voortdurend bibberen, tijdelijke blindheid, verlamming en 
catatonie mogelijk.80 

Vooral het langere tijd achter elkaar onder grote druk opereren verhoogde de kans op 
gevechtsstress. Naarmate de oorlogsvlieger meer gevechtsmissies had voltooid waarbij hij 

In de officiersmess van Grantham lezen 
enkele marinevliegers een tijdschrift of 
doen een dutje. De mess was dé plek op 
het vliegveld om tot zinnen te komen.
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had blootgestaan aan grote spanningen, daalde zijn motivatie en werden vaak ook de eerste 
stresssymptomen zichtbaar. Deze gingen zich, afhankelijk van de tijd dat hij bleef doorvlie-
gen, steeds vaker en in steeds ernstigere vorm openbaren.81 Al tijdens de oorlogsjaren wezen 
Britse en Amerikaanse onderzoeken uit dat vooral oorlogsvliegers van zware bommenwerpers 
in dit opzicht risico liepen. Zij gingen gemiddeld al na vijftien tot twintig gevechtsvluchten de 
eerste ‘echte’ stressverschijnselen vertonen.82 Doordat gevechtsmissies met middelzware bom-
menwerpers korter duurden en over het algemeen met minder risico’s gepaard gingen, manifes-
teerde gevechtsstress zich hier iets later tijdens de tour of operations en over het algemeen ook in 
een iets mildere vorm. Niettemin had 13% van de bemanningen van Amerikaanse middelzware 
bommenwerpereenheden al na tien of zelfs minder gevechtsoperaties last van slapeloosheid. Dit 
steeg naar 28% voor crews die tussen de 40 en 44 bombardementsmissies hadden uitgevoerd. Bij 
bemanningen die tussen de 60 en 69 oorlogsmissies hadden voltooid, ging het om niet minder 
dan 52%. Omdat de operaties van het 320 Squadron in vrijwel alle opzichten vergelijkbaar waren 
met die van de Amerikaanse middelzware bommenwerpereenheden, mag worden veronder-
steld – wanneer de verschillen in cultuur en achtergrond buiten beschouwing worden gelaten 
– dat deze cijfers in ieder geval indicatief zijn voor de mate van gevechtsstress onder de vlieg-
tuigbemanningen van het marinesquadron.83 

De steeds verder dalende bereidheid nog verder te vliegen, had onder meer tot gevolg dat 
slechts een minderheid na de voltooiing van haar eerste tour of operations, bereid was er direct 
een tweede ronde gevechtsoperaties aan vast te plakken. Zij wisten immers hoe het eraan toe 
ging in de lucht en waren zich bewust van hun geringe overlevingskansen.84 Zelfs oorlogsvlie-
gers die enige tijd rust hadden genoten, toonden over het algemeen nog maar weinig bezieling 
om wederom in een gevechtseenheid aan de slag te gaan. Zo wrongen enkele oudgedienden van 
het 320 Squadron zich eind 1944 in allerlei bochten om niet nogmaals te worden ingedeeld bij 
de marine-eenheid voor een nieuwe tour of operations. Het marinehoofdkwartier gaf zo weinig 
mogelijk ruchtbaarheid aan deze probleemgevallen en plaatste hen, zonder consultatie met de 
squadronleiding, bij een niet-operationele eenheid. Deze gang van zaken bleef echter niet onop-
gemerkt bij hun collega-vliegers in het marine-eskader, met als gevolg dat de commandant van 
het 320 Squadron, Hugo Burgerhout, zich eind 1944 genoodzaakt voelde ernstig te protesteren 
tegen deze gang van zaken. Volgens hem ging dit ten koste van het moreel in het squadron. De 
beslissing om werkweigerende vliegers op deze manier te ‘belonen’, getuigde naar het oordeel 
van Burgerhout van “een welhaast misdadig gebrek aan begrip van datgene wat in een operati-
onele eenheid onder menschen omgaat”. Burgerhout trok evenwel aan het kortste eind. Of deze 
praktijk in de laatste oorlogsmaanden ook werkelijk negatieve invloed heeft uitgeoefend op het 
moreel van het 320 Squadron is niet meer te achterhalen.85 

In de meeste gevallen raakten oorlogsvliegers dus, zoals al aangegeven, langzaam maar 
zeker ‘bevangen’ door gevechtsstress. Wanneer sleutelfunctionarissen in het squadron, zoals de 
dokter, de (vlucht)commandant(en) en de geestelijk verzorger het vliegend personeel nauwlet-
tend in de gaten hielden, was het vaak nog mogelijk tijdig in te grijpen. Rust en ontspanning 
konden de gemoedstoestand van veel oorlogsvliegers weer grotendeels ‘in het gareel’ brengen, 
hoewel bij sommige medici in de raf de overtuiging bestond dat het al te laat was wanneer 
de eerste symptomen van gevechtsstress zich openbaarden.86 Voor zwaardere gevallen waren 
alleen rust, goed eten en recreatie niet meer voldoende en was een psychiatrische behandeling 
noodzakelijk. Alle experts waren het er over eens dat geen enkele militair langdurig bestand was 
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tegen grote spanningen.87 Het moment van ‘breken’ was voor iedere oorlogsvlieger uiteindelijk 
verschillend. Lord Moran, de lijfarts van premier Churchill, die tijdens de oorlogsjaren tevens 
uitgebreid onderzoek deed naar stressverschijnselen bij vliegtuigbemanningen van de raf, ver-
geleek het weerstaan ervan en het onvermijdelijke moment van instorten met een bankrekening 
waar voortdurend geld vanaf werd gehaald: “A man’s courage is his capital, and he is always 
spending. The call from the bank may be only the daily drain of the front line or it may be a sud-
den draft which threatens to close the account.”88 Met zo’n ‘sudden draft’ werd onder meer Piet 
Bakker van het 608 Squadron geconfronteerd. Na zonder problemen een tour of operations bij 
het 320 Squadron te hebben voltooid, was hij in de zomer van 1944 al na acht missies plotseling 
gedwongen de pijp aan Maarten te geven. Gevechtsstress veroorzaakte een volledige spijsverte-
ringsverlamming. De spanningen van het vliegen én de zorgen om zijn vrouw die in een gebied 
woonde waar veel vliegende bommen neerkwamen, waren de oorzaak van zijn instorten. Bakker 
ging na een rust- en herstelperiode aan de slag als instructeur.89 

Wapenen tegen angst

Oorlogsvliegers probeerden op verschillende manieren hun angstgevoelens en de onzekerheid 
over hun lot in te dammen en te onderdrukken. Soms legden zij een fatalistische houding aan 
de dag, soms trachtten zij zo veel mogelijk een eventueel noodlot te ontlopen. Veel oorlogsvlie-
gers beschouwden het als zinloos om zich zorgen te maken over de toekomst, omdat deze toch 
vaststond en onvermijdelijk was. Wanneer er een ‘kogel met jouw naam erop’ bestond, zou je 
daar vroeg of laat toch ‘tegenaan lopen’. Zij beschouwden hun mogelijke sneuvelen, kortom, 
min of meer als een voldongen feit. Vooruitkijken deden zij nauwelijks nog. Zij leefden vooral 
bij de dag.90 Het was uiteraard geen eenvoudige opgave om op deze manier ‘de knop om te zet-
ten’, maar sommigen, onder wie waarnemer Tamme Wittermans van het 320 Squadron, lukte 
het. “Het betrekkelijke van het leven inzien is met de dood volkomen afrekenen. Dan is het 
niet erg meer. Als men bang is om dood te gaan, gaan de zenuwen meespelen en dan knakt het 
moreel spoedig en moet men worden weggestuurd. (…) Ik voelde me erg gelukkig, dat ik tegen 
de test was opgewassen”, schreef Wittermans kort na de oorlog.91 Ook zijn squadroncollega 
Johan Wallis de Vries hanteerde een zelfde soort filosofie: “Mijn wel of niet sneuvelen heb ik 
continu als een open vraag behandeld. Morgen was er weer een dag en of je dan zou omkomen 
kon je toch niet weten.”92 

De fatalistische houding kwam ook naar voren door de gewoonte van veel oorlogsvliegers 
persoonlijke kostbaarheden zoals dagboeken en sieraden in bewaring te geven bij collega’s die 
‘toch niet zouden sneuvelen’. Die konden deze dan na de oorlog overdragen aan de nabestaan-
den.93 Bij het 320 Squadron vervulde onder meer vlieger Jan Maas een dergelijke rol. Hij werd vol-
gens collega Piet Bakker “door zijn kalmte en uitstraling in feite een soort biechtvader” en kreeg 
daarom brieven en andere persoonlijke zaken in bewaring omdat zijn squadrongenoten ervan 
overtuigd waren dat hij de oorlog zou overleven.94 Af en toe bleken de onbestemde gevoelens 
juist te zijn. Boordschutter Joop Velleman van het 320 Squadron was voor een operatie in juni 
1944 overtuigd dat hij zou sneuvelen en gaf daarom kort voor het instappen nog snel zijn ring 
in bewaring bij collega en boezemvriend Teddy Aartsen. Enkele uren later verloor hij inderdaad 
het leven toen de Mitchell waarin hij meevloog boven Frankrijk werd neergeschoten door Duitse 
luchtafweer.95 Jan Muntinga, eveneens van het 320 Squadron, vroeg in januari 1945 kort voor ver-
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trek aan zijn kamergenoot Jan Heino Hommes, ervoor te zorgen dat een afscheidsbrief bij zijn 
echtgenote terecht zou komen. Ook hij was ervan overtuigd dat zijn laatste uren waren geslagen. 
Zijn voorgevoelens bleken eveneens juist te zijn. Muntinga kwam om het leven nadat de Mit-
chell die hij bestuurde boven het doelgebied in de Belgische Ardennen plotseling tot ontploffing 
kwam.96 Vaak echter verliep de missie, fatalistische gevoelens vooraf ten spijt, zonder bijzon-
derheden en keerde de oorlogsvlieger ‘gewoon’ terug op de thuisbasis.97 Het geeft niettemin aan 
hoe onzeker de oorlogsvliegers vaak over hun lot waren en dat de vertwijfeling soms groot was. 

Een andere manier waarop de fatalistische houding van de oorlogsvlieger naar voren kwam, 
was het negeren van de mogelijkheid dat hij zelf zou kunnen sneuvelen bij de gevechtshandelin-
gen. De toekomst stond toch al vast, dus waarom zou hij zich hierover druk maken? Deze instel-
ling manifesteerde zich onder meer door het niet reageren op angstsignalen en het naar buiten 
toe doen voorkomen alsof de toekomst er tamelijk onbezorgd uitzag.98 “Het is nu eenmaal niet 
mogelijk oorlog te voeren zonder verliezen”, schreef August van Rossum in zijn dagboek in sep-
tember 1941, “Ik heb nu zoo langzamerhand al uitgevonden dat mijn leven weinig te beteekenen 
heeft in deze Titanenstrijd.”99 Om dezelfde reden was er aan de oppervlakte vaak nauwelijks iets 
te merken aan de sfeer in een squadron wanneer er verliezen waren geleden. “Als er eentje niet 
terugkwam, ‘ja, vooruit dan maar’, dan accepteerde je dat en dacht je er verder niet over na. Het 
had geen nut om erover te gaan zitten piekeren”, aldus André Hissink.100 

Boordschutter Gilles Almekinders, vliegtuigtelegrafist Johannes Fransen, vlieger Koenraad Vos en waarnemer Joannes 
de Groot van het 320 Squadron vertroetelen hun hondje in afwachting van het sein om in hun Mitchell te klimmen.
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Voor nieuw bij een squadron gearriveerde oorlogsvliegers was het vaak ontluisterend hoe pas-
sief en timide er op verliezen werd gereageerd. De pas gebrevetteerde waarnemer Hans van 
der Kop stond bijvoorbeeld versteld toen hij bij aankomst bij het 320 Squadron in oktober 1943 
merkte dat in de officiersmess grote levendigheid heerste, terwijl eerder op die dag twee toestel-
len waren neergeschoten, waaronder dat van de commandant: “Het was vanzelfsprekend, dat 
ieder gesprek dat werd gevoerd over de die middag uitgevoerde operaties ging, maar wat mij het 
meest opviel was de koudmakende zakelijkheid, waarmee men er daar met elkaar over sprak”, zo 
schrijft Van der Kop in zijn memoires. “Ik had gedacht dat men eerder in een wat gedempte toon 
met elkaar zou praten, meer nog had ik mij voorgesteld dat na zo’n slag het vanzelfsprekend was 
dat men de bar zou mijden. Niets van dat al, het leven ging verder en zoals Bas [Cees Bastiaenen, 
vlieger van het 320 Squadron, EvL] mij dat had gezegd, het was toch borreltijd!”101 Niet alleen 
was het na geleden verliezen vaak een drukte van belang in de mess. Er was vaak ook sprake van 
zwarte humor en er werden spottende opmerkingen gemaakt over kameraden die waren wegge-
bleven van een gevechtsvlucht. Zo werd over de in juni 1944 vermiste marinevlieger Bill Hamil-
ton of Silverton Hill van het 320 Squadron gegrapt, dat hij “in Frankrijk bij de hoeren zat”.102 Ook 
dit was een manier voor de oorlogsvliegers om een stemming te creëren waardoor zij in staat 
waren om ondanks de grote spanningen vol te houden en hun lot te accepteren. Humor was 
immers uitstekend geschikt om de spanningen los te laten. Door de dwaasheid van de oorlog te 
beklemtonen, ernstige gebeurtenissen lachend weg te wuiven en zaken te overdrijven, kon voor 
even afstand worden genomen van het risicovolle leven. Nieuwkomers, die nog geen vuurdoop 
hadden ondergaan en nog niet bekend waren met de spanning en stress van hun doorgewin-
terde collega’s, vonden deze grappen en grollen in eerste instantie vaak smakeloos en van weinig 
respect getuigen, maar kwamen er al snel achter dat ze eveneens dienden als zelfbescherming 
tegen de angsten die gepaard gingen met de gevechtsvliegerij.103 

Het ontkennen, negeren en met humor wegwuiven van de werkelijke omstandigheden, kon 
de onzekerheid maar deels onderdrukken. Onder de oppervlakte kon het verlies van een squa-
droncollega namelijk wel degelijk een diepe indruk maken en een grote impact hebben op de 
gemoedstoestand van een oorlogsvlieger.104 Dat gold zeker voor het begin van de oorlog, toen 
oorlogsverliezen nog niet zo gewoon waren. Het personeel van het 320 Squadron was bijvoor-
beeld stevig aangeslagen toen in juli 1940 de eerste bemanning van de marine-eenheid veronge-
lukte. “We waren er nog niet aan gewend en waren er dagen kapot van; aanvankelijk ging ik met 
lood in de schoenen weer op pad. Naar gelang de oorlog voortduurde, veranderde dat. Je stond 
er niet te lang bij stil als weer een bemanning vermist of verongelukt was. Natuurlijk, je vond 
het beroerd, vooral als je ze goed had gekend, maar je aanvaardde het als iets onvermijdelijks”, 
zo herinnerde Jaap Boom zich.105 Hoewel oorlogsvliegers het verliezen van collega’s, naarmate 
zij dit meer hadden meegemaakt, dus beter een plaats konden geven, was er nooit sprake van 
totale gewenning. Dat was zeker niet het geval wanneer het een collega betrof met wie lang en 
intensief was opgetrokken.106 Kees Waardenburg kon het nauwelijks bevatten dat zijn vriend Ab 
Roessingh, met wie hij de gehele vliegopleiding had doorlopen, al kort na het operationeel wor-
den bij het 320 Squadron het leven verloor tijdens een patrouillevlucht boven de Noordzee. “Zo 
even vliegen ze nog naast je. Nu is er niets dan wrakhout en niets meer van de mensen te zien. ’t 
Leven gaat snel en je wordt weer sterk herinnerd aan de kortheid en de betrekkelijkheid ervan. Ab 
is heengegaan, plotseling. Ik kan het niet geloven. Anderhalf jaar hebben we lief en leed gedeeld. 
(…) Alles hebben we samen doorleefd en plotseling is er iemand weg uit je leven, wat zo zeer nauw 
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in vele opzichten met ’t zijne samenhing door de omstandigheden. Er is een leegte in je gekomen 
die je benauwd. (…) Ab ging ons voor in de dood. Wie weet hoe spoedig ik zal volgen.”107 Het is in 
dit opzicht niet opzienbarend dat menig door de oorlog geharde oorlogsvlieger, na verloop van 
tijd huiverig werd om echte vriendschappen te sluiten. Door slechts oppervlakkige relaties aan 
te gaan met squadroncollega’s, kon hij, wanneer de dood weer toesloeg in het squadron, in ieder 
geval geen goede vrienden meer verliezen. In de praktijk was een dergelijke houding echter niet 
eenvoudig te realiseren, al was het alleen maar omdat hij in zijn squadron dag in, dag uit met 
hen optrok en vaak zeer nauw met hen samenwerkte. Hierdoor ontstond bijna automatisch ook 
al snel een vriendschappelijke band, zelfs wanneer een oorlogsvlieger hier schichtig voor was.108

De andere manier om de spanning en de stress voor het onbekende onder controle te houden 
richtte zich, zoals gezegd, juist op het aangrijpen van zo veel mogelijk methodes om een even-
tueel noodlot te ontlopen. Oorlogsvliegers deden dit onder meer door alles aan te grijpen wat in 
hun vermogen lag om de eigen overlevingskansen te vergroten. Hiervoor namen zij de trainin-
gen tussen de gevechtsvluchten door vaak uiterst serieus en lieten zij bij de voorbereiding en 
uitvoering van de vlucht geen enkel detail buiten beschouwing. Erg belangrijk voor deze groep 
was ook het scrupuleus vasthouden aan bepaalde steeds terugkerende gebruiken, rituelen en 
gewoontes. Op deze manier konden zij toch nog enige zekerheid inbouwen in hun uiterst onze-
kere bestaan. In het verlengde hiervan werd ook veel waarde gehecht aan bijgeloof.109 Dit nam 
af en toe, zeker voor buitenstaanders, haast absurde proporties aan. De voorbereiding van een 
gevechtsmissie kon volledig in de war worden gestuurd wanneer iemand zijn talisman had ver-
geten, had verzuimd een bepaald ritueel uit te voeren of wanneer een ongeluksbrenger het pad 
van de bemanning had gekruist. Zo ontdeden Erik Hazelhoff Roelfzema en Ben Vlielander Hein 
van het 139 Squadron zich van een vliegeroverall die naar hun idee de boosdoener was voor het 
afbreken van meerdere gevechtsvluchten. Victor Wijnberg van het 640 Squadron was witheet 
toen hij erachter kwam dat voorafgaand aan een vlucht een aantal waaf’s in zijn gereedstaande 
Halifax de bommen had voorzien van leuzen, omdat dit ongeluk zou brengen. “Our pilot was 
furious”, zo wist Wijnbergs staartschutter Jim Gray zich te herinneren. “He went to the Flight 
Sergeant and sought assurances that the waaf’s hadn’t entered the aircraft. The nco told him 
they hadn’t, but for a minute I thought that our pilot was going to refuse to take the aircraft.”110 

Een van de gebruiken die bij oorlogsvliegers veel in zwang waren om ongeluk af te wenden, 
bestond uit het urineren tegen het staartwiel van het vliegtuig. De risico’s verbonden aan de op 
stapel staande missie waren volgens André Hissink doorslaggevend voor het aantal geluksplas-
jes. “Was de vlucht naar een doel waar weinig of geen afweer verwacht kon worden, dan werd 
deze ceremonie slechts uitgevoerd door één of twee van ons; was het naar een meer “spannend” 
doel dan kregen alle drie de wielen van ons een grote beurt.”111 Een aantal bemanningen hield er 
ook nog andere gewoontes op na. Enkele vliegers liepen eerst een rondje rond het toestel alvo-
rens in te stappen. Anderen plakten een stukje kauwgom op de romp.112 Geert Emmens van het 
320 Squadron gaf voor het instappen altijd een hand aan de mascotte van zijn boordschutter 
Wout Roukema, terwijl waarnemer Hans van der Kop de gewoonte had voor het vertrek snoep 
aan het grondpersoneel uit te delen.113 Verder droegen veel vliegers een talisman. Sommigen ver-
trouwden op traditionele amuletten zoals hazenpoten en objecten met een afbeelding van Sint 
Christoffel, de beschermheilige van de reiziger en patroon tegen de onverwachte dood. Anderen 
hadden meer persoonlijke geluksbrengers. Boordschutter Ernst van Harselaar van het 320 Squad-
ron droeg bijvoorbeeld een op Hitler gelijkende pop op zijn uniform. Bob van Eupen van het  
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15 Squadron had een door zijn vrouw gebreid poppetje als amulet. Victor Wijnberg nam op iedere 
vlucht een jachthoorn mee die hij en zijn bemanning hadden gekocht tijdens hun trainingstijd. 
André Hissink vertrouwde op een good luck-zakdoek die zijn echtgenote hem cadeau had gedaan. 
Zelf betwijfelde hij of het hielp, maar “het maakte in ieder geval zijn vrouw gelukkig”.114 

Bij het omgaan met spanning en gevechtsstress speelde kerkgang voor de oorlogsvliegers 
slechts een marginale rol. De zondagse diensten op operationele bases – er waren vieringen voor 
leden van de Church of England, rooms-katholieken en other denominations, zoals protestanten 
en joden – werden maar matig bezocht. Church parades waren daarom af en toe zelfs verplicht. 
De geringe interesse voor het actief belijden van een godsdienst kwam onder meer doordat de 
operaties continu doorgingen en sommige oorlogsvliegers door alle ellende om zich heen hun 
vertrouwen in het geloof verloren. Daarnaast speelde mee dat de masculiene cultuur in de raf 
weinig ruimte bood voor het openbaar tonen van diepere en spirituele gevoelens.115 Op de ach-
tergrond speelde geloof echter nog wel degelijk een belangrijke rol. In de Britse en Nederlandse 
samenleving was de religieuze beleving in 1940 nog steeds stevig verankerd, waardoor de over-
grote meerderheid van de militairen gelovig was opgevoed en regelmatig bad.116 Dit gebeurde 
zeker ook op momenten van grote angst. Onderzoek onder Amerikaanse militairen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wijst zelfs uit dat de meerderheid van de soldaten na afloop van de oorlog 
een sterker geloof in God hadden.117 Van een wijdverbreid atheïsme in de militaire gelederen was 
dus – anders dat het misschien op het eerste gezicht zo lijkt – zeker geen sprake. Dit corres-
pondeert ook met de constatering in hoofdstuk 4, dat het aantal oorlogsvliegers zonder geloof 
gemiddeld lager was, dan bij militaire vliegers in het Interbellum. Religie speelde, kortom, wel 
degelijk een rol bij de beteugeling van angsten, zij het wat meer op de achtergrond. 

Overigens zagen de militaire autoriteiten ook een belangrijke rol weggelegd voor de geeste-
lijk verzorgers bij het handhaven en verbeteren van het moreel. Zij dienden een luisterend oor te 
hebben voor de gevoelens waarmee oorlogsvliegers worstelden in de privé- of operationele sfeer 
en moesten hen zo mogelijk een hart onder de riem steken. Ook enkele Nederlandse geestelijk 

Boordschutter Ernst van Harselaar van het 320 Squadron met een 
op Hitler gelijkende talisman (inclusief kenmerkend snorretje). 
Het mocht hem niet baten. Van Harselaar sneuvelde op 13 januari 
1945 bij Manderfeld in België.
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verzorgers – met name de leger- en vlootpredikant dominee Jo van Dorp, de hoofdaalmoeze-
nier van de landstrijdkrachten, pater Toon Mönchen en een van de vlootpredikanten, dominee 
Johan Sillevis Smitt – speelden een belangrijke rol bij het peilen van de gemoedstoestand en het 
aanmoedigen en ondersteunen van de oorlogsvliegers bij de vervulling van hun gevechtstaken. 
Vooral Sillevis Smitt genoot onder de Nederlandse oorlogsvliegers een grote populariteit. Hij 
dwong veel respect af omdat hij zelf deelnam aan gevechtsmissies bij het 320 Squadron, zodat 
hij zelf kon ervaren wat de oorlogsvliegers meemaakten in het vijandelijke luchtruim. Hij werd 
ook geroemd vanwege zijn brede opvattingen, luisterend oor en respect voor andere opvattin-
gen onder de vliegtuigbemanningen.118 

Breken of doorzetten

Een klein aantal oorlogsvliegers kon de druk uiteindelijk niet aan en moest uit de voorste gelede-
ren worden teruggetrokken. Wanneer een vlieger dreigde te bezwijken onder de gevechtsstress 
ging dit als een lopend vuurtje door de eenheid. Bij het 320 Squadron werd bijvoorbeeld sma-
lend gesproken over collega’s die in aanmerking kwamen voor de hhnm-medaille. De afkorting 
hhnm stond daarbij voor ‘heeft het niet meer’.119 Zoals hiervoor al is aangegeven had voor veel 
oorlogsvliegers het voorschrijven van rust baat. Lichte ‘gevallen’ werden daarom meestal op last 
van een arts of commandant een tijdje op verlof gestuurd om bij te komen.120 Wanneer een oor-
logsvlieger echter, ‘owing to his less robust constitution’, bij nader inzien niet opgewassen bleek 
tegen zijn taak, werd hij op medische indicatie overgeplaatst naar een minder belastende vlie-
gende of zelfs een grondfunctie.121 Dit overkwam onder meer de bij het 218 Squadron ingedeelde 
Johan ter Averst. Hij werd in 1943, nadat hij nog wel veertien operaties als (tweede) vlieger van 
een Stirling in Bomber Command had volbracht, naar de klm overgeheveld omdat het uitvoeren 
van nachtelijke bombardementsvluchten naar doelen in Duitsland geestelijk te zwaar voor hem 
was.122 Hoeveel Nederlandse oorlogsvliegers het vliegen in een operationele eenheid uiteindelijk 
mentaal niet konden bolwerken is niet bekend, omdat dit doorgaans niet is vastgelegd in hun 
personeelsdossiers. Wanneer echter het aantal niet voltooide tour of operations van Nederlandse 
oorlogsvliegers als maatgevend wordt beschouwd, zijn het er naar schatting zo’n dertig geweest. 

Oorlogsvliegers die om medische redenen moesten terugtreden uit de voorste gelederen, 
bleven gewoon deel uitmaken van de raf of werden er eervol uit ontslagen. Anders was dit 
met vliegers die werden beticht van lafheid en zonder medische oorzaak weigerden (nog lan-
ger door) te vliegen. In de raf stond dit vanaf april 1940 bekend als lack of moral fibre (lmf).123 
Hoewel ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog in een geheel andere richting wezen, was de 
alles overheersende gedachte tijdens de Tweede Wereldoorlog dat deze militairen een aangebo-
ren zwakheid hadden en als lafaard moesten worden bestempeld. Ter afschrikking én omdat 
de overtuiging overheerste dat angstgevoelens besmettelijk konden werken op de rest van een 
squadron, besloot de raf-leiding hiertegen forse straffen in te stellen. Het was in de dagelijkse 
praktijk echter allerminst eenvoudig om te beoordelen of er sprake was van een medische oor-
zaak of van een weigerachtige houding. Uiteindelijk zijn er in de latere oorlogsjaren vermoede-
lijk ieder jaar tussen de driehonderd en vierhonderd oorlogsvliegers uit de frontgelederen van 
de raf verwijderd nadat zij de indicatie lmf hadden gekregen. Het grootste percentage hiervan 
was vlieger. Dit was logisch omdat zij vaak ook verantwoordelijk waren voor een bemanning. 
Het aantal ontheven waarnemers, vliegtuigtelegrafisten en boordschutters lag lager, maar was 
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Op 28 oktober 1943 legde een cameraman van de 
raf het neerstorten van een Mitchell van het 320 
Squadron bij Cherbourg vast. Alle vier de beman-
ningsleden kwamen hierbij om. Oorlogsvliegers 
waren herhaaldelijk getuige van het sneuvelen van 
collega’s. 

wel min of meer gelijkmatig verdeeld over 
de verschillende functies.124 Overigens kwa-
men de van lmf betichte oorlogsvliegers 
lang niet allemaal uit de operationele gele-
deren. Ook uit de opleidingen werd regel-
matig personeel verwijderd dat weigerde 
langer door te vliegen. 

Voor zover bekend hebben in het Neder-
landse contingent slechts drie incidenten 
plaatsgevonden waarbij de oorlogsvlieger 
ook werkelijk van lmf werd beschuldigd. Het 
eerste geval deed zich voor bij het 320 Squa-
d ron. Bij de marine-eenheid keerde medio 
augustus 1941 een oorlogsvlieger voortijdig 
van een patrouillevlucht naar de Noorse kust 
terug naar de thuisbasis. “Onttrekken aan een 
gevaarlijken dienst” was de conclusie van een 
speciaal ingestelde onderzoekscommissie, 
waarna de mld-vlieger voor de zeekrijgsraad 
moest verschijnen. Die veroordeelde hem tot 
één jaar voorwaardelijk en een proeftijd van 
twee jaar. In tegenstelling tot wat in de raf 
gebruikelijk was, verloor hij aanvankelijk niet 
zijn vliegbrevet. Wel werd hij overgeplaatst 
naar Azië waar hij in 1943 voor het laatst vloog. 
Begin jaren vijftig verliet hij de marine met 
eervol ontslag.125 Het 322 Squadron kreeg in de 
herfst van 1944 eveneens met een lmf-geval te 
maken, toen een jachtvlieger steeds meer het 
geloof in eigen kunnen verloor. Eerst schreef 
hij dit toe aan een oogafwijking, maar al snel 
werd duidelijk dat hij zich als enig kind grote 
zorgen maakte om het welzijn van zijn ouders 
in bezet gebied. Wanneer hij zou sneuvelen 
zou niemand zich over hen kunnen ontfer-
men, zo was zijn motivering. Dit was echter 
geen reden voor verzachtende omstandig-
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heden, zo vond de commandant van 84 Group, die de zaak behandelde. De jachtvlieger bleef 
echter bij zijn besluit om te weigeren door te vliegen. De raf-leiding restte daarop niets anders 
dan hem begin maart 1945 oneervol uit de rafvr te ontslaan. Tegelijkertijd kreeg hij een ver-
bod opgelegd tot het dragen van het Britse vliegbrevet op zijn uniform. Opvallend genoeg bleef 
de jachtvlieger na de oorlog wel in militaire dienst. Hij verliet pas eind jaren zestig als luite-
nant-kolonel de Koninklijke Luchtmacht met functioneel leeftijdsontslag.126 lmf kwam, zoals 
gezegd, ook relatief vaak voor tijdens de opleiding en vooral bij de gevechtstraining van nieuw 
gebrevetteerde oorlogsvliegers. Ten minste één van deze uitvallers had de Nederlandse natio-
naliteit. Het ging hierbij om een toekomstige jachtvlieger die tijdens zijn gevechtstraining op 
de Spitfire alle vertrouwen in zijn vliegvaardigheid verloor en weigerde de cursus af te maken. 
Ook hij werd uit de rafvr ontslagen.127 Al met al was gebrek aan durf in de Nederlandse gele-
deren, net als in andere buitenlandse contingenten, echter zeldzaam. De meerderheid van de 
oorlogsvliegers vloog met grote toewijding en nam bij de uitvoering van de missies keer op 
keer grote persoonlijke risico’s. 

Een combinatie van factoren was er uiteindelijk verantwoordelijk voor dat de meerderheid 
van de Nederlandse oorlogsvliegers niet toegaf aan de angstgevoelens en volhield tot het einde 
van haar tour of operations, of het moment van sneuvelen, verongelukken of gewond raken.128 Een 
rol daarbij speelden in de eerste plaats de strenge straffen die de raf oplegde en de afschrikwek-
kende werking die hiervan uitging. Daarnaast droeg het weinig aanlokkelijke vooruitzicht om 
uit de vliegende gelederen te worden verwijderd en te worden gedegradeerd er toe bij. Dit ging 
namelijk gepaard met een forse teruggang in salaris, rang en privileges. De Nederlandse oor-
logsvliegers voelden een verwijdering uit de vliegende gelederen nog extra in hun portemonnee, 
omdat de ml- en mld-militairen, in tegenstelling tot het reguliere raf-personeel, naast hun 
basissalaris, nog een zogenaamde brevettoelage en een extra vergoeding voor ieder gemaakt 
vlieguur ontvingen. Deze bedragen konden aardig oplopen.129 Niet minder belangrijk was dat 
oorlogsvliegers bij een verwijdering uit de vliegende gelederen ook hun met grote moeite ver-
worven status verloren zagen gaan. Zij maakten deel uit van een corps d’élite, dat zowel binnen 
als buiten de raf veel aanzien genoot. Deze status dienden zij, zo begrepen zij maar al te goed, 
te koesteren. Van minstens even grote betekenis was verder dat de Nederlandse oorlogsvliegers 
wisten waarvoor zij streden: het verslaan van nazi-Duitsland en de bevrijding van Nederland. 
Van het gros woonde de familie, vrienden en kennissen in bezet gebied en zij achtten het daarom 
aan hun stand verplicht een bijdrage te leveren aan de bevrijding van West-Europa. “We wisten 
in de Tweede Wereldoorlog waarvoor en waarmee we bezig waren”, aldus jachtvlieger Frans Lutz 
van het 118 en 167 Squadron. In een klein aantal gevallen speelden ook haatgevoelens een rol. Dit 
gold vooral voor de ruim twintig Nederlandse oorlogsvliegers van joodse afkomst in de raf die 
wisten dat hun familieleden in Nederland werden onderdrukt en vervolgd. Het was daarom niet 
vreemd dat juist zij een enorme gedrevenheid aan de dag legden. Victor Wijnberg van het 640 
Squadron bijvoorbeeld, sprong al tijdens zijn opleiding in het oog bij zijn superieuren vanwege 
zijn vastberadenheid. “His chief aim in life is solely to drop bombs on the Hun”, zo merkte een 
van zijn Britse instructeurs op. “He has a bitter hatred of the Germans and leads his crew with 
determination and zeal. He makes himself fly to get to Germany.”130 Een andere joodse oorlogs-
vlieger, Robbert Cohen, van het 613 Squadron koesterde een zelfde soort wraakgevoelens. Hij had 
volgens zijn Britse collega John Vick “a single-minded desire to inflict the maximum damage to 
the German war effort” waardoor “his keeness amounted to recklessness”. Cohen kreeg zelfs een 
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reprimande van zijn vluchtcommandant omdat hij tijdens nachtelijke operaties boven Frankrijk 
de meeluisterende Duitse inlichtingendiensten uitschold over de boordradio.131 Heldere oorlogs-
doelen en wraakgevoelens droegen er toe bij dat angst niet de overhand kreeg. Dit gold ten slotte 
ook nog voor de sterke groepscohesie en het goede esprit de corps in de diverse raf-squadrons 
én onder de Nederlandse oorlogsvliegers in Groot-Brittannië. Omdat het Nederlandse contin-
gent slechts een klein element vormde van de zeer grote Britse luchtstrijdkrachten, ontstond 
hierdoor al vrij snel na aankomst in Engeland een sterk wij-gevoel. De meeste oorlogsvliegers 
kenden elkaar persoonlijk waardoor er, ondanks de grote spreiding over talloze vliegvelden en 
eenheden, sprake was van een sterke lotsverbondenheid. Voor elkaar onderdoen moest daardoor 
koste wat kost worden voorkomen. Al deze factoren tezamen – strenge straffen, verlies van rang, 
salaris en aanzien, heldere oorlogsdoelen, haatgevoelens en een sterke groepscohesie en esprit 
de corps – zorgden er uiteindelijk voor dat de meeste oorlogsvliegers wisten vol te houden en 
niet toegaven aan hun angsten.132 

Decoratiebeleid

In het bijzonder koningin Wilhelmina en de bevelhebber der Zeestrijdkrachten Furstner besef-
ten al snel dat zij met een decoratiebeleid het zelfvertrouwen van de oorlogsvliegers en het esprit 
de corps van de Nederlandse vliegende eenheden konden versterken. Voor dapper militair optre-
den was in eerste instantie alleen nog de Militaire Willems-Orde (mwo) beschikbaar. Omdat 
deze onderscheiding volgens de nieuwe richtlijnen uitsluitend was bedoeld voor ‘uitmuntende 
daden van moed, beleid en trouw in den strijd verricht’, kwamen militairen en burgers hiervoor 
slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. De mwo is ook maar drie keer aan een Neder-
landse oorlogsvlieger uitgereikt voor zijn optreden tijdens luchtoperaties boven West-Europa: 
aan Heije Schaper vanwege de poging een geheim agent en verzetslieden van het Tjeukemeer 
op te pikken met een watervliegtuig (zie pagina’s 124-125) en kort na de oorlog aan Hugo Bur-
gerhout en Joop Mulder vanwege hun moedige en daadkrachtige optreden als commandant van 
het 320 Squadron. Overigens kregen zij hiervoor in eerste instantie een iets lagere onderschei-
ding: de in 1944 in het leven geroepen Bronzen Leeuw.133 Als instrument ter bevordering van 
het moreel en voor de beloning van stoutmoedige daden, die niet voldeden aan de eisen voor de 
mwo, wilde de regering echter tevens kunnen beschikken over ‘lagere’ onderscheidingen. Die 
kwamen er kort na het begin van de oorlog met het Bronzen Kruis (1940), het Kruis van Verdien-
ste (1941) en het Vliegerkruis (1941).134 De instelling van het Vliegerkruis – aanvankelijk overigens 
nog het ‘Luchtvaartkruis’ genoemd – geschiedde op initiatief van koningin Wilhelmina. Gezien 
“den bijzonderen aard der verrichtingen van het personeel, behoorende tot den Nederlandschen 
Vliegdienst” achtte zij het gewenst “een afzonderlijk Eereteken in te stellen”.135 De regering stond 
positief tegenover dit idee, waarop de vorstin in augustus 1941 het ontwerpbesluit bekrachtigde. 

In aanmerking voor de nieuwe luchtvaartonderscheiding kwamen Nederlandse en buiten-
landse (oorlogs)vliegers die zich door “daden van initiatief, moed en volharding, bedreven gedu-
rende een vlucht in tijd van oorlog, al dan niet in onmiddellijke aanraking met den vijand” hadden 
onderscheidden.136 Hiervoor moest de squadroncommandant van een oorlogsvlieger, afhankelijk 
van het krijgsmachtdeel waartoe deze behoorde, een aanvraag indienen bij het Ministerie van Oor-
log of Marine. Deze departementen richtten zich daarna tot de in 1941 ingestelde Commissie voor 
Militaire Onderscheidingen (cmo), die vervolgens advies uitbracht aan de betrokken minister 
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om de onderscheiding wel of niet uit te reiken en – wanneer het ging om daadkrachtig optreden 
in de lucht – tevens adviseerde of de voorgedragen oorlogsvlieger in aanmerking kwam voor het 
‘gewone’ Vliegerkruis of het Vliegerkruis met een Eervolle Vermelding. De bewindsman bereidde 
vervolgens het Koninklijk Besluit voor dat aan koningin Wilhelmina werd voorgelegd.137 

Het Vliegerkruis met een Eervolle Vermelding werd overigens uitsluitend verleend aan vliegers 
die zich bijzonder dapper hadden gedragen, maar (net) niet voldeden aan de voorwaarden voor 
een mwo. In totaal zeventien Nederlanders kregen deze onderscheiding uitgereikt.138 In de meeste 
gevallen ging het hierbij om oorlogsvliegers die een bijdrage hadden geleverd aan de verdediging 
van Nederlands-Indië in 1941 en 1942. Alleen waarnemer Wilhelmus van Rossum en vlieger Hugo 
Burgerhout van het 320 Squadron kregen de decoratie opgespeld voor hun aandeel in de lucht-
operaties boven West-Europa.139 Van Rossum viel de decoratie ten deel omdat hij er in november 
1941 in slaagde een beschadigde Hudson-bommenwerper, waarvan de vlieger was gedood, veilig 
terug te vliegen naar Groot-Brittannië. Het incident vond plaats tijdens een aanval op een vijande-
lijk konvooi voor de Noorse kust.140 Burgerhout ontving het Vliegerkruis met Eervolle Vermelding 
voor deelname aan vele luchtacties, zowel in Nederlands-Indië als in West-Europa. 

Een voorstel uit 1942 om het Bronzen Kruis met Eervolle Vermelding te vervangen door het 
‘Gouden Kruis’ en tegelijkertijd het Vliegerkruis met Eervolle Vermelding in te ruilen voor een 

Prins Bernhard speldt in oktober 1945 op Ypenburg het Bronzen Kruis op bij jachtvlieger Hans van Roosendaal van 
het 322 Squadron. Drie oorlogsvliegers van het 320 Squadron - Teddy Aartsen, Louis Bernet en Jan Bode (van links 
naar rechts) - wachten rechts naast Van Roosendaal op hun beurt om het Vliegerkruis in ontvangst te nemen.
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‘Gouden Vliegerkruis’, alsook het Kruis van Verdienste met Eervolle Vermelding te laten plaatsma-
ken voor het ‘Gouden Kruis van Verdienste’, haalde het uiteindelijk niet.141 Vooral de marineleiding 
voelde weinig voor de instelling van het ‘Gouden Vliegerkruis’. “Het komt mij voor”, zo schreef 
de chef van de marinestaf, schout-bij-nacht Jan-Willem Termijtelen, in september 1942, “dat aan 
de instelling van een afzonderlijke onderscheiding van het karakter van de ‘Eervolle Vermelding’ 
voor vliegend personeel geen directe behoefte bestaat.”142 Koningin Wilhelmina maakte uiteinde-
lijk in maart 1944 een einde aan de oeverloze discussies door, heel verrassend, voor één nieuwe 
onderscheiding te kiezen: de hiervoor al genoemde Bronzen Leeuw. Haar initiatief ontmoette 
geen protest.143 Naar de reden waarom de marineleiding niets voor de instelling van het ‘Gouden 
Vliegerkruis’ voelde, valt overigens slechts te gissen. Mogelijk was zij bevreesd dat dit te sterk de 
nadruk zou leggen op de goede prestaties en de actieve deelname van het luchtwapen aan de oor-
log, waardoor dit de vorming van een Staatsluchtmacht zou kunnen bespoedigen.

Terwijl de cmo aanvankelijk alleen nog adviseerde het Vliegerkruis toe te kennen aan oor-
logsvliegers na moedig optreden, kwam het vanaf mei 1943 steeds vaker voor dat de medaille 
eveneens na langdurig opereren onder oorlogsomstandigheden werd opgespeld. Vooral in 1944 
en 1945 vonden veel decoratieplechtigheden plaats. In totaal werden in deze beide jaren tweehon-
derd Vliegerkruizen uitgereikt. Het gevolg was dat vooral aan het eind van de oorlog de waarde 
van de onderscheiding devalueerde en volgens sommigen steeds meer de karakteristieken van 
een service medal kreeg. Hiervoor was al in 1944 het zogenaamde Oorlogsherinneringskruis in 
het leven geroepen, waarvoor speciaal voor de luchtstrijd de gesp ‘Oorlogsvluchten 1940-1945’ 
was gecreëerd.144 De oorzaak van het steeds meer routinematig verlenen van het Vliegerkruis 
moet vooral worden gezocht in de rol die de medaille moest spelen bij het opvijzelen van het 
zelfvertrouwen van het vliegend personeel en de versterking en handhaving van het moreel van 
met name het 320 en het 322 Squadron. Wanneer een relatief groot percentage oorlogsvliegers 
in aanmerking zou komen voor het Vliegerkruis voor het langdurig opereren in het zicht van de 
vijand, had dit op het moreel een aanzienlijk positievere uitwerking, dan wanneer de medaille 
slechts bleef voorbehouden aan een enkeling vanwege ‘echt dappere daden’. 

De consequentie was wel dat in zulke gevallen – buitengewoon moedig optreden – nood-
gedwongen naar alternatieven moest worden gezocht. Waarnemer Han Kosten, bijvoorbeeld, 
die tussen midden 1943 en eind 1944 veelvuldig als leading navigator van het 320 Squadron had 
geopereerd en zoals we hiervoor hebben gezien een belangrijke rol speelde bij de operaties van 
de eenheid, diende volgens zijn squadroncommandant, Joop Mulder, een hogere onderschei-
ding te krijgen dan ‘slechts’ het Vliegerkruis. “Kosten is nu voorgedragen voor een operationeele 
routineonderscheiding, volgens dezelfde maatstaaf die voor een ieder in het Squadron geldt. Ik 
zou U echter voor willen stellen om Kosten in aanmerking te doen komen voor een Koninklijke 
Onderscheiding behalve de gebruikelijke routineonderscheiding, als blijk van waardering voor 
al datgene door hem gedaan buiten zijn taak als leidend waarnemer.”145 Aan dit verzoek gaven 
de Nederlandse autoriteiten gevolg: de voormalige stuurman werd benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden en kreeg daarnaast het Vliegerkruis uitgereikt.146 Om 
soortgelijke redenen kregen enkele oorlogsvliegers de Bronzen Leeuw toegekend. Onder meer 
Bob van der Stok en Nicolaas ‘Cooc’ Sluijter vielen in 1946 deze eer te beurt. Beiden waren in mei 
1940 bij de ml en later in Groot-Brittannië bij de raf actief als gevechtsvlieger. 

Vanwege het op steeds routinematigere wijze toekennen van het Vliegerkruis, werd begin 
1944 de tekst van het ontwerpbesluit uitgebreid, waardoor voortaan ook officieel was vastge-
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legd dat oorlogsvliegers het Vliegerkruis eveneens na langdurig optreden onder oorlogsom-
standigheden konden krijgen.147 Doordat dit besluit lang op zich liet wachten en daardoor de 
toekenningscriteria steeds verder werden opgerekt, besloot de mld-leiding al eerder, vanaf mei 
1943, een eigen richtsnoer in te stellen voor de aanvraag van het Vliegerkruis voor personeel van 
het 320 Squadron. Vliegers, waarnemers en overige leden van een vliegtuigbemanning dienden 
respectievelijk dertig missies en minimaal honderd vlieguren; veertig vluchten en minimaal 
honderdtwintig vlieguren en vijftig operaties en minimaal honderdvijftig vlieguren te hebben 
voltooid, alvorens zij in aanmerking kwamen voor de aanvraag van de medaille. Na de over-
gang van het 320 Squadron naar Bomber Command en kort daarna de 2nd Tactical Air Force, was de 
voorwaarde dat de oorlogsvlieger, behalve een bepaald aantal missies, tevens een aanzienlijke 
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hoeveelheid vlieguren voltooid diende te hebben niet langer hanteerbaar, omdat de bombar-
dementsvluchten in de Mitchell vaak niet meer dan anderhalf tot twee uur duurden.148 Op aan-
dringen van de commandant van het 320 Squadron, Hugo Burgerhout, liet minister van Marine 
Furstner daarop deze eis in het voorjaar van 1944 vallen: “Bij de Tactical Air Force wordt vrijwel 
uitsluitend geopereerd tegen den ‘Atlantic Wall’ en over vijandelijk gebied, waarbij praktisch 
den gehelen tijd groot risico wordt gelopen. Dit rechtvaardigt het leggen van den nadruk op het 
aantal sorties”, zo schreef Furstner begin juni 1944.149 

Kort na het eind van de oorlog in Europa stelde de minister van Marine ook nog richtlij-
nen op voor vliegend personeel dat in de Fleet Air Arm had gediend. Oorlogsvliegers die met het 
860 Squadron actief waren geweest vanaf mac-schepen, dienden honderd gevechtsvluchten en 
minimaal tweehonderd vlieguren te hebben voltooid. Er werd hierbij geen verschil gehanteerd 
tussen de vlieger, waarnemer en vliegtuigtelegrafist. Omdat het 860 Squadron pas vanaf begin 
1944 actief ging deelnemen aan de oorlog, heeft bijna geen enkele Nederlandse Swordfish-vlie-
ger het minimale aantal gevechtsvluchten en vlieguren gehaald, waardoor ook vrijwel geen oor-
logsvliegers van deze eenheid ‘in de prijzen vielen’. Jachtvliegers die hadden geopereerd vanaf 
vliegdekschepen kwamen na dertig oorlogsvluchten en een minimum van vijftig vlieguren in 
aanmerking voor de onderscheiding. Van hen kregen er uiteindelijk achttien het Vliegerkruis 
uitgereikt. De meesten kregen de decoratie opgespeld in 1945 of in de jaren erna, omdat hun 
Britse commandanten vaak geen idee hadden waar en hoe ze de decoratie moesten aanvragen.150 

In totaal zijn uiteindelijk 259 Nederlandse oorlogsvliegers die in dienst van de raf of de faa 
aan de luchtstrijd boven Europa hebben deelgenomen, gedecoreerd met het Vliegerkruis. Dat is 
ruim 40% van alle oorlogsvliegers die tussen 1940 en 1945 actief zijn geweest onder Britse vlag.151 
Uit tabel 1 blijkt dat veruit de meeste gedecoreerden, ruim 76%, bij het 320 Squadron waren inge-
deeld. Dit was niet zo vreemd omdat de overgrote meerderheid van het Nederlandse vliegend per-
soneel bij deze eenheid diende. Opvallend is evenzeer dat 98 onderscheidingen (bijna 38%) in 1945 
of daarna zijn opgespeld. Bovendien werd de decoratie ook aan enkele oorlogsvliegers toegekend 
die op dat moment reeds waren gesneuveld of vermist. Dit gebeurde overigens al voordat het pos-
tuum toekennen van het Vliegerkruis in 1946 formeel mogelijk werd.152 De rol die de onderschei-
ding heeft gespeeld bij het hooghouden van het moreel is daardoor lang niet zo groot geweest 
als op het eerste gezicht mag worden verondersteld en ook de bedoeling was. Veel oorlogsvliegers 
kregen hun Vliegerkruis immers pas uitgereikt toen de oorlog al (bijna) was afgelopen. 

Sommigen Nederlandse oorlogsvliegers kregen naast het Vliegerkruis (of in plaats daarvan) 
een Britse dapperheidsonderscheiding.153 Hoewel Nederlandse onderdanen, zoals voorgeschre-
ven in de Grondwet, officieel eerst toestemming dienden te vragen voor het aannemen van een 
buitenlandse onderscheiding, kwam het in de praktijk regelmatig voor dat dit niet gebeurde. 
De Nederlandse regering was zich echter bewust van de bijzondere omstandigheden én van het 
feit dat er sprake was van een onevenwichtige verhouding met Groot-Brittannië. Zij tekende 
daarom, voor zover bekend, nooit bezwaar aan.154 Van de Nederlandse oorlogsvliegers die in 
het Europese oorlogstheater actief waren, kregen er 2 een Distinguished Service Order (dso), 37 
een Distinguished Flying Cross (dfc) en 6 een Distinguished Flying Medal (dfm). Verder werd een 
aantal Nederlandse oorlogsvliegers vermeld in de Britse dagorders, oftewel: zij werden Men-
tioned in Despatches (mid). Eén Nederlander, Jaap ’t Hart, ontving als enige twee keer een van 
deze Britse onderscheidingen. In mei 1944 kreeg hij een dfc uitgereikt na koelbloedig optreden 
tijdens een nachtjageraanval op zijn Lancaster. In november van hetzelfde jaar ontving hij zijn 
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tweede dfc. “Hoofdzakelijk omdat ik twee tours in Bomber Command had overleefd”, aldus ’t 
Hart.155 Drie Nederlandse vliegers in de faa kregen het Distinguished Service Cross (dsc) uitge-
reikt (zie bijlage ii). 

Het aantal Britse dapperheidsonderscheidingen dat het Nederlandse contingent ten deel 
viel, stond redelijk in verhouding met andere kleine buitenlandse afvaardigingen, zoals die van 
België, Tsjechoslowakije en Noorwegen. Zeker wanneer in beschouwing wordt genomen dat het 
meeste Nederlandse personeel in de beginjaren van de oorlog minder ‘zichtbare’ operaties boven 
zee uitvoerde. Toch is dit niet vreemd. Zowel de Britse als de Amerikaanse autoriteiten maakten 
voor het decoreren van buitenlands personeel namelijk vaak gebruik van vaste quota voor het 
aantal uit te reiken onderscheidingen, hoewel af en toe ook zogenaamde immediate awards wer-
den toegekend voor een dappere daad. Daarbij kregen de buitenlandse autoriteiten het verzoek 
om namen van mogelijke decorandi aan te leveren. De quota werden vanzelfsprekend afgestemd 
op het aantal actieve militairen van het betreffende land en de gevechtstaak die zij uitvoerden. 
Dit blijkt ook uit de Nederlandse ‘medaillespiegel’. In 1944 en 1945 werd bijna 63% van alle aan 
Nederlandse oorlogsvliegers uitgedeelde Britse medailles uitgereikt. Dit was een rechtstreeks 
gevolg van de grootschaligere inzet van Nederlandse gevechtsvliegers voor offensieve gevechts-
taken aan het eind van de oorlog. Daarnaast speelde nog mee dat ook het Britse decoratiesysteem 
tijdens de oorlogsjaren aan inflatie onderhevig was. Zo werd, naarmate de Duitse capitulatie 

De tijdens de oorlogsjaren bij het 64 en 322 Squadron ingedeelde jachtvlieger Jan Dekker kreeg kort na de Tweede 
Wereldoorlog het Distinguished Flying Cross uitgereikt vanwege zijn glansrijke oorlogsloopbaan.
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dichterbij kwam, meer dan eens het dfc en het dfm uitgereikt na het heelhuids voltooien van 
een tour of operations.156 

Zowel Groot-Brittannië als Nederland had belang bij het decoreren van Nederlandse oorlogs-
vliegers met Britse dapperheidsonderscheidingen. Groot-Brittannië kon ermee aantonen dat 
Nederland als een betrouwbare en goede bondgenoot volop actief meestreed, terwijl Nederland 
aan de achterban kon laten zien dat de eigen oorlogsvliegers goede prestaties leverden in gealli-
eerd verband en actief deelnamen aan de bevrijding van het vaderland. Het is daarom niet opzien-
barend dat de Britse autoriteiten ook aan de Nederlandse autoriteiten een hoeveelheid decoraties 
beschikbaar stelde om onder het vliegend personeel in de eigen eenheden te verdelen. Soms liep 
dit echter mis. Het Air Ministry trok bijvoorbeeld begin 1943 de toekenning van een dfc aan waar-
nemer Hendrik-Jan van den Berg van het 320 Squadron in, omdat het beschikbare aantal onder-
scheidingen voor buitenlands personeel in Coastal Command inmiddels voor een bepaalde termijn 
was vergeven.157 De meeste van de aan Nederlandse oorlogsvliegers toegekende Britse onderschei-
dingen – ruim 56% – vielen logischerwijs uiteindelijk ten deel aan oorlogsvliegers die bij een regu-
liere eenheid van de raf of de faa waren ingedeeld.158 Bij 35% was de ontvanger een lid van het 320 

August van Rossum (zittend tweede van rechts) poseert met zijn bemanning van het 502 Squadron waarmee hij 
op 30 juli 1943 een Duitse onderzeeboot tot zinken wist te brengen. Van Rossum werd voor zijn succesvolle vlie-
gerloopbaan in 1944 zowel met het Distinguished Flying Cross als het Vliegerkruis onderscheiden.
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Squadron. Slechts zo’n 8% van de Britse decoraties kwam ten goede aan het veel kleinere en pas 
vanaf 1944 echt voor offensieve gevechtsdoeleinden ingezette 322 Squadron. 

Ondanks de soms vreemde gang van zaken bij de toekenning van Britse en Nederlandse 
onderscheidingen aan oorlogsvliegers én de ‘onderscheidingeninflatie’ die in de loop van de 
oorlog steeds meer toenam, kan niettemin worden gesteld dat diegenen die uiteindelijk zijn 
gedecoreerd, allemaal grote persoonlijke risico’s hebben gelopen bij de uitvoering van hun 
gevechtstaak. De toegekende onderscheiding, of deze nu Nederlands of Brits was, kwam hen in 
de meeste gevallen dan ook dubbel en dwars toe. Zij genoten hierdoor zonder meer aanzien bij 
hun collega’s én bij de buitenwereld. Bij diegenen die, om welke reden dan ook, verstoken bleven 
van een decoratie was niet zelden sprake van diepe gevoelens van frustratie. Sommigen vroegen 
na 1945 daarom alsnog zelf een onderscheiding aan of zetten alles in het werk om een lagere 
onderscheiding te vervangen door een hoger ingeschaald exemplaar.159 Weer anderen maakten 
zich jaren nadien nog steeds druk om het feit dat diverse collega’s van weleer nooit waren gede-
coreerd. Zo publiceerde het Veteranenmagazine Checkpoint begin 2003 een ingezonden brief van 
drie veteranen van het 320 Squadron, Jan Kloos, André Hissink en Dick Waterman (alle drie zelf 
drager van het Vliegerkruis), waarin zij hun verbazing uitten over het feit dat twee f-16-vliegers 
van de klu, onder wie een Amerikaanse exchange pilot, naar aanleiding van de Kosovo-oorlog 
met het Vliegerkruis waren begiftigd. Hoewel zij hun de toekenning van harte gunden, vonden 
zij het tegelijkertijd merkwaardig dat het Vliegerkruis vele jaren eerder om onduidelijke rede-
nen aan de neus van diverse collega-oorlogsvliegers voorbij was gegaan: “Het is goed te zien dat 
deze onderscheiding herrezen is en onze felicitaties gaan uit naar de twee vliegers die het als 
eersten weer mochten ontvangen. Desondanks vragen wij ons af: waarom deze buitenlander wel 
en de onzen niet? Bij elke vlucht waren zij, net als wij, in afweervuur en ook zij leden verliezen, 
maar zij kregen geen welverdiend Vliegerkruis, zelfs niet na 30, 40 of 50 vluchten.”160 Dergelijke 
gevoelens van onbegrip en teleurstelling waren voor een belangrijk deel het gevolg van het hier-
voor geschetste zwalkende en weinig consistente decoratiebeleid van de Nederlandse autoritei-
ten in Londen tijdens de oorlogsjaren. Het resultaat van dit alles was dat het de gemoederen van 
de oorlogsvliegers ook na 1945 nog decennialang bezighield. 

Morele dilemma’s

Het doden van een tegenstander is een ingrijpende gebeurtenis die op iedere militair die erbij 
betrokken is veel impact heeft. Dit komt vooral omdat het, volgens toonaangevende onderzoe-
kers op dit gebied, zoals Dave Grossman en Joanna Bourke, een onnatuurlijk fenomeen is dat 
speciale training vergt en waarvoor extreme situaties noodzakelijk zijn.161 Toch zijn het tot op 
heden in veel gevallen ‘gewone mensen’ die in oorlogstijd het doden voor hun rekening nemen. 
Belangrijk in dit opzicht is de zogenaamde 80% regel. Uit wetenschappelijk onderzoek is geble-
ken dat in geval van het uitbreken van een oorlog, zo’n 80% van een doorsnee groep mensen 
bereid is om in directe zin te participeren in het oorlogsgeweld. Slechts 20% weigert of pro-
beert zich eraan te onttrekken.162 Om het grootste deel van de bevolking te kunnen mobiliseren, 
moeten wel randvoorwaarden worden geschapen waardoor burgers op vrijwillige basis gaan 
deelnemen aan het oorlogsgeweld. Dit geschiedt onder meer door het creëren van een sterk 
vijandbeeld en de dehumanisering van de tegenstander. Bij dit laatste aspect wordt getracht 
‘afstand’ te scheppen tussen de militair en de vijand, onder meer door deze te ‘ontmenselij-
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ken’ en als barbaars, wreedaardig en meedogenloos te typeren.163 Ook door gehoorzaamheid, 
gedeelde verantwoordelijkheid, groepsdruk, gevoelens van rechtvaardigheid en het accentue-
ren van het competitieve element, moeten nieuwe militairen over de streep worden getrokken 
om hun natuurlijke weerstand tegen het doden van mensen terzijde te schuiven. Van het op 
deze manier inzetten van een groot deel van de bevolking was zonder meer ook sprake tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 

De Nederlandse oorlogsvliegers behoorden, doordat zij bijna allemaal vrijwilliger waren, 
vanzelfsprekend tot de 80%-groep. Voor hen lag de drempel om te doden een stuk lager in ver-
gelijking met militairen op de grond. Dit kwam allereerst doordat tussen het vliegtuig en het 
doelwit altijd sprake was (en is) van een grote fysieke afstand. Oorlogsvliegers konden tijdens 
luchtgevechten door de hoge snelheid waarmee de toestellen elkaar passeerden, achtervolgden 
en beschoten, hun opponenten in de meeste gevallen niet of nauwelijks onderscheiden. Bij bom-
bardementen waren zij door de grote afstand en de hoge snelheid en niet zelden ook vanwege 
de duisternis, een dik wolkendek of stofontwikkeling, vrijwel nooit getuige van de gevolgen van 
beschietingen en bombardementen. “I never saw a single dead body”, zo vertelde Bob van Eupen 
van het 15 Squadron, die deelnam aan het strategisch luchtoffensief tegen Duitsland. “In being 
totally absorbed by what was going on in the sky around me I was really never aware of the 
enormity of the damage we were creating in Europe. The odd time I was able to look down on the 
burning cities and their defences I saw them as threats to my own survival. The only way we were 
made aware of the results of our efforts was by seeing the articles in the newspapers, but even 
then they mostly appeared to be abstract.”164 Er was door de grote afstand tussen de oorlogsvlie-
ger en zijn opponenten dus veel minder sprake van een personalisatie van het gevecht. Hierdoor 
konden zij, veel gemakkelijker dan militairen op de grond, hun tegenstanders beschouwen als 
‘tactische doelen’ en niet als mensen van vlees en bloed.165

De grote fysieke afstand tussen vliegtuig en doelwit vormde, kortom, een belangrijke drem-
pelverlagende factor voor oorlogsvliegers om te kunnen doden. Daarnaast waren de hierboven 
al genoemde randvoorwaarden op hen van toepassing. Zo was bijvoorbeeld ook in de luchtstrijd 
steevast sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. Jachtvliegers opereerden veelvuldig in 
grotere verbanden en bemanningen van bommenwerpers bestonden altijd uit twee of nog meer 
personen. Hierdoor kon het gevoel van persoonlijke aansprakelijkheid voor het doden worden 
vermeden. Tevens werd het anonimiteitsgevoel er door versterkt: als gevolg van de gedeelde 
verantwoordelijkheid kon de eigen rol als minder significant worden voorgesteld. Ook kon-
den de Nederlandse oorlogsvliegers hun optreden rechtvaardigen op grond van gevoelens van 
rechtvaardigheid en zelfs wraak om zo geestelijk met zichzelf in het reine te komen. Zij hadden 
immers in veel gevallen familie wonen in bezet gebied en velen hadden zelf de Duitse inval mee-
gemaakt.166 Geert Emmens, een vlieger bij het 320 Squadron, was daarom van mening dat hij 
een rechtvaardige oorlog voerde: “Het bracht ons wel tot zekere gedachten”, zo verklaarde hij in 
1994, “maar voor ons was alles overwegend: die moffen! Die moesten eruit.”167 

Zélfs diegenen die betrokken waren bij de strategische bombardementen tegen Duitsland, 
waarbij de Duitse bevolking zelf het doelwit vormde, achtten de uitvoering van deze aanvallen 
noodzakelijk om de oorlog te kunnen winnen. Onder meer de hiervoor al genoemde Bob van 
Eupen dacht er zo over: “I was happy and proud to (…) be able to retaliate for some of the atroc-
ities committed during the reign of Mr Corporal Adolf Schickelgruber, alias Hitler. It was also 
good to be a part of a force to inflict approximately the same destruction and loss of life as the 
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nazi’s had done to cities like Warsaw, Rotterdam and several cities in the uk. As a twenty year 
old I felt very little remorse about what I was going to be doing to the Germans.”168 Ten slotte 
was in de luchtoorlog ook veelvuldig sprake van een competitief element tijdens gevechtsacties. 
Daarvan was vooral sprake in de jachtvliegerij, waar het neerschieten van vijandelijke toestellen 
soms werd gezien als een ‘sport’ en een eerlijke vorm van ‘duelleren’. Jachtvliegers konden dan 
ook met veel enthousiasme terugkijken op een succesvol verlopen luchtgevecht.169 “Never have 
I enjoyed myself so much before in my life, and I shall be entirely disappointed if it doesn’t ever 
happen again. It can be compared with smoking opium, once you’ve done it, you want to do it 
again and again”, zo schreef Jat van Mesdag van het 64 Squadron aan een kennis, nadat hij in 
januari 1945 boven Duitsland een jachtvliegtuig van de Luftwaffe had weten neer te schieten.170 

Ondanks dit uitgebreide instrumentarium om het doden van tegenstanders te rationalise-
ren en rechtvaardigen, kon een aantal Nederlandse oorlogsvliegers de schuldgevoelens toch niet 
geheel uitwissen en accepteren. Het lukte hen niet de opgedane ervaringen een plaats te geven in 
hun eigen levensverhaal, waardoor het aan hun geweten bleef knagen. De luchtoorlog was nu een-
maal geen sport en het doden van tegenstanders – ook al waren het vijanden – was geen natuurlijke 
handeling. De Nederlandse oorlogsvliegers, van wie de meesten slechts bij toeval in de vliegerij 
verzeild waren geraakt, waren bovendien nauwelijks voorbereid en getraind om te doden. Het feit 
dat zij in de meeste gevallen slechts ‘burgers in uniform’ waren, speelde hen hierbij parten.171 

De schuldgevoelens waren het sterkst wanneer er burgerslachtoffers vielen. De raf spande 
zich weliswaar in om bij bombardementen in bezet gebied civiele slachtoffers zo veel mogelijk te 

Een Mitchell van het 320 Squadron wordt beladen met bommen. Een aantal oorlogsvliegers kon zijn schuldgevoe-
lens voor het doden van tegenstanders en onschuldige burgers maar moeilijk verdragen.
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beperken, maar desalniettemin was meer dan eens sprake van ernstige nevenschade en een groot 
aantal burgerdoden (zie pagina’s 158-160). Dit was zeker ook het geval in Duitsland zelf, waar haast 
zonder restricties kon worden gebombardeerd en in het geval van het strategisch luchtoffensief 
de burgerbevolking zelfs het eigenlijke doelwit vormde.172 In deze gevallen konden de oorlogsvlie-
gers niet terugvallen op de hierboven genoemde mechanismen om hun handelen te rechtvaardi-
gen. Het depersonaliseren van de omgekomen burgers was bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk. De 
civiele slachtoffers, zeker die in bezet gebied, waren immers niet de vijand en waren onschuldig, 
weerloos en soms ook nog van een bevriende nationaliteit. Het was daarom niet vreemd dat Freddy 
Vas Nunes direct na een aanval op een trein in Frankrijk worstelde met de gedachte wat met “de 
arme drommels” op de locomotief was gebeurd, die hij en zijn vlieger met een paar salvo’s “de 
dood in hadden gejaagd”. Het zorgde bij de Nederlandse navigator met name voor gevoelens van 
wroeging omdat dit waarschijnlijk “goede brave Fransen” waren geweest.173 

Evenmin konden de oorlogsvliegers hun gemoed alleen sussen met wraakgevoelens of met 
het idee dat zij een rechtvaardige oorlog voerden en het morele gelijk aan hun zijde hadden. 
Zulke ‘ongemakkelijke’ gevoelens leidden overigens zelden tot het botweg weigeren van vliegop-
drachten. Alleen aan het bombardement op een opslagplaats voor v-2’s in het Haagse Bos, begin 
maart 1945, namen twee Nederlandse oorlogsvliegers van het 320 Squadron niet deel vanwege 
gewetensbezwaren. Deze ‘dienstweigering’ werd overigens zonder verdere consequenties geac-
cepteerd.174 Bekend is verder dat een aantal jachtvliegers van het 322 Squadron in de laatste oor-
logsmaanden niet ‘warm liepen’ voor de opdracht om tijdens gewapende verkenningen auto’s 
en schepen te beschieten die waren voorzien van een wit vierkant met een rood kruis. Hoewel 
was gebleken dat Duitse militairen de rode kruistekens misbruikten voor militaire doeleinden, 
konden deze vliegers zich niet met de gedachte verzoenen dat de mogelijkheid bestond dat zij 
weerloze burgers onder vuur namen. Bovendien was het in strijd met het oorlogsrecht. Uitein-
delijk hoefden zij echter nooit een dergelijk bevel uit te voeren, omdat de oorlog ten einde was 
voordat zij in zo’n situatie verzeild raakten.175 

Het (toch) plichtsgetrouw uitvoeren van vliegopdrachten leidde in veel gevallen tot ver-
twijfeling en verwarring over de vraag of hun keuze juist was geweest. Met dergelijke gevoe-
lens kampte bijvoorbeeld Jan Buning van het 90 Squadron na het bombardement op de dijk bij 
Westkapelle op 3 oktober 1944. Zijn vluchtcommandant realiseerde zich pas tijdens de aanval 
dat het bombarderen van eigen landgenoten Buning zeer moest aangrijpen en dat hij hem nooit 
op de battle order had moeten plaatsen: “As soon as possible after the landing I sent for Buning 
and apologized to him for so thoughtless an oversight. He was courtesy itself, and pointed 
out that had I been in such a position, I would have accepted the order as had he – but his 
quiet and sad demeanor was some indication of what it must have cost him.”176 Oorlogsvliegers 
voelden zich niet alleen tijdens en kort na de vliegoperaties schuldig.177 Dergelijke gedachten 
sudderden soms ook na de Duitse capitulatie nog (lang) na. Dit was zeker het geval wanneer de 
oorlogsvliegers werden geconfronteerd met de aangerichte schade en het leed als gevolg van 
bombardementen of beschietingen waaraan zij hadden deelgenomen. Waarnemer Hans van 
der Kop van het 320 Squadron vond het bijzonder moeilijk om kort na de bevrijding rond te 
lopen in het zwaar gehavende Venlo, dat hij een aantal keren had gebombardeerd. “Ik voelde 
me er niet op mijn gemak”, aldus de mld’er in zijn boek Neem het Over. Een zelfde ervaring had 
collega-vlieger Guus Haers, enkele weken na het bombardement op Breskens van september 
1944 tijdens een bezoek aan zijn geboortestreek Zeeuws-Vlaanderen. “Met een brok in de keel en 
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tranen in de ogen” hoorde hij het trieste verslag van een inwoner van het stadje aan, zo vertelde 
hij in 1964 een journalist van De Stem.178 

Zelfs geruime tijd na de oorlog konden de gevoelens van onbehagen nog door het hoofd blij-
ven spoken. Zo ontweek waarnemer Han Kosten, eveneens van het 320 Squadron, tijdens zomer-
vakanties met zijn gezin jarenlang bepaalde dorpjes in Frankrijk die hij tijdens de oorlogsperi-
ode had gebombardeerd. “Als je ouder wordt en je krijgt kinderen en kleinkinderen, dan ga je 
denken: ‘Misschien heb ik daar ook wel kinderen gedood.’”179 Vaak hielden zij deze gevoelens 
voor zichzelf, maar soms merkte hun directe omgeving er wel degelijk wat van. Robert Borger-
hoff Mulder ontdekte als klein jongetje na terugkeer van een vakantie in Zuid-Europa, begin 
jaren zestig, hoezeer de oorlog zijn vader René, die nimmer sprak over zijn tijd als oorlogsvlie-
ger bij het 320 Squadron, ook na 1945 nog in de greep hield. Terugkerend uit Italië verliet hij in 
Noord-Frankrijk plotseling de snelweg om via een lokale weg naar het plaatsje Poix te rijden. 
Het nabijgelegen vliegveld was in augustus 1943 het doelwit geweest van het 320 Squadron. “He 
broke out laughing, really rocking with uproarious mirth as we cruised round this ugly little 
place. I didn’t know what to do, what to say. (…) ‘We hit it!’, he eventually managed to gasp 
out. ‘We hit it. Poor buggers!’ We were supposed to hit the aerodrome near here, but we missed 
and hit this place! We really hit it properly. There’s nothing left of it all. Well, at least they’ve 
got a new town of it.”180 Borgerhoff Mulder was niet de enige die moeite had met het loslaten 
van de oorlogstijd. Geert Emmens, eveneens een voormalig lid van het 320 Squadron, worstelde 
bijvoorbeeld tot op hoge leeftijd met schuldgevoelens over zijn deelname aan het hiervoor al 
genoemde bombardement op Breskens.181 De schuldgevoelens van Van der Kop, Haers, Borger-
hoff Mulder, Kosten, Emmens en menige andere oorlogsvlieger, duiden erop dat zij grote moeite 

Jan Buning en zijn bemanning voor hun Lancaster van het 90 Squadron. Zij namen op 3 oktober 1944 deel aan het 
bombardement op de dijk bij Westkapelle. Begin februari 1945 sneuvelde de crew bij Mönchengladbach.
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hadden met het accepteren en een plaats geven van deze heftige gebeurtenissen. Het doden van 
tegenstanders en vooral het maken van burgerslachtoffers ging veel oorlogsvliegers uiteindelijk 
niet in de koude kleren zitten en onderhuids hielden de gevolgen van beschietingen en bombar-
dementen hen wel degelijk bezig, zowel tijdens als na de oorlog. 

Neer in vijandelijk gebied

Wanneer een gevechtsvlieger niet terugkeerde van een operatie, stond dit in raf-jargon bekend 
als ‘getting the chop’ of ‘going for a burton’. Het overkwam in totaal 240 Nederlandse oorlogsvlie-
gers. Van hen sneuvelden er 206. Dat is bijna 32% van alle Nederlandse oorlogsvliegers die vanuit 
Groot-Brittannië aan gevechtsoperaties hebben deelgenomen. Een fors aantal hiervan, 62 oor-
logsvliegers, kwam om zonder dat sprake was van vijandelijke actie. Zij verongelukten als gevolg 
van botsingen met andere vliegtuigen, door technische mankementen aan het toestel, door een 
crash tijdens de start of landing, of doordat zij met hun vliegtuig om onverklaarbare reden de 
grond in doken of tegen een berg aan vlogen. De 144 overigen (bijna 70%) sneuvelden wél door de 
uitwerking van vijandelijk vuur. Vergelijkbare cijfers voor de gehele raf en faa zijn niet voor-
handen. Wel is bekend dat veruit de meeste dodelijke slachtoffers van Bomber Command (47.268 
oorlogsvliegers, oftewel 85% van het totaal) vielen door vijandelijke actie, terwijl 8.305 man vlie-
gend personeel (15%) tijdens niet-operationele vluchten omkwam.182 Wanneer wordt aangeno-
men dat de verliezen van dit onderdeel maatgevend zijn voor de hele raf én alle verliezen tij-
dens operationele vluchten ook tot stand kwamen door toedoen van de vijandelijk vuur, kan dus 
worden geconcludeerd dat ruim twee keer zo veel Nederlandse oorlogsvliegers het leven verloren 
onder niet operationele omstandigheden. Naar de oorzaak hiervan kan slechts worden gegist. 
Wel staat vast dat dit niet kan worden toegeschreven aan een te laag opleidingsniveau, omdat de 
meeste Nederlandse gevechtsvliegers exact hetzelfde opleidingstraject doorliepen als hun Britse 
collega’s en – zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien – vaak goed geschoold waren. Moge-
lijk waren de van huis en haard verdreven oorlogsvliegers te gretig om actief deel te nemen aan 
de oorlog en namen zij daardoor onnodige risico’s. Sluitend bewijs hiervoor ontbreekt echter.

 Wanneer het boven vijandelijk gebied écht mis ging en het toestel fatale treffers incasseerde 
door vijandelijk vuur, waren de overlevingskansen uiterst gering. Zeker bij een voltreffer in het 
bommenruim of de brandstoftanks was dit het geval. Het toestel veranderde dan van het ene op 
het andere moment met een daverende klap in een enorme vuurbal of spatte uit elkaar. In zo’n 

Duitse militairen onderzoeken op 24 juni 
1941 in de omgeving van Gravelines de nog 
brandende Spitfire van de Nederlandse 
jachtvlieger André Buys. Bijna een derde 
van alle operationele Nederlandse oorlogs-
vliegers kwam als gevolg van een ongeval 
of vijandelijk vuur om het leven. Ook Buys 
sneuvelde bij de crash van zijn toestel.
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situatie maakten de inzittenden geen enkele kans om levend uit het toestel te komen. Dat was 
vaak ook het geval wanneer een deel van de vleugel afbrak, de staart werd afgeschoten of een 
motor werd afgerukt, waardoor de bommenwerper of het jachtvliegtuig in een tollende bewe-
ging stuurloos naar beneden stortte of vanaf lage hoogte de grond in dook. Af en toe echter, was 
de schade niet direct fataal en kon het vliegtuig nog even in de lucht worden gehouden. Zelfs dan 
waren echter de kansen op overleving over het algemeen beperkt, omdat de inzittenden bijna 
altijd maar enkele ogenblikken de tijd hadden om het meestal brandende vliegtuig te verlaten. 
Bommenwerperbemanningen moesten in die korte tijd hun parachute aangespen en zich een 
weg banen door de nauwe romp naar een van de ontsnappingsluiken. Jachtvliegers dienden het 
cockpitdak naar achteren te schuiven en de stoelriemen los te maken. 

Meer dan eens werden de ontsnappingskansen nog verder verkleind doordat de oorlogsvlie-
gers zelf ook geraakt waren door het vijandelijke vuur. Alleen door de helpende hand van een col-
lega of een flinke portie geluk was er in zulke gevallen nog kans op redding. Vliegtuigtelegrafist 
Rein van der Heijden van het 320 Squadron was bijvoorbeeld in juni 1944 na een Flak-beschieting 
boven Frankrijk zo zwaar gewond geraakt, dat hij het bewustzijn had verloren toen de Mitchell 
waarin hij zich bevond begon neer te storten. Desondanks wisten zijn collega’s hem snel nog zijn 
parachute aan te haken en uit het toestel te duwen. Van der Heijden overleefde daardoor op mira-
culeuze wijze, net als zijn collega’s, de vliegtuigcrash.183 Diverse jachtvliegers konden het er levend 
vanaf brengen, doordat zij uit het neerstortende vliegtuig werden geslingerd. Cornelis Ligtenstein 
van het 33 Squadron overleefde zo eind maart 1945 zijn laatste vlucht boven Noord-Duitsland. Ter-
wijl hij beklemd in zijn brandende Tempest richting aarde stortte, werd hij plotseling door de mid-
delpuntvliedende kracht weggeslingerd. Nog net op tijd kon hij zijn parachute openen.184 

Zélfs wanneer het aangeschoten vliegtuig tijdig kon worden verlaten, was er nog geen zeker-
heid op een goede afloop. Vrijwel geen enkele oorlogsvlieger had namelijk al eens een echte para-
chutesprong gemaakt. Een van de belangrijkste regels bij het gebruik van het valscherm was om 
deze niet te snel te openen. Veel oorlogsvliegers, onder wie Bob van der Stok van het 41 Squa-
dron, negeerden in het heetst van de strijd deze instructies. “Je (…) moest tot tien tellen voordat 
je trok zodat het vliegtuig je niet meer kon raken. Ik telde, ‘een, twee, drie, vier vijf, tien’ en trok 
direct, want ik had helemaal geen zin meer om nog langer te wachten.”185 Voor Van der Stok 
had dit geen consequenties: hij kwam veilig aan de grond. Sommige oorlogsvliegers verloren 
echter alsnog hun leven doordat zij bewusteloos sloegen tegen het vliegtuig, in een draaiende 
propeller terechtkwamen of met het te vroeg geopende valscherm aan het staartgedeelte van het 
vliegtuig bleven haken. Bovendien kwam het nog al eens voor dat de sprong op te lage hoogte 
werd gewaagd en de parachute niet meer of nog slechts gedeeltelijk opende, waardoor de oor-
logsvlieger alsnog zijn dood tegemoet viel. Illustratief voor de geringe overlevingskansen is dat 
van de 240 oorlogsvliegers die werden neergeschoten er uiteindelijk slechts 34 (14%) de crash of 
noodlanding konden navertellen.

Voor de overlevenden diende zich bij het op de grond komen direct een nieuw probleem aan: 
uit Duitse handen blijven. Hoewel bijna al het raf-personeel voorafgaand aan het bereiken van 
de operationele status een escape and evasion-cursus had gevolgd en was uitgerust met onder 
meer een ontsnappingspakket, was de kans om aan krijgsgevangenschap te ontkomen uiterst 
gering.186 Voor hen die dicht onder de vijandelijke kust in zee terechtkwamen of gewond op de 
grond belandden, was deze zo goed als nihil.187 Zelfs wanneer een vlieger in een betrekkelijk dun-
bevolkt gebied neerkwam, waren de ontsnappingsmogelijkheden minimaal. Duitse militairen 
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sloten namelijk onmiddellijk het gebied rond een neergekomen toestel hermetisch af en kam-
den het daarna systematisch uit op zoek naar overlevenden. De mogelijkheid om in zo’n geval 
toch nog onopgemerkt te blijven was uiterst gering. Hans van Roosendaal van het 322 Squadron 
zag bijvoorbeeld kort nadat hij in april 1945 een noodlanding had gemaakt in de buurt van Zut-
phen, een groepje militairen aan de horizon verschijnen. Hij zette het direct op een lopen in de 
tegengestelde richting totdat hij bij een diepe sloot kwam: “Daar ben ik ingesprongen en ben 
erin gebleven met alleen mijn hoofd boven water. Ach, ach, ach, wat was dat koud… Het hielp 
echter niets, want zij hadden me gezien en binnen mum van tijd werd ik kletsnat uit het water 
getrokken.”188 

De meeste van de 27 Nederlandse oorlogsvliegers die in krijgsgevangenschap raakten, wer-
den al in de eerste uren na de crash van hun toestel in de kraag gegrepen. Alleen Harry Guyt van 
het 608 Squadron en Splinter Spierenburg van het 582 Squadron bleven wat langer uit de greep 
van Duitse militairen. Guyt, die in maart 1945 boven Duitsland met zijn navigator uit hun Mos-
quito moest springen, was na een etmaal op de vlucht te zijn geweest zó vermoeid en onderkoeld 
geraakt door de winterse omstandigheden, dat hij besloot zichzelf aan te geven.189 Spierenburg, 
wiens Lancaster eind juni 1944 in Frankrijk neerkwam, viel na bijna drie weken op vrije voeten 
te zijn geweest alsnog in Duitse handen. Hij was in eerste instantie de dans ontsprongen en met 
hulp van het Franse verzet in Parijs beland, waar hij op verschillende adressen verbleef. De ver-
zetsorganisatie die zich over hem had ontfermd, was echter door de Duitse geheime dienst geïn-
filtreerd. “Op een avond werd ik gehaald door twee merkwaardig uitziende figuren. Toen wist ik 
het. Ik was het slachtoffer van een soort Frans Englandspiel. Een half uur later had ik het pistool 
van de Gestapo in mijn zij.”190 In handen van de Duitse geheime dienst viel hem voorlopig niet 
– in tegenstelling tot wat de Conventie van Genève voorschrijft – een humane behandeling ten 
deel. Na een verblijf onder abominabele omstandigheden in de beruchte Fresnes-gevangenis in 
de Franse hoofdstad, werd hij halverwege augustus samen met bijna 170 andere oorlogsvliegers 
en een groot aantal burgers op de trein gezet naar Duitsland. “Het waren veewagens, elk letter-
lijk volgestampt met zo’n negentig mensen. (…) Je kon alleen maar staan en je behoeften moest 
je gewoon maar laten lopen”, aldus Spierenburg. Na vijf dagen en nachten hield de trein halt bij 
concentratiekamp Buchenwald bij Weimar. Kaalgeschoren, zonder schoeisel en in een gestreept 
gevangenenpak leefden Spierenburg en de andere oorlogsvliegers in de volgende weken onder 

De parachutepakkerij van het 320 Squadron. 
Vrijwel geen enkele oorlogsvlieger had voor 
zijn toetreding tot de operationele gelederen 
al eens een parachutesprong gemaakt.
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gruwelijke condities in de buitenlucht, waren getuige van fusillades en moesten zelfs een etmaal 
naakt aangetreden staan. Pas in de tweede helft van oktober 1944, toen de Luftwaffe lucht had 
gekregen van de aanwezigheid van vliegend personeel in Buchenwald en hen had ‘opgeëist’, ver-
trok de groep alsnog naar het ‘normale’ krijgsgevangenkamp Stalag Luft iii.191

Slechts 7 van de 34 in vijandelijk gebied neergekomen Nederlandse oorlogsvliegers wisten 
definitief uit Duitse handen te blijven (zie bijlage iv). Dit is een iets hoger gemiddelde dan dat 
van de gehele raf, waar het percentage evaders niet meer dan 18% bedroeg.192 Deels kwam dit 
doordat de Nederlandse oorlogsvliegers zich op het continent relatief eenvoudig onder de bevol-
king konden mengen zonder al te zeer op te vallen, doordat zij vaak een aardig woordje Duits en 
Frans spraken én doordat zij op bestaande contacten konden terugvallen. Dit geluk had onder 
meer Bobby Haye van het 57 Squadron toen hij in mei 1943 met zijn parachute bij Tubbergen 
aan de grond kwam. Via Utrecht en Amsterdam belandde hij uiteindelijk in Den Haag waar 
hij op het perron nota bene een oud-leraar tegen het lijf liep.193 Die bracht hem in contact met 
de hulporganisatie van Anton Schrader (zie pagina 204). Deze zorgde er uiteindelijk voor dat 
Haye samen met een aantal Engelandvaarders en een bommenrichter van de raf in juli 1943, elf 
weken na zijn parachutesprong, met een bootje de Noordzee kon oversteken.194 

Een tweede vlieger die nog voor D-Day weer terug naar Groot-Brittannië wist te keren was Regi-
nald Overwijn, een vlieger van het 320 Squadron. Hij kwam in november 1943 in de buurt van Cher-
bourg met zijn parachute aan de grond. Een boerenjongen nam de marinevlieger mee naar zijn 
ouderlijk huis. “Ik heb daar mijn uniform uitgetrokken en de bovenkant van mijn laarzen afgehaald 
zodat ze op gewone schoenen leken. (…) Van de boer kreeg ik een oude broek, een kiel en een baret. 
Daarna was het ‘vite, vite’, wegwezen, want als de Duitsers mij bij hem zouden aantreffen zou dat 
hun leven kosten.”195 Via Cherbourg kwam Overwijn in een naburig kustplaatsje terecht, waar hij 
contact maakte met een lid van de Franse ondergrondse. Na een verblijf op meerdere schuilplaatsen 
in Parijs reisde de marinevlieger via een pilotenlijn naar Toulouse. Van daaruit trok hij met nog 

Splinter Spierenburg voor een nissenhut op een Brits vliegveld. De 
Nederlandse Lancaster-captain werd in de nacht van 28 op 29 juni 
1944 neergehaald boven Frankrijk. Na zijn arrestatie belandde hij 
enkele maanden in concentratiekamp Buchenwald.
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een aantal andere oorlogsvliegers de Pyreneeën over. Via verschillende Spaanse steden bereikte hij 
Gibraltar waar hij begin april 1944 op het vliegtuig naar Schotland stapte.196 Na D-Day slaagden nog 
eens vijf Nederlanders – allen jachtvliegers – erin de dans te ontspringen. Zij konden aan gevan-
genschap ontlopen door zich net zo lang schuil te houden, totdat het snel oprukkende front hen 
bereikte. In de meeste gevallen waren zij daardoor al weer na korte tijd terug bij hun eigen eenheid. 

Meer dan tienduizend raf-militairen belandden tijdens de oorlogsjaren in krijgsgevangen-
schap en ‘zaten hun tijd uit’ achter het prikkeldraad. Van hen hadden er, zoals gezegd, 27 de 
Nederlandse nationaliteit (zie bijlage iii). Als eersten vielen de marinevliegers Willem Bakker 
en Cornelis van Huijstee van het 320 Squadron eind augustus 1941 in Duitse handen. Zij had-
den hun Hudson voor de Noorse kust geditcht na te zijn neergeschoten door een Messerschmitt 
109.197 Opvallend was dat Van Huijstee, die bij de crash zwaargewond raakte en maandenlang 
in een ziekenhuis in Stavanger verbleef, in mei 1942 naar Nederland werd gerepatrieerd, waar 
hij zich voor verder herstel mocht herenigen met zijn vrouw in Den Helder. In 1943 – toen de 
Nederlandse reserveofficieren, beroepsonderofficieren en het dienstplichtige personeel werd 
opgeroepen – belandde de marinevlieger alsnog in een Duits gevangenkamp.198 Ook in de vol-
gende jaren vielen met enige regelmaat Nederlandse oorlogsvliegers in Duitse handen. In 1942 
waren het er acht, in 1943 vier en in 1944 waren het er wederom acht. Tijdens de laatste vier 
oorlogsmaanden in 1945 grepen de Duitsers nog vijf Nederlandse gevechtsvliegers in de kraag. 
De laatste die dit lot ten deel viel was de jachtvlieger Marinus Rackwitz van het 322 Squadron. 
Hij werd halverwege april 1945 krijgsgevangen gemaakt nadat hij genoodzaakt was geweest met 
zijn Spitfire in een uiterwaard van de Waal bij Brakel een noodlanding te maken. De gewonde 
Rackwitz werd na zijn gevangenneming met een bootje naar Rotterdam getransporteerd. “Het 
was vreemd”, aldus Rackwitz, “dat ik in 1939 via de Maas in westelijke richting vertrok [naar 
Argentinië, EvL] en nu in 1945 uit oostelijke richting terug in Rotterdam arriveerde.” Omdat de 
Duitse overgave nabij was, werd Rackwitz niet meer naar Duitsland afgevoerd. Hij maakte de 
bevrijding mee in een ziekenhuis aan de Rotterdamse Westersingel.199

Mitchell-vlieger Reginald Overwijn van het 320 Squadron (staand 
links) werd in november 1943 in de omgeving van Cherbourg neer-
geschoten. Na een lange en avontuurlijke tocht dwars door Frank-
rijk bereikte hij samen met de Britse vliegers Henry Furness-Roe 
(staand rechts) en Bill Waudby (zittend) in april 1944 Gibraltar.
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De oorlogsvliegers waren zich ervan bewust dat zij – ondanks de Conventie van Genève – in vijan-
delijk gebied niet ‘met open armen’ zouden worden ontvangen. Enkele gevechtsvliegers met een 
joodse achtergrond of een verzetsverleden, namen daarom een valse identiteit aan en beschikten 
over dog tags met een schuilnaam.200 Twee van hen moesten uiteindelijk ook metterdaad gebruik-
maken van hun nom de guerre. Boordschutter Wilhelmus Theunissen van het 320 Squadron, die 
overigens na een intercombericht verkeerd te hebben geïnterpreteerd in juni 1944 pardoes uit zijn 
geheel onbeschadigde Mitchell was gesprongen, belandde als ‘Harry Groendijk’ in Duitse krijgs-
gevangenschap. De hiervoor al genoemde Harry Guyt verdween in maart 1945 als ‘Harry Tyrrell’ 
achter het prikkeldraad.201 Van beide oorlogsvliegers werd de ware identiteit, ondanks de goede 
inlichtingenbasis van de Duitse strijdkrachten, niet achterhaald. Overigens was hun vrees voor 
represailles onnodig, want de Duitse militaire strijdkrachten behandelden gevangengenomen 
joodse vliegers en voormalige verzetsstrijders op dezelfde wijze als alle andere oorlogsvliegers. 

Dit neemt uiteraard niet weg dat de bejegening bij de gevangenneming sterk varieerde. 
Vooral de fase van de oorlog waarin deze plaatsvond en ook de locatie waar de oorlogsvlieger 
gevangen werd genomen, waren hierop van invloed. Aanvankelijk was de behandeling nog rede-
lijk humaan. Naarmate de oorlog echter voortduurde en sprake was van een toenemende verhar-
ding en steeds heftigere geweldsuitspattingen, wachtte ook de gevangengenomen oorlogsvlie-
gers een alsmaar hardere en minder correcte behandeling.202 Dit gold zeker voor diegenen die op 
Duits grondgebied terechtkwamen. Ondermeer de jachtvlieger Adriaan Bary van het 322 Squa-

Op 13 maart 1942 keerde Eelco Ferwerda, een Nederlandse jachtvlieger van het 602 Squadron, niet terug van een 
gevechtsvlucht boven Frankrijk. Nog dezelfde dag ontving zijn in Londen wonende vader een vermissingstele-
gram. Na enkele weken kwam het verlossende bericht dat Ferwerda zich in krijgsgevangenschap bevond.
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dron ondervond dit aan den lijve, nadat hij in februari 1945 met zijn nauwelijks nog bestuurbare 
Spitfire een noodlanding in de buurt van Xanten had gemaakt en daarbij zware kwetsuren aan 
zijn rug had opgelopen. Zonder enige medische hulp werd hij in een goederentrein geworpen. 
Pas drie dagen later haalden Duitse militairen in Bocholt hem er weer uit. In een slechte conditie 
kwam hij vervolgens in een hospitaal in Enschede terecht.203 

Bary mocht zich echter nog gelukkig prijzen dat hij niet werd vermoord, een lot dat alleen al 
in het laatste oorlogsjaar meer dan honderd op Duits grondgebied neergekomen geallieerde vlie-
gers beschoren was. Opgejut door onder meer minister van Propaganda Josef Goebbels, werden zij 
door de burgerbevolking of paramilitaire groeperingen als de Volkssturm of de Hitlerjugend stand-
rechtelijk vermoord. Ook Duitse militairen molesteerden af en toe neergekomen oorlogsvliegers 
of keken passief toe wanneer een woedende burgermenigte hen lynchte.204 Hoewel er geen directe 
aanwijzingen bestaan dat Nederlandse oorlogsvliegers eigenmachtig terecht zijn gesteld door 
Duitse (para)militairen of burgers, zijn wel enkelen onder uitermate verdachte omstandigheden 
vermist geraakt. Dit geldt in het bijzonder voor André van Amsterdam van het 139 Squadron. Hij 
moest in maart 1945 uit zijn Mosquito-bommenwerper springen in de buurt van Brandenburg. 
Hoewel hij zonder problemen met zijn parachute het toestel wist te verlaten, ontbreekt sindsdien 
elk spoor van hem. Mogelijk is daarom ook Van Amsterdam op de grond het slachtoffer geworden 
van op wraak beluste Duitse burgers of militairen. Vast staat dit echter niet.205

Een krijgsgevangen gemaakte oorlogsvlieger viel onder de verantwoordelijkheid van de Luft-
waffe. De meeste gevangenen werden daardoor na hun arrestatie in eerste instantie overgebracht 
naar een naburig Duits vliegveld.206 Met enige regelmaat kwam het daarbij tot een rendez-vous 
met de jachtvlieger of nachtjagerbemanning die hem had neergeschoten. Zo stonden Bob van 
der Stok en Peter van Rood, beiden jachtvlieger bij het 41 Squadron, in april 1942 oog in oog 
met hun overwinnaars: luchtazen van het befaamde in Noord-Frankrijk en België gestationeerde 
Jagdgeschwader 26.207 Meestal verliepen dit soort ontmoetingen in een ontspannen sfeer omdat 
de geallieerde vlieger blij was dat hij de crash had overleefd en de Duitse vlieger verheugd was 
dat hij (weer) een overwinning had geboekt. Weldra vertrok de Kriegsgefangene onder militaire 
bewaking naar Duitsland. Zeker in de tweede helft van de oorlog kon dit een riskante trip zijn, 
omdat geallieerde jachtvliegtuigen in die tijd met grote regelmaat het treinverkeer op de kor-
rel namen.208 De eerste bestemming in Duitsland was Auswertenstelle West, een ondervragings-
centrum ten noordwesten van Frankfurt am Main waar de oorlogsvliegers aan de tand werden 
gevoeld. Op allerlei manieren werd hier getracht om hen (militaire) informatie te ontfutselen. 
De Duitse verhoorders waren uitermate goed op de hoogte van allerlei details van de Britse en 
Amerikaanse luchtstrijdkrachten, onder meer door informatie die was aangeleverd door Duitse 
spionnen, door het afluisteren van het geallieerde radioverkeer of door nauwgezet onderzoek 
van vliegtuigwrakken.209 Daardoor kon het voorkomen dat een gevangengenomen lid van het 
320 Squadron de vraag kreeg voorgelegd “hoe commandant Burgerhout het maakte?”.210 

Hoewel de geallieerde oorlogsvliegers tijdens hun opleiding herhaaldelijk was ingeprent 
alleen hun naam, rang en dienstnummer te geven, wisten de Duitse ondervragers regelmatig 
veel meer gegevens te ontfutselen.211 Zij gebruikten hiervoor verschillende ondervragingsme-
thoden. In eerste instantie werd vaak getracht informatie los te weken door het opbouwen van 
een vertrouwensband en het doen van (valse) beloftes. Tijdens de ondervraging van Bob van der 
Stok werden bijvoorbeeld diens ouders in Den Haag opgebeld met de mededeling dat hun zoon 
krijgsgevangen was gemaakt, maar het goed maakte. “Ik kon mijn oren niet geloven”, schreef 
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Van der Stok in zijn autobiografie, “het was zo totaal anders dan ik mij voorgesteld had. Waren er 
dan toch nog menselijke moffen?”212 Mislukte deze tactiek, dan gingen de ondervragers meestal 
over op een meer hardhandige aanpak. Regelmatig dreigden de verhoorders de gevangenen te 
laten fusilleren als spion. Ook kwam het veelvuldig voor dat oorlogsvliegers in een isoleercel 
apart werden gezet en vervolgens dagenlang wakker werden gehouden in de hoop dat zij zou-
den doorslaan. Onder meer Ronny van Beers van het 322 Squadron werd met deze handelswijze 
geconfronteerd. Hij belandde in een smerige cel die wemelde van de vlooien en ander onge-
dierte. “Je bestierf het letterlijk van de jeuk. Als je er desondanks toch in slaagde om in slaap te 
vallen, kwam de wacht je om de vijf minuten porren. Toen ik na drie weken eindelijk een douche 
kreeg, herkende ik mezelf niet meer.”213

Het leven achter het prikkeldraad

Na de ondervraging vertrok de gevangene naar het Durchgangslager der Luftwaffe (Dulag Luft), 
een doorgangskamp, dat zich in een park in het centrum van Frankfurt am Main bevond. Hier 
wachtte de krijgsgevangene zijn verplaatsing af naar een van de vele permanente gevangenkam-
pen die zich vooral in Oost-Duitsland en Polen bevonden.214 Er waren tijdens de oorlogsperi-
ode verschillende soorten Kriegsgefangenenlager. In de zogenaamde Stammlager (Stalag’s) waren 
officieren, onderofficieren en minderen gezamenlijk ondergebracht, terwijl in Offizierenlager 
(Oflag’s) enkel officieren gevangenzaten. Aan ieder van de kampen was een (Romeins) cijfer 
toegekend dat correspondeerde met het militair district (Wehrkreis) waarin het was gelegen. 
Oorlogsvliegers kwamen grotendeels in de zogenaamde Stammlager der Luftwaffe (Stalag Luft’s) 
terecht, die, zoals de naam al aangeeft, organisatorisch en administratief onder de Luftwaffe res-
sorteerden.215 De Nederlandse oorlogsvliegers volgden dezelfde route als het overige raf-perso-
neel en kwamen in een groot aantal verschillende Stalag’s terecht (zie bijlage iii), waarin zich 
uitsluitend geallieerde oorlogsvliegers bevonden. Zij werden dus niet op basis van hun natio-
naliteit, maar op grond van hun vliegende functie ingedeeld. Met uitzondering van de hiervoor 
al genoemde Cornelis van Huijstee van het 320 Squadron, zijn daardoor geen oorlogsvliegers 
overgebracht naar kampen waar zich hoofdzakelijk Nederlands militair personeel bevond, zoals 
Stanislau en Neubrandenburg.

De krijgsgevangenkampen van de Luftwaffe bestonden allemaal uit een aantal compounds 
met lage houten, elektrisch verlichte woonbarakken, die waren omheind door een hoog hekwerk 
met prikkeldraadversperring. Vanuit wachttorens hielden de bewakers met een mitrailleur en 
schijnwerper een oogje in het zeil. Om vluchtpogingen te voorkomen was verder in iedere Stalag 
een speciaal team van inspecteurs actief. Dit waren speciaal getrainde Luftwaffe-militairen die 
continu het kamp doorzochten op ‘subversieve activiteiten’. Bij de gevangenen stonden zij spot-
tend bekend als ferrets. De hoofdpoort bevond zich in een klein aangrenzend barakkencomplex, 
dat bekend stond als het Vorlager. Via een tweede toegangshek kon het eigenlijke kamp worden 
betreden. In het Vorlager bevonden zich de leefruimtes en kantoren van de commandant, zijn 
staf en het bewakingspersoneel. Ook was er een ontluizingsgebouw, een magazijn voor Rode 
Kruispakketten, de ziekenboeg, een hondenkennel, een censuurafdeling voor de inkomende en 
uitgaande post en een isoleercel voor gevangenen (de zogenoemde cooler). 

Omdat officieren en onderofficieren volgens de Conventie van Genève geen gedwongen 
arbeid mochten verrichten, leefden zij in de kampen een eentonig en saai bestaan, zonder enige 
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privacy. Vaste rituelen waren het ochtend- en avondappel. De tijd werd verder vooral doorge-
bracht met rondhangen, toneelspelen, sporten, lezen, tekenen, handenarbeid, het volgen van 
‘cursussen’ en studies, het maken van wandelingen langs de afrastering en het voorbereiden van 
de maaltijden. Die bestonden dagelijks uit wat sneden zwart brood, Ersatz Kaffee, aardappelen 
en kool, aangevuld met extra’s uit Rode Kruispakketten zoals boter, biscuit, chocola, geconden-
seerde melk, sigaretten, gedroogd fruit en groente.216 Het oppakken van een cursus of studie 
kwam veelvuldig voor, omdat vrijwel alle beroepsdisciplines in het kamp aanwezig waren. “Je 
kon het zo gek niet bedenken”, zo herinnerde Willem Bakker van het 320 Squadron zich, “of er 
was iemand die daar les in kon geven. Ik had zelf ook een leerling. Hij had voor de oorlog een 
Nederlands meisje leren kennen en heb hem om die reden een paar jaar Nederlands geleerd. In 
mei 1945 kon je bijna niet meer horen dat hij geen Hollander was.”217 

Volgens artikel 50 van het in 1929 gesloten Krijgsgevangenenverdrag van de Geneefse Con-
venties mochten militairen die een vluchtpoging hadden gewaagd en wederom waren gegre-
pen, slechts krijgstuchtelijk worden gestraft.218 De Britse militaire autoriteiten juichten daarom 
aanvankelijk het uitvoeren van ontsnappingspogingen toe, niet alleen omdat de militair dan 
wellicht weer de eigen gelederen kon bereiken, maar vooral ook omdat op die manier de Wehr-
macht veel personeel moest inzetten bij de bewakingswerkzaamheden. In de diverse kampen 
kwamen hierdoor al snel geheime vluchtorganisaties tot stand, die de planning en organisatie 
van uitbraken gingen coördineren. De leiding van deze comités lag steevast in handen van een 

Na een kort verblijf in een Duits hospitaal 
in Saint Martin-d’Hardinghem, arriveerde 
jachtvlieger Eelco Ferwerda van het 602 
Squadron in het krijgsgevangenkamp Sta-
lag Luft iii bij Sagan.
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aantal al langer vastzittende gevangenen.219 Ondanks deze gecoördineerde aanpak wisten uit-
eindelijk in vijf jaar tijd slechts dertig oorlogsvliegers van de raf een zogenaamde home run te 
maken en veilig terug te keren naar Groot-Brittannië.220 Dat zo weinig krijgsgevangenen hierin 
slaagden, kwam vooral vanwege de moeilijkheid om (ongezien) uit een kamp te ontsnappen. 
Zelfs wanneer dit lukte was het een helse toer om op vrije voeten te blijven. Van belang was 
verder dat slechts een minderheid van de gevangenen, na de traumatische ervaring van neerge-
haald te worden, nog de bezieling kon opbrengen om (wederom) grote risico’s te lopen door het 
beramen en uitvoeren van uitbraakpogingen.221 Dit wil overigens niet zeggen dat er nauwelijks 
inspanningen zijn gedaan om te ontsnappen. Integendeel, tussen 1940 en 1945 werd vele tiental-
len keren geprobeerd de kampbewakers om de tuin te leiden. De meest gehanteerde methodes 
waren het knippen van gaten in de afrastering, het kamp verlaten met een vermomming en het 
graven van tunnels. De Nederlandse oorlogsvliegers speelden, ondanks hun kleine aantal, een 
prominente rol in het vluchtwerk.222 De reden hiervoor is dat zij, net als de overige van het con-
tinent afkomstige oorlogsvliegers, gemotiveerder waren dan hun Angelsaksische collega’s om 
weer aan de oorlog te gaan deelnemen. Wellicht nog belangrijker was dat zij een veel grotere 
kans maakten om de eigen linies weer te bereiken door hun taalkennis, hun bekendheid met de 
continentale gebruiken én doordat zij vaak beschikten over contacten in bezet gebied.223 

De meeste uitbraakpogingen waaraan Nederlandse gevechtsvliegers deelnamen, vonden 
plaats vanuit Stalag Luft iii, dat zich bevond nabij het stadje Sagan in Opper-Silezië. Bob van 
der Stok probeerde hier al in juni 1942, zonder succes, met een Britse collega ’s nachts onder 
het hekwerk door te kruipen. Een stuk verder kwam Peter van Rood. Vermomd als Hundeführer 
lukte het hem in de avond van 5 september zonder problemen naar buiten te wandelen en ver-
volgens op het station van Sagan in een net vertrekkende goederentrein te klimmen. Na enkele 
keren overstappen in onder meer Cottbus, Leipzig en Ulm belandde hij in het Zuid-Duitse 
stadje Tutt lingen, waar hij in de avond van 7 september de laatste trein naar Neudingen nam, 
een klein plaatsje op ongeveer vijftien kilometer van Zwitserland. Vanaf hier ging hij te voet 
verder naar Fützen, een dorpje op enkele honderden meters van de grens. Net voordat hij neu-
traal gebied wist te bereiken liep hij in de nacht van 8 op 9 september alsnog tegen de lamp: “Na 
een uur of drie kruipen en luisteren was ik halverwege de helling op, ongeveer 300 meter van 
de grens, toen ik door twee politiehonden van een terugkeerende patrouille werd opgespoord 
en hevig werd aangevallen. Ik probeerde me de honden van het lijf te houden en nog loopende 
de grens over te komen, maar dit was vergeefsche moeite, temeer daar de opgewonden grens-
soldaat op het geluid af begon te vuren. Een uur later werd ik in de kelder van de grenswacht 
opgesloten, samen met een ruwe kerel van de ‘Grenspolizei’, die er zich mee vermaakte om mij 
de geheele nacht met zijn revolver te bedreigen en mij door trappen van slapen af te houden. 
De volgende morgen, 9 september, werd ik nogal hardhandig ondervraagd. Toen het bleek, dat 
ik mij niet meer kon lospraten, deelde ik de bewakers mede dat ik een ontvluchte krijgsgevan-
gene was. Deze mededeeling werd met hoongelach ontvangen: mijn papieren bewezen, dat ik 
een Nederlandsche arbeider was en door het verhaaltje krijgsgevangene te zijn hoopte ik zeker 
uit het concentratiekamp te blijven. Ik werd nog dezelfde dag naar de s.s. Polizei-gevangenis in 
Fuetzen doorgestuurd, waar ik ruim 50 uur lang op de door de s.s. gebruikelijke manier werd 
‘ondervraagd’. Het doel was mij een bekentenis af te dwingen, dat ik als Nederlandsche arbeider 
had geprobeerd naar Zwitserland te ontvluchten. Ten slotte slaagde ik erin een s.s. officier te 
spreken te krijgen, dien ik wist te overtuigen, dat ik geen arbeider was, maar wel degelijk tot de 
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‘officiersklasse’ behoorde. Hij getroostte zich de moeite om telefonisch bij Stalag Luft iii naar 
mijn ontvluchting te informeren en ik werd ten slotte op 12 September weer aan de Wehrmacht 
overgegeven.”224 Omdat Van Rood als recidivist werd beschouwd, besloten de Duitse autoritei-
ten hem kort erna over te plaatsen naar Oflag ivc in het kasteel van Colditz bij Leipzig, waar niet 
alleen hoge geallieerde officieren, maar ook notoire ontsnappers belandden. Van Rood kwam er 
terecht in het raf-detachement, waarvan onder meer de bekende ‘legless pilot’ Douglas Bader 
deel uitmaakte. Ook vanuit Colditz zou Van Rood nog meerdere ontsnappingspogingen onder-
nemen, die echter allemaal zonder resultaat bleven.225

In Stalag Luft iii bleef vooral Van der Stok uitermate actief in het ontsnappingswerk. In 
maart 1943 verborg hij zich tijdens een ontluizingsbehandeling samen met marinevlieger Heije 
Schaper in het Vorlager. Ook deze poging liep op niets uit. Toen de volgende ochtend tijdens 
het appel bleek dat zij ontbraken, volgde een grote zoektocht en troffen Duitse militairen beide 
Nederlanders uiteindelijk aan op de zolderverdieping van het wasgebouw.226 Van der Stok was 
een paar maanden later, in juni, alweer van de partij tijdens een veel grootschaligere uitbraak-
poging die bestond uit twee gedeeltes. Als eerste zou een groep escapees, begeleid door twee 
‘Luftwaffe-militairen’, de Nederlander Dick Geesink van het 167 Squadron en de Belg Roger de 
Wever, het kamp uitlopen, zogenaamd om te worden ontluisd. Vervolgens zou een tweede groep 
gevangenen, bestaande uit zes vooraanstaande officieren onder ‘bewaking’ van de in een Duits 
uniform gestoken Van der Stok, eveneens proberen buiten het kamp te komen. De officieren 

Lange tijd bevonden zich vier Nederlandse 
oorlogsvliegers in Stalag Luft iii: Heije 
Schaper, Bob van der Stok, Eelco Ferwerda 
en Dick Geesink.
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deden zich daarbij voor als vertegenwoordigers van de krijgsgevangenen die een afspraak had-
den met de Duitse kampcommandant. De eerste groep wist zonder problemen via het Vorlager 
door de hoofdtoegangspoort weg te geraken. De tweede club vluchters kwam niet zo ver. Het 
betreden van het Vorlager verliep nog zonder problemen, maar het passeren van de hoofdtoe-
gangspoort mislukte omdat de dienstdoende Duitse bewaker onraad rook en alarm sloeg. Ook 
van de eerste groep, die inmiddels de benen had genomen, kon al snel weer iedereen worden 
gearresteerd. Met inbegrip van Dick Geesink die op een naburig treinstation tegen de lamp liep. 
“Samen met een Engelsman was ik al tot Liegnitz gekomen. We stonden op het punt een kaartje 
te kopen toen we de kamparts tegenkwamen. Die herkende ons en stuurde ons terug.”227 De straf 
voor dit soort ontsnappingspogingen bestond steevast uit een of meer weken isoleercel. De geal-
lieerde gevangenen verafschuwden stuk voor stuk het verblijf in de cooler, waar zij dagenlang in 
complete afzondering zaten in een kleine ruimte met alleen een bed en een emmer voor het doen 
van hun behoeften.228 

‘The Great Escape’

Een veel gehanteerde ontsnappingsmethode was, zoals gezegd, het graven van tunnels. Tien-
tallen keren begonnen de gevangenen met de aanleg van een ondergrondse gang. Slechts een 
enkele keer werd deze ook daadwerkelijk voltooid. Deels kwam dit doordat de zanderige en rots-
achtige bodems waarop veel kampen waren gebouwd, zich niet goed leenden voor de aanleg van 
ondergrondse gangen. Bovendien wisten Duitse bewakers heel wat graafprojecten vroegtijdig te 
ontdekken, onder meer met behulp van ingegraven microfoons. Voor zover bekend zijn Neder-
landse oorlogsvliegers twee keer betrokken geweest bij een ontsnapping uit een wél voltooide 
tunnel. De eerste keer was op 29 augustus 1943 in Stalag Luft vi bij het Oost-Pruisische Heyde-
krug. De marinevliegers Matthijs Loos en Aloysius den Boer verborgen zich op deze datum met 
48 anderen in een kort tevoren voltooide gang onder de omheining van het kamp door. Toen 
echter nog maar acht gevangenen waren ontsnapt, kreeg het Duitse bewakingspersoneel in de 
gaten wat er aan de hand was. De meeste gevangenen, onder wie beide Nederlanders, werden 
vervolgens nog onder de grond gearresteerd.229 Ongeveer gelijktijdig waren in Stalag Luft iii de 
voorbereidingen in volle gang voor een massaontsnapping door maar liefst drie tunnels. Deze 
kregen de codenamen Tom, Dick en Harry. De ingangen bevonden zich in verschillende barakken 
in de north compound en gaven ieder toegang tot een met beddenplanken gestutte schacht die 
was voorzien van een trap en leidde naar een klein compartiment negen meter onder de grond. 
Daar bevond zich onder meer een luchtpomp.230 Evenals de schacht werd ook de nauwelijks zes-
tig centimeter hoge en zestig centimeter brede tunnelgang geheel gestut met beddenplanken en 
voorzien van elektrische verlichting. Op de bodem kwam een klein houten spoorlijntje te liggen 
waarover trolleykarretjes heen en weer konden worden getrokken met een graver, gereedschap 
of zand. Het vrijgekomen zand werd door de gevangenen met behulp van een ingenieus zak-
kensysteem in de uniformbroek over het kamp verspreid.231 Uiteindelijk gelukte het begin 1944 
alleen om tunnel Harry te voltooien.232 De ingang hiervan bevond zich onder een potkachel in 
een kamer van barak 104. De totale lengte bedroeg meer dan honderd meter. Omdat het te zwaar 
was het wagonnetje over deze afstand over het spoor te trekken, kwamen op ongeveer vijfen-
dertig en zeventig meter twee iets verbrede gedeeltes die als Piccadilly Circus en Leicester Square 
bekend kwamen te staan en waar moest worden ‘overgestapt’ op een ander trolleywagentje.233 
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Kort voor het gereedkomen van Harry werd een lijst opgesteld van ruim tweehonderd gevange-
nen die in aanmerking kwamen om deel te nemen aan de ontsnapping. De eerste dertig ontsnap-
pers die door de tunnel zouden gaan, waren allemaal zeer nauw betrokken geweest bij de aanleg 
en maakten de meeste kans een home run te maken. Tot deze groep uitverkorenen behoorde ook 
Bob van der Stok, die als nummer achttien zou mogen vertrekken. Dick Geesink en Heije Schaper 
bevonden zich aanzienlijk lager op de lijst.234 Op 24 maart was het zover. Aan het begin van de 
avond verzamelden de ruim tweehonderd escapees zich in barak 104. Zij waren hoofdzakelijk in 
burgerkleding uitgedost en voorzien van valse papieren. De uitvoering van het ontsnappingsplan 
stuitte evenwel direct op problemen. Nadat met veel moeite in de bevroren grond een opening was 
gemaakt bleek dat de tunnel – ondanks diverse berekeningen vooraf – enkele meters te kort was. 
De opening bevond zich nu in het open terrein tussen het hekwerk en het bos, terwijl vooraf de uit-
gang in het bos zelf was gepland. De organisatie besloot desondanks de uitbraak niet af te blazen. 
Om de kans op ontdekking door patrouillerende schildwachten zo klein mogelijk te maken, werd 
een touw van de ladder naar de bosrand gespannen. Iedere gevangene kreeg opdracht om degene 
die na hem uit de tunnel kwam vanuit het bos met een paar rukjes aan het touw te laten weten 
wanneer de kust veilig was. Dit proces zorgde voor ernstige vertraging. Voor oponthoud zorgden 
verder ook kleine instortingen en een Brits bombardement op Berlijn, waardoor tijdelijk alle ver-
lichting in het kamp werd gedoofd en het ook in de tunnel aardedonker was. 

Omdat Van der Stok hoog op de lijst stond daalde hij nog betrekkelijk vroeg in de avond in 
de schacht af en nam hij vervolgens plaats op een van de trolleywagentjes. Daarna begon het 
eerste hoofdstuk van zijn ontsnappingsavontuur; de verplaatsing naar de tunneluitgang: “Mijn 
koffertje voor mij houdend, lag ik plat op het wagentje en gaf het rukje dat ik klaar was om 
voortgetrokken te worden. Toen leerde ik ook dat een gat van zestig bij zestig centimeter voor 
een man op een trolley maar een heel nauwe doorgang was. Verscheidene malen schuurde ik met 
mijn schouders of met mijn billen langs het hout van de wanden. Het was ook ijskoud. In Pic-
cadilly Circus stapte ik over naar het volgende treintje dat mij naar Leicester Square zou vervoeren. 
(…) Tussen Piccadilly en Leicester raakte ik beklemd tussen de wanden. Er verschoven een paar 
planken en mijn wagentje was van de rails af. Ik voelde rukken aan het touw, maar ik stond stil. 
Heel voorzichtig schoof ik mij naar achteren van het wagentje af, zodat ik iets meer ruimte had 
en de twee planken weer behoorlijk onder de dakplanken kon schuiven. Daarna zette ik de trolley 
weer op de rails en gaf het signaal om te trekken.”235 

Van der Stok kwam ongezien uit de tunnel, maar voordat hij goed en wel op weg was, hield een 
Luftwaffe-militair hem in het bos bij het kamp staande. Hij redde zich uit de penibele situatie door 
zich voor te doen als een Nederlandse arbeider die vanwege het bombardement zijn toevlucht had 
gezocht in het bos. De Duitse militair geloofde zijn verhaal en begeleidde hem vervolgens zelfs per-
soonlijk naar het station van Sagan, waar hij zich tussen de wachtende passagiers mengde.236 Via 
Breslau, waar hij een treinkaartje kocht naar Alkmaar, belandde Van der Stok ’s ochtends in Dres-
den. Omstreeks dezelfde tijd was de tunnel ontdekt. Er waren op dat moment tachtig gevangenen 
ontsnapt, van wie er vier, die zich nog dicht bij de tunneluitgang bevonden, alweer snel konden 
worden ingerekend. Ondertussen moest Van der Stok in Dresden bijna de hele dag wachten op de 
volgende trein. Om controles op het station te ontlopen, liep hij het centrum in en spendeerde 
het grootste deel van de dag in twee bioscopen. Tegen de avond nam hij de tram naar het station 
en vertrok naar Bentheim. Onderweg controleerden Duitse agenten vier keer zijn valse papieren. 
Daarin stond hij vermeld als de Nederlandse arbeider Hendrik Beeldman.237 
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In Nederland aangekomen reisde hij via Oldenzaal naar Utrecht. Met behulp van professor Janus 
Jongbloed – die voor de oorlog als vliegerarts op Soesterberg werkzaam was geweest – en een 
bevriende collega-professor dook hij korte tijd later onder in Amersfoort bij een politieagent en 
zijn gezin. Na zo’n twee weken nam Van der Stok de trein naar Limburg, waar hij met hulp van 
enkele smokkelaars de grens overstak. In Hasselt aangekomen legde hij contact met een in Ant-
werpen wonende oom, die hem onderbracht bij een bevriende Nederlandse familie in Ukkel, een 
voorstadje van Brussel.238 Na hier enige tijd ondergedoken te zijn geweest, reisde Van der Stok 
medio mei verder als Belgische arbeider naar Toulouse in Zuid-Frankrijk. In deze Zuid-Franse 
stad wist hij contact te leggen met Maquis-verzetsstrijders. Die brachten hem, in het gezelschap 
van een groep van twintig, vooral joodse, vluchtelingen, in een barre voettocht van drie dagen 
en drie nachten over de Pyreneeën, naar de Frans-Spaanse grens. Begin juli 1944 was hij defini-
tief buiten het bereik van de Duitse opsporingsdiensten.239 Via onder meer Lerida, Zaragoza, 
Madrid en Gibraltar bereikte hij ten slotte, na veertien weken op de vlucht te zijn geweest, op 11 
juli weer Groot-Brittannië.240 

Van der Stok was de derde gevangene die na de massaontsnapping een home run wist te 
maken. Eerder waren twee Noorse vliegers teruggekeerd: Jens Muller en Per Bergsland. Deze 
beide Scandinaviërs waren als nummers 43 en 44 uit de tunnel gekomen en hadden na de uit-
braak de trein naar Stettin genomen, waar zij zonder al te veel problemen aan boord wisten te 
komen van een Zweeds vrachtschip. Daarmee arriveerden zij reeds in de ochtend van 29 maart 
in Göteborg. Kort daarna reisden zij per vliegtuig verder naar Groot-Brittannië.241 Beide Scandi-
naviërs en Van der Stok bleken uitzonderlijk veel geluk te hebben gehad. De massaontsnapping 

De tunnel Harry in Stalag Luft iii, waaruit in de nacht van 24 op 25 maart 1944 in totaal 76 gevangenen ontsnap-
ten, was ruim honderd meter lang. De ingang bevond zich onder een potkachel in barak 104 en gaf toegang tot 
een negen meter diepe schacht.
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was namelijk uitgelopen op een bloedvergieten. Direct na de ontdekking van de tunnel was groot 
alarm geslagen en een massale klopjacht op touw gezet.242 Hoewel de meeste gevangenen weer 
snel in de kraag konden worden gevat, wekte de ontsnapping grote woede op bij Hitler. Hij gaf 
het bevel alle weer gegrepen gevangenen te fusilleren, hoewel dit in strijd was met de Geneefse 
Conventies. Op aandringen van een aantal nazi-kopstukken werd dit aantal korte tijd later tot 
vijftig teruggebracht. De Gestapo bracht het zogenaamde Sagan Befehl ten uitvoer door de weer 
gearresteerde gevangenen in kleine groepjes in de bossen rond Berlijn te fusilleren. Onder de 
slachtoffers bevonden zich – behalve enkele tientallen oorlogsvliegers uit de Gemenebestlanden 
– vijf Polen, twee Noren, een Belg, een Tsjech en een Fransman. 

Om alle sporen uit te wissen cremeerden de Duitsers de lichamen van de vliegers direct 
nadat zij waren omgebracht. Het nieuws van de slachting was desalniettemin spoedig bekend in 
Stalag Luft iii en bereikte weldra ook Groot-Brittannië. Tijdens een toespraak in het Lagerhuis 
kondigde minister Anthony Eden aan dat de schuldigen vroeg of laat zouden worden berecht. 
De Britse regering hield haar woord. Kort na de Duitse capitulatie kreeg een detachement van 
de raf Special Investigation Branch opdracht een grondig onderzoek in te stellen en de daders te 
arresteren. In juli 1947 begon de eerste zitting in Hamburg. Enkele tientallen voormalige leden 
van de Gestapo kregen de doodstraf of verdwenen voor lange tijd achter de tralies. Een aantal 
verdachten kon echter niet worden getraceerd, onder meer omdat zij na het einde van de oorlog 
spoorloos waren verdwenen of zich in de Sovjet-zone in Duitsland bevonden. De tragedie van de 
massaontsnapping kreeg na de oorlog een prominente plaats in de geschiedenis van de raf. Het 
verwierf zelfs wereldwijde bekendheid door het boek The Great Escape van Paul Brickhill uit 1951, 
dat als basis diende voor de nog bekendere en gelijknamige film uit 1963, met in de hoofdrollen 
onder meer Steve McQueen, Richard Attenborough en James Garner.

De executies leidden ertoe dat na het voorjaar van 1944 nog maar weinig uitbraakpogingen 
plaatsvonden. Veel gevangenen lieten het vluchtwerk aan zich voorbijgaan, omdat zij zich maar 
al te goed realiseerden dat hun veiligheid na een uitbraakpoging niet langer was gewaarborgd.243 
Daarnaast waren veel gevangenen er na D-Day van overtuigd dat het einde van de oorlog niet lang 
meer op zich zou laten wachten.244 Dat was, zoals weldra zou blijken, te optimistisch gedacht; de 
meeste krijgsgevangenen zouden uiteindelijk pas in het voorjaar van 1945 hun vrijheid herwin-
nen. Alsof dat nog niet erg genoeg was, waren vooral de laatste maanden in gevangenschap een 
ware martelgang. Dit kwam allereerst doordat de kampen in de loop van 1944 steeds voller raak-
ten, waardoor een alsmaar groter gebrek aan voedsel en brandstof ontstond. Bovendien moesten 
weldra, door de oprukkende Sovjet-legers, een aantal kampen worden ontruimd. Als eerste vond 
in de zomer van 1944 de evacuatie plaats van Stalag Luft vi in Oost-Pruisen.245 In januari 1945 
volgden verschillende andere kampen in het oosten van Duitsland. In de bittere kou, met tem-
peraturen ver onder het vriespunt en onder hevige sneeuwval trokken mensencolonnes van dui-
zenden gevangenen te voet in westelijke richting. Achter zich trokken zij zelfgemaakte sleeën 
met zich mee die waren volgeladen met Rode Kruispakketten. Deze massa-evacuatie kwam in de 
raf-annalen bekend te staan als the long march. 

Van een georganiseerde verplaatsing was nauwelijks sprake. De gevangenen stonden nog 
amper onder bewaking, medische zorg ontbrak, drinkwater was nauwelijks beschikbaar en voor 
de voedselvoorziening waren zij geheel afhankelijk van de meegenomen Rode Kruispakketten. 
Onderdak moest iedere avond opnieuw worden gezocht en dat leidde tot grote problemen door-
dat nergens voldoende slaapruimte voorhanden was voor zulke grote aantallen mensen. Door-
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dat de gevangenen in niet al te goede conditie verkeerden, niet gewend waren aan het lopen van 
lange afstanden en evenmin beschikten over goed schoeisel en warme kleding, waren velen bin-
nen de kortste keren geheel uitgeput en kampte een groot aantal gevangenen weldra met allerlei 
aandoeningen, zoals maagontstekingen, bevriezingsverschijnselen en dysenterie.246 Gelegen-
heid om te herstellen was er nauwelijks doordat overdag continu werd doorgelopen.247 

Desondanks kwamen de meeste gevangenen na een lange en barre voettocht in het westen 
van Duitsland terecht in een aantal in alle haast uitgebreide en nieuw opgezette kampen. In de 
laatste oorlogsweken kwamen deze vaak binnen het bereik van de oprukkende Amerikaanse en 
Britse legers te liggen, waardoor de gevangenen soms wederom hun biezen moesten pakken. 
Hoewel de weersomstandigheden door de invallende lente een stuk aangenamer waren, bete-
kende dit niet dat het gevaar was geweken. Geallieerde jachtvliegtuigen bestookten herhaaldelijk 
de mensenmassa’s in de veronderstelling dat het Duitse militairen betrof, waarbij meer dan eens 
slachtoffers vielen. Vanaf de tweede helft van april kwam voor de meeste gevangenen een einde 
aan hun kwelling, toen zij in hun (tijdelijke) kampen werden bevrijd door Britse, Amerikaanse 
of Sovjettroepen. Vanaf 4 mei begon Bomber Command in het kader van Operatie Exodus met hun 
repatriëring door de lucht. In bijna 3.000 vluchten keerden ruim 72.000 geallieerde militairen 
met raf-bommenwerpers naar Groot-Brittannië terug, waar zij een gezondheids onderzoek en 
debriefing ondergingen, alvorens voorlopig met verlof te worden gestuurd. Daarmee was ook 
voor hen een definitief einde gekomen aan de oorlog.248 

Conclusie

Iedere oorlogsvlieger werd bij de uitvoering van zijn taak met tal van gevaren geconfronteerd. 
Grote risico’s liep hij vooral tijdens de uitvoering van zijn tour of operations. Het precieze aantal 
gevechtsvluchten dat de oorlogsvlieger tijdens deze cyclus moest voltooien, was afhankelijk van 
het type toestel waarmee hij opereerde en de zwaarte van de missies die op het gevechtsrooster 
stonden. Ook de Nederlandse oorlogsvliegers die waren ingedeeld bij de rafvr vielen onder 
deze regelgeving. Het mld-personeel kende, zij het pas vanaf de zomer van 1943, eveneens een 
gevechtscyclus. Voordien konden alleen sneuvelen, het opdoen van verwondingen of krijgsge-
vangenschap een einde maken aan het operationeel optreden. De tour of operations was uitermate 
belangrijk om het moreel van de oorlogsvliegers op een hoog peil te houden. Het systeem bood 
houvast en uitzicht op betere tijden. Voorafgaand aan hun plaatsing bij een operationele een-
heid, konden oorlogsvliegers zich nauwelijks een voorstelling maken van wat hen te wachten 
stond. De meesten hadden tot dan toe de vele gevaren en risico’s die gepaard gingen met de 
operationele vliegerij grotendeels genegeerd. Doordat nieuwe oorlogsvliegers een romantische 
en weinig realistische voorstelling van de gevechtsvliegerij hadden, een groot verlangen naar 
de statusverhogende positie van gevechtsvlieger koesterden én zich grotendeels onkwetsbaar 
waanden, stonden zij doorgaans te trappelen om te gaan deelnemen aan de luchtoorlog. 

Naarmate echter de vuurdoop dichterbij kwam, maakte dit zelfvertrouwen steeds meer 
plaats voor nervositeit en onbehagen. Niet zonder reden, want de kans om te worden neerge-
schoten was zeer groot. Bovendien was er continu de mogelijkheid om te verongelukken. Het was 
daarom niet vreemd dat gevechtsoperaties lichamelijk en geestelijk veel vergden. Ook Neder-
landse oorlogsvliegers gingen gebukt onder grote spanningen. Net als collega’s uit andere lan-
den probeerden zij zich op verschillende manieren hiertegen te wapenen. Twee attitudes sprin-
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gen in het oog: of ze namen een fatalistische houding aan of ze grepen alles aan in een poging 
het noodlot te ontlopen. De oorlogsvliegers die geloofden in het onvermijdelijke, negeerden de 
werkelijke omstandigheden, gaven niet langer toe aan hun angstgevoelens en bagatelliseerden 
de risico’s en gevaren. De oorlogsvliegers die alles aangrepen om hun noodlot te ontlopen, zoch-
ten onder meer houvast in een nauwgezette planning en uitvoering van de gevechtsoperaties, 
in rituelen en gebruiken en in het werken volgens vaste patronen. Ook hechtten zij grote waarde 
aan religie en bijgeloof. Overigens sloten beide houdingen elkaar niet uit. Een oorlogsvlieger kon 
bijvoorbeeld gemakkelijk een fatalistische visie hebben en tegelijkertijd ook erg bijgelovig zijn.

Ondanks de hardnekkige pogingen om angst te weerstaan, leidde het langere tijd onder grote 
spanning opereren onherroepelijk tot een zekere mate van gevechtsstress. Deze kon zich op allerlei 
manieren uiten. Een van de belangrijkste symptomen was slapeloosheid, maar ook trillen, zweten, 
gewichtsverlies en hartkloppingen waren uitingen van oorlogsmoeheid. Met rust kon een lichte 
vorm van battle fatigue vaak worden overwonnen. Zwaardere vormen van gevechtsstress konden 
alleen met psychiatrische hulpmethoden worden behandeld. Uiteindelijk is naar schatting een 
dertigtal Nederlandse oorlogsvliegers met verschijnselen van oorlogsmoeheid uit de gelederen 
verwijderd. Veel kleiner was het aantal dat om niet-medische redenen er de brui aan gaf. Slechts 
drie Nederlandse oorlogsvliegers werden beschuldigd van lafheid – lack of moral fibre (lmf) – 
omdat zij zonder medische indicatie weigerden nog langer door te vliegen. Door een combinatie 
van factoren heeft de overgrote meerderheid van de oorlogsvliegers uiteindelijk wel doorgezet. 
In de eerste plaats is dit toe te schrijven aan de strenge strafmaat die op lmf rustte. Een vlieger 
wachtte in zulke gevallen degradatie en het inleveren van zijn brevet. Dit leidde weer tot een forse 
teruggang in salaris, status en privileges; een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. 

Het in 1941 ingestelde 
Vliegerkruis.
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Dat de Nederlandse oorlogsvliegers wisten door te zetten, is eveneens toe te schrijven aan het 
feit dat zij heldere oorlogsdoelen hadden: het vaderland was bezet en dit moest ten koste van 
alles worden bevrijd. Voor een minderheid speelden ook haatgevoelens een rol. Vooral joodse 
oorlogsvliegers zonnen op wraak, omdat hun familie werd onderdrukt en vervolgd. Daarnaast 
was ook groepsdruk een niet te onderschatten factor waarom veel oorlogsvliegers het bijltje 
er niet bij neergooiden. Niemand wilde nu eenmaal onderdoen voor zijn collega’s met wie lief 
en leed werd gedeeld. Er was binnen het kleine Nederlandse contingent bovendien sprake van 
een krachtige groepscohesie en van een sterk esprit de corps. Ook dit stimuleerde oorlogsvlie-
gers door te zetten. Ten slotte was er nog het decoratiebeleid. Door de instelling van een aparte 
onderscheiding voor vliegend personeel, het Vliegerkruis, konden de oorlogsvliegers vanaf 1941 
ook openlijk voor hun daden worden beloond. Dit gebeurde veelvuldig. Uiteindelijk kregen 259 
van de bijna 650 Nederlandse oorlogsvliegers die vanuit Groot-Brittannië aan gevechtsoperaties 
hebben deelgenomen, het Vliegerkruis uitgereikt. Hoewel deze onderscheiding in waarde deva-
lueerde doordat zij zo vaak werd uitgereikt, bleef het Vliegerkruis de rol van een morale booster 
vervullen. De betekenis hiervan moet echter niet worden overschat, aangezien de meeste deco-
raties pas tegen het eind van de oorlog of zelfs daarna werden uitgereikt.

Door de bombardementen en beschietingen met vliegtuigen, verloren niet alleen veel mili-
tairen, maar ook veel burgers het leven. Hoewel oorlogsvliegers zich vaak op grote afstand van 
hun doelwit bevonden, kon het doden van vijandelijke militairen en zeker van burgers, tot 
behoorlijke morele dilemma’s en sterke schuldgevoelens leiden. De oorlogsvliegers probeerden 
deze gevoelens een plaats te geven, onder meer door te accentueren dat zij orders van hogerhand 
opvolgden, door de rechtvaardigheid van de oorlog te benadrukken en door te onderstrepen dat 
zij vanuit moreel oogpunt gezien aan de goede kant stonden. Ook het dehumaniseren, oftewel 
het ‘ontmenselijken’ van de vijand en het benaderen van de oorlog als een sportuiting, waren 
‘middelen’ om morele dilemma’s en schuldgevoelens naar de achtergrond te drukken. Dat lukte 
maar zelden volledig. De oorlogsvliegers leden daarnaast ook zelf zware verliezen door het oor-
logsgeweld. Van de bijna 650 Nederlandse militairen die aan gevechtsoperaties hebben deelge-
nomen, kwamen er 206 – bijna 32% – om het leven tijdens vliegoperaties. 

De kans om een vliegtuigcrash te overleven was betrekkelijk klein, want van alle 240 oorlogs-
vliegers die boven vijandelijk gebied werden neergeschoten, belandden er slechts 27 in krijgs-
gevangenschap en konden er maar 7 uit Duitse handen blijven en weer de eigen linies bereiken. 
Hoewel er dus relatief weinig Nederlandse gevechtsvliegers achter het prikkeldraad belandden, 
waren zij wel uitermate actief in het ontsnappingswerk. Eén oorlogsvlieger, Bob van der Stok, 
wist zelfs als een van de weinige raf-militairen, een ontsnappingspoging met succes te vol-
brengen. Hij keerde na deelname aan de bekende tunnelontsnapping, die bekendheid kreeg als 
The Great Escape, in juli 1944 terug in Groot-Brittannië. Dat verhoudingsgewijs veel Nederlandse 
oorlogsvliegers deelnamen aan ontsnappingswerk, illustreert eens te meer dat zij uiterst gemo-
tiveerd waren om op het voorste plan deel te nemen aan de oorlog. 
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Vijf Nederlandse leerling-vliegers bekijken in 1941 op een Brits vliegveld de verrichtingen van enkele van hun 
collega’s in de lucht.
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 6 | Op de grond

“Mocht het zo zijn dat deze oorlog mijn leven eist, dan neem ik met deze brief afscheid van jullie. 
Vergeet nooit, Holland kan wel eens tijdelijk onderdrukt maar nooit verpletterd worden. Hebt 
dus goede moed, alles sal recht kom. Moeke bid en wij strijden. Blijf bij ons in gedachten, bij alle 
Hollanders die in dit land zijn. De meesten hebben een moeilijke tijd. Eenigen van ons hebben hun 
leven reeds gegeven in de strijd voor vrijheid en recht en anderen zullen volgen. Nederland zal ech-
ter herleven, bloeiender en gezonder dan ooit. En het is de jongere generatie die daar voor zorgen 
moet. Ik hoop er na deze oorlog ook nog bij te horen. Vaarwel.” 
(Afscheidsbrief van officier-vlieger Koos Weber van het 320 Squadron, die in augustus 
1941 sneuvelde bij een oorlogsvlucht naar de Noorse kust.1)

Leven in een carrousel van emoties

Het dagelijkse ritme van de oorlogsvlieger stond in het teken van korte periodes van extreme 
spanning en stress, afgewisseld door soms lange episodes waarin verveling en eenzaamheid 
domineerden. Dit telkens terugkerende patroon van spanning, stress, verveling en eenzaam-
heid had grote impact op zijn persoonlijk leven. De oorlogsvlieger leefde met volle teugen omdat 
hij reeds de volgende dag zijn laatste adem kon uitblazen. Masculien gedrag domineerde hierbij 
omdat op het vliegveld en in de lucht in een mannenomgeving werd vertoefd. Hoewel zij door de 
buitenwereld werden gezien als een uniform corps d’élite, vormden oorlogsvliegers in werkelijk-
heid geen homogene groep. Vooral binnen de omheining van het vliegveld was sprake van grote 
verschillen in standing. Veel vliegend personeel zocht in de vrije uren daarom liever zijn heil 
buiten de toegangspoort, waar geen rekening hoefde te worden gehouden met rangen en stan-
den. De overgang naar het burgerleven was bovendien eenvoudig, omdat de vliegvelden in de 
meeste gevallen in het achterland waren gelegen. Oorlogsvliegers konden hierdoor in hun vrije 
uren vrijwel zonder beperkingen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Dit hoofdstuk 
gaat in op het dagelijks leven van de oorlogsvlieger en de rol die de continu wisselende emoties 
hierin speelden. Allereerst zal aan bod komen in hoeverre bij de oorlogsvliegers sprake was van 
een militaire broederschap en op welke wijze de sociale ongelijkheid onder hen tot uiting kwam. 
Vervolgens zal worden ingegaan op de vraag hoe de oorlogsvliegers op de grond omgingen met 
spanningen, verveling en eenzaamheid, op welke wijze masculiniteit zich bij hen manifesteerde 
en in hoeverre – ondanks het uiterst onzekere bestaan – relaties een rol speelden in hun leven.

Een heterogeen gezelschap

Op het eerste gezicht leken de oorlogsvliegers een tamelijk homogeen gezelschap. Het waren 
stuk voor stuk jonge militairen van tussen de twintig en dertig jaar die ten minste de rang van 



HOOFDSTUK 6278

sergeant hadden en die op het vliegveld grotendeels gescheiden van de rest van het personeel 
werkten, leefden en recreëerden. Zij hoefden op de grond nauwelijks neventaken te verrichten 
en konden zich volledig concentreren op hun vliegende bezigheden. Tijdens de diensturen, 
wanneer zij stand-by stonden, bevonden zij zich, ongeacht hun rang, in de crewroom of de dis-
persal hut, waar een sfeer van laissez faire en tolerantie hing. Dit kwam vooral doordat zij tijdens 
de gevechtsoperaties allemaal aan dezelfde gevaren blootstonden. Er heerste hierdoor in de 
squadrons een geest van saamhorigheid en kameraadschap. De oorlogsvliegers spraken elkaar 
daarom veelal aan met de voor- of bijnaam, wanneer ze althans een gelijkwaardige rang hadden. 
Ook veel Nederlandse oorlogsvliegers kregen een ‘koosnaam’, niet in de laatste plaats omdat het 
uitspreken van hun namen voor veel Britse oorlogsvliegers moeilijk was. Daarom stond Robbie 
Wijting in het 64 Squadron bekend als Witsy en luisterde Eelco Ferwerda bij het 602 Squadron 
naar de naam Backwards, omdat zijn achternaam volgens zijn collega’s overeenkomst vertoonde 
met het Britse woord forward. Verder stonden Jan Bruinier, André Buys, Dick van den Honert 
en Yoshitaro Roeper Bosch in hun eenheid – het 611 Squadron – bekend als Bruno, Vice, Honey 
en Ropy. In het 322 Squadron hadden diverse gevechtsvliegers de bijnaam ‘Neus’.2 Op het vlak 
van de verzorging genoten oorlogsvliegers tal van voordelen ten opzichte van het niet-vliegend 
personeel. Zo hadden zij recht op meer gerantsoeneerde voedingsmiddelen als melk, vruch-
tensap en eieren. Tevens kregen zij regelmatig een vitaminepreparaat voorgezet: capsules met 
kabeljauwleverolie.3 Ook zelf verzuimden zij niet hun aparte status te benadrukken. Zij trokken 
zich bijvoorbeeld niet al te veel aan van tucht en discipline, onder meer door een allegaartje aan 
kledingstukken te dragen en regelmatig de groetplicht aan de laars te lappen.4 Het 320 Squadron 

Marinejachtvlieger Charly Poublon fungeert als ‘batsman’ bij het beoefenen van airfield dummy deck landings door 
collega-vliegers. Oorlogsvliegers dienden op de grond vrijwel alleen taken te verrichten die betrekking hadden op 
het draaiende houden van het vliegbedrijf.
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vormde hierop overigens een uitzondering. Bij de marine-eenheid was, zeker tot medio 1942, 
wel degelijk sprake van een strakke discipline en hiërarchie.5 Belangrijkste oorzaak hiervan was 
dat de eenheid aanvankelijk onder leiding stond van een zeeofficier. Ook zijn staf bestond gro-
tendeels uit beroepspersoneel van de marine. Zij waren opgegroeid met geheel andere tradities 
en gebruiken, waarbij van huis uit sprake was van een meer formele omgang tussen de verschil-
lende categorieën personeel.6 

Op het eerste gezicht leken de oorlogsvliegers dus een tamelijk egalitaire, uniforme groep 
die ten opzichte van het niet-vliegend personeel allerlei privileges genoot. Dit laatste was zeker 
waar, maar binnen de groep vliegers was er nader beschouwd tevens sprake van grote sociale, 
hiërarchische en etnische verschillen. Het duidelijkst zichtbaar voor de buitenwereld en ook het 
meest ingrijpend, was de scheiding tussen officieren en onderofficieren. Voor officiersfuncties 
kwamen in principe enkel gentlemen in aanmerking die van goede afkomst waren en een dege-
lijke opvoeding en opleiding (op een kostschool) hadden genoten.7 De onderofficierscategorie 
was bestemd voor vrijwilligers uit de wat minder goede milieus. Zij hadden niet zo veel ver-
antwoordelijkheden als de officieren, kregen een lager salaris en genoten minder voorrechten. 
De strikte scheiding tussen beide groepen bleef de gehele oorlog in stand en had tot gevolg dat 
officieren en onderofficieren op de grond steevast niet dezelfde status en privileges genoten, 

Boordschutters van het 320 Squadron doden in juni 1944 op Dunsfold de tijd met het leggen van een kaartje en het 
lezen van een tijdschrift. Het dagelijks leven van de oorlogsvlieger bestond voor een belangrijk deel uit rondhan-
gen en wachten.
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terwijl zij in de lucht exact dezelfde taken uitvoerden en aan dezelfde gevaren waren blootge-
steld. Buiten de dagelijkse werkzaamheden op het vliegveld hadden beide categorieën personeel 
nauwelijks contact met elkaar. Zo maakten zij bijvoorbeeld gebruik van afzonderlijke messes. 
Die van de officieren was (uiteraard) het meest luxe ingericht. De onderofficiersmess was iets 
minder comfortabel, maar beschikte wel veelal over dezelfde voorzieningen. 

Dit gold niet voor de airmen’s mess, die was bestemd voor personeel met een rang lager dan 
die van sergeant. Deze fungeerde uitsluitend als eetlokaal. Voor recreatieve bezigheden moesten 
de korporaals en soldaten hun vertier voornamelijk zoeken in de kantine van de Navy, Army & Air 
Force Institutes (naafi).8 Dat minderen niet over een eigen mess beschikten, hield verband met 
het feit dat de raf vanaf het begin van de oorlog geen vliegend personeel had met een rang lager 
dan sergeant. Ook de slaap- en woongedeeltes voor officieren en onderofficieren verschilden in 
comfort. Op de compactere vóór de oorlog aangelegde bases beschikten officieren meestal over 
een eigen kamer. Onderofficieren moesten hun slaapvertrek altijd met een of meerdere collega’s 
delen.9 Op de tijdens de oorlog gebouwde stations bevonden zowel de officiers- als de onder-
officiersonderkomens zich doorgaans in de weinig comfortabele nissenhutten. Onderofficie-
ren woonden hierin vaak met wel tien tot vijftien collega’s, terwijl officieren met veel kleinere 
groepjes van deze onderkomens gebruik maakten.10 

In tegenstelling tot onderofficieren en minderen, hadden officieren ook standaard een 
privé bediende, de batman. De werkzaamheden van de batman bestonden uit het ’s morgens wek-
ken van de officier met een kop thee, het schoonhouden en opruimen van zijn kamer, het poet-
sen van zijn schoenen en het wassen en stomen van zijn kleding.11 In de eerste oorlogsjaren had 
vrijwel iedere officier een eigen batman. In deze tijd waren de oppassers ook nog vaak burger-

Op de uitgestrekte vliegvelden beschikte de 
naafi niet alleen over vaste schaftlokalen, 
maar ook over rijdende kantines. Vooral 
tijdens tea time waren deze populair.
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bedienden of militairen van een lage rang, meestal oudgedienden uit de Eerste Wereldoorlog. 
Toen de oorlogseconomie op volle toeren ging draaien en er aan arbeidskrachten een steeds 
groter gebrek ontstond, maakten op de vliegvelden de meeste mannelijke oppassers plaats voor 
vrouwen van de waaf, die, als batwoman, vaak meerdere officieren onder hun hoede kregen.12 
Dit was volkomen vanzelfsprekend volgens navigator Freddy Vas Nunes van het 157 Squadron: 
“Het was natuurlijk ook belachelijk, dat zo’n man werd gebruikt om mijn schoenen te poetsen.”13 
Op de Britse marineschepen, waar tijdens de oorlogsjaren geen vrouwen werden toegelaten, 
bleef wel de hele oorlog lager marinepersoneel de taak van batman vervullen.14 Onderofficieren 
waren zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun slaapvertrek en hun kleding, hoe-
wel op sommige vliegvelden een laundry service actief was. 

Nog op tal van andere manieren kwamen de rangverschillen tot uitdrukking. Zo was het in de 
bus van het vliegveld naar de dichtstbijzijnde stad bijvoorbeeld gebruikelijk dat de voorste plaat-
sen werden ingenomen door officieren, de middelste door onderofficieren en de achterste stoe-
len door minderen.15 In tegenstelling tot het vooroorlogse beroepspersoneel, dat gewend was aan 
deze gang van zaken, konden veel oorlogsvrijwilligers zich maar moeilijk vinden in deze starre 
verdeling. “Het spleet het squadron in tweeën en wij waren in de sergeantenmess eigenlijk twee-
dehands burgers”, aldus Hans van Roosendaal van het 322 Squadron.16 Officieren en onderofficie-
ren bevonden zich dus alleen tijdens diensturen – bij de voorbereiding van een gevechtsvlucht, 
de uitvoering daarvan en bij de debriefing – in elkaars gezelschap. Vooral bij tweekoppige beman-
ningen was daardoor soms sprake van een uiterst merkwaardige situatie, waarbij zij rondom de 
uitvoering van een gevechtsvlucht intensief met elkaar samenwerkten en voor overleving van 
elkaar afhankelijk waren, terwijl zij terug op de thuisbasis weer ieder hun eigen weg gingen.17 
Sommige oorlogsvliegers anticipeerden hierop. Voor Pim de Bruyn Kops van het 320 Squadron 
was het bijvoorbeeld aanleiding om te verzoeken zijn bevordering tot officier uit te stellen tot na 
de oorlog. “Ik heb gezegd: ‘Zolang ik in oorlogstijd een bemanning heb die sergeant is, blijf ik ook 
sergeant. Stuur mijn aanvraag tot officier maar in, zodra de oorlog is afgelopen.’”18

Terwijl er in raf-eenheden dus een scherpe tweedeling bestond tussen officieren en onder-
officieren, was er in het 320 Squadron zelfs sprake van een driedeling. Het vliegend personeel 
van de marine-eenheid bestond namelijk niet alleen uit officieren en onderofficieren, maar ook 
uit minderen met een rang lager dan die van sergeant. Deze laatste groep – voornamelijk boord-
schutters en vliegtuigtelegrafisten, maar ook enkele vliegers – profiteerde amper van zijn vliegende 
status. Minderen kregen weliswaar een vliegtoelage, maar ontbeerden beddengoed met lakens, een 
(redelijk) passend salaris en de speciale maaltijden. Bovendien hadden zij naast hun vliegende 
taak ook nog eens corveediensten. Dit zette begrijpelijkerwijs kwaad bloed. Het noodgedwongen 
gebruikmaken van de manschappenkantine voor grondpersoneel omdat – zoals gezegd – de raf 
geen vliegend personeel met een rang lager dan sergeant kende, versterkte die ergernis nog eens. 
Niet alleen moesten zij daardoor dagelijks in de rij staan met het niet-vliegend personeel om ‘te 
worden opgeschept’, ook kwam het regelmatig voor dat de kantine al gesloten was wanneer zij 
laat in de avond of ’s nachts terugkeerden van een gevechtsmissie. Er zat dan niets anders op 
dan met een lege maag het bed op te zoeken of buiten het vliegveld “van het eigen zakgeld een 
portie patat te kopen”.19 Een ander gevolg van deze – voor de raf unieke situatie – was dat zij zich 
in een tamelijk geïsoleerde positie bevonden en nauwelijks met collega-oorlogsvliegers in aanra-
king kwamen. Pas in het voorjaar van 1942 kwam verandering in deze situatie. Doordat de nieuw 
aangetreden squadroncommandant, Karel Meester, blijk gaf van een meer humane inborst én 
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doordat de hele situatie bij Britse en Canadese collega’s in toenemende mate op onbegrip en 
ontzetting stuitte, mochten minderen met een vliegende functie vanaf begin juni 1942 in de 
onderofficiersmess van het vliegveld verblijven, terwijl zij ook geen corveediensten meer hoef-
den te verrichten.20 Als klap op de vuurpijl kreeg het vliegend personeel met een rang lager dan 
sergeant eind september 1943 ook nog een eigen eetgedeelte in de airmen’s mess.21

Er bestonden ook grote verschillen tussen oorlogsvliegers op basis van nationaliteit en etni-
citeit. Het niet-Britse personeel kon, zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, globaal worden verdeeld 
in drie groepen: militairen afkomstig uit de bezette Europese landen, vrijwilligers uit neutrale 
landen en personeel dat uit een van de Gemenebestlanden kwam. Vaker wel dan niet bestonden 
de Britse eenheden hierdoor uit een mengelmoes van nationaliteiten. “Een ware Volkenbond”, 
zo typeerde bijvoorbeeld jachtvlieger Loekie Meijers het 602 Squadron waarin hij in 1942 enige 
tijd diende.22 Enerzijds kon de samenstelling van eenheden met personeel van verschillende ach-
tergronden en nationaliteiten de groepscohesie versterken, omdat hierdoor een gezonde onder-
linge rivaliteit ontstond en het personeel uit de verschillende landen zich aan elkaar optrok.23 
Anderzijds kon het ook tot fricties leiden. Daarvan was onder meer sprake tussen Britse militai-
ren en die uit de Gemenebestlanden. Met name beroepsmilitairen waren soms behoorlijk scep-
tisch over de kwaliteit van het Canadese, Australische, Nieuw-Zeelandse of Zuid-Afrikaanse 
personeel. De ‘colonials’ zouden vanwege hun afkomst uit een meer egalitaire samenleving en 
hun vaak lagere opleidingsniveau, onvoldoende discipline en doorzettingsvermogen hebben 

Op Zaventem waren de leefomstandigheden in vergelijking met andere vliegvelden in bevrijd gebied behoorlijk 
comfortabel. In de knusse kamer van George van Dam Merrett, Jan Maas en Bert de Haan van het 320 Squadron 
(van links naar rechts) hangen aan de muur zelfs nog de pin-up’s en propagandafoto’s van de vorige bewoners. Als 
tafel hebben zij zich een geïmproviseerd ‘bomvin-meubel’ toegeëigend. 
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om op effectieve wijze gevechtsopdrachten te kunnen uitvoeren.24 Doordat dit hen meer dan 
eens op hardvochtige wijze duidelijk werd gemaakt, voelden veel buitenlandse militairen zich 
lang niet altijd op hun gemak in de raf.25 Deze situatie vloeide voort uit de omstandigheid dat 
het beroepspersoneel, hoewel sterk in de minderheid na 1939, de belangrijkste sleutelposities 
innam, waardoor hun nog sterk traditionele en zeker niet breed gedeelde ideeën, toch van grote 
invloed waren op het reilen en zeilen binnen de raf. Tot een echte uitbarsting kwam het uitein-
delijk nooit, hoewel de gevoeligheden wel tot het einde van de oorlog doorsudderden. 

Ook etniciteit zorgde voor verdeeldheid onder het vliegend personeel. Een klein aantal oor-
logsvliegers had een donkere huidskleur. Aan het begin van de oorlog was namelijk de zoge-
noemde colour bar opgeheven, waardoor het voor hen voortaan mogelijk was het raf-uniform 
aan te trekken. Volgens schattingen van het Air Ministry telden de gelederen begin 1945 ruim 
vierduizend kleurlingen. Van hen had een klein aantal, 420 man, een vliegende functie.26 Hoewel 
in de media veel positieve aandacht werd geschonken aan de deelname aan de luchtstrijd door 
niet-blanke oorlogsvliegers, bleven raciale vooroordelen en discriminatie tot het einde van de 
oorlog de kop opsteken.27 Ook een aantal Nederlands-Indische oorlogsvliegers met een donkere 
huidskleur werd hiermee geconfronteerd. Zo kreeg de op Java geboren en getogen marinejacht-
vlieger Harry Moekardanoe van het 1844 Squadron van de faa in 1945 weliswaar een goede half-
jaarlijkse beoordeling, maar werd tevens vastgesteld dat hij zich op een aantal punten nog kon 
verbeteren. Dat hij ‘tekortkomingen’ vertoonde, was volgens zijn commandant echter gemak-
kelijk te verklaren: “He is a Javanese and as such his defects are inherent.”28

Ten slotte werkten de statusverschillen onder de oorlogsvliegers door. Van groot belang was 
hierbij in de eerste plaats de functie die zij uitvoerden. Zowel in de raf als in de faa genoot 
de vlieger veruit het meeste aanzien, gevolgd door de waarnemer, de vliegtuigtelegrafist en de 
luchtschutter.29 Deze pikorde kwam op allerlei manieren tot uiting. Vliegers kregen bijvoor-
beeld veel vaker een onderscheiding uitgereikt dan militairen die behoorden tot de andere cate-
gorieën vliegend personeel. Ook stonden squadrons in de raf en de faa bijna allemaal onder 
bevel van een officier met een vliegbrevet.30 De bijzondere status van de vlieger was tevens een 
belangrijke reden waarom in meerkoppige bemanningen de vliegtuigbestuurder ongeacht zijn 
rang, altijd als de gezagvoerder optrad.31 De vlieger was als ‘skipper’ eindverantwoordelijk voor 
de gang van zaken aan boord, nam de beslissingen en diende in een noodsituatie een vliegtuig 

Harry Moekardanoe, Simon de Ridder en 
Alexander Smith (van links naar rechts) 
dienden als jachtvlieger in de faa. De Rid-
der en Smith kwamen allebei in maart 1944 
om het leven bij een vliegongeval.
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pas te verlaten nadat de overige crewleden waren gesprongen.32 Deze situatie, waarbij de functie 
en niet de rang, bepalend was voor wie de bevelen gaf, was uniek in de militaire wereld. Het kon 
echter ook problemen in de hand werken. In gemengde crews waarvan de vlieger een onder-
officier was en over weinig leiderschapskwaliteiten en natuurlijk overwicht beschikte, konden 
beslissingen soms openlijk ter discussie worden gesteld door de officieren in zijn crew. Dit kon 
vanzelfsprekend in de lucht en op de grond tot flinke spanningen leiden en zelfs een negatieve 
uitwerking hebben op het moreel, de discipline en de groepscohesie. 

Behalve de functie als zodanig, was ook nog de hoeveelheid gevechtservaring van invloed op 
de status van een oorlogsvlieger. Nieuwe en ervaren krachten in een squadron waren, terwijl zij 
hetzelfde uniform droegen en dezelfde rang hadden, “een wereld van elkaar verwijderd”. Begin-
nelingen konden zich immers amper een voorstelling maken van wat hun te wachten stond.33 
Pas nadat zij een aantal gevechtsopdrachten hadden uitgevoerd, mochten zij zich tot de vaste 
waarden van de eenheid rekenen. Vaak had de vlieger of bemanning dan tevens de beschikking 
over een ‘eigen’ vliegtuig. Veel oorlogsvliegers koesterden hun persoonlijke toestel en konden 
hevig teleurgesteld zijn wanneer het verloren was gegaan. Soms leken zij daar nog meer mee 
in hun maag te zitten, dan met het niet terugkeren van de squadroncollega(’s) die het vliegtuig 
bemande(n). “Vanochtend vloog iemand in mijn geliefkoosd toestel en kwam er niet mee terug. 
Echt vervelend, want je gaat erg van zo’n toestel houden”, schreef marinejachtvlieger Folef 

Een Seafire van de faa in september 1943 op het vliegveld Yeovilton. Marinejachtvlieger Folef d’Aulnis de 
Bourouill van het 887 Squadron vond het bijzonder spijtig dat zijn ‘persoonlijke’ Seafire in mei 1944 tijdens een 
gevechtsvlucht met een collega-jachtvlieger verloren ging.
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d’Aulnis de Bourouill van het 887 Squadron van de faa in mei 1944 over het neerschieten van 
zijn Seafire-jachtvliegtuig. Hij repte met geen woord over de vlieger die niet was teruggekeerd.34 

Spanning en ontlading

De oorlogsvliegers vormden dus, ondanks de gedeelde ervaringen tijdens gevechtsoperaties, de 
overwegend jonge leeftijd en het feit dat zij deel uitmaakten van een corps d’élite, veel minder een 
egalitaire militaire broederschap dan op het eerste gezicht leek. Dit neemt niet weg dat zij wel 
steeds met grotendeels dezelfde emoties en gevoelens te maken kregen. Voor de taakuitoefening 
zaten zij immers allemaal in hetzelfde schuitje, waarbij zij even grote gevaren liepen. Zij werden 
ongeacht hun rang, functie of etniciteit telkens geconfronteerd met de terugkerende cyclus van 
opbouwende stress, grote angst tijdens de vlucht zelf en ontlading na de behouden terugkeer. 
In periodes waarin nauwelijks vliegoperaties plaatsvonden, domineerden juist gevoelens van 
eenzaamheid en verveling. In het dagelijks leven van de oorlogsvliegers stonden dus globaal vier 
emoties centraal: angst, opluchting, verveling en eenzaamheid. De scheidslijnen tussen deze 
gevoelens zijn overigens niet heel ‘hard’. Angst kon immers gemakkelijk resulteren in opluch-
ting na een geslaagde missie, terwijl een oorlogsvlieger die zich verveelde ook tegelijkertijd door 
eenzaamheid kon worden overmand. 

In het vorige hoofdstuk is al uitvoerig stilgestaan bij de angstgevoelens waarmee de uitvoe-
ring van vliegoperaties gepaard kon gaan. Vroeg of laat leidde dit tot een toename van gevechts-
stress en een zekere mate van oorlogsmoeheid. De kans hierop was vooral aanwezig in periodes 
waarin zeer intensief werd gevlogen. De oorlogsvliegers waren dan vrijwel dagelijks in touw en 
stegen soms zelfs meer dan één keer per etmaal op voor een gevechtsmissie. Dat de kans op over-
leving klein was werd telkens weer onderstreept doordat na terugkeer van een missie bekende 
gezichten in de mess ontbraken en bedden in het slaapvertrek onbeslapen bleven. “Het eerst[e] 
wat we ’s morgens vlug deden was bedden tellen. En als we dan zo’n stel lege bedden tegenkwa-
men dan kregen we weer een klap in ons gezicht en zonk de moed ons in de schoenen”, vertelde 
boordschutter Gerrit van der Wee van het 320 Squadron, die zijn eigen overlevingskansen in het 
voorjaar van 1942 inschatte op “maximaal 3 maanden”.35 Om te voorkomen dat lege plekken in 
de slaapvertrekken het moreel negatief zouden beïnvloeden, werden na een vermissing de per-
soonlijke goederen van de oorlogsvlieger verzameld en het bed toegewezen aan een verse kracht. 
Dit gebeurde volgens Guus Haers van het 320 Squadron vliegensvlug: “’s Morgens vroeg zag je 
een Rode Kruisauto langs de barakken rijden om de spullen op te halen van de jongens die niet 
waren teruggekomen.”36 

Af en toe werd deze opdracht zelfs zó snel gegeven, dat bij nader inzien bleek dat de betref-
fende oorlogsvlieger helemaal niet was neergeschoten, maar alleen had moeten uitwijken naar 
een ander vliegveld of gewoon door omstandigheden ver achterop was geraakt. Dit laatste over-
kwam Willem Thorbecke en zijn bemanning van het 622 Squadron, toen hun Lancaster tijdens 
het dramatische bombardement op Dresden in februari 1945 boven het doelgebied werd getrof-
fen door de Flak, waardoor een van de motoren uitviel. De bommenwerper moest vervolgens op 
drie motoren met een zeer sterke tegenwind terugvliegen naar Mildenhall. Lange tijd na de rest 
van het squadron landden Thorbecke en zijn bemanning op hun thuisbasis. Eenmaal terug in 
hun slaapvertrekken bleek dat hun eigendommen al waren ingepakt en uit de kamers waren ver-
wijderd: “Upon landing, some two hours after the rest of the squadron had returned, we found 
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the debriefing hall closed, our crew truck gone from our usual parking position, which meant 
that we had a good one mile walk to the mess. When I reached my room at about 4 am I found 
that every possession (even my tooth brush) had been taken away (…). We had been given up 
for dead. Fortunately there was soap in the bathroom, and I took a bath, said a prayer and went 
naked to bed.”37 

Het vrijwel continu in de weer zijn met het voorbereiden en uitvoeren van gevechtsvluchten 
ging vanzelfsprekend gepaard met een hoge mate van spanning, waardoor zowel op de grond als 
in de lucht continu het mogelijk sneuvelen of verongelukken in het achterhoofd rondspookte. 
De Britse luchtmachtleiding realiseerde zich maar al te goed dat op de grond alles in het werk 
moest worden gesteld om de lichamelijke en vooral geestelijke gevolgen van de vliegstress te 
beperken. Oorlogsvliegers dienden daarvoor, tussen de gevechtsvluchten door, zo veel mogelijk 
verpozing te krijgen. Tevens behoorden voldoende recreatieve mogelijkheden voorhanden te 
zijn.38 Wanneer zij van tijd tot tijd even hun zinnen konden verzetten, werd hun zowel lichame-
lijk als geestelijk de mogelijkheid geboden te recupereren en konden zij beter en vooral langer de 
extreme angsten en spanningen van het vliegen weerstaan. “When they’re off the job”, zo vond 
een vliegveldcommandant van Bomber Command, “they should have as much recreation as pos-
sible. Once every eight to ten days a squadron should have a day off, whatever the work. The crew 
will last longer, though the effort may be submaximal, the long term economy will be worth 
it.”39 Over het algemeen werd het beleid om de oorlogsvliegers tussen de gevechtsvluchten door 
zo veel mogelijk rust en recreatie te bieden inderdaad doorgevoerd. Een van de belangrijkste 
maatregelen betrof het op stand down plaatsen van eenheden zodra een missie werd afgeblazen, 
bijvoorbeeld vanwege slechte weersomstandigheden. Gedurende de rest van de dag zouden zij 
dan niet meer worden ingezet. Oorlogsvliegers konden hierdoor voor even het knagende gevoel 
van spanning en angst achter zich laten.40 

De meerderheid gaf er overigens de voorkeur aan de vrije uren niet op, maar buiten de basis 
door te brengen omdat, zoals we hiervoor hebben gezien, er binnen de vliegveldbegrenzing 
sprake was van grote hiërarchische verschillen. Veel oorlogsvliegers, die weinig op hadden met 
de militaire regels en gebruiken, vertoefden daarom veel liever in een pub in de directe omge-
ving van het vliegveld, waar in een ongedwongen sfeer, zonder beperkingen van rangen en stan-
den met elkaar kon worden omgegaan.41 Bijna ieder vliegveld had wel een of meer eigen stam-
kroegen in de directe omgeving. Deze groeiden weldra uit tot een soort ‘all ranks messes’.42 Deze 
behoefte gold zeker voor bommenwerperbemanningen die uit zowel officieren als onderofficie-
ren bestonden.43 De Engelse pubs waren voor deze crews volgens Jaap ’t Hart, wiens bemanning 
bij het 103 en 156 Squadron uit beide categorieën personeel bestond, “ideaal om elkaar te leren 
kennen”.44 Ook voor jachtvliegers, die weliswaar niet te maken hadden met andere bemannings-
leden, maar in de lucht nauw moesten samenwerken met collega-vliegers van verschillende 
rangen en standen, bood de pub volgens Jan Flinterman van het 222 Squadron grote voordelen: 
“Hier kwamen we met z’n allen bij elkaar, onderofficieren, officieren, squadroncommandanten, 
en ook de wing commander. (…) Zo werd een groot gedeelte van het onderling vertrouwen en 
kameraadschap gevormd, die in de lucht zo belangrijk en noodzakelijk zijn om een hecht team 
te vormen.”45 Een probleem vormde wel de bereikbaarheid van de cafés en dansgelegenheden 
buiten het vliegveld. Omdat de meeste raf-bases op het platteland waren gesitueerd, waren er 
vaak nauwelijks busverbindingen met de omliggende plaatsen. Diverse vliegveldcommandan-
ten staken – omdat zij het van groot belang achtten dat de oorlogsvliegers in een burgeromge-
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ving konden recreëren – veel energie in het openen en in stand houden van buslijnen tussen de 
basis en de dichtstbijzijnde plaats. Dit bood echter lang niet altijd garantie voor succes. Wegens 
een groot gebrek aan transportmiddelen bleven de verbindingen met de ‘bewoonde wereld’ de 
hele oorlog matig tot slecht.46 

De slechte bereikbaarheid was tevens een belangrijke oorzaak voor het feit dat de oorlogs-
vlieger lang niet altijd zijn vertier buiten het vliegveld zocht. In zulke situaties speelde de mess 
wél een centrale rol bij de ontspanning. De messes beschikten standaard over een eetgedeelte en 
een recreatiegedeelte – de zogenoemde anteroom – waarin zich een bar en loungeruimte bevon-
den en die was voorzien van geriefelijke leunstoelen, een koffietafel, een piano, een snooker- 
of biljarttafel, een dartboard en natuurlijk een radio om het laatste oorlogsnieuws te kunnen 
beluisteren. Ook op de carriers van de Royal Navy was van een soortgelijke verdeling sprake. Hier 
maakte al het personeel met de officiersrang voor de maaltijden gebruik van de wardroom. Het 
nuttigen van drankjes en het recreëren geschiedden eveneens in de anteroom, waar zich een bar 
bevond en vaak ook tijdschriften en kranten beschikbaar waren.47 Op de veel kleinere mac-sche-
pen waren deze verschillende voorzieningen niet aanwezig. Zelfs een algemene mess voor offi-
cieren – in de Nederlandse marine beter bekend als longroom – was op de omgebouwde tankers 
niet voorhanden. “We hebben toen snel zelf een ruimte gecreëerd, een soort longroom net als bij 
de marine”, zo vertelde waarnemer Cornelis Smits van het 860 Squadron. “Je kon daar ’s avonds 
gezellig samenzijn. Er stond een orgeltje en in de muur hebben we een luik gemaakt waar je wat 
te drinken kon bestellen bij de hofmeester.”48

Behalve voor de dagelijkse ontspanning was de mess regelmatig het toneel voor allerhande 
feestpartijen. In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat veel oorlogsvliegers bij de dag leef-
den en geloofden in de voorbeschikking van hun lot. Een van de gevolgen hiervan was dat zij 
zich vanwege hun uiterst onzekere toekomstperspectief zo veel mogelijk wilden ‘uitleven’. Bij de 
minste of geringste gelegenheid om iets te vieren, werd dan ook flink uitgepakt. Dit was vrijwel 
altijd het geval op feestdagen. Zo trokken op eerste kerstdag de officieren naar de onderofficiers-
mess om onder leiding van de vliegveldcommandant het diner aan de lagere rangen uit te serve-
ren. Dit nauw met de christelijke traditie van rolomkering verweven gebruik, ter bevestiging en 
tegelijkertijd ook relativering van de klassenverschillen, vond op bijna ieder vliegveld plaats. Dat 
gold eveneens voor de sportdag op tweede kerstdag – boxing day – en het dansfeest in de avond-
uren. Los hiervan vierden de buitenlandse contingenten ook volop hun ‘eigen’ nationale feesten. 
Nederlands personeel vierde Koninginnedag op 31 augustus en Sinterklaas op 5 december. Beide 
feesten werden opgeluisterd met muziek en dans en waren voor al het personeel toegankelijk. 

Het organiseren van deze nationale feesten gebeurde uiteraard ook om het gevoel van een-
zaamheid voor even naar de achtergrond te verdringen.49 Met enige regelmaat stonden tevens 
zogenaamde all ranks dances op de agenda voor mannelijke en vrouwelijke militairen van alle 
rangen in een van de messes of in een aangeklede vliegtuigloods. Officieel stond het Air Ministry 
afwijzend tegenover dansavonden met vrije toegang voor het voltallige personeel, omdat dit de 
gewenste afstand tussen officieren, onderofficieren en minderen onder druk zette. Het lucht-
vaartministerie achtte dit ongewenst omdat naar zijn overtuiging de discipline en het moreel 
van de vliegtuigbemanningen onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. Geheel conform de 
vooroorlogse denktrant, zag het daarom het liefst dat de afstand tussen de verschillende catego-
rieën personeel en zeker ook tussen de raf-militairen en de waaf’s, zo veel mogelijk behouden 
bleef. Alleen dan zou het moreel op een hoog niveau kunnen worden gehandhaafd. Oorlogsvlie-
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gers mochten, kortom, wel hun verveling en spanningen verdrijven tijdens feesten en partijen, 
maar dan wel bij voorkeur alleen met collega’s van dezelfde rang.50 

Het gedrag van de oorlogsvliegers in de mess en in de pub had een hoog masculiniteits-
gehalte. Het uitte zich onder meer door een overmatig gebruik van alcohol en sigaretten en 
een actief seksueel leven (waarover later meer). Het stevig roken en drinken kon, zoals in het 
vorige hoofdstuk al is aangegeven, ook een symptoom van gevechtsstress zijn. Er was echter 
sprake van een belangrijk verschil. Wanneer een oorlogsvlieger kampte met gevechtsstress 
dronk hij dagelijks veel te veel en dit was daardoor – zo concludeerden raf-medici – “quite dif-
ferent from the occasional outburst used to relieve tension after an unpleasant experience”.51 
De raf-leiding nam, net als de rest van de Britse strijdkrachten, een tamelijk ruimdenkend 
standpunt in ten aanzien van het gebruik van alcohol op en buiten het vliegveld.52 Zij was ervan 
overtuigd dat het af en toe te diep in het glaasje kijken in belangrijke mate kon bijdragen aan 
een vermindering van de gevechtsstress. Onder meer de in 1942 aangetreden commandant van 
Bomber Command, air chief marshal Arthur Harris, was volledig overtuigd van de noodzaak dat 
oorlogsvliegers zich af en toe lieten gaan. Hij benadrukte dit nog eens kort na de oorlog in het 
voorwoord voor het boek Enemy Coast Ahead, de autobiografie van de bekende en in september 
1944 gesneuvelde raf-vlieger Guy Gibson. “It may well be that the references to ‘parties’ and 
‘drunks’ in this book will give rise to criticism, and even to outbursts of unctuous rectitude. I 
do not attempt to excuse them if only because I entirely approve of them. (…) Remember that 

De door het 320 Squadron georganiseerde Sinterklaasavond op vliegveld Zaventem bij Brussel in december 1944 
trok niet alleen veel Nederlandse militairen maar ook belangstellenden van andere nationaliteit.
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these crews, shining youth on the threshold of life, lived under circumstances of intolerable 
strain. They were in fact – and they knew it – faced with the virtual certainty of death, probably 
in one of its least pleasant forms.”53 

Op ieder vliegveld waren daarom alcoholhoudende dranken in vrijwel ongelimiteerde hoe-
veelheden verkrijgbaar en het was een algemeen geaccepteerd gebruik de spanningen van een 
net afgeronde missie ‘weg te drinken’.54 Vooral na het verlies van een kameraad werd meer dan 
eens troost gezocht in de mess of de pub. “Gauw naar Londen om dronken te worden”, noteerde 
Frans van Eijk van het 322 Squadron begin september 1944 in zijn dagboek nadat eerder die dag 
squadroncommandant Kuhlmann en de vluchtcommandanten Plesman en Van Eendenburg 
boven Frankrijk waren neergeschoten.55 Ook een geslaagde bomaanval of een succesvol verlopen 
luchtgevecht konden aanleiding zijn voor een drinkgelag. “Als ze thuiskwamen en ze hadden 
een schip met hun bommen gepikt, dan was het uiteraard feest en werd er in de mess een extra 
biertje gedronken!”, herinnerde de commandant van het 320 Squadron Karel Meester zich.56 
Desondanks was de discipline ten aanzien van het drankgebruik onder de vliegtuigbemannin-
gen groot. “Overdag werd niet gedronken door piloten die op het vliegrooster stonden of een 
kans maakten om die dag toch nog te vliegen”, aldus Robbert van Zinnicq Bergmann van het 181 
en 182 Squadron.57 De enige keer dat zich wel een probleem kon voordoen, was wanneer vliegers 
die niet stand by stonden opeens moesten invallen.58 

Om de spanningen meester te blijven werd niet alleen stevig gedronken, maar ook flink 
gerookt. Veel oorlogsvliegers waren kettingroker. In de pubs, messes en briefingruimtes zag het 
standaard blauw van de rook, niet in de laatste plaats omdat rookwaar vrijwel overal tegen een 
kleine vergoeding verkrijgbaar was. Soms werden sigaretten zelfs gratis uitgedeeld.59 Net als tij-
dens de Eerste Wereldoorlog startte de Over-Seas League in oktober 1939 namelijk een tabaksfonds 
(The Tobacco Fund), waarbij burgers geld konden doneren, zodat aan militairen gratis rookwaar 
kon worden verstrekt. Daarvan profiteerden ook de Nederlandse strijdkrachten. In de herfst van 
1940 bijvoorbeeld, kreeg de marine vijftigduizend sigaretten aangeboden.60 

Een ander voorbeeld van het jongensachtige, masculiene gedrag waren de risicovolle en 
absurde spelletjes zoals het zogenaamde Ceiling Walking, waarbij iemand werd opgetild door 
een aantal kameraden om met roet zijn schoenafdrukken op het plafond achter te laten. Verder 
speelden bemanningen van het Canadese 407 Squadron en het 320 Squadron op Bircham New-
ton met enige regelmaat knights and horses. Daarbij formeerden de beide squadrons zich in duo’s 
bestaande uit een ‘ridder’ en een ‘paard’, die elkaar vervolgens te lijf gingen. Het tweetal dat het 
langst overeind bleef, redde de eer van het squadron. Andere spelletjes waren Are you there Mori-
arty, waarbij de officieren elkaar geblinddoekt bestookten met opgerolde kranten en The Muffin 
Man, waarbij een vlieger het gelijknamige lied moest zingen met een pul bier op zijn hoofd, 
terwijl hij in de tussentijd door zijn knieën moest buigen. Het zingen van seksistische en vaak 
cynische liedjes behoorde eveneens tot de vaste ingrediënten van de feestavonden. In veel van de 
teksten klonk een fatalistische ondertoon door. In het mateloos populaire stand to your glasses-
lied bijvoorbeeld, bevatte het refrein onder meer de zinnen “A cup to the dead already! And hur-
rah! For the next that dies”.61 Deze spelletjes en wedstrijdjes liepen niet zelden behoorlijk uit de 
hand, waarbij regelmatig iemand iets brak of kneusde.62 Het was desondanks geen reden voor de 
raf-leiding om in te grijpen en ze te verbieden, overtuigd als zij was van de ‘helende werking’ 
van het roken, drinken, zingen en spelletjes spelen bij het, in ieder geval voor even, terzijde 
schuiven van de stress van het gevechtsvliegen.63 
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Van oudsher achtte de raf-leiding sportbeoefening van groot belang, omdat het de fitheid en 
fysieke gesteldheid van het vliegend personeel ten goede kwam.64 De grotere, voor de oorlog 
aangelegde, bases beschikten daarom standaard over diverse faciliteiten zoals een gymnastiek-
ruimte, squash- en tennisbanen en voetbal-, rugby- en hockeyvelden. Van zeer intensief gebruik 
van deze pitches was in oorlogstijd echter geen sprake. Veel operationele oorlogscommandanten 
waren namelijk van mening dat het weinig zin had om de oorlogsvliegers, die, zoals hiervoor al 
gesteld, nauwelijks neventaken hadden en zich volledig mochten concentreren op hun vliegende 
job, te dwingen om te sporten. “It just browns them off ”, aldus een raf-officier. In zulke gevallen 
bestond het gevaar dat een omgekeerd effect zou worden bereikt en het hun gemoedstoestand 
en moreel juist niet ten goede zou komen. Volgens veel raf-commandanten was het regelmatig 
 sporten in oorlogstijd ook niet echt noodzakelijk. “There’s no great need to keep air crews in strict 
physical training, what you want to be fit for is flying, and the way to keep fit for flying is to go 
on flying”, vond een vliegveldcommandant.65 De deelname aan sportevenementen door oorlogs-
vliegers vond daarom voornamelijk op vrijwillige basis plaats en de animo hiervoor was doorgaans 
niet al te groot. De meeste oorlogsvliegers die zich wel uitleefden op een voetbal-, hockey- of rug-
byveld waren zonder uitzondering van huis uit sportief. Ook het Nederlandse contingent telde een 
aantal goede atleten. In hoofdstuk 4 is Herman Glerum al aan de orde gekomen, die tot het cricket-
team van de raf wist door te dringen. Verder kwam vliegtuigtelegrafist Philip Mokkenstorm van 
het 320 Squadron in oktober 1941 uit voor het gelegenheidsteam van het Nederlands elftal, dat 
in het Wembley-stadion aantrad tegen België, en maakte jachtvlieger Jat van Mesdag van het 64 
Squadron begin 1945 enige tijd deel uit van het hockeyteam van 11 Group van Fighter Command.66 

Tijdens de opleidingsfase werd nog wel (verplicht) gesport. In augustus 1942 toonde een grotendeels uit Neder-
landers bestaand team van de Initial Trainig Wing in Cambridge zich bijvoorbeeld veruit de beste in een zwem-
wedstrijd.
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Behalve dat veel oorlogsvliegers vaak weinig zin hadden om te sporten, ontbraken op veel van 
de tijdens de oorlog aangelegde vliegvelden hiervoor deugdelijke faciliteiten. Dat dwong tot 
improvisatie. Hierdoor kwamen soms ook alternatieve ‘sporten’ in zwang. Op het kleine Schotse 
vliegveld Machrihanish, waar het 860 Squadron enige tijd was gestationeerd, gingen bijvoor-
beeld frequent twee marinemannen op een balk zittend elkaar met kussens te lijf en op carriers en 
mac-schepen stonden regelmatig deckhockey en touwtrekken op de agenda.67 Dikwijls was ook 
sprake van een regeling met locale bewoners en instanties, zodat het militaire personeel gebruik 
kon maken van niet-militaire sport- en recreatiefaciliteiten in de omgeving, zoals gemeentelijke 
zwembaden, sportvelden of atletiekbanen. mld-personeel dat was gestationeerd op Leuchars 
kon bijvoorbeeld op gezette tijden een duik nemen in het overdekte bassin van Dundee of op 
de naburige universiteit van St. Andrews cursussen en lezingen volgen. In Bircham Newton 
werd in de zomermaanden gebruikgemaakt van het openluchtzwembad van Hunstanton.68 Art-
sen van de raf en de faa juichten dit nadrukkelijk toe, omdat het recreëren en sporten buiten de 
basis niet alleen de fysieke gesteldheid ten goede kwam, maar tevens voor “a complete change of 
environment” zorgde.69 Het aantal militairen dat op gezette tijden het uniform verruilde voor een 
sportuitrusting was uiteindelijk, zoals gezegd, beperkt. “Er kwam niet zo veel van”, aldus vlieg-
tuigtelegrafist Bob de Vries Humèl van het 320 Squadron, die voor de oorlog een fanatiek atleet 
was geweest. “Vaak moest je de volgende dag weer vliegen of stand by staan (…) dus de sportbe-
oefening is er tijdens de oorlogsjaren wel een beetje bij ingeschoten.”70 

Verlof

Om te kunnen recupereren van de spanningen die gepaard gingen met de uitvoering van vlieg-
operaties én om oorlogsmoeheid tegen te gaan, werden oorlogsvliegers niet alleen zo veel moge-
lijk op stand down geplaatst, maar kregen zij ook met enige regelmaat vrijaf. De lengte van de 
verloven varieerde. Afhankelijk van de intensiteit van de vliegoperaties hadden zij, “to avoid 
stale ness”, vrijwel wekelijks een of twee etmalen vrij.71 Daarnaast hadden zij om de zes weken 
recht op een wat langere vakantie.72 Tijdens de kortere verloven konden de oorlogsvliegers zich 
niet te ver uit de buurt van de basis begeven. Soms vulden zij hun tijd met lange wandel- en fiets-
tochten. Vaker nog boekten zij een kamer in een naburige provinciestad, waar zij zich vervolgens 
vermaakten met het bezoeken van pubs, de bioscoop of het theater.73 Aan cultuur snuiven werd, 
behalve het bekijken van wat toeristische trekpleisters, nauwelijks gedaan.74 Ook hierbij speel-
den de leeftijd en vooral de veelal fatalistische instelling van de oorlogsvliegers een belangrijke 
rol. “De vrijetijdsbesteding in Canada en Engeland was, vrees ik, niet van een buiten gewoon 
indrukwekkend cultureel gehalte en werd sterk beïnvloed door de omstandigheden, onze jeug-
dige leeftijd en het loslopende vrouwelijk schoon”, aldus Eddy Jonker, die vanaf 1943 in de raf 
zijn opleiding tot vlieger kreeg.75 

Tijdens de langere vakanties konden de oorlogsvliegers vrijwel geheel Groot-Brittannië 
doorkruisen. Dit bood hen – in tegenstelling tot tijdens de kortere verloven – tevens de moge-
lijkheid op mentaal vlak wat meer afstand te nemen van het gespannen en monotone leven op 
het vliegvelden.76 Het einde van het verlof was daardoor vaak des te moeilijker en een moment 
waartegen veel oorlogsvliegers huizenhoog opzagen. Veel artsen van de raf waren daarom van 
mening dat de vakantieperiodes, behalve dat deze op reguliere basis moesten plaatsvinden, 
vooral niet te lang mochten duren; anders zouden oorlogsvliegers te veel moeten acclimatiseren 
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na terugkomst. “A man is silly to make more than ten days”, vond een raf-arts. “If he takes more 
than this, he loses contact with the technique and with current affairs in the squadron. He does 
not know where things are and has to pick up the threads again.”77 De artsen hadden het waar-
schijnlijk bij het rechte eind, want veel oorlogsvliegers hadden na langere verloven inderdaad 
vaak de nodige moeite om de draad weer op te pakken. Zo ook Adriaan Manschot, een vlieger 
van het 320 Squadron. In januari 1945, slechts enkele weken voor zijn dood, schreef hij aan zijn 
schoonzuster op de avond na terugkeer van een verlof op zijn thuisbasis: “Aerodromes with pla-
nes on them, airmen with a deadly look in their eyes, hard beds without white sheets, many 
other things who all go together with an operational squadron. They are all back and they make 
one realize that fourteen days leave have gone and that they have gone very quickly.”78 

Het verlofadres tijdens de langere vakanties was vooral afhankelijk van de privéomstandig-
heden van de oorlogsvlieger. Voor de meeste wat jongere en nog ongehuwde oorlogsvliegers was 
de reisbestemming vaak Londen. De bruisende wereldstad, waar talloze nachtclubs, filmthea-
ters, pubs en andere horeca waren te vinden, was op het gebied van vertier en ontspanning voor 
velen het summum. De uitgaansmogelijkheden in de overige Britse steden staken hier schril 
bij af.79 In de metropool konden de oorlogsvliegers uitstekend hun masculiniteit uitleven. Meer 
nog dan in de rest van het land, was er sprake van een lossere seksuele moraal. De vele dansge-
legenheden en bars ademden seksuele frivoliteit. Het was daarom niet verbazingwekkend dat 
de miljoenenstad een grote aantrekkingskracht uitoefende op vooral de groep jongere en onge-

Enkele marinevliegers en een Britse collega op vliegveld Grantham, 1942. Vooral officieren schaften vaak een 
auto of motor aan. Behalve dat dit goed paste bij hun status als ‘snelle jongen’, was het praktisch: er hoefde niet 
langer van de overvolle trein of bus gebruik te worden gemaakt.
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bonden oorlogsvliegers.80 Zelfs van de zware luchtaanvallen die de Britse hoofdstad vooral in de 
beginperiode van de oorlog nog teisterden, trok het vliegend personeel zich over het algemeen, 
wederom gelet op hun vaak fatalistische gevoelens, nauwelijks iets aan. “Van de bombardemen-
ten merk je betrekkelijk weinig, de stad is zoo ontzettend groot. Alleen het anti-lucht [afweer] 
’s nachts is oorverdovend”, schreef Heije Schaper eind september 1940.81 Desondanks moesten veel 
cafés, bioscopen en nachtclubs in de winter van 1941 tijdelijk de deuren sluiten. Slechts de bars en 
dansvloeren in een aantal hotels en andere stevige gebouwen bleven geopend. Het duurde tot het 
voorjaar van 1941, toen veel bommenwerpereenheden van de Luftwaffe naar het Oostfront verkas-
ten vanwege de op handen zijnde inval in de Sovjet-Unie, voordat de bombardementen op Britse 
doelen aanzienlijk afnamen. Het uitgaansleven bloeide hierna op als nooit tevoren. 82

Omdat onderdak in Londen schaars was, zochten de meeste militairen na aankomst in de 
metropool eerst een slaapplek. Veel Nederlandse raf-vliegers, die door hun vlieggeld en verlof-
toelage vrij ruim bij kas zaten, konden zich een kamer in tamelijk prestigieuze hotels in hartje 
Londen permitteren.83 Vliegend personeel van een lagere rang nam zijn intrek in de wat goed-
kopere hotels aan de rand van het centrum én in jeugdherbergen van diverse non-profit orga-
nisaties.84 Vanaf 1943 was het ook mogelijk in een geheel Nederlandse omgeving te vertoeven na 
de opening van Huize ozo (waarbij ozo stond voor ‘Oranje Zal Overwinnen’) in Hornton Street, 
vlakbij het metrostation van Kensington.85 Anderen brachten de nacht door bij (familie van) een 
collega of kennis. Jachtvlieger Martin Muller van het 322 Squadron nam geregeld collega’s mee 

Een blik op The Strand in het centrum van Londen, december 1940. Veel oorlogsvliegers brachten hun verlof in de 
Britse hoofdstad door vanwege de haast onbeperkte uitgaansmogelijkheden.
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naar het appartement van zijn moeder en stiefvader in de Londense wijk Hampstead. Zijn nog 
thuiswonende zus Meidie ontmoette op deze manier diverse Nederlandse oorlogsvliegers. “The 
flat was always overflowing. My mother considered it a duty on her side to do what she could for 
these young men and hence to offer more or less open house. They were not long stay guests but 
were given hospitality for the 24 or 48 hours leave generally at weekends. (…) Most of the airmen 
were of Dutch origin, although there was also a French pilot who visited us for a while. There 
were three closer friends, Robbert Cohen, Wim Anema and Albert Serruys [Cohen was vlieger 
bij het 613 Squadron. Anema en Serruys waren als respectievelijk waarnemer en boordschutter 
ingedeeld bij het 320 Squadron, EvL]. Sometimes there would be three or four guests at a time 
and someone would have to sleep on the floor, but Martin usually gave an advance warning of 
bringing someone home. To some of the men it was a very welcoming place to stay in a crowded 
London and to others it was a small home from home.”86 

Eenmaal ‘ingeboekt’ trokken veel militairen naar de uitgaanswijken rondom Piccadilly 
Circus, dat fungeerde als het epicentrum van alle amusement. De verschillende buitenlandse 
kolonies beschikten hier over eigen ‘nationale’ ontmoetingscentra.87 Voor talloze Nederlandse 
militairen vormde Oddenino’s Hotel in Regent Street bij Piccadilly Circus hét startpunt van een 
avondje uit. Dit hotel, in advertenties omschreven als “the centre of the World”, fungeerde als 
een soort Hollandse kroeg en ontmoetingsplaats voor “alle vaderlandse vliegers”.88 Het telde 
honderd kamers met eigen bad- en toiletruimte. In het restaurant kon à la carte worden gedi-
neerd en – vanaf kwart voor acht in de avond – worden gedanst. Verder waren er twee bars. De 
belangrijkste was de American Bar met de entree in Upper Regent Street.89 Daarnaast en ermee 
verbonden was Bobby’s Bar, die de ingang had op Glasshouse Street.90 De meeste restaurants en 
uitgaansgelegenheden bevonden zich vanaf Oddenino’s op loopafstand. Voor een Chinese maal-
tijd trokken veel Nederlandse vliegers naar de uitgaanswijk Soho. Heel populair was het restau-
rant Hong Kong op Shaftsbury Avenue, waar nasi goreng werd geserveerd, gemaakt met gort, 
omdat er door de rantsoenering in Engeland in de oorlogsjaren bijna geen rijst beschikbaar was. 

Nederlandse oorlogsvliegers trokken niet alleen naar bars en restaurants waar de kans 
groot was dat ze landgenoten aantroffen, maar zochten tevens uitgaansgelegenheden op waar 
veel raf-personeel kwam. Een typische raf-pub was Shepherd’s Inn op de hoek van Trebeck- 
en Shepherdstreet.91 Gedurende de gehele oorlog was het een favoriete ontmoetingplaats van 
vooral jachtvliegers.92 Ook The Brevet Club in Charles Street genoot grote populariteit onder 
oorlogsvliegers. Deze pub werd gerund door een voormalig lid van het Royal Flying Corps. De 
in 1922 geopende raf Club op Piccadilly Circus had meer weg van een sociëteit, wat overigens 
niet belette dat het ledenaantal tijdens de oorlogsjaren verdubbelde van twee- naar vierduizend. 
Bovendien kregen vanaf begin 1942 alle Britse oorlogsvliegers met de officiersrang tot flight lieu-
tenant een gratis lidmaatschap voor de duur van de oorlog. In veel opzichten bleef de raf Club 
echter ook tijdens de oorlogsjaren een tamelijk conservatief bolwerk. Buitenlandse vliegers kon-
den bijvoorbeeld alleen tegen betaling van een gereduceerd tarief lid worden.93 Sommige van de 
‘raf-pubs’ waren slechts tijdelijk in trek. Dat gold onder meer voor Brasserie Universal, dat zich 
eveneens op Piccadilly Circus bevond. Vanaf 1942 werd deze kroeg, die door de inrichting met 
tafels en stoelen nogal continentaal aandeed, vooral het domein van Amerikaanse militairen.94 

Wanneer de pubs om elf uur ’s avonds hun deuren sloten, verhuisden de nachtbrakers naar 
een van de talloze nachtclubs. Officieel waren die voor de wet alleen toegankelijk voor leden. 
Deze regeling werd echter handig omzeild door de verkoop op straat en aan de deur van goed-
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kope lidmaatschapskaartjes. Veel clubs boden deze al aan voor een shilling, waardoor militai-
ren zonder problemen ter plekke een nieuw entreebewijs konden aanschaffen.95 Populair waren 
onder meer The Embassy Club in Old Bondstreet, het tot een danshal omgetoverde Royal Opera 
House te Covent Garden en het voor die tijd megagrote Palais de Danse in de wijk Hammersmith.96 
Veruit de meeste bekendheid genoot echter The Windmill Theatre in Great Windmill Street. Deze 
nachtclub, die zelfs tijdens de zwaarste bombardementen gedurende de Blitz gewoon open 
bleef, was vermaard door de ‘naaktrevues’ waarbij ontklede Windmill girls als standbeelden en 
‘tableaux vivants’ alle aandacht op zich gericht wisten. Vanzelfsprekend genoten deze ‘actrices’ 
grote populariteit bij het geallieerde militaire personeel. Dit gold zeker ook voor marinevlieger 
Jan van Dijken van het 320 Squadron, die uiteindelijk met een van de danseressen, Beatrice Sul-
livan, in het huwelijksbootje stapte.97 

Er waren in Londen ook enkele ‘nationale’ uitgaansgelegenheden te vinden. In Sackville 
Street bevond zich al kort voor de oorlog de Nederlandsche Vereeniging (Dutch Club), waar offi-
cieren korting kregen op de contributie. Verder was in het Imperial Hotel aan Russell Square 
vanaf mei 1941 de Club voor Nederlandsche Strijders gevestigd.98 Deze kwam in de plaats van het 
bij een bombardement vernietigde Zeemanstehuis. De opzet was echter breder. Hij stond niet 
alleen open voor zeelieden van de koopvaardij, maar voor alle leden van de Nederlandse strijd-
krachten. “Maakt allen deze club tot uw tehuis”, was daarom ook in de openingsaankondiging te 
lezen.99 Verder konden Nederlandse Engelandvaarders vanaf juni 1942 terecht in de club Oranje-
haven aan Hyde Park Place. Op initiatief van de British Council kreeg Nederland een jaar later 
tevens een eigen sociëteit. Hoewel onder meer Polen, Tsjecho-Slowakije, België en Noorwegen 
op dat moment al over eigen uitgaanscentra in Londen en in andere Britse steden beschikten, 
zag de Nederlandse regering, vooral om financiële redenen, aanvankelijk weinig in de vestiging 
van een nationale club in het centrum van Londen.100 Pas na aandringen van de Britse ambas-
sadeur Neville Bland en de British Council, ging het kabinet overstag. Begin juni 1943 opende 

Een lidmaatschapskaartje van The Netherlands House. Hoewel 
veel oorlogsvliegers er van tijd tot tijd een kijkje namen, fun-
geerde Oddenino’s Hotel veel meer als dé ontmoetingsplaats 
voor het Nederlandse vliegend personeel.
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daarom in Charles Street het Netherland House de deuren. Op de begane grond waren een bar en 
een restaurant te vinden. Op de eerste verdieping bevond zich een grote zaal voor voorstellingen 
en lezingen. Op de derde etage konden biljarters en kaartspelers hun hart ophalen. De vierde 
verdieping was opgedeeld in enkele klaslokalen voor een Nederlandse school. Hoewel zowel 
Netherland House als Oranjehaven in een behoefte voorzag en ook oorlogsvliegers er soms hun 
gezicht lieten zien, beschouwde de meerderheid beide clubs als nogal stijf en formeel en verkoos 
de in haar ogen prettigere sfeer van de meer anonieme en minder formele Britse uitgaansgele-
genheden. Het had daarnaast ook nadrukkelijk te maken met de weinig warme gevoelens die de 
oorlogsvliegers koesterden jegens vooral de (hogere) militairen die in de Britse hoofdstad op de 
diverse staven werkzaam waren en in hun ogen de oorlog vooral ‘vierden’.101 

Oorlogsvliegers, onder wie Nederlanders, maakten ook met enige regelmaat hun opwach-
ting in de studio’s van de bbc om te worden geïnterviewd of voor de microfoon verslag te doen 
van gevechtsoperaties.102 Nog vaker waren zij in de vaderlandse ether te horen bij Radio Oranje. 
De Britse hoofdstad was eveneens belangrijk voor het aankopen van allerlei (luxe)goederen die 
elders in het land niet of nauwelijks verkrijgbaar waren. Zo lieten de meeste officieren hun raf- 
of marine-uniform aanmeten bij een van de talrijke kleermakers in de hoofdstad, zoals Austin 
Reed in Regent Street en Gieves in Old Bond Street.103 In Londen bevonden zich verder, zoals 
gezegd, gedurende de hele oorlog de regeringsbureaus en de hoofdkwartieren van de marine en 
de landmacht. Van tijd tot tijd bezochten de squadroncommandanten de luchtvaartafdelingen 
op het ministerie van Oorlog of Marine voor overleg. Ook het overige Nederlandse personeel dat 
was ingedeeld bij de raf of de faa, kwam met enige regelmaat op zijn hoofdkwartier om de 
laatste nieuwtjes te horen, te vernemen wie er nog meer in de stad op verlof waren en om er een 
literfles – in Argentinië gestookte – jenever, alsook een slof Amerikaanse sigaretten op te halen 
waar zij maandelijks recht op hadden.104 Verder kon het vliegend personeel dat was ingedeeld in 
de rafvr, er de opgave van de gemaakte vlieguren inleveren voor het innen van hun vliegtoelage. 

Net als hun collega’s uit andere landen onderhielden de Nederlandse oorlogsvliegers een haat-
liefdeverhouding met hun hoofdkwartier. Veel squadronpersoneel was van mening dat de staven 
bureaucratisch werkten en geen idee hadden wat er speelde in de operationele gelederen.105 Er 
heerste, in de woorden van Robbert van Zinnicq Bergmann van het 181 Squadron een “chairborn”-
mentaliteit, die onvergelijkbaar was met de “airborn”-mentaliteit op de vliegvelden.106 Ook Rob-
bie Wijting van het 64 Squadron vond dat er merkbare verschillen bestonden tussen beide groe-
pen. “Er was grote spanning tussen de jonge enthousiastelingen die zich bij de daadwerkelijke 
strijd wilden inzetten en de zittende kaste van ouderen, die naar ons inzien een bureaucratie in 
stand hielden waar wij jongeren niets mee te maken wilden hebben.”107 Veel oorlogsvliegers koes-
terden hierdoor een diep wantrouwen ten opzichte van het in de hoofdstad zetelende personeel. 
Vooral de ‘Londense gevarentoelage’ was veel actieve militairen een doorn in het oog. Dit neemt 
overigens niet weg dat verscheidene vliegers van de marine en landmacht tijdens rustperiodes 
zelf eveneens voor kortere of langere tijd achter een bureau in de metropool terechtkwamen.108 

Vanaf medio 1942 veranderde de atmosfeer in Londen aanzienlijk door de komst van grote 
aantallen Amerikaanse militairen. Dit had ook gevolgen voor de rol van de stad als uitgaanscen-
trum. Steeds meer pubs, danszalen en andere uitgaansgelegenheden werden voortaan gedomi-
neerd door Amerikaans personeel. Veel raf-personeel zocht hierdoor voortaan zijn heil in uit-
gaansgelegenheden aan de rand van het centrum. “Al onze oude tentjes vielen in handen van de 
Yanks, wij konden ze niet meer betalen en verlegden ons amusement naar pubs en clubjes in Chel-
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sea en Knightsbridge”, aldus Erik Hazelhoff Roelfzema van het 139 Squadron.109 Na D-Day taande 
de rol van Londen als uitgaanscentrum nog verder. Deels kwam dit doordat de Britse hoofdstad 
vanaf deze tijd werd bestookt met de v-1 en vooral de v-2. Belangrijker nog was dat veel mili-
tair personeel zich vanaf de zomermaanden van 1944 op het vasteland van Europa bevond, waar-
door nu vooral Parijs, Brussel en Antwerpen een prominente plaats kregen in het uitgaansleven 
van geallieerde militairen.110 In deze steden opende een groot aantal nieuwe clubs en sociëteiten 
de deuren. Verder kwamen er onder meer raf officer welfare centres, die aan officieren voor een 
bescheiden prijs slaapaccommodatie, voeding en messfaciliteiten aanboden.111 De grote steden 
op het continent oefenden een magnetiserende werking uit op het in de omgeving gestationeerde 
personeel. De Nederlandse oorlogsvliegers vormden hierop geen uitzondering. De bemanningen 
van het 320 Squadron waren in de laatste oorlogsmaanden veelvuldig in Brussel te vinden. De 
jachtvliegers van het 322 Squadron vertoefden vanaf begin 1945 regelmatig in Antwerpen.112 Dit 
was niet in de laatste plaats te danken aan de grote gastvrijheid waarmee de geallieerde militairen 
in vooral de eerste maanden na de bevrijding in deze steden tegemoet werden getreden.113

Lang niet alle oorlogsvliegers beschouwden de viering van hun verlof in Londen als de beste 
en meest comfortabele methode om de batterijen op te laden. Zij gaven er na een periode van 
grote spanning en stress juist de voorkeur aan in een rustieke omgeving bij te komen. Vliegtuig-
telegrafist Herman Geraets van het 320 Squadron, die genoot van het buitenleven, bracht zijn 

Met enige regelmaat verbleven ook oorlogsvliegers op Dogmersfield Park. Hidde Leegstra, Piet Vos, Jan Plesman, 
Jan Bruinier, Geert Overgaauw (van links naar rechts) maken zich in de zomer van 1941 op voor een duik in het 
meertje van het landgoed. 
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vrije uren bijvoorbeeld altijd door op landerijen in de buurt van het vliegveld, waar hij de boeren 
een handje hielp met het melken van de koeien en andere dagelijkse klusjes. In de mess of de 
pub was Geraets volgens een collega “nauwelijks te vinden”.114 Voor buitenlands raf-personeel 
was het daarnaast mogelijk gebruik te maken van het zogenaamde Nuffield Aircrew Leave Scheme, 
vernoemd naar de subsidiegever, de steenrijke Lord Nuffield. Door toedoen van dit fonds konden 
oorlogsvliegers vanaf begin 1943 tot het einde van de oorlog hun verlof gratis doorbrengen in 
ongeveer dertig hotels verspreid over geheel Groot-Brittannië. Vrienden of relaties konden er 
tegen sterke kortingen eveneens een kamer boeken. Het Scheme was vooral bedoeld om te voor-
komen dat buitenlands vliegend personeel zonder eigen thuis in Groot-Brittannië alsnog het 
verlof in een militaire omgeving zou moeten doorbrengen en daardoor niet volledig tot rust zou 
kunnen komen.115 Personeel van de mld kon, net als het overige marinepersoneel, op tal van 
plaatsen verspreid over heel Groot-Brittannië in hotels en rusthuizen terecht.116 

Een van de populairste bestemmingen voor liefhebbers van rust, natuur en goed eten was 
een guest house in het plaatsje Pitlochry in de Schotse hooglanden. Diverse leden van het 320 
Squadron brachten er hun vakantie door. Dit was zeker in het begin van de oorlog vaak het geval 
toen de marine-eenheid hemelsbreed op slechts enkele tientallen kilometers afstand te Leuchars 
was gestationeerd. In Pitlochry was het volgens vliegtuigtelegrafist Jaap Boom heerlijk toeven: 
“schitterende omgeving en puik eten en drinken”.117 Voorts was voor officieren van beide krijgs-
machtdelen vanaf de nazomer van 1940 het buitenverblijf Dogmersfield Park nabij Basingstoke 
in Hampshire, gehuurd door de regering. Dit vijfhonderd hectare grote landgoed was in eerste 
instantie bedoeld als vakantieverblijf en voor militairen om te herstellen van ziekte of verwon-
ding. Het bood ruimte aan twintig tot dertig personen.118 Relatief veel vliegend personeel vond 
in de eerste oorlogsperiode de weg naar het vakantieoord. “Juist van die takken van dienst, welke 
thans het meest actieve aandeel in den oorlog hebben, onze Koninklijke Marine en de Marine 
Vliegdienst, komen de meeste bezoekers”, schreef de beheerder van het landgoed in de zomer 
van 1941.119 Hoewel al er al snel na het begin van de oorlog sprake was van teruglopende bezoe-
kersaantallen, oplopende exploitatiekosten en dreigende beslaglegging door de Britse autoritei-
ten voor de inkwartiering van geallieerde militairen, bleef Dogmersfield Park uiteindelijk tot de 
zomer van 1945 dienen als rust- en herstellingsoord.120 

Verveling

De raf-leiding prefereerde dat de tour of operations gelijkelijk was verdeeld over een – niet te 
lange – periode, zodat de gevechtsstress binnen de perken bleef en de oorlogsvlieger lichame-
lijk niet al te vermoeid raakte, maar tegelijkertijd wel effectief bleef. “It is much less strain to 
finish a tour in six months than to drag it out for twelve. It is best for them to operate frequently 
and regularly”, zo verwoordde een raf-arts de ideale situatie.121 Lang niet altijd was dit echter 
het geval. Soms lag het vliegbedrijf dagenlang stil door slechte weersomstandigheden, de stand 
van de maan, een rustige fase in de strijd, de stationering in een afgelegen sector of door een 
gebrek aan inzetbare vliegtuigen. De oorlogsvliegers konden in zulke periodes weliswaar niet 
sneuvelen, maar tegelijkertijd lag het gevaar op de loer dat zij zich gingen vervelen. Dit kon een 
afnemend moreel tot gevolg hebben.122 “Last summer our losses were terrific, but there was not 
nearly the fall in morale there was during the winter’s inactivity. They are far more contented 
when at the job regularly. After a raid there is something to talk about which is interesting and 
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stimulating, but the period of waiting and anticipation is a strain”, verklaarde een Britse lucht-
machtofficier in een vraaggesprek met artsen van de raf.123 

De Britse luchtmachtleiding probeerde uiteraard te voorkomen dat de oorlogsvliegers lang-
durig niets om handen hadden. Vrijwel dagelijks werden zij daarom, ook in periodes van ope-
rationele inactiviteit, ‘bezig gehouden’.124 Dit gebeurde vooral door het voortdurend maken van 
oefen- en testvluchten. Behalve dat zo hun geoefendheid op peil bleef, gaf het de oorlogsvliegers 
ook de broodnodige afleiding. Eenzelfde tweeledig doel hadden allerlei luchtvaartgerelateerde 
activiteiten op de grond. Zo werden zeer regelmatig lezingen en discussies gehouden over aller-
lei vliegtechnische zaken, zoals navigatie, bewapening en vliegtuigherkenning. Ook stond van 
tijd tot tijd het beoefenen van de noodprocedures en het controleren van de uitrusting op de 
agenda. Voorts vonden af en toe escape and evasion-oefeningen plaats, waarbij oorlogsvliegers in 
een afgelegen gebied werden gedropt en vervolgens ongezien moesten trachten terug te keren 
naar de thuisbasis, terwijl de ‘vijand’ – meestal een in de buurt gestationeerde landmachteen-
heid – jacht op hen maakte.125 Ten slotte werd met enige regelmaat in een naburig zwembad of 
meertje de dinghy drill beoefend, waarbij een ditch van het vliegtuig in zee werd nagebootst en de 
oorlogsvliegers zo snel mogelijk in een reddingsboot moesten zien te klimmen. Oefenen hier-
mee kon hun overlevingskansen bij een echte crashlanding op zee vergroten. 

Om de eentonigheid van het bestaan op het vliegveld tegen te gaan én om de spanningen bij 
de oorlogsvliegers te verminderen, stonden verder regelmatig allerlei recreatieve activiteiten op 
en rondom het vliegveld op de agenda. In de discussion room konden militairen, geheel in lijn met 
de Britse tradities, het debat aangaan over de meest uiteenlopende onderwerpen. Vooral sociaal-
politieke onderwerpen waren populair. Op Lasham bijvoorbeeld, stonden begin 1944 de ‘Pales-
tine problems’ in een van de debatten centraal, terwijl op Dunsfold eind februari van hetzelfde 
jaar werd gediscussieerd over de stelling: ‘A woman’s place is in the home’.126 Voorts was op de 
grotere velden de bioscoop regelmatig het decor van een filmvoorstelling, theateroptreden of 
muziekconcert. Voor dergelijk vertier beschikte de raf over eigen diverse theater-, cabaret- en 
muziekgezelschappen. Veruit het belangrijkst waren de zogenaamde raf gang shows. Dit waren 
theatergezelschappen die speciaal waren geformeerd om luchtmachtpersoneel te vermaken. In 
1944 waren inmiddels tien van deze ensembles in alle oorlogstheaters actief. Voorts beschikte de 
raf over een eigen muziekorkest, de Central Band of the raf, dat na het uitbreken van de oorlog 
sterk uitbreidde en waar onder meer in juni 1940 het raf Symphony Orchestra uit voortkwam. 
Minstens zo populair, maar dan in een ander genre, was het raf Dance Orchestra, beter bekend 
als The Squadronaires.127 

Ook beschikten veel vliegvelden en eenheden, waaronder het 320 Squadron en het Franse 342 
Squadron, over eigen muziekbands.128 Het grootste deel van het amusement op de vliegvelden 
kwam echter voor rekening van de Entertainment National Services Association (ensa), een onder-
afdeling van de eerdergenoemde naafi. De in september 1939 opgerichte ensa groeide in korte 
tijd uit tot een enorme amusementsorganisatie. Zij verzorgde onder andere film- en toneelvoor-
stellingen, concerten, cabaret, theater en lezingen op een groot aantal militaire bases, in zie-
kenhuizen en in fabrieken, met als voornaamste doel het hooghouden van het moreel. In de 
winter van 1940 op 1941 waren hiertoe al ruim honderd theaters op raf-bases gebouwd.129 Uit-
eindelijk maakten bijna vierduizend artiesten deel uit van de ensa, zowel topsterren als oner-
varen en weinig talentvolle krachten. De kwaliteit van de optredens liep dan ook sterk uiteen. 
Niet voor niets stond de afkorting van de amusementsorganisatie volgens veel militairen voor 
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‘Every Night Something Awful’. Over het algemeen waren de voorstellingen echter van accepta-
bel niveau.130 Belangrijker nog was dat ook de artiesten van de ensa, los van de kwaliteit van hun 
shows, een grote bijdrage leverden aan het (tijdelijk) verdrijven van de verveling, eenzaamheid 
en spanning onder de oorlogsvliegers. 

Ook buitenlandse artiesten maakten deel uit van de ensa. De Poolse luchtstrijdkrachten 
beschikten zelfs over een geheel eigen afdeling in de entertainmentorganisatie.131 De Nederlandse 
bijdrage was veel beperkter. Opvallend was wel dat een oorlogsvlieger, Gerard Schürmann, gedu-
rende de oorlog ‘overstapte’ naar de ensa. Schürmann was in 1942, na zijn opleiding tot vliegtuig-
telegrafist in Nederlands-Indië, bij het 320 Squadron terechtgekomen en vloog 28 gevechtsopera-
ties, alvorens hij werd ‘ontdekt’ door een lid van de British Council tijdens een benefietvoorstelling 
in Croydon. Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen kreeg hij 
daarop vanaf juli 1943 zes maanden bijzonder verlof om concerten te verzorgen en opnames te 
maken. Als muzikant oogstte hij grote successen en al snel stuurde minister van Onderwijs Gerrit 
Bolkenstein erop aan dat het verlof werd verlengd. “Naar mijn bescheiden meening is Schürmann 
als vliegtuigtelegrafist één uit velen en op dit gebied gemakkelijker te vervangen dan op het gebied 
waarin hij nu werkzaam is.”132 Daarvan was de marineleiding minder overtuigd gezien de conti-
nue personeelstekorten waarmee het squadron kampte. Toch kreeg Bolkenstein na herhaaldelijk 
aandringen zijn zin.133 De muziekcarrière van Schürmann kende ondertussen een stijgende lijn. 
In het voorjaar van 1944 kreeg hij van de Royal Academy of Music de prestigieuze Royal Academic 
Award with honour toegekend, waardoor hij in Groot-Brittannië voortaan de titel master of music 
mocht voeren.134 Rond dezelfde tijd stapte hij over naar het Ministerie van Oorlog, waar hij, als lid 

Ook het 320 Squadron beschikte met Three Twenty over een eigen muziekcollectief. Uit Nederlands-Indië afkom-
stige militairen waren hierin sterk vertegenwoordigd. Zanger en leider van de formatie was lange tijd vliegtuig-
telegrafist Jimmy Koymans.
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van het Militaire Gezag, ging werken voor Radio Oranje.135 Daarmee kwam definitief een einde aan 
zijn werk als vliegtuigtelegrafist. Minister Furstner was allerminst te spreken over deze gang van 
zaken: “Het heeft mij dan ook bevreemd”, zo schreef hij in september 1944, “dat Schürmann, zon-
der nadere kennisgeving (…) door U ter beschikking van het militaire gezag werd gesteld en (…) 
voor de Koninklijke Marine (…) een volledig geschikt militair is verloren gegaan.”136 In de naoor-
logse jaren groeide Schürmann uit tot een componist van internationale allure.137

Ondanks deze vlieggerelateerde en recreatieve activiteiten, bleef er – zeker in periodes waarin 
er geen gevechtsvluchten op de rol stonden – veel tijd over. Die werd dan gedood met rondhan-
gen en nietsdoen in de mess, met kaartspelletjes als bridge en met een partijtje dammen, scha-
ken of shove ha’penny, een ander populair bordspel.138 Het lezen van boeken en tijdschriften was 
een andere geliefde bezigheid om de monotonie van het bestaan te doorbreken. Op grotere bases 
was meestal zelfs een bibliotheek te vinden.139 Sommige buitenlandse eenheden, zoals het 320 
Squadron, beschikten, behalve over Engelstalige boeken, tevens over een verzameling lectuur 
in de moedertaal. Bij de marine-eenheid waren de Nederlandstalige boeken vooral afkomstig uit 
Nederlands-Indië. Kort na het begin van de oorlog riep het Ministerie van Defensie in samenwer-
king met het Comité ter Bevordering van het Welzijn van Nederlandse Strijders (waarover hierna 
meer) Nederlanders in de kolonie op, literatuur naar Engeland te sturen. Door deze oproep arri-
veerden er tot begin 1942 tussen de vijfentwintig- en dertigduizend boeken. Zij kwamen terecht 
bij onder meer de Irene Brigade, op marineschepen, in (zeemans)tehuizen én op vliegvelden waar 
Nederlands personeel was gestationeerd. Zelfs vliegers die op individuele basis bij Britse eenheden 
waren ingedeeld, konden op aanvraag Nederlandse lectuur toegezonden krijgen.140 

Zelf schrijven was een andere geliefde activiteit om de verveling te lijf te gaan. Relatief veel 
vliegers hielden daarom een dagboek bij. Door dagelijks hun belevenissen op te tekenen, kon 
niet alleen de tijd worden gedood, maar konden de oorlogsvliegers ook hun zorgen van zich 
afschrijven. Daarnaast had het bijhouden van de dagelijkse ervaringen een functie in het kader 
van het al genoemde geloof in het onvermijdelijke. Menigeen achtte de kans groot dat hij zou 
sneuvelen. Met een dagboek liet hij in ieder geval nog iets tastbaars achter voor zijn nabestaan-
den. Dit was ook voor leerling-vlieger Piet Vos de voornaamste reden om de beleefde gebeurte-
nissen dagelijks op te schrijven. “Nu ik hier (…) zoo op mijn eentje op een raf vliegveld zit en 
aan niemand mijn plezierige en minder leuke ervaringen kan vertellen, lijkt het me een goede 
tijdpasseering om zoo van dag tot dag wat neer te schrijven. Als ik dit partijtje niet overleef is 
het bovendien voor de menschen in Holland waarschijnlijk leuk om toch op deze manier e.e.a. 
te vernemen van wat me alzoo overkwam.”141 Veel vaker nog dan het bijhouden van dagboeken 
hielden oorlogsvliegers zich bezig met het schrijven van brieven.142 Meestal correspondeerden 
de vliegers met collega’s, familie, vrienden en – uiteraard – geliefden.143 Het was niet alleen een 
goede methode om de dag door te komen, maar bovendien een van de weinige manieren om op 
de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes over Nederlandse collega-vliegers die her en der in 
Groot-Brittannië waren gestationeerd. 

Eenzaamheid

Behalve met verveling, kregen oorlogsvliegers veelvuldig te maken met gevoelens van eenzaam-
heid. Dit gold in het bijzonder voor de Nederlandse gevechtsvliegers en hun collega’s uit de 
andere bezette Europese landen, die zich in een vreemd land bevonden, waar niet hun moerstaal 
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werd gesproken en waar zij meestal geen familie hadden wonen. De gevoelens van verlatenheid 
werden vaak nog versterkt door de omgeving waarin zij verbleven. Veel van de haastig uit de 
grond gestampte bases bevonden zich tientallen kilometers van de bewoonde wereld op het 
platteland in het dunbevolkte Wales, Cornwall of Schotland en waren in de herfst- en winter-
maanden soms weken achtereen nauwelijks begaanbaar. De oorlogsvliegers leidden er een mise-
rabel leven doordat zij zich voortdurend moesten wapenen tegen de kou, wind, modder en nat-
tigheid. De nissenhutten waarin zij met meerdere collega’s leefden, boden weinig comfort door 
hun slechte isolatie en vochtigheid.144 Een belangrijk gevolg van het met meerdere personen 
delen van de slaapruimte, was dat privacy ontbrak en het er vrijwel nooit rustig was.145 Boven-
dien bevonden de nissenhutten zich sterk verspreid over het vliegveld, waardoor de werkruim-
tes en badhuizen zich vaak op honderden meters afstand bevonden. De oorlogsvliegers moesten 
daardoor dagelijks grote afstanden afleggen van en naar hun slaapvertrekken. Dit gegeven én 
het ontbreken van stromend water in de slaaponderkomens, zorgde niet alleen voor veel onge-
mak, maar ook voor extra spanningen, vooral onder onderofficieren, die met een groter aantal 
collega’s gebruikmaakten van dergelijke onderkomens en die niemand hadden die zich om hen 
bekommerde. “In winter they have to come in to be briefed, have a meal, go out to the sites and 
then back. They are damp and dismal. In the site there are no washing facilities and there are no 
fires at all. There is also no one to look after them”, zo vatte een raf-arts de leefomstandigheden 
van onderofficieren-vliegers op Britse oorlogsbases samen.146

Vanzelfsprekend waren deze gebrekkige woonomstandigheden evenmin bevorderlijk voor 
de gemoedstoestand van de oorlogsvliegers en zij werkten gevoelens van eenzaamheid in de 
hand. De voor gevechtsoperaties afgekeurde jachtvlieger Dick van den Honert vond bijvoor-
beeld het verblijf te Dalcross in Schotland tijdens zijn omscholing naar meermotorige toestellen 
vreselijk. “Sedert eenige tijd zit ik op dit vliegveld hetgeen een concentratiekamp in den vorigen 
oorlog was. Die geest hangt er nu nog!”, schreef hij begin 1943.147 August van Rossum van het 502 
Squadron vond op zijn beurt zijn plaatsing op St. David’s in Wales afschuwelijk. “Dit is wel zo’n 
ontzettend naar gat. Behalve het vliegveld is er niets om eens afleiding te zoeken”, noteerde hij in 
zijn dagboek.148 De leefcondities op de Britse vliegvelden waren overigens nog tamelijk comfor-
tabel in vergelijking met die op bases in Noord-Afrika en in Zuidoost-Azië en – aan het eind van 
de oorlog – op het vasteland van Europa. In deze oorlogsregio’s bivakkeerden de oorlogsvliegers 
bij gebrek aan (geschikte) accommodatie veelal voor kortere of langere tijd in tenten die waren 
uitgerust met weinig meer dan een veldbed, klapstoeltje en opvouwbare wasbak.149 Met name 
in de koude en natte winter van 1944-1945 was het leven onder canvas op het continent ronduit 
onprettig. “’s Avonds durfde je je bed niet in omdat het vochtig was. ’s Morgens wilde je er niet 
uit omdat je kleren nat waren. (…) Een bad was in die omstandigheden uiterst luxe”, herinnerde 
Jan Linzel van het 33 Squadron zich. Groot verschil was wel dat de oorlog toen inmiddels in een 
definitieve plooi was gevallen en dat de meeste Nederlandse oorlogsvliegers fysiek dichter bij huis 
waren en dit ook nadrukkelijk zo ervoeren. Dit had onbetwist een helende werking op de gevoelens 
van verlatenheid en discomfort.150 

Gevoelens van eenzaamheid deden zich nog des te meer voelen wanneer oorlogsvliegers als 
eenling bij een reguliere eenheid waren geplaatst. De hiervoor genoemde Piet Vos, die in 1941 als 
officier de vliegopleiding van de raf doorliep op vliegveld Grantham en daardoor van een andere 
mess en slaapvertrek gebruikmaakte dan zijn medeleerlingen, voelde zich van tijd tot tijd behoor-
lijk alleen: “Ik doe niets dan alleen maar mijn lesjes loopen, een enkel woord met een medeleerling, 
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dan alleen in het flight office als de instructeurs vliegen en ik mijn beurt moet afwachten, alleen 
een borrel, op m’n eentje aan tafel; en dan wat schrijven. Soms een beleefd gesprek en dan maar 
weer naar bed. Dit is wel echt eenzaam in een vreemd land, in een vreemd leger.”151 Een belangrijke 
rol bij de bestrijding van de eenzaamheid van Nederlandse militairen op Britse bodem, was weg-
gelegd voor het in augustus 1940 opgerichte Comité ter Bevordering van het Welzijn van Neder-
landse Strijders.152 Het initiatief hiertoe was afkomstig van Willem van de Stadt, een van de Lon-
dense directeuren van de Nederlandse Handel-Maatschappij. Zijn actie kreeg de volle steun van de 
Nederlandse regering. De financiering geschiedde door overheidssubsidie en donaties van bur-
gers.153 Een van de eerste activiteiten van het comité bestond uit het wekelijks sturen van Engelse 
en Nederlandse tijdschriften naar militaire eenheden en koopvaardijschepen.154 Daarnaast stelde 
het comité gedurende de gehele oorlog tal van andere goederen beschikbaar om het leven van de 
Nederlandse militairen in hun legerkamp, op hun vliegveld of aan boord van hun schip te veraan-
genamen. Het ging daarbij onder meer om radio’s, grammofoonplaten, biljarttafels, voetballen, 
sjoelbakken en spelletjes.155 Verder ging het comité film- en theatervoorstellingen organiseren en 
distribueerde het vanaf de zomer van 1942 vaatjes haring. In december ontvingen de Nederlandse 
militairen ieder jaar een kerstpakket of een andere verrassing.156 Deze acties oogstten vanzelfspre-
kend veel waardering. Niet alleen omdat hierdoor de recreatiemogelijkheden toenamen, maar 
ook omdat het bij de Nederlandse militairen een zeker ‘thuisgevoel’ creëerde. Het comité bleef de 
gehele oorlog actief en werd uiteindelijk in oktober 1945 opgeheven. Enkele maanden later onder-
streepte de toenmalige minister van Oorlog, Jo Meynen, in een dankbrief aan Van de Stadt nog 
eens de eminente rol die het comité had gespeeld. “Het is voor een aanzienlijk deel aan de werk-
zaamheden van Uw Comité te danken, dat de Nederlandsche soldaat zich in den vreemde thuis 
gevoelde, daar hij wist en ervoer, dat een Nederlandsch Comité, opgericht en gedragen door parti-
culier initiatief, zijn belangen behartigde, aldus een band scheppende tusschen allen, die ver van 
huis zich voorbereidden tot de daadwerkelijke bevrijding van het vaderland.”157 

Behalve het comité trok menige Britse burger zich het lot aan van de van huis en haard ver-
dreven buitenlandse militairen. Ook Nederlands personeel kon rekenen op een warm onthaal. 

Een kerstkaart van het 320 Squadron die het personeel kon verstu-
ren aan kennissen en vrienden in Engeland.
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Weldra boden diverse Britse families bij de regering in Londen aan om één of meer militairen 
tijdens korte vakanties in huis te nemen.158 Minister Dijxhoorn kon zich meteen vinden in dit 
aanbod, omdat dit een goede mogelijkheid bood, “het (…) verlof in een huiselijken kring door 
te brengen”.159 Er werden lijsten met gastgezinnen opgesteld, die vervolgens aan het Comité ter 
Bevordering van het Welzijn van Nederlandse Strijders werden overhandigd om ze ‘aan de man’ 
te brengen. Het initiatief was weinig succesvol en de meerderheid van de Nederlandse mili-
tairen liet de logeermogelijkheid bij een Britse familie uiteindelijk aan zich voorbij gaan. De 
belangstelling was zelfs zo gering dat de Nederlandse consul in Manchester, die zichzelf ook 
had opgegeven, na verloop van tijd enigszins geïrriteerd aan de bel trok bij de gezant in Lon-
den. “Not only I have received no applications, but a great many of the other people who have 
offered accommodation have not received any applications either”, schreef hij in januari 1941.160 
De Nederlandse autoriteiten kon echter weinig worden verweten, vooral omdat het ‘probleem’ 
zich uit zichzelf oploste. Veel militairen legden namelijk vrijwel meteen na aankomst in Groot-
Brittannië op eigen houtje contacten met burgers en collega’s, waardoor zij geen behoefte had-
den om hun verlof door te brengen bij gastvrije maar wildvreemde Britse families.161 Daarnaast 
speelde ook mee dat – zoals al aangegeven – nogal wat jonge, ongehuwde oorlogsvliegers hun 
vrije dagen liever in het gezelschap van hun landgenoten doorbrachten in het bruisende Lon-
den, dan bij een onbekend gezin ergens in een ‘uithoek’ van Groot-Brittannië. 

Een klein aantal oorlogsvliegers verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat zij bij aan-
komst al (verre) familie, vrienden, kennissen en relaties in Groot-Brittannië hadden wonen. Zo 
kwam Robbert Cohen van het 613 Squadron over de vloer bij handelaar William Spurr, met wie 
zijn vader voor de oorlog regelmatig zaken had gedaan.162 Jat van Mesdag van het 64 Squadron 
werd opgevangen door de Britse bedrijfsleider van Van Houten’s Cacaofabrieken, waarvan zijn 
vader directeur was. Beide oorlogsvliegers brachten ook menigmaal hun verlof bij deze ‘oorlogs-
families’ door.163 In Groot-Brittannië wonende Nederlanders zetten eveneens hun beste beentje 
voor om het hun landgenoten in wapenrok zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ambassa-
deurszoon Willem Thorbecke, die vanaf 1944 diende als Lancaster-vlieger bij het 622 Squadron, 
bracht bijvoorbeeld frequent een weekend door op het landgoed van graaf Willem van Bylandt, 
die op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen werkzaam was als secretaris-generaal.164 
Een nog prominentere rol bij de opvang van oorlogsvliegers en andere militairen speelden Saal 
en Netty van Zwanenberg. Van Zwanenberg was de gewezen directeur van het farmacieconcern 
Organon, die direct na het begin van de invasie in Nederland met zijn gezin in Den Haag was 
ondergedoken. Vervolgens waren zij met valse diplomatieke paspoorten via Zwitserland, Frank-
rijk, Spanje en Portugal naar Groot-Brittannië ontkomen waar zij een prominente plaats inna-
men in de ‘Nederlandse kolonie’. De hele oorlog hadden zij veelvuldig Nederlandse militairen 
te logeren. Onder hen bevond zich ook Freddy Vas Nunes van het 157 Squadron: “De hele oorlog 
zaten ze continu vol met Nederlanders in uniform, voornamelijk Marine en Luchtvaartmensen, 
die daar steeds een gastvrij tehuis vonden, als ze met verlof waren.”165 De weg erheen vonden de 
oorlogsvliegers via collega’s én via de arts van het 322 Squadron, Carl Schudel, die was getrouwd 
met de oudste dochter van de Van Zwanenbergs.166 Een andere vooraanstaande Nederlander die 
zich het lot van de oorlogsvliegers aantrok was Frans Otten, de president-directeur van Philips. 
Hij fungeerde in Groot-Brittannië als peetvader voor vijf oorlogsvliegers. Otten zocht zijn ‘oor-
logszonen’ regelmatig op, correspondeerde met hen en stuurde ze geld en pakketten met voed-
sel, kleding en boeken. Ook na de oorlog bleef hij zich over hen ontfermen. Zo gunde hij August 
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van Rossum een betrekking bij Philips en gaf hij een andere oorlogsvlieger, Splinter Spieren-
burg, in 1955 opdracht de vliegdienst van het elektronicabedrijf op te zetten.167 

Gevoelens van eenzaamheid leidden er eveneens toe dat al snel na aankomst in Groot-Brit-
tannië onder de oorlogsvliegers het verlangen groeide om weer per brief contact te leggen met 
het thuisfront. In eerste instantie rustte hier nog een verbod op. Gevreesd werd namelijk dat de 
Duitse autoriteiten represailles zouden opleggen aan familieleden in bezet gebied.168 De meeste 
militairen leefden het verbod aanvankelijk na, maar spoedig kon de hunkering om het contact 
te herstellen nauwelijks nog worden weerstaan. Dit was zeker het geval toen militairen vanaf de 
nazomer van 1940 zelf berichten uit bezet gebied begonnen te ontvangen.169 Veel van hen zagen 
zich nu voor een dilemma gesteld: wel of niet terugschrijven. Onder meer Willem Bakker, een 
vlieger van het 320 Squadron, verkeerde in dubio nadat hij begin november 1940 een bericht 
van zijn echtgenote had ontvangen: “De Rode Kruis brief ! En nu weet ik niet meer wat te doen. 
Hier in het hotel hebben ze allemaal plannen gemaakt. Wel schrijven, niet schrijven. Wel – niet. 
Ik kan me voorstellen dat, nu je geen antwoord krijgt, je vreselijk in de put moet zitten. Maar ik 
zie er zooveel gevaren in.”170 De meesten, onder wie Bakker, kozen er uiteindelijk toch voor om 
terug te schrijven.171 De correspondentie via een formulier van het Internationale Rode Kruis 
verliep over het algemeen echter uiterst moeizaam. Het document deed er niet zelden meer 
dan een halfjaar over om de bestemming te bereiken en na D-Day werd het op deze manier cor-

Veel oorlogsvliegers hielden contact met 
het thuisfront in bezet gebied door mid-
del van Rode Kruisformulieren. Ook Jan 
Roosenburg, een vlieger van het 320 Squa-
dron, verzond met enige regelmaat derge-
lijke berichten naar zijn ouders in Den Haag.
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responderen zelfs gestaakt, omdat het Rode Kruis in bezet gebied vanaf deze tijd geheel onder 
Duitse controle kwam te staan.172 

Behalve via de hulporganisatie konden de Nederlandse militairen in Engeland vanaf begin 
1941 tevens één keer per twee weken een ‘gewone’ brief naar het buitenland sturen. Dit gebeurde 
aanvankelijk via enkele postbusnummers in Londen en Lissabon.173 Ook bij reis- en vervoersor-
ganisatie Thomas Cook & Son Ltd. kon enige tijd post voor bezet gebied worden ingeleverd. Om 
de veiligheid van de familieleden niet in gevaar te brengen, werd wel aangeraden de correspon-
dentie te richten aan vrienden of “verder verwijderde familieleden”.174 Verder was de inhoud van 
de brief aan allerlei beperkingen gebonden. Deze moest kort zijn en diende geen foto’s te bevat-
ten. Ook mocht uit niets blijken dat de afzender in militaire dienst was. Verder was het vermel-
den van (plaats)namen, eenheden en de weersgesteldheid uit den boze, evenals het gebruik van 
Engelse woorden en het communiceren met versluieringen en codewoorden.175 In het voorjaar 
van 1942 raakte deze manier van contact houden buiten gebruik, omdat een van de geadres-
seerden vanuit Nederland had teruggeschreven naar het postadres in Lissabon, waardoor deze 
wijze van communiceren mogelijk bekend was geworden bij de Duitse bezettingsautoriteiten.176 

Doordat de communicatie via het Rode Kruis en de ‘postbusconstructie’ moeizaam verliep, 
stuurden veel militairen al snel post via kennissen en familie in onder meer de Verenigde Staten, 
Portugal, Zwitserland, Ierland en andere (neutrale) landen naar Nederland.177 Leerling-vlieger 
Pierre van Boxtel bijvoorbeeld, schakelde door tussenkomst van een bevriende Britse familie 
de populaire actrice Deanna Durbin in. Zij liet vervolgens vanuit de Verenigde Staten in juni 
1941 aan Van Boxtels ouders in Kaatsheuvel weten dat hun zoon zich gezond en wel in Groot-
Brittannië bevond. Amper vier maanden later kwam de Nederlander om het leven bij een vlieg-
ongeval.178 Doordat de Duitse autoriteiten veel post lang vasthielden of helemaal niet doorlieten 
en tevens dreigden met zware straffen voor diegenen die via een neutraal land een brief naar 
een familielid in Groot-Brittannië probeerden te sturen, verliep ook deze wijze van correspon-
deren met horten en stoten.179 Uiteraard beschikte lang niet iedereen over familie en kennissen 
in niet-bezette landen. In het voorjaar van 1941 waren er daardoor nog steeds militairen die nog 
niets van het thuisfront hadden vernomen. Minister Dijxhoorn maakte daarop bekend dat hij 
bereid was te trachten via het Internationale Rode Kruis inlichtingen in te winnen over de naaste 
verwanten in Nederland. De aanvragers moesten zich daarbij echter wel realiseren, zo liet de 
bewindsman weten, dat zo bij de bezetter bekend kon worden dat zij zich in Groot-Brittannië 
bevonden. Het werd aan de militairen zelf overgelaten om uit te maken of zij dit risico wilden 
lopen. De meesten namen dit gevaar voor lief en trachtten het contact te herstellen.180 Hoewel 
de meerderheid van de Nederlandse militairen in Groot-Brittannië vroeg of laat inderdaad een 
levensteken uit Nederland ontving, verliep het contact de hele oorlog moeizaam en op onre-
gelmatige basis. Na D-Day kwamen nauwelijks nog brieven aan omdat de postbezorging sterk 
werd gehinderd door de oorlogshandelingen op het continent en doordat het Rode Kruis, zoals 
gezegd, steeds meer onder Duitse controle kwam te staan.181 

Veel uitzichtlozer nog was de situatie voor militairen van wie familie in Nederlands-Indië 
was achtergebleven. Nadat het overzeese gebiedsdeel in maart 1942 was bezet, bleek het nage-
noeg onmogelijk in verbinding te komen met in de kolonie achtergebleven naasten. Niet zozeer 
de grote afstand was hieraan debet, maar vooral het ontbreken van mogelijkheden om via neu-
trale landen met het overzeese gebiedsdeel te communiceren. Desondanks trachtten de Neder-
landse autoriteiten op allerlei manieren het contact te herstellen. Het hoofdkwartier van de 
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Marine in Londen stelde bijvoorbeeld vanaf de zomer van 1942 Rode Kruisformulieren beschik-
baar voor het eigen personeel.182 Al snel konden ook briefkaarten en brieven worden verstuurd 
naar burgers in de bezette kolonie. Verder zond een Australische radiozender regelmatig korte 
berichten via de ether uit naar Indië van in Groot-Brittannië verblijvend militair personeel.183 
Begin 1945 werd ook nog de mogelijkheid gecreëerd om “eens per jaar een telegram van hoog-
stens tien woorden tekst te zenden aan familieleden in Japansche handen”.184 Al deze pogingen 
leverden vrijwel niets op omdat de Japanse autoriteiten botweg alle medewerking weigerden. 
Voor vrijwel alle oorlogsvliegers met een Indische achtergrond bleef het lot van hun familie 
daardoor tot geruime tijd na de Japanse capitulatie ongewis. Andersom wist ook de achterge-
bleven familie niet hoe het hun dierbaren verging en waar zij zich bevonden. De jongere zuster 
van Jan Buning, een voormalig aspirant-reserveofficier van de marine die in Engeland bij de raf 
terechtkwam, had bijvoorbeeld geen idee waar haar broer zich bevond. “Wij wisten alleen dat hij 
kort voor de Nederlandse capitulatie met de rest van het kim was vertrokken. We dachten dat hij 
richting Australië was gegaan, omdat dit het meest voor de hand lag.” Het gezin Buning bleef de 
hele oorlog verstoken van een levensteken van hun zoon en broer. Geen enkele brief of telegram 
uit Engeland kwam aan. Zij zouden hem ook na de oorlog niet meer terug in de armen kunnen 
sluiten. In februari 1945 sneuvelde de toen 21-jarige Buning als gezagvoerder van een Lancas-
ter-bommenwerper van het 90 Squadron boven Duitsland. Zijn zuster en ouders vernamen pas 
geruime tijd na de Japanse capitulatie dat hun zoon en broer in Engeland verzeild was geraakt, 
oorlogsvlieger was geworden en de oorlog niet had overleefd. “Twee dames van het Rode Kruis 
zochten mij op in het vrouwenkamp waarin ik me bevond om me het verschrikkelijke nieuws 
mede te delen”, aldus de zuster van Buning.185 

Doordat zij de hele oorlog in het duister tastten over het lot van hun familie, torsten de Indi-
sche oorlogsvliegers continu deze onzekerheid met zich mee.186 Het zwaarst was dit nog voor 
de wat oudere, getrouwde militairen met kinderen. “Deze gedwongen scheiding is welhaast het 
ergste wat ons kon overkomen, vooral omdat men zo helemaal niets van elkaar weet. Voor jullie 
is het natuurlijk het ergste, onder het juk van de Jappen”, verwoordde Folef d’Aulnis de Bourouill 
van het 887 Squadron van de faa deze gevoelens in zijn dagboek.187 De onzekerheid over het lot 
van familie en vrienden, in combinatie met de niet zelden uiterst sombere berichtgeving over 
de toestand in het overzeese gebiedsdeel, leidde soms tot heftige gevoelens van machteloosheid 
en eenzaamheid. In hoeverre dit effect heeft gehad op het moreel en dus de gevechtswaarde van 
de ‘Indische oorlogsvliegers’ is niet bekend, maar vermoedelijk was dit beperkt. Velen van hen 
realiseerden zich dat er weinig aan de situatie was te veranderen en leerden na verloop van tijd – 
hoe zwaar dit ook was – leven met de gedachte en de last dat zij voorlopig niet van hun dierbaren 
zouden horen. Bovendien waren zij zich ervan bewust dat voor een terugkeer naar het overzeese 
gebiedsdeel, eerst de oorlog in Europa ten einde moest zijn. Zij zetten zich daarom volledig in 
om hun steentje hieraan bij te dragen.

Seksualiteit, liefde en relaties

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stonden in Groot-Brittannië de heersende nor-
men en waarden op het vlak van seksualiteit, liefde en relaties al snel onder grote druk. Dit kwam 
vooral doordat gedurende de oorlogsperiode sprake was van minder rigide sociale en morele 
scheidslijnen, omdat veel vrouwen buitenshuis gingen werken of in militaire dienst traden. 
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Geringere sociale controle en minder hechte familiebanden waren daarvan het gevolg.188 Mede 
hierdoor opende het verblijf in Groot-Brittannië op het vlak van seksualiteit en relaties voor de 
Nederlandse oorlogsvliegers een nieuwe horizon, die hen tegelijkertijd voor grote dilemma’s en 
moeilijke keuzes stelde.189 Dit gold in het bijzonder voor hen die bij aankomst in Groot-Brittan-
nië al waren getrouwd. Dit was overigens een relatief gering aantal. Van de in totaal 647 Neder-
landse gevechtsvliegers die aan gevechtsoperaties deelnamen, waren er slechts 116 (bijna 18%) 
in mei 1940 gehuwd. Veruit de meesten van die 116 hadden hun gezin in Nederland moeten ach-
terlaten en waren daardoor gedwongen tot het langdurig gescheiden leven van hun echtgenotes 
en eventuele kinderen. Vrijwel zonder uitzondering ervoeren de gehuwde oorlogsvliegers het 
celibatair leven in Groot-Brittannië als een zware opgave. Jachtvlieger Frans Lutz van het 118 en 
167 Squadron, een overtuigd katholiek, beschreef in zijn dagboek openhartig hoe moeilijk hij 
het hier soms mee had, zeker nadat een Engelse vriendin hem had opgebiecht dat ze verliefd op 
hem was geworden.190 Lutz wist zijn rug recht te houden. Hij was echter een van de weinigen. De 
eenzaamheid, seksuele verlangens en vooral het uiterst onzekere toekomstperspectief leidden 
er in veel gevallen toe dat ook getrouwde militairen van tijd tot tijd een affaire hadden of zelfs 
een langer durende relatie aangingen. Niet zelden had dit tot gevolg dat zij nog tijdens of direct 
na de oorlog de scheidingspapieren aanvroegen. 

In enkele gevallen ging een getrouwde militair zelfs een dubbelhuwelijk aan. Het plegen van 
bigamie was voor Nederlands militair personeel in Groot-Brittannië betrekkelijk eenvoudig, 
omdat de sociale controle er grotendeels ontbrak en bij een voorgenomen huwelijk niet de bur-
gerlijke stand kon worden geraadpleegd om te controleren of de aanstaande bruidegom daad-
werkelijk ongehuwd was.191 Vooral in de eerste oorlogsjaren, toen het verloop van de strijd nog 
tamelijk uitzichtloos was, ging een aantal militairen in de fout. Eind 1942 waren bij minister van 
Justitie Johannes van Angeren inmiddels twintig ‘dubbelhuwelijken’ bekend onder militairen 

‘Hup met die beentjes!’ Een groep waaf’s doet gymnastiekoefeningen. Op de Britse vliegvelden waren tijdens de 
oorlogsjaren duizenden vrouwen gedetacheerd. Talloze relaties met hun mannelijk collega’s waren het gevolg.
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en zeelieden.192 Het ging hierbij niet alleen om personeel in de lagere rangen. Ook officieren 
reden een scheve schaats. Zo kon nog juist worden voorkomen dat de getrouwde commandant 
van de mld, die overigens kampte met serieuze geestelijke problemen, in de herfst van 1940 in 
het huwelijk trad met een Britse vrouw. Onder de actief vliegende oorlogsvliegers is voor zover 
bekend niemand veroordeeld voor bigamie.193 Vroeg of laat kwamen deze dwaalacties uiteraard 
aan het licht en moesten de militairen zich voor de krijgsraad te velde of de zeekrijgsraad verant-
woorden. Het dubbelhuwelijk werd daarbij rechtsongeldig verklaard en ontbonden. De Neder-
landse autoriteiten probeerden vanzelfsprekend het aantal bigamiegevallen zoveel mogelijk te 
beperken.194 De marine besloot uiteindelijk dat haar personeel ten minste dertig dagen voor de 
geplande trouwdatum de commandant hiervan op de hoogte moest brengen en hem tevens de 
gegevens van de aanstaande echtgenote diende door te geven.195 Verder moest het marineperso-
neel aan de predikant of trouwambtenaar zijn militaire zakboekje overleggen om de ongehuwde 
status te kunnen bewijzen.196 Bij de landmacht was de militair verplicht een verklaring van zijn 
commandant in het bezit te hebben waaruit bleek dat hij nog niet was gehuwd.197 

Waarschijnlijk in een nóg moeilijkere positie dan de getrouwde oorlogsvliegers, bevonden 
zich hun echtgenotes in bezet gebied. Hoewel de Duitse bezettingsautoriteiten hen grotendeels 
ongemoeid lieten, moesten zij zich zien te redden met een uiterst magere uitkering, terwijl zij 
vaak ook nog eens de zorg hadden over één of meer kinderen. Aanvankelijk kregen de achterge-
bleven gezinnen nog een gedeelte van het salaris uitbetaald. Het duurde echter niet lang voordat 
de bezettingsautoriteiten dit bedrag flink terugschroefden. Vanaf oktober 1941 ontvingen fami-
lieleden van ‘vermist’ personeel alleen nog een vaste vergoeding. Deze mocht het normbedrag 
van het zogenoemde Maatschappelijk Hulpbetoon – maximaal 145 gulden per maand (977 euro 
in 2012) – niet overschrijden.198 Dit was verre van toereikend om in het levensonderhoud van 
de achtergebleven gezinnen te voorzien. Daarom ontstonden spoedig, buiten het zicht van de 
bezetter, steunfondsen voor de financiële bijstand van de achtergebleven families, waaronder 
het Verjaardagsfonds, het Landrottenfonds en De Zeemanspot. Dit laatste steunfonds was pri-
mair voor families van leden van de koopvaardij bedoeld, maar verleende ook steun aan achter-
gebleven gezinnen van militair personeel.199 In de loop van 1943 smolten de verschillende hulp-
comités samen tot het Nationaal Steunfonds, dat zich, behalve met de hulp van achtergebleven 
gezinnen, eveneens nadrukkelijk bezig ging houden met de financiering van het verzet.200 Om 
grote financiële schulden na de oorlog te voorkomen werd trouwens gelijktijdig door de Neder-
landse regering in Londen beslag gelegd op een deel van het traktement van het in Groot-Brit-
tannië dienende militaire personeel met een gezin in bezet gebied.201 

Behalve in financieel opzicht, was de scheiding uiteraard ook psychisch zwaar omdat de 
vrouwen er zo goed als alleen voor stonden en vaak niet wisten hoe het hun echtgenoot ver-
ging. “Ik woonde alleen, terwijl mijn man al die tijd weg was. Dat was natuurlijk erg moeilijk, 
ik had er geen idee van waar hij was en zelfs of hij nog in leven was”, vertelde de echtgenote van 
oorlogsvlieger Harry Guyt van het 608 Squadron na de oorlog.202 Ook tegenslagen moesten zij 
grotendeels alleen zien te verwerken. De echtgenote van marinevlieger Johan Bielfeldt was bij-
voorbeeld zwanger toen hij in mei 1940 uitweek naar Groot-Brittannië. De eind 1940 ter wereld 
gekomen baby overleed echter al na twee maanden door kinkhoest. Bovenop dit verlies kwam, 
in augustus 1941, ook nog het bericht van de vermissing van haar man, die, naar later bleek, 
als vlieger van het 320 Squadron bij een gevechtsoperatie voor de Noorse kust was gesneuveld. 
“Mijn moeder heeft het met het verlies van een kind en haar man tijdens de oorlogsjaren enorm 
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voor haar kiezen gekregen”, aldus hun zoon Gerard, die bij het uitbreken van de oorlog nog maar 
net een jaar oud was. “Ik vind het nog steeds wonderbaarlijk dat zij nooit bij de pakken neer is 
gaan zitten en altijd een vrolijke, levenslustige vrouw is gebleven.”203 In Nederlands-Indië was 
de toestand van de achtergebleven vrouwen en kinderen vaak nog veel schrijnender. Zij leefden 
niet alleen onder het juk van de Japanse bezetter, maar ook verdwenen zij kort na de verovering 
van het overzeese gebiedsdeel in een van de kampen, waar zij geheel geïsoleerd onder steeds 
grotere ontberingen moesten zien te overleven. Wanneer zij deze kwellingen heelhuids wisten 
te doorstaan, vond door de aanvankelijk uiterst instabiele situatie na de Japanse overgave veelal 
pas geruime tijd later de hereniging plaats.204 

Niet alle vrouwen bleven overigens in het thuisland achter. Een handjevol (latere) oorlogs-
vliegers wist nog net op tijd met zijn gezin Nederland en Nederlands-Indië te verlaten en naar 
respectievelijk Groot-Brittannië en Australië te vluchten.205 De meerderheid van de naar Austra-
lië ontkomen vrouwen en kinderen reisde korte tijd later met hun man mee naar de Verenigde 
Staten om na afronding van de vliegopleiding te Jackson in zijn kielzog in Groot-Brittannië neer 
te strijken.206 Voorts liet een aantal oorlogsvrijwilligers uit neutrale en niet-bezette landen hun 
vrouwen overkomen naar Groot-Brittannië.207 In de eerste oorlogsjaren, toen nog niet zoveel 
militair personeel in het land aanwezig was, vormde dit nog geen probleem. Militairen dienden 
alleen het hiervoor bestemde white form te ondertekenen, dat hen verantwoordelijk maakte voor 
het levensonderhoud van hun verwanten. Wanneer ook de benodigde visa en documenten waren 
geregeld, kon de echtgenote haar koffers pakken.208 De reis over zee was door het onderzeeboot-
gevaar echter bepaald niet risicoloos. Bovendien moest personeel dat zijn gezin naar Groot-Brit-
tannië wilde laten overkomen, daar in de meeste gevallen zelf financieel voor opdraaien.209 In de 
tweede helft van de oorlog werd het steeds moeilijker vrouwen en kinderen naar het inmiddels 
overvolle Groot-Brittannië te laten overkomen. In het voorjaar van 1944 volgde ten slotte een 
algeheel toelatingsverbod. Hoeveel oorlogsvliegers uiteindelijk met hun overgekomen gezin in 
Groot-Brittannië woonden is niet exact bekend, maar dit aantal is zeer gering geweest.210 

Ongeveer 535 oorlogsvliegers waren in mei 1940 dus nog niet getrouwd. De meerderheid 
hiervan – 341 man (bijna 64%) – verkoos uiteindelijk om vrijgezel te blijven. Zij achtten het risico 
om te trouwen in de uiterst onzekere oorlogstijd te groot.211 Ook Geert Emmens, vlieger bij het 
320 Squadron dacht er zo over: “je nam het maar, vandaag hij, morgen ik. We zaten er toen niet 
mee. Wel degenen die intieme relaties hadden opgebouwd. Dat heb ik in die tijd bewust niet 
gedaan.”212 Wat daarnaast meespeelde, was dat menig oorlogsvlieger nog niet toe was aan een 
huwelijk. Weer anderen kwamen in Groot-Brittannië ‘de ware’ niet tegen, terwijl er ook waren 
die liever trouwden met een Nederlandse vrouw. Andersom gaven mogelijk ook sommige Britse 
vrouwen er de voorkeur aan om niet in zee te gaan met een buitenlandse militair met een derge-
lijk risicovol beroep. Los hiervan, speelde seksualiteit uiteraard een belangrijke, zo niet centrale, 
rol in hun jonge, bol van gevaren en risico’s staande leven. De ‘gezonde’ seksuele lust die zij als 
jongvolwassenen bezaten, werd nog versterkt doordat zij vrijwel continu in een mannenomge-
ving vertoefden. Het jacht maken op vrouwelijk schoon was daarbij een ultieme manier om zich 
te onderscheiden van hun collega’s. Minstens zo belangrijk was dat zij, zoals gezegd, vrijwel 
voortdurend onder hoogspanning leefden. Seks kon daarbij – net als roken en drinken – als uit-
laatklep dienen. Oorlogsvliegers wilden, vanwege hun geringe overlevingskansen, bovendien 
‘de boot niet missen’. De vrees bij sommigen om als maagd te sneuvelen was groot. Eveneens 
van betekenis was nog dat, net als bij veel Britse vrouwen, van sociale controle bij de van huis 
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en haard verdreven oorlogsvliegers nauwelijks sprake was. Al deze factoren tezamen hadden 
tot gevolg dat een flink deel van de oorlogsvliegers het ‘ervan nam’. Zij waren bij tijd en wijle 
zeer actief op het amoureuze vlak, maar wensten zich tegelijkertijd niet te committeren aan een 
langdurige relatie. Onder meer boordschutter Egbert de Weerd van het 320 Squadron dacht er zo 
over. Hij stond bij zijn collega’s bekend als the ladykiller. Volgens zijn collega Bob de Vries Hùmel 
had De Weerd, die in mei 1942 sneuvelde, op de schoorsteenmantel van hun kamer foto’s van 
zeker zes tot zeven meisjes staan. “Voor iedere dag één”, aldus De Vries Hùmel.213 

Om de hierboven genoemde redenen bezochten oorlogsvliegers ook van tijd tot tijd seksclubs 
en naaktrevues, terwijl sommigen zich ook inlieten met prostituees. Dit was niet zo moeilijk. 
Vooral in de uitgaansgebieden in Londen waren veel tippelaarsters actief, in het bijzonder in de 
straten rondom Piccadilly Circus.214 Bij dergelijke escapades was niet zelden een grote hoeveel-
heid drank in het spel. Om deze reden waarschuwde het Air Ministry in september 1943 het raf-
personeel nog maar eens nadrukkelijk voor de negatieve gevolgen van deze combinatie. “Never 
drink till sundown”, was op het pamflet te lezen, “[it] may lead to undesirable sex adventures”.215 
De combinatie van drank, seksuele driften én de behoefte om de spanningen van de oorlogs-
vliegerij te onderdrukken, leidden er in de praktijk echter toch vaak toe dat de oorlogsvlieger 
zich inliet met activiteiten, waarop hij de volgende dag met gemengde gevoelens terugkeek.216 
Een van de gevolgen van de lossere seksuele moraal was onder meer een flinke toename van het 
aantal geslachtsziekten. Vooral het aantal syfilisgevallen en gonorroeslachtoffers nam explosief 
toe. Onder het raf-personeel in Groot-Brittannië steeg het aantal militairen met een seksueel 
overdraagbare aandoening van 5,5 promille in 1939 naar 18,6 promille in 1945.217 Een andere con-
sequentie was een sterke stijging van het aantal buitenechtelijke kinderen. Tussen 1940 en 1945 
werden er in Groot-Brittannië ongeveer driehonderdduizend geboren, tienduizend meer dan in 
de zes jaar voor de oorlog, terwijl een groot aantal Britse mannen juist in deze periode als mili-
tair buiten de landgrenzen verbleef.218 Ook een handjevol Nederlandse oorlogsvliegers bracht 
zichzelf op deze wijze in een lastig parket. In de meeste gevallen werd dit opgelost doordat de 
oorlogsvlieger en zijn in verwachting zijnde geliefde snel in het huwelijk traden, maar soms was 
dit niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een van beiden al getrouwd was. 

Met een dergelijk dilemma werd onder meer een boordschutter van het 320 Squadron gecon-
fronteerd. Hoewel hij een echtgenote in Nederland had achtergelaten, ontspon zich een liefdes-
relatie met een jonge Britse vrouw, die na verloop van tijd zwanger bleek te zijn. Hoewel hij de 
omgang met haar niet ontkende, weigerde hij te accepteren dat hij de vader van de baby was. 
Niet alleen hield zij er volgens hem meerdere relaties op na, ook beweerde hij geen geslachtsver-
keer met haar te hebben gehad: “Ik heb (…) geen handelingen met haar verricht welke aanleiding 
zouden kunnen geven tot de toestand waarin zij momenteel verkeert”, aldus de marineman, die 
daar nog aan toevoegde dat het hem verwonderde dat hij zo laat op de hoogte was gesteld: “Een 
vreemd geval vind ik het temeer omdat [sic] zij eerst na plm. 5 maanden zwangerschap uitge-
vonden heeft er mij eens over te schrijven en op een huwelijk met mij aan te dringen.” De bur-
gerrechter moest er uiteindelijk aan te pas komen om het conflict op te lossen. Deze wees de 
boordschutter aan als vader, waardoor hij te maken kreeg met een zogenoemde bastardy order. 
Dit hield in dat hij voortaan wekelijks een bedrag van zijn soldij moest afdragen voor het onder-
houd van het kind.219 De boordschutter was niet het enige ‘probleemgeval’ onder de Nederlandse 
oorlogsvliegers. Een andere marinevlieger, die overigens niet was getrouwd, weigerde bijvoor-
beeld botweg zijn buitenechtelijk kind te accepteren, terwijl hiervan wél onomstotelijk vast-
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stond dat hij de vader was. Het Amerikaanse meisje dat hij tijdens een kort verlof in New York 
had ontmoet en zwanger had gemaakt, beviel in mei 1944 van een dochter. De inmiddels naar 
Groot-Brittannië vertrokken officier-vlieger had aanvankelijk plechtig beloofd terug te keren 
naar de Verenigde Staten om te trouwen, maar deze toezegging trok hij in juni 1944 in, omdat hij 
“wilde wachten op een meisje in Holland”. Meer waarschijnlijk was dat hij inmiddels de Britse 
vrouw had leren kennen waarmee hij in augustus 1944 trouwde. Ook zij raakte zwanger en kreeg 
een dochter. Beide kinderen zouden hun vader echter nooit leren kennen: hij sneuvelde begin 
februari 1945 als vlieger van het 320 Squadron.220 

Hoewel het bovenstaande wellicht anders doet vermoeden, was tijdens de oorlogsjaren geen 
sprake van een volledig losgeslagen seksuele moraal. Er was af en toe zeker sprake van losbandig-
heid, maar nog veel vaker was dit niet het geval. De meeste relaties begonnen zelfs betrekkelijk 
braaf.221 Dit was ook het geval met een romance die Freddy Vas Nunes van het 157 Squadron in het 
najaar van 1942 kreeg met een achtergrondzangeres van een Londens theater. Deze verhouding 
was in eerste instantie zelfs zuiver platonisch. “Het klikte tussen ons, maar er was geen sprake 
van zo maar met haar naar bed te gaan tot vele maanden later, toen zij daar zelf het initiatief toe 
nam”, aldus Vas Nunes.222 De relatie van Vas Nunes liep uiteindelijk spaak. Bij een flink aantal 
andere oorlogsvliegers was dit niet het geval. Zij traden in de loop van de oorlog in het huwelijk, 
niet zelden omdat veel geliefden er de voorkeur aan gaven eerst te trouwen, alvorens het bed met 
elkaar te delen. Dat nogal wat oorlogsvliegers, ondanks de grote gevaren en risico’s die zij lie-
pen, een stabiele, monogame relatie nastreefden, lijkt op het eerste gezicht wellicht verrassend, 
maar dit was het niet. Het bood hen namelijk een manier om af en toe te kunnen ontsnappen 
uit de harde, eentonige, militaire en voornamelijk door mannen gedomineerde wereld. Boven-
dien garandeerde het hen een vorm van geborgenheid, waaraan zij zich in deze uiterst onzekere 
tijden konden vastklampen, niet in de laatste plaats omdat zij vaak geen familie in Groot-Brit-
tannië hadden en daardoor nóg explicieter op zoek waren naar ‘a home from home’.223 Voorts 
verschafte een huwelijk de mogelijkheid om vooruit te kijken en toekomstplannen te maken. 

Tenminste 175 Nederlandse oorlogsvliegers traden tijdens de oor-
log in het huwelijk. Een van hen was officier-vlieger Daan Brand 
van het 320 Squadron. Hij trouwde op 3 september 1942 in Lincoln 
met de Britse Muriel Tarttelin. In 1943 volgde gezinsuitbreiding 
met de geboorte van hun zoon Gerard. In juni 1944 raakte Brand in 
krijgsgevangenschap. Na de oorlog runde hij een tandartspraktijk 
in Utrecht.
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Hieruit kon kracht worden geput om door te zetten en niet op te geven. Achter de horizon van de 
oorlog wachtte immers een glorieuze toekomst in vredestijd. Onder meer boordschutter Willem 
Blok van het 320 Squadron fantaseerde al in oktober 1942, toen de oorlogsvooruitzichten nog 
niet al te rooskleurig waren, in een brief aan zijn geliefde openlijk over hun leven na de oorlog. 
“I am never too optimistic about the prospects of the war, but now I really hope, that we’ll be 
home by next autumn. Think of it, home. We may not have a house with an English fireside yet, 
perhaps I am not relieved from the Navy, but there would be a kind of security, and sitting at 
home would not have that dreadful moment ahead of leaving for another few weeks.”224 Van deze 
plannen en dromen zou echter niets terechtkomen. Hoewel Blok en zijn Britse verloofde in april 
1943 nog wel in het huwelijk traden, kwam de boordschutter al korte tijd later, eind juli, om het 
leven tijdens een vliegoperatie. 

Blok was een van de ten minste 175 oorlogsvliegers (zo’n 33% van alle 535 in mei 1940 nog 
niet getrouwde oorlogsvliegers) die tijdens de oorlog in het huwelijk traden. Hoewel in 1940 het 
aantal echtelijke verbintenissen in Groot-Brittannië aanzienlijk steeg, trouwden aan het begin 
van de oorlog juist nog maar betrekkelijk weinig Nederlandse oorlogsvliegers.225 Dit kwam 
vooral omdat de omvang van het Nederlandse contingent luchtvaartpersoneel in deze periode 
nog betrekkelijk gering was. Verder speelde mee dat de Nederlandse oorlogsvliegers in de eer-
ste maanden na aankomst nog niet zo’n uitgebreide kennissenkring hadden. Veruit de meeste 
Nederlandse oorlogsvliegers, bijna 60%, trad daarom in 1943 en 1944 in het huwelijk. Dat de oor-
logsvooruitzichten toen inmiddels een stuk zonniger waren, zal beslist hebben meegespeeld. 
Veruit de meeste bruiden – meer dan 82% – hadden de Britse nationaliteit. Verder was ruim 13% 
Amerikaanse of Nederlandse van geboorte. De overige 5% kwam uit een ander land. De eigenlijke 
huwelijksvoltrekking was door de oorlogsomstandigheden in de meeste gevallen een betrekke-
lijk eenvoudige ceremonie, die vaak maar door enkele mensen werd bijgewoond: de bruid met 
haar familie en de bruidegom met een aantal naaste collega’s, van wie er meestal één als best 
man optrad.226 Afhankelijk van de lengte van het verlof, vertrokken de meeste stellen aansluitend 
op de trouwerij voor een korte vakantie. Veel meer dan een enkele dagen durend verblijf in een 
hotelletje in Londen, in de heuvels in het binnenland of ergens langs de kust zat er vaak niet in, 
omdat veel militairen meestal slechts beperkt vrijaf konden krijgen.227 Dat was ook niet vreemd 
volgens Jan Flinterman van het 322 Squadron, die eind februari 1944 in het huwelijksbootje 
stapte: “Het was oorlog en de strijd stopte niet, zelfs niet voor een paar wittebroodsweken.”228 

Door de grote risico’s die de oorlogsvlieger liep, was het houdbaarheidsgehalte van som-
mige verbintenissen kort. Het kwam maar al te vaak voor dat de bruidegom reeds kort na de 
huwelijksvoltrekking sneuvelde of verongelukte.229 “Dit beroep is eigenlijk totaal niet geschikt 
voor getrouwde lui”, schreef boordschutter Wim Kuijpers van het 320 Squadron, nadat opnieuw 
een gehuwde collega niet was teruggekeerd van een oorlogsmissie. Overigens trouwde Kuijpers 
in oktober 1943 zelf en sneuvelde hij nog geen halfjaar later, in maart 1944, tijdens een oorlogs-
vlucht boven Frankrijk.230 In totaal verloren 37 oorlogsbruiden hun man door een ongeval of 
vijandelijke actie. Ruim 21% van de oorlogshuwelijken kwam daardoor abrupt ten einde.231 Soms 
sloeg het noodlot al na zeer korte tijd toe. Joop Sillevis, een vluchtcommandant van het 320 
Squadron, was bijvoorbeeld nog maar één maand getrouwd toen hij in juni 1944 sneuvelde. Het 
huwelijk van vliegtuigtelegrafist Pierre van Woesik, ook behorend tot het 320 Squadron, was 
slechts dertien dagen oud toen hij eind oktober 1943 om het leven kwam. Boordschutter Wilhel-
mus Melissen, eveneens van de marine-eenheid, was zelfs nog korter gehuwd: al negen dagen 
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na de ceremonie kwam hij in augustus 1944 om het leven tijdens een oorlogsvlucht.232 Vanwege 
de oorlogsomstandigheden kregen in Groot-Brittannië wonende weduwen die niet in hun eigen 
levensbehoeften konden voorzien vanaf eind 1941 een soort armentoeslag die bekend stond als 
onderstand. Het vaststellen van de hoogte ervan gebeurde door een interdepartementale com-
missie. Van belang was hierbij onder meer de rang van de overledene, de omstandigheden waar-
onder hij was omgekomen en het land waar de achterblijvers woonachtig waren. Directe nabe-
staanden kregen voorlopig geen pensioen omdat het vaststellen van de hoogte hiervan nogal 
tijdrovend was en de pensioensregeling na de oorlog op de schop zou gaan.233 

Een huwelijk tussen een Britse vrouw en een Nederlandse militair had tal van juridische con-
sequenties. Na de echtverbintenis kreeg de vrouw namelijk automatisch de Nederlandse natio-
naliteit, waardoor zij van het ene op het andere moment een friendly alien was geworden. Om 
die reden moest zij voortaan adreswijzigingen en overnachtingen buiten de eigen woonplaats 
doorgeven aan de politie.234 Ook deed zij er goed aan om, indien zij ná de huwelijksvoltrekking 
in dienst wilde treden van een van de Britse militaire hulpkorpsen, eerst permissie te vragen aan 
koningin Wilhelmina, omdat anders de mogelijkheid bestond dat zij haar nieuwe nationaliteit 
direct weer zou verliezen vanwege de dienstneming in een vreemde krijgsmacht.235 Andersom 
bood de nationaliteitswissel ook mogelijkheden. Wanneer zij al werkzaam was in de oorlogsin-
dustrie of was aangesloten bij een van de hulpkorpsen, kon zij namelijk een verzoek tot ontslag 
indienen. Dit hoefde overigens niet perse te worden gehonoreerd.236 Het Air Ministry stond name-
lijk op het standpunt dat de met buitenlandse militairen getrouwde vrouwen – hoewel zij nu van 
nationaliteit waren veranderd – een bijdrage moesten blijven leveren aan de oorlogs inspanning. 
Anders zouden, volgens een squadron leader in een brief aan het marinehoofdkwartier in novem-
ber 1942, te veel (voormalige) Britse vrouwen de strijdkrachten via de achterdeur verlaten:  
“A considerable number of women in the w.a.a.f. have married husbands of other nationalities, 
such as Americans, Canadians, Australians, Dutch, Free French, Norwegians, Belgians, Czechs, 
and Poles, and as applications for discharge on nationality grounds began to appear it became 
obvious that the matter must be considered as a question of principle and that the same rule 
should be applied to persons of all nationalities who are engaged in the struggle against a com-
mon enemy. After very careful consideration had been given to the problem, it was decided that 
the change of nationality of a British woman after she had enrolled in the w.a.a.f. could not 
be considered a sufficient reason for her discharge.”237 Met buitenlandse militairen getrouwde 
Britse vrouwen konden, als het aan het Air Ministry lag, dus alleen vanwege familieomstandig-
heden worden ontslagen, maar, zo liet de squadron leader in dezelfde brief weten, “these sort of 
circumstances are not normally considered as sufficient ground for releasing British airwomen 
from service with the Forces”.238 De Nederlandse regering weigerde, terwijl zij juridisch gezien 
misschien in haar recht stond, de goede relatie met de Britten hiervoor op het spel te zetten.239 
Veel getrouwde vrouwen bleven daarom ook na de huwelijksvoltrekking hun steentje bijdragen 
aan de oorlogsinspanning. Er waren aan Nederlandse kant wel enige tijd plannen om met de 
genaturaliseerde vrouwen, aangevuld met ruim vijftig meisjes van wie een of beide ouders de 
Nederlandse nationaliteit hadden, een eigen contingent in de waaf op te zetten. Deze ideeën 
liepen echter op niets uit.240 

De raf juichte het sluiten van huwelijken door oorlogsvliegers allerminst toe. Gevreesd werd 
dat het hun effectiviteit en moreel negatief beïnvloedde. Een onderzoek naar psychische proble-
men onder oorlogsvliegers uit 1942 wees onder meer uit dat privébeslommeringen veelvuldig 
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leidden tot extra spanningen en stress. Een zwangere vrouw, zorgen over huisvesting of financiën 
konden, zoals ook al in het vorige hoofdstuk is aangetoond, de stress van een oorlogsvlieger aan-
merkelijk doen toenemen. Dit was vooral het geval, zo wees onderzoek uit, wanneer oorlogsvlie-
gers zich tijdens hun tour of operations in de echt verbonden.241 De gevechtsvliegerij vroeg naar de 
inzichten van de raf-medici een té grote fysieke en mentale inspanning om de aandacht te kun-
nen verdelen tussen een vliegerloopbaan en een gezinsleven: “It either took the heart out of the 
airman or left him with a desperately unhappy and hurt wife”, aldus raf-arts Roland Winfield.242 
Hoewel de situatie misschien niet zo zwart-wit was, staat wel vast dat getrouwde oorlogsvliegers 
anders omsprongen met gevaar dan jonge, ongehuwde collega’s. In veel gevallen waren zij meer 
berekenend en namen zij minder grote risico’s. Anders dan voor de oorlog, toen de raf vrijwel 
uitsluitend uit beroepspersoneel bestond, konden er voor de oorlogsvrijwilligers echter amper 
juridische obstakels worden opgeworpen en kon het vliegend personeel dat wenste te trouwen 
niet echt moeilijk worden gemaakt. Enkel wanneer de militair nog niet de leeftijd van 21 jaar had 
bereikt, diende hij formele toestemming van zijn ouders te hebben.243 

Praktisch gezien was het door de oorlogsomstandigheden niet eenvoudig een relatie in stand 
te houden. Beide geliefden bevonden zich vaak op grote afstand van elkaar en oorlogsvliegers 
verhuisden bovendien nog al eens naar een andere basis. Contact houden was hierdoor een hele 
opgave. Veel van de kersverse echtparen besloten daarom al snel onderdak in de directe omge-
ving van het vliegveld te zoeken, zodat zij er, ondanks de uitzonderlijke omstandigheden, toch 
nog een soort burgerbestaan konden nabootsen. Veel operationele commandanten zagen dit 
verschijnsel met lede ogen aan. Zij waren van mening dat de gevechtswaarde van een getrouwde 
oorlogsvlieger het meest tot zijn recht kwam wanneer de echtgenote niet in de onmiddellijke 
nabijheid van het vliegveld woonachtig was en hij zelf op het station was ingekwartierd.244 Ook 
bij de faa was men deze mening toegedaan, zo bleek uit een bijeenkomst van marineartsen in 
november 1940: “The undoubted advantages of the continuance of family life are more than 
counterbalanced by the acute and recurrent anxieties occasioned. Wives of both flying and non 
flying personnel should be banished to ‘week end’ distance away from Stations”, was in het ver-
gaderverslag te lezen.245 Om hieraan paal en perk te stellen, gold vanaf medio 1942 in de raf 
daarom de regel dat – uitgezonderd de reeds op korte afstand gevestigde echtparen – alle echt-
genotes van oorlogsvliegers op ten minste veertig mijl van het vliegveld moesten wonen.246 Veel 
kwam er van deze regelgeving niet terecht, vooral omdat deze nauwelijks controleerbaar was. 

De uit IJmuiden afkomstige Nederlandse 
waaf Henriëtte Zwart was als chauffeur 
bij het 320 Squadron ingedeeld. Behalve 
Zwart dienden in de raf nog enkele tiental-
len vrouwen van wie een of beide ouders 
de Nederlandse nationaliteit hadden. Toch 
kwam het nooit tot de opzet van een Neder-
landse afdeling in het vrouwenhulpkorps.
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Bovendien gold het niet voor ongetrouwde stellen. Erik Hazelhoff Roelfzema van het 139 Squa-
dron kon daardoor aan het eind van de oorlog ‘gewoon’ met zijn vriendin in de nabijheid van de 
thuisbasis wonen: “Mijn meisje, Midge, had een kamer gevonden in St. Yves, een mijl of zes van 
Upwood, en vele nachten fietste ik door het stille, geurige land, de pure zuurstof nog tintelend 
in mijn aderen en het gedreun van de aanval op Keulen, Hamburg of Berlijn in m’n oren.”247 Bij de 
mld bleef getrouwd personeel wél tot mei 1945 formeel gerechtigd buiten het vliegveld onder-
dak te zoeken. De marinevliegers moesten dan wel binnen een cirkel van vijf mijl rondom de 
thuisbasis wonen, zodat zij in geval van een noodsituatie zich binnen korte tijd op het vliegveld 
konden melden. Anders dan het Air Ministry zag de marineleiding het op korte afstand wonen 
van de echtgenotes kennelijk niet als een probleem248 

Het verblijf van echtgenotes in de directe omgeving van het vliegveld kon echter wel tot 
nerveuze toestanden leiden. De vrouwen wisten vaak precies wanneer hun partner eropuit trok 
en verkeerden daardoor tijdens de missies in intense spanning.249 “Als ik op operatie ging, dan 
hoorde mijn vrouw ons opstijgen en ging niet naar bed voordat we terug waren”, vertelde boord-
schutter Leendert Jonker van het 320 Squadron.250 Wanneer dan ook nog eens een of meerdere 
toestellen niet terugkeerden op de thuisbasis, was het hek helemaal van de dam. Illustratief voor 
de situatie die dan kon ontstaan, was de noodlottige aanval op Brest door het 320 Squadron op 25 
oktober 1943 (zie ook pagina’s 155-156). De Mitchell van vliegtuigtelegrafist Bob de Vries Humèl 
maakte deel uit van de formatie van squadroncommandant Bakker waarvan twee toestellen wer-
den neergeschoten en twee andere met gevechtsschade moesten uitwijken naar andere Britse 
vliegvelden. De Vries Humèl landde wel weer gewoon op Attlebridge. Zijn echtgenote wist dit 
echter niet en zag enkele uren later slechts één bommenwerper terugkeren. “Mijn vrouw en ik 
hadden onze intrek genomen in een hotel in Alton omdat we nog geen huis hadden kunnen 
vinden. Zij had mij ’s morgens weg zien gaan en ’s middags slechts één toestel zien terugke-
ren, dus ze had het niet meer. Het duurde bovendien ook nog eens heel lang voordat ik weer bij 
haar kon zijn, omdat de debriefing, vanwege de slachting die was aangericht in onze box, veel 
tijd in beslag nam.”251 Om dit soort zenuwslopende situaties uit de weg te gaan, zag een aantal 
echtparen uiteindelijk af van het samenwonen in de directe omgeving van het vliegveld. Onder 
meer waarnemer André Hissink van het 320 Squadron dacht dat het beter was dat zijn vrouw op 
grotere afstand van hem ging wonen. “Ik wilde haar niet meer dicht bij het vliegveld hebben. Zij 
vond dat goed. Ze zorgde voor onze zoon, dus ze had genoeg afleiding.”252

Terwijl diverse huwelijken, zoals gezegd, al relatief snel weer ten einde kwamen doordat de 
oorlogsvlieger omkwam, besloten heel wat koppels toch weloverwogen tot gezinsuitbreiding. 
Minstens 53 van de tijdens de oorlog in het huwelijk getreden oorlogsvliegers (ruim 30%), kre-
gen voor mei 1945 één of twee kinderen. Zij weigerden bij het maken van hun toekomstplannen 
rekening te houden met de mogelijkheid dat de oorlogsvlieger zou kunnen sneuvelen. Ook Daan 
Brand en zijn Britse echtgenote kozen doelbewust voor nageslacht. Mocht de marinevlieger 
sneuvelen, dan had zijn vrouw met een kind toch nog een tastbare herinnering aan hem. Het 
paar kreeg in 1943, een jaar na hun trouwen, een zoon en hoewel Brand in juni 1944 in krijgsge-
vangenschap raakte, overleefde hij de oorlog.253 Voor vrouwen die dienst deden bij een hulpkorps 
was er bovendien ook nog een meer pragmatische reden om zwanger te raken. Zij zouden dan uit 
militaire dienst worden ontslagen.254 Diverse bruiden van Nederlandse oorlogsvliegers verlieten 
op deze manier de waaf of een ander hulpkorps. Verscheidene ‘oorlogskinderen’ zouden hun 
vader echter nooit leren kennen, omdat hij al voor de geboorte of kort erna het leven liet.255 Toen 
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Geoffrey de Jongh, een 26-jarige accountant die zich als vrijwilliger vanuit Griekenland voor de 
raf had aangemeld, eind november 1943 dodelijk verongelukte bij Ossington, was zijn vrouw – 
met wie hij minder dan een maand daarvoor in het huwelijk was getreden – zwanger. Het kind, 
een jongetje, werd in 1944 in goede gezondheid geboren, maar groeide op zonder ooit zijn vader 
te hebben gekend.256 

Hoewel iedere oorlogsvlieger uiteindelijk op zijn eigen manier omging met seksualiteit, 
liefde en relaties, kan – afgaand op het cijfermateriaal – worden gesteld dat de meerderheid er 
min of meer bewust voor koos zich tijdens de oorlogsjaren niet te binden. Zij achtten daarvoor 
hun toekomstperspectief te wankel en onzeker. Een forse minderheid van ruim een vijfde koos 
juist wel voor het huwelijk, niet alleen om uiting te geven aan hun gevoelens van verliefdheid, 
maar vaak ook omdat zij een verlangen koesterden naar geborgenheid en stabiliteit om te kun-
nen omgaan met de extreme spanningen. Kortom, welke keuze de oorlogsvliegers ook maakten, 
vrijwel altijd speelden angst en het uitzicht op een uiterst onzekere toekomst een belangrijke, 
zo niet doorslaggevende rol.

Conclusie

Ofschoon oorlogsvliegers naar buiten toe doorgingen voor een tamelijk homogene groep, was in 
werkelijkheid allerminst sprake van een militaire broederschap. Er bestonden namelijk onder-
ling grote verschillen. De belangrijkste scheidslijn was die tussen officieren en onderofficieren. 
Van beide groepen genoten de officieren de meeste faciliteiten en privileges. Er waren verder 
ook grote etnische en nationale verschillen, terwijl er tevens sprake was van een onderverde-
ling op basis van status. Die was afhankelijk van de functie en hoeveelheid gevechtservaring 
van de oorlogsvlieger. Hoewel de oorlogsvliegers dus geen uniform corps d’élite vormden, kre-
gen zij in de lucht en ook op de grond zonder uitzondering te maken met dezelfde gevoelens 
en emoties. Zij voerden immers dezelfde taken uit en liepen evenveel risico om te sneuvelen. 
Vier emoties stonden hierbij centraal: angst, ontlading, eenzaamheid en verveling. Om angst 
en spanning onder controle te kunnen houden, was het op de grond belangrijk dat oorlogsvlie-
gers regelmatig vrijaf kregen en zich konden ontspannen. Dit kon op verschillende manieren. 
Op het vliegveld speelde de mess hierbij een centrale rol. Deze fungeerde als een soort ‘huis-
kamer’ waar de oorlogsvliegers zich op allerlei manieren konden vermaken. Doordat echter de 
hele oorlog de scheiding tussen de verschillende categorieën personeel in stand bleef, gaf veel 
vliegend personeel er de voorkeur aan zich tussen de gevechtsvluchten door buiten de vliegveld-
poort te ontspannen, waar rangverschillen veel minder een rol speelden. Het recreëren buiten de 
basis speelde daarom een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van het moreel en 
leverde daarnaast een aanzienlijke bijdrage aan de versterking van de groepscohesie, zowel bij 
bommenwerperbemanningen als bij jachtvliegers. 

Gezien hun uiterst onzekere toekomst leefden de oorlogsvliegers op zeer intense wijze. 
Regelmatig liepen de avonden in de mess en pub behoorlijk uit de hand door overmatig alcohol-
gebruik, het zingen van obscene liedjes en het spelen van tamelijk risicovolle spelletjes. De raf-
leiding, zich er van bewust dat de oorlogsvliegers een uitlaatklep nodig hadden, ging opvallend 
coulant om met dit masculiene gedrag. Zij maakte zich veel meer zorgen over de handhaving 
van de discipline. Daarvoor moest, zo meende zij, de afstand tussen de verschillende categorieën 
personeel – officieren, onderofficieren en minderen – zo veel mogelijk gehandhaafd blijven. 



HOOFDSTUK 6318

Vooral de tijdens de oorlogsjaren in zwang gekomen all ranks dances vormden voor veel vooroor-
logse beroepsmilitairen daarom een doorn in het oog. Slechts weinig oorlogsvliegers konden 
zich vinden in het beleid van strikte scheiding tussen de verschillende categorieën personeel. Zij 
hadden dienstgenomen om mee te helpen de oorlog te winnen en voelden niets voor een strakke 
militaire hiërarchie op de grond. Hoewel de vrije avonden en de korte verloven belangrijk waren 
voor de ontspanning, kon de oorlogsvlieger pas echt even helemaal tot rust komen tijdens de wat 
langere vakanties. Veel jonge en ongehuwde oorlogsvliegers grepen deze verlofperiodes aan om 
naar Londen af te reizen, waar vrijwel onbeperkte uitgaansmogelijkheden voorhanden waren. 
Nederlandse oorlogsvliegers deden daarbij in de Britse hoofdstad niet alleen nationale uitgaans-
gelegenheden aan, maar ook typische raf-pubs, danszalen en nachtclubs. Voor oorlogsvliegers 
die liever van hun rust genoten, waren er in de landelijke gebieden hotels en rusthuizen beschik-
baar waar met korting een vakantie kon worden doorgebracht, waaronder het door de Neder-
landse regering gehuurde Dogmersfield Park. 

Lang niet altijd stond de boog gespannen. Van tijd tot tijd lag het vliegbedrijf zelfs zo goed 
als stil. Omdat veel stations zich in dunbevolkte gebieden ver van de bewoonde wereld bevonden 
en de accommodatie vaak te wensen overliet, lag in zulke periodes het gevaar van verveling en 
eenzaamheid op de loer. Dit kon het moreel aantasten. Onderzoek wees uit dat langere periodes 
van inactiviteit zelfs een negatievere uitwerking hierop konden hebben dan zware verliezen. De 
raf probeerde deze situaties te voorkomen door de oorlogsvliegers op de grond zo veel mogelijk 
bezig te houden. Dit gebeurde met allerlei vlieggerelateerde werkzaamheden, maar ook door 
het organiseren van diverse recreatieve activiteiten, waaronder debat- en leesavonden en film-, 
theater- of muziekvoorstellingen. De organisatie die hierbij een centrale rol speelde was de 
ensa. Specifiek voor de Nederlandse oorlogsvliegers ontplooide het Comité ter Bevordering van 
het Welzijn van Nederlandse Strijders de nodige activiteiten. Daarnaast trokken ook Britse en 
Nederlandse burgers zich hun lot aan. Ondanks deze uitgebreide steun en hulp bleef het verlan-
gen naar contact met het thuisfront groot. Met familie in Nederland konden de oorlogsvliegers, 
zij het moeizaam, tot ver in de oorlog corresponderen. Diegenen met familie in Nederlands-
Indië daarentegen, bleven vanaf 1942 geheel in het ongewisse over het lot van hun naasten. 

Het leven in continue spanning en angst had ook consequenties op het privévlak. Van de 
bijna 650 man vliegend personeel dat aan gevechtsoperaties deelnam, was een klein gedeelte 
– bijna 18% – bij aankomst in Groot-Brittannië al getrouwd. De gehuwden maakten een moei-
lijke tijd door in Groot-Brittannië. De langdurige scheiding en fatalistische gedachten over hun 
overlevingskansen drukten zwaar op het gemoed. De meerderheid was hierdoor niet in staat 
om een celibatair leven te leiden. Nog moeilijker hadden het de echtgenotes die in bezet gebied 
waren achtergebleven. Zij moesten het zien te rooien met steeds minder financiële steun, terwijl 
in Nederlandse-Indië de vrouwen en kinderen zelfs in interneringskampen terechtkwamen. De 
oorlogsvliegers die ongehuwd in Groot-Brittannië arriveerden, maakten in de gegeven omstan-
digheden een keuze uit twee verschillende gedragspatronen. De meerderheid – bijna 64% van 
de 535 in mei 1940 nog ongehuwde oorlogsvliegers – koos ervoor zich niet te binden. Het uiterst 
onzekere toekomstperspectief overtuigde hen ervan dat het beter was een diepgaande relatie, 
zolang de oorlog duurde, uit de weg te gaan. De lossere seksuele moraal had wel tot gevolg dat 
sommige van deze oorlogsvliegers, vaak onder invloed van drank, in lastige situaties verwikkeld 
raakten. Soms had dit forse consequenties. Een handjevol Nederlandse oorlogsvliegers werd 
bijvoorbeeld geconfronteerd met een ongewenste zwangerschap. Minstens 175 oorlogsvliegers 
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– ruim 27% van de in mei 1940 niet-getrouwden – ging juist wel een serieuze relatie aan die nog 
tijdens de oorlog uitmondde in een huwelijk. Zij prevaleerden de geborgenheid van een rela-
tie boven het vrijgezellenbestaan, onder meer omdat zij op deze manier van tijd tot tijd kon-
den ontsnappen uit de harde militaire wereld. Een liefdesverhouding bood hun juist houvast 
in een uiterst onzekere tijd en gaf hun de mogelijkheid toekomstplannen te maken voor na de 
oorlog. Voor meer dan 20% van de tijdens de oorlog getrouwde echtparen zouden deze betere 
tijden echter nooit aanbreken, omdat de oorlogsvlieger – soms al na een paar weken – om het 
leven kwam. Het leven van de oorlogsvlieger op de grond stond dus grotendeels in het teken 
van angst, spanning, eenzaamheid en verveling. De raf stelde overigens veel in het werk om 
voldoende afleiding te bieden. Een oorlogsvlieger die goed in zijn vel zat, beschikte immers over 
een goed moreel, waardoor hij zijn gevechtstaak effectiever kon uitvoeren.
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Tijdens de Victory Parade in Londen op 8 juni 1946 waren duizenden mensen op de been. Aan de overwinnings-
parade nam ook een Nederlands detachement deel.
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“Dear Madam, I am a Catholic priest and I attended your son, when he was dying. I gave him the 
last Sacraments according to the rite of the Roman Catholic Church. He was perfectly conscious 
and one of his last requests to me was to get into touch with his mother and to tell her that he was 
not afraid to die and he loved her more than anyone in the world.” 
(Brief van pater Victor van het Capucijnenklooster in Chester, geschreven op 4 november 
1941 aan de moeder van de kort daarvoor verongelukte raf-vlieger Pierre van Boxtel.1)

Een nieuw begin

Begin mei 1945 kwam er, na bijna zes jaar strijd, een einde aan de Tweede Wereldoorlog in Europa. 
Met het neerleggen van de wapens behoorden ook het risicovolle bestaan van de oorlogsvliegers 
en hun gedwongen verblijf buiten de eigen landsgrenzen tot het verleden. Nu de vrede was weer-
gekeerd gingen bij hen – sommigen waren al meer dan vijf jaar van huis – de eerste gedachten 
uit naar een hereniging met familie en vrienden. Weldra moesten zij zich echter ook op hun 
toekomst beraden. Centraal stond daarbij de vraag of zij het militaire uniform trouw wilden 
blijven, dan wel de voorkeur gaven aan een maatschappelijke carrière buiten de krijgsmacht. 
De meerderheid koos uiteindelijk voor demobilisatie en terugkeer naar het civiele leven. In dit 
laatste hoofdstuk komt aan bod hoe het hen verging na het staken van de strijd. Centraal staat de 
vraag of en hoe zij erin slaagden een maatschappelijke of militaire carrière op te bouwen. Verder 
komt aan bod in hoeverre de Nederlandse krijgsmacht profiteerde van de oorlogservaring en in 
welke mate het oorlogsverleden – en dan vooral de angstgevoelens die met de oorlogsvliegerij 
gepaard gingen – na 1945 nog een rol speelde in het dagelijks leven. Ten slotte wordt nagegaan 
op welke wijze de beeldvorming over de oorlogsvliegers zich in de loop der jaren ontwikkelde. 

Terug naar huis

In de nazomer van 1944 bereikten de eerste geallieerde troepen Nederlandse bodem. Onder 
groot enthousiasme van de bevolking bevrijdden zij vanaf begin september het grondgebied 
ten zuiden van de grote rivieren. Dit bood oorlogsvliegers die afkomstig waren uit de bevrijde 
provincies de mogelijkheid hun familie weer op te zoeken. Zij die hun naasten in het westen 
en noorden van het land hadden wonen, moesten noodgedwongen tot na de Duitse capitulatie 
wachten. Nóg veel meer geduld moesten de oorlogsvliegers uitoefenen, van wie de familie zich 
in het buitenland of in Nederlands-Indië bevond. De eerstgenoemde groep was genoodzaakt te 
wachten op het moment van demobilisatie. Militairen met familie in Nederlands-Indië moesten 
lijdzaam toezien hoe de oorlog tegen Japan zich ontwikkelde. Pas toen dit land in augustus 1945 
was verslagen en de rust in het overzeese gebiedsdeel weer enigszins was weergekeerd, kwam 
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ook voor hen het weerzien in zicht. Het duurde uiteindelijk tot medio oktober 1945 voordat de 
eerste familieherenigingen in de archipel konden plaatsvinden.2 De drang naar een weerzien was 
vanzelfsprekend erg groot. Vaak hadden de oorlogsvliegers vijf jaar of langer gescheiden van hun 
familie geleefd. Veel ouders en andere gezinsleden wisten bovendien vaak niet eens dat hun zoon 
of broer actief was als oorlogsvlieger, inmiddels getrouwd was en soms zelfs al kinderen had. “My 
parents did not know where I was, what I did or if I was still alive. I was equally in the dark”, aldus 
waarnemer Christiaan Gutteling van het 860 Squadron, die in 1943 met een bootje vanuit Neder-
land naar Groot-Brittannië was gevlucht.3 Hetzelfde gold voor de ouders van Jan Roosenburg, een 
vlieger van het 320 Squadron. Achteraf gezien was zijn moeder blij dat zij tijdens de bezettings-
jaren niet had geweten dat haar zoon in Engeland dienst deed als oorlogsvlieger. “O Jan, als ik toch 
eens had geweten”, schreef zij kort na de Duitse capitulatie, “als ’s avonds en ’s nachts die gewel-
dige machines over ons heen trokken, dat jij daar bij was en dat van die ‘so many missing’, mijn 
Jan er één had kunnen zijn. Ik heb nooit gedacht dat jij zelf zou gaan vliegen en ik ben ontzettend 
dankbaar dat ik ’t niet geweten heb, ’t zou mijn onrust (…) enorm vergroot hebben.”4 

Hoewel de oorlogsvliegers zich vooraf ervan bewust waren dat de Nederlandse bevolking 
zwaar had geleden onder de oorlog, schrokken zij toch van de ernstige toestand waarin Neder-
land verkeerde. Het openbare leven was vrijwel geheel tot stilstand gekomen, er was een groot 
gebrek aan grondstoffen en in het hele land hadden gebouwen, huizen, wegen en bruggen 
zwaar geleden onder bombardementen en gevechten.5 Door de grotendeels vernielde infrastruc-
tuur was het bereiken van de familie in bevrijd gebied zo kort na de Duitse capitulatie bepaald 
niet eenvoudig. In Groot-Brittannië gestationeerd vliegend personeel moest hiervoor eerst in 
Nederland zien te komen. De meesten wisten hiervoor een plekje te bemachtigen op een trans-
portvliegtuig dat hen naar een vliegveld in bevrijd gebied bracht. Vervolgens baanden zij zich, 
meestal meeliftend met geallieerde konvooien, een weg naar huis.6 Vanaf eind 1944 kon ook 
gebruik worden gemaakt van speciale buslijnen vanuit België, de zogenoemde liberty runs.7 Door 
de moeilijke bereikbaarheid van sommige delen van het land, stapte een enkeling zelfs in een 
verbindingsvliegtuigje voor het weerzien.8 

Het verlangen naar de hereniging was soms zo sterk dat een enkeling zelfs al vóór de geal-
lieerde voorhoedes uit richting huis reisde. Ed Barten, die begin mei 1945 juist verlof had in 
afwachting van zijn gevechtstraining, bereikte bijvoorbeeld al een dag voor de Canadese bevrij-
ders zijn woonplaats Amsterdam. Hij wist op 6 mei zonder problemen in Utrecht de Duitse linies 
te passeren en presteerde het vervolgens via Hilversum, Bussum en Muiden met een gevorderde 
tweewieler richting Amsterdam te fietsen. Ondanks zijn raf-uniform kon hij daarbij zonder pro-
blemen een aantal Duitse controleposten passeren. “Zij stonden in volle uitrusting op wacht en 
staarden mij in opperste verbazing aan als ik voorbij fietste; ik deed (…) heel nonchalant, alsof het 
de gewoonste zaak van de wereld was (…) maar kneep ’m intussen behoorlijk”, aldus Barten. Aan 
het begin van de avond bereikte hij na de lange fietstocht zijn ouderlijk huis, waar de ontvangst 
onvergetelijk was. “De volgende ochtend stond ik, vrijwel onopgemerkt, hoewel nog steeds in 
uniform, in de dichte menigte bij de Berlagebrug en juichte enthousiast de ‘eerste’ geallieerden 
toe die Amsterdam binnentrokken”, aldus Barten.9 Hoewel de raf-leiding initiatieven als die van 
Barten zeker niet toejuichte, trad zij amper op tegen dit soort praktijken. Veel commandanten 
realiseerden zich maar al te goed dat het verlangen van de buitenlandse militairen om zich te 
herenigen met hun familie erg groot was. De meerderheid van de leidinggevenden stelde zich, nu 
de oorlog was afgelopen, daarom toegeeflijk op.
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Het eigenlijke weerzien was in de meeste gevallen een emotionele en vrolijke gebeurtenis. “Ik 
had echt het gevoel de verloren zoon te zijn die terug was gekeerd”, zo beschreef Robbert van 
Zinnicq Bergmann van het 181 Squadron de hereniging met zijn ouders in Vught in oktober 1944. 
Van Zinnicq Bergmann was op dat moment al een aantal weken op het nog geen dertig kilome-
ter verderop gelegen vliegveld Eindhoven gestationeerd, maar moest nog geruime tijd wachten 
tot zijn geboorteplaats zich eindelijk in geallieerde handen bevond.10 Een zelfde ervaring had 
waarnemer Gerard Claassen van het 320 Squadron toen hij in november 1944 weer zijn ouderlijk 
huis in Nijmegen binnenstapte. “De hele groep stond (…) te huilen. En ik stond daar maar: ‘Wat 
overkomt me nou toch?’ Ze waren door het dolle heen”, aldus Claassen.11 Vooral in de kleinere 
steden en dorpen ging de hereniging vaak gepaard met het uitlopen van de rest van de dolblije 
bevolking om hun lokale held weer in de armen te sluiten.12 Dit ondervond onder meer Dick van 
den Honert van het 611, 167 en 275 Squadron, toen hij begin mei 1945 met een jeep Loenen op de 
Veluwe kwam binnenrijden om zijn ouders op te zoeken: “Ik (…) werd in het dorp als bevrijder 
binnengehaald.”13 Niet minder opgetogen waren de reacties van familieleden wanneer de mee-
gebrachte koffers en plunjebalen opengingen en uiterst schaarse producten als fietsbanden, 
sigaretten, etenswaren, vitaminen, garen, naalden, pleisters, veters, zeep, tandpasta en chocola 
tevoorschijn kwamen. Veel oorlogsvliegers hadden er maandenlang voor gehamsterd. Overi-
gens werden niet alle uit Nederland afkomstige oorlogsvliegers in deze periode met hun familie 
herenigd. In het gebied van de Stille Oceaan woedde de oorlog voorlopig immers nog voort, met 
als gevolg dat al vanaf de tweede helft van 1944 steeds meer personeel, vooral van de marine, 
naar dit strijdtoneel werd gestuurd. Waarnemer Henk Maas van het 320 Squadron vertrok bij-
voorbeeld in deze periode naar Ceylon, waardoor het tot geruime tijd na het einde van de oorlog 
duurde, alvorens hij kon terugkeren naar zijn geboortestad Amsterdam. Hiervandaan was Maas 
bovendien al in 1937 vertrokken om zijn geluk te zoeken in Zuid-Afrika. “[Ik] had gehoopt jullie 
allen weer te zien, maar dat moet nu voorloopig uitgesteld worden”, schreef hij in oktober 1944 
kort voor zijn vertrek vanuit Londen aan zijn ouders. Het duurde in zijn geval wel heel lang voor-
dat de hereniging een feit was, omdat hij in 1947 in Zuid-Afrika werd gedemobiliseerd.14 

Voor een deel van de oorlogsvliegers was helemaal geen sprake van een blije thuiskomst. 
Zij troffen hun familie niet meer in leven of ernstig verzwakt aan. In het bijzonder gold dit voor 
militairen van joodse afkomst. Hun families waren soms deels, soms volledig, weggevoerd en 
omgebracht in vernietigings- en concentratiekampen. Enig kind Paul van Hessen, vlieger bij 
het 320 Squadron, bleek na terugkeer in Nederland niemand meer te hebben: zijn beide ouders 
waren vermoord, net als bijna dertig andere familieleden.15 Boordschutter Maup Leuw, even-
eens van het 320 Squadron, bleek bij thuiskomst zijn vader, stiefmoeder, drie broers en tal van 
andere familieleden te hebben verloren. Een andere joodse vlieger, Victor Wijnberg van het 640 
Squadron, kreeg terug in Nederland de verschrikkelijke tijding dat zijn vader, moeder en der-
tienjarige broer waren weggevoerd en vermoord. “Hij kwam als overwinnaar terug, gestoken in 
een prachtig uniform, maar werd daarbij tegelijkertijd met een onbeschrijflijk menselijk ver-
lies geconfronteerd”, aldus zijn zoon.16 Behalve dat veel joodse oorlogsvliegers een groot deel 
van hun familie niet meer aantroffen, bleek bij terugkomst vaak ook dat alle familiebezittingen 
waren geconfisqueerd en wildvreemden zich hun ouderlijk huis hadden toegeëigend.17 “There 
was nothing left. The Germans took everything out of the house when my parents were shipped 
to a concentration camp”, zo vatte Harry Bamberger, die in de raf werd opgeleid tot vliegtuig-
telegrafist, de situatie samen toen hij in 1945 terugkeerde in zijn woonplaats Amsterdam. Bam-
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berger verloor naast zijn ouders, ook een broer bij de Jodenvervolging.18 Ook van diverse niet-
joodse oorlogsvliegers kwamen familieleden om het leven, onder meer doordat zij betrokken 
waren geweest bij verzetsactiviteiten.19 Jachtvlieger Wim van Helden van het 127 en 322 Squadron 
verloor op deze manier zijn beide broers. Waarnemer Jo Bongaerts van het 320 Squadron kwam 
bij thuiskomst tot de schokkende ontdekking dat zijn broer als verzetsstrijder naar Duitsland 
was afgevoerd en daar was vermoord. Jachtvlieger Chris Krediet van het 64 en 322 Squadron zou 
zijn vader nooit meer terugzien. Hij liet na zijn arrestatie vanwege ondergrondse activiteiten, in 
februari 1945 het leven in een concentratiekamp.20 De commandant van het 322 Squadron, Bob 
van der Stok, overkwam eveneens een groot persoonlijk verlies. Hij verloor zowel zijn jongere als 
zijn oudere broer door verzetsactiviteiten. Kort na de Duitse capitulatie overleed bovendien Van 
der Stoks vader. Hij was tijdens de oorlogsperiode tot twee keer toe gearresteerd – onder meer 
naar aanleiding van de ontsnapping van zijn zoon uit Stalag Luft iii in maart 1944 (zie pagina’s 
269-273) – en was daarbij zwaar mishandeld. Fysiek en vooral mentaal gesloopt door de dood 
van twee van zijn zoons, overleed hij slechts enkele weken na de bevrijding, in juli 1945.21 De 
zware offers die zijn familie tijdens de oorlogsjaren had moeten brengen, bleven Van der Stok 
zijn leven lang achtervolgen. “Alles wat ik als vlieger tijdens de oorlog heb meegemaakt, heb ik 
goed van mij kunnen afzetten”, vertelde hij in 1983, “maar waar ik nog steeds moeite mee heb is 
wat mijn familie in de oorlog is overkomen. Dat knaagt nog steeds aan me.”22 

Ook de reguliere gevechtshandelingen in Nederland en Nederlands-Indië eisten hun tol. 
Jachtvlieger Wouter de Wolff van het 64 en 322 Squadron, verloor bijvoorbeeld in mei 1940 zijn 
hele familie – vader, moeder en zes broers en zusters – bij het bombardement op Rotterdam. 
De zuster van een andere oorlogsvlieger, Rudi van Daalen Wetters van het 131 en 322 Squadron, 
raakte bij de aanval op de Haagse wijk Bezuidenhout begin maart 1945 voor de rest van haar 
leven invalide. “Dat heeft (…) een domper op ons leven gezet”, oordeelde Van Daalen Wetters 
ruim vijftig jaar later.23 In Nederlands-Indië achtergebleven familie bracht het er in veel gevallen 
niet beter af. Van verschillende oorlogsvliegers kwamen familieleden om bij de verdediging van 
de archipel in 1942 of door ziekte en uitputting in krijgsgevangen- en interneringskampen.24 Zo 
verloor waarnemer Bernard Sibenius Trip van het 860 Squadron zijn twee jongere broers, die 
begin 1942 als knil-militair bij de verdediging van Bandoeng sneuvelden. Heije Schaper, vlieger 
van het 320 Squadron, moest kort na aankomst op Java in oktober 1945 vaststellen dat zijn zus 

Oorlogsvlieger Victor Wijnberg in de cockpit 
van zijn Halifax-bommenwerper van het 
640 Squadron op Leconfield. Bij terugkomst 
in Nederland bleek dat zijn ouders en jon-
gere broer waren vermoord in concentra-
tiekampen.
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de verschrikkingen niet had overleefd. Zij was kort voor de Japanse capitulatie in juli 1945 door 
uitputting in een vrouwenkamp overleden. Zijn zwager was al tijdens de oorlog door Japanse 
militairen vermoord.25 Hoewel een aantal oorlogsvliegers – zeker degenen van joodse afkomst – 
bange vermoedens koesterde omtrent het lot van hun familie, werd menigeen vaak toch nog ver-
rast door het slechte nieuws, omdat zij diep in hun hart hoopten dat hun bange voorgevoelens 
niet juist waren en dat hun familie erin was geslaagd onder te duiken. Voor hen was de terugkeer 
naar hun familie dus helemaal niet met blijdschap omgeven. De bevrijdingsroes waarin zij bij 
thuiskomst verkeerden, was door het slechte nieuws in één klap verdwenen.

Gesneuveld en vermist

Van een opgetogen stemming was uiteraard evenmin sprake bij de families waarvan de oorlogs-
vlieger zelf niet meer terugkeerde. Zoals in hoofdstuk 5 weergegeven, kwamen van de bijna 650 
Nederlandse oorlogsvliegers die aan gevechtsoperaties deelnamen, er 206 om het leven door 
vijandelijke actie of een ongeval. Daarnaast verongelukten er nog eens 27 tijdens de vliegoplei-
ding en de gevechtstraining. In totaal 233 oorlogsvliegers keerden in 1945 dus niet huiswaarts. 
Familie van uit Nederlands-Indië afkomstige oorlogsvliegers wist tot geruime tijd na de Japanse 
overgave niet of hun zoon, man of broer nog leefde. Naasten van in Nederland wonende oor-
logsvliegers werden al wel vaak voor de Duitse capitulatie in kennis gesteld van de vermissing 
van hun dierbare. Deze berichtgeving verliep via een groot aantal instanties. De eerste schakel 
in deze keten vormde, wanneer het een operationeel oorlogsvlieger betrof, de squadroncom-
mandant. Hij bracht, wanneer alle hoop op een veilige terugkeer was vervlogen, de diverse Britse 
en meestal ook Nederlandse militaire instanties van de vermissing op de hoogte.26 Indien de 
familie van de oorlogsvlieger in Groot-Brittannië of bevrijd gebied woonachtig was, ontving 
deze – zoals gebruikelijk was in de raf – vervolgens een telegram of brief over de vermissing.27 
In andere delen van de wereld wonende families kregen via een ambassade of consulaat te horen 
dat hun dierbare niet was teruggekeerd van een gevechtsmissie. 

De families die zich in bezet gebied bevonden, konden uiteraard niet rechtstreeks worden 
geïnformeerd. Voor deze groep schakelde de Nederlandse regering het Londense Comité van het 
Nederlandse Rode Kruis in. Dit zorgde ervoor dat de onheilstijding en het adres van de naaste 
familieleden via het Comité International de la Croix-Rouge te Genève in Zwitserland bij het Neder-
landse Rode Kruis terechtkwam. Na verifiëring van het adres werd het bericht van krijgsgevan-
genschap, vermissing, sneuvelen of overlijden doorgezonden naar de desbetreffende gemeente.28 
Door het aanstellen van Duitsgezinde burgemeesters verliep het overbrengen van het slechte 
nieuws echter allengs minder “met de vereiste piëteit”.29 Daarom gingen in de loop van de oorlog 
steeds vaker medewerkers van lokale Rode Kruisafdelingen en andere ‘goede Nederlanders’ de 
familie inlichten.30 Zo kregen de nabestaanden van de eind 1943 in Canada omgekomen leerling-
vlieger Adam Jansen van een medewerker van de hulporganisatie te horen dat hun zoon en broer 
om het leven was gekomen. “Ongeveer halverwege 1944 kwam een juffrouw van het Rode Kruis 
aan mijn moeder vertellen dat Adam om het leven was gekomen, ergens in Canada. Meer werd 
niet meegedeeld”, herinnerde zijn broer zich.31 

Opvallend was dat de families in Nederland, zonder al te veel restricties, rouwadvertenties 
konden plaatsen in dagbladen waarvan de inhoud niets te raden overliet en waaruit soms duide-
lijk kon worden opgemaakt dat hij was gesneuveld in dienst van de geallieerde strijdkrachten. 
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De familie van de in mei 1942 bij de Waddeneilanden gesneuvelde vlieger Pieter Buynink van 
het 320 Squadron bijvoorbeeld, plaatste in februari 1943 een rouwadvertentie waaruit – door 
de vermelding van zijn functie, graflocatie én het ontbreken van een exacte overlijdensdatum 
– duidelijk bleek dat Buynink niet onder natuurlijke omstandigheden en in het buitenland was 
overleden: “Tot onze diepe droefheid ontvingen wij via het Nederl. Roode Kruis de tijding, dat 
(…) Pieter Buijnink, in leven sergeant-majoor vlieger bij de Koninklijke Nederlandsche Marine 
omstreeks Juni 1942 op 30-jarigen leeftijd om het leven is gekomen. Het stoffelijk overschot 
werd bij Nordholz ter aarde besteld”, luidde de tekst van het overlijdensbericht.32

Zeker tijdens de laatste oorlogsfase kon er geruime tijd overheen gaan voordat de fami-
lie over het sneuvelen of de vermissing werd geïnformeerd. Zo ontvingen de ouders van de in 
augustus 1944 neergeschoten vlieger Folkert Bouma van het 320 Squadron, pas begin april 1945 
het nieuws dat hun zoon was vermist en vermoedelijk was gesneuveld.33 Door de chaotische laat-
ste oorlogsperiode kwam het zelfs voor dat families pas geruime tijd ná de bevrijding hoorden 
van het vermissen of sneuvelen van hun dierbare. Dit bleek onder meer toen een oud-collega 
uit het 320 Squadron begin april 1945 een piëteitsbezoek bracht aan de ouders van boordschut-
ter Adriaan Klaassen in Breskens. Klaassen was een oudgediende van het squadron (zie pagina 
223) die kort na D-Day boven Frankrijk was gesneuveld. “Bij aankomst ten huize van de familie 
Klaassen bleek (…) dat deze familie omtrent het lot van hun zoon van officieele zijde nog niets 
vernomen had; zelfs nu nog niet, nadat Breskens reeds eenige maanden bevrijd is. De familie was 
hierover zeer geschokt”, zo schreef squadroncommandant Kees Witholt enkele dagen later aan 
het marinehoofdkwartier in Londen. Een bezoek, korte tijd later, aan de in Rotterdam wonende 
moeder van de vlieger van Klaassens toestel, Joop Sillevis, leverde hetzelfde resultaat op: ook 
zij was nog onwetend over de vermissing van haar zoon. Witholt stelde daarop voor een vloot-
geestelijke langs alle families van gesneuvelde squadronleden te sturen “teneinde de zekerheid 
te verkrijgen dat deze betrekkingen op de hoogte zijn van het verlies dat zij geleden hebben”. 
De commandant der Marine, schout-bij-nacht Jan-Willem Termijtelen, wees dit verzoek echter 
van de hand, omdat anders ook de families van al het overige vermiste en omgekomen marine-
personeel moesten worden bezocht en ingelicht en dit was, volgens Termijtelen, “onbegonnen 
werk”.34 Overigens zag de regering in Londen af en toe om veiligheidsredenen bewust af van het 
in kennis stellen van de nabestaanden. De familie van de joodse oorlogsvlieger Robbert Cohen 
van het 613 Squadron werd bijvoorbeeld uit vrees voor represailles expres niet op de hoogte 
gebracht via het Rode Kruis. Dit was hoe dan ook niet mogelijk geweest, want Cohens ouders en 
jongere broer waren in de zomer van 1944 vermoord in Duitse concentratiekampen.35 

Wanneer de familie bericht had ontvangen van de vermissing van hun naaste, braken lange 
weken van onzekerheid aan. Daarbij draaide alles om de vraag of hij de gevechtsmissie wel of 
niet had overleefd. Theoretisch was er immers ook een (kleine) mogelijkheid dat hij zich in 
krijgsgevangenschap bevond of hieraan had kunnen ontsnappen en zich door bezet gebied een 
weg baande terug naar Engeland. Een definitief bericht van (vermoedelijk) overlijden volgde 
doorgaans pas weken en soms zelfs maanden later. Wanneer de identiteit van de gesneuvelde 
vlieger kon worden vastgesteld, meldden de Duitse militaire autoriteiten aan het Rode Kruis in 
Berlijn de naam, de (vermoedelijke) datum van sneuvelen, het militaire registratienummer en de 
graflocatie. De hulporganisatie stuurde deze gegevens vervolgens, via het internationale Rode 
Kruis, naar het Air Ministry.36 Van menig vlieger bleef het lot voorlopig echter ongewis en wan-
neer na enkele maanden nog steeds geen levensteken was ontvangen, ging het Air Ministry ervan 
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uit dat hij was omgekomen.37 Net als bij het bericht van de vermissing, kreeg de naaste familie 
vervolgens per telegram of brief de onheilstijding medegedeeld. De in Bath in Zuid-Engeland 
wonende Engelse echtgenote van Hilbrand Holtrop van het 219 Squadron, werd bijvoorbeeld op 
deze tamelijk kille manier ingelicht over de dood van haar man. Holtrop was begin juni 1944 met 
zijn Mosquito-nachtjager in het Kanaal gestort. Enkele weken later spoelde zijn lichaam aan op 
de Britse kust. Holtrops vijfjarige zoon Paul was getuige van de bezorging van de brief. Het grote 
verdriet en de gevoelens van ontroostbaarheid bij zijn moeder maakten, ondanks zijn nog jonge 
leeftijd, een onuitwisbare indruk op hem. “I have found it very difficult to write a conventional 
letter all my life after seeing her reaction to that letter”, aldus Holtrop.38 

Na de Duitse en Japanse capitulatie kregen families van omgekomen en vermiste oorlogs-
vliegers al snel een persoonlijk door koningin Wilhelmina ondertekende condoleancebrief. Ook 
de ministeries van Marine en Oorlog betuigden in de meeste gevallen schriftelijk hun mede-
leven. Tevens kregen de directe nabestaanden de achterlaten bezittingen overgedragen. Deze 
waren direct na de vermissing door de adjudant van het squadron, de geestelijk verzorger of een 
directe collega verzameld, gesorteerd en beschreven.39 Compromitterende zaken werden vaak 
uit de nalatenschap gehouden, om geen verwarring en vragen bij de nabestaanden op te roepen. 
Een ander gedeelte van de spullen ging in de verkoop of werd geveild onder het squadronperso-
neel. Het ging daarbij voornamelijk om algemene gebruiksvoorwerpen zoals koffers, schoenen, 
kleding, auto’s, motoren en fietsen.40 Persoonlijke eigendommen, zoals zijn (burger)kleding, 
sieraden, paspoort, documenten, brieven en andere zaken van emotionele waarde, gingen naar 
een opslagcentrum van de raf. Nabestaanden kregen deze spullen na enige tijd vanuit dit cen-
trum thuisgestuurd.41 Indien de familie in bezet gebied verbleef, kwamen de bezittingen eerst 
bij een van de ministeries terecht, om ze na de oorlog te kunnen overdragen.42 

Bezat de vermiste een testament en een executeur-testamentair, dan kreeg die, vaak door 
tussenkomst van een van de ministeries, de persoonlijke goederen overhandigd om te verdelen. 
De gesneuvelde oorlogsvlieger moest hiervoor overigens wel een geldige wilsbeschikking hebben 
achtergelaten. De gratis in de raf circulerende standaardtestamenten waren bijvoorbeeld voor 
de meeste Nederlandse militairen niet toegestaan, omdat zij officieel niet in Groot-Brittannië 
woonachtig waren.43 Een rechtsgeldig testament kon daardoor alleen worden opgesteld door 

Oorlogsvlieger Hilbrand Holtrop van het 
219 Squadron houdt zijn zoontje Paul in 
zijn armen. Laatstgenoemde was in juni 
1944 getuige van de bezorging van de brief 
aan zijn moeder met de boodschap dat zijn 
vader was omgekomen.
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een consulair ambtenaar van de Nederlandse regering. Om dit te stimuleren konden militairen 
in Groot-Brittannië vanaf begin 1941 gratis een wilsbeschikking laten opmaken door een langs 
vliegvelden, kampementen en havens rondreizende ambtenaar van het consulaat-generaal. 
Later in de oorlog kwam ook voor buiten Groot-Brittannië verblijvende militairen deze regeling 
in zwang.44 Desalniettemin lieten gedurende de oorlogsjaren slechts vijftig oorlogsvliegers bij 
het consulaat-generaal in Londen een testament inboeken.45 Het betrof hierbij vooral leden van 
het 320 Squadron.46 Vermoedelijk vonden veel andere oorlogsvliegers dit vanwege hun schaarse 
materiële bezittingen niet nodig.47 Ook speelde waarschijnlijk mee dat veel oorlogsvliegers 
het opmaken van een testament als te confronterend beschouwden. In plaats daarvan stelden 
sommigen een zogenoemd codicil op. Dit was een door de oorlogsvlieger geheel eigenhandig 
geschreven, gedateerd en ondertekend geschrift waarin hij kon aangeven wie over “bepaalde 
lijfgoederen, sieraden en bijzondere meubelen of spullen” mocht beschikken. Zo liet waarnemer 
Jan van der Land van het 320 Squadron, die in juni 1944 boven Frankrijk sneuvelde, via een codi-
cil zijn radio en auto na aan twee bevriende Britse vrouwen.48 

Tegelijk met het bijeenbrengen van de privégoederen vond de financiële afhandeling plaats. 
Nadat eventuele schulden waren betaald, blokkeerde de Nederlandse regering de lopende reke-
ning. Daarop kreeg de bank de opdracht het overblijvende geldbedrag naar een nieuwe, door de 
Nederlandse autoriteiten beheerde, rekening over te hevelen.49 Hierop kwam ook de opbrengst 
van de verkoop van de bezittingen van de oorlogsvlieger terecht. De feitelijke overdracht van de 
nalatenschap vond in de meeste gevallen kort na de bevrijding plaats op een van de ministeries 
in Den Haag. Wanneer het familielid de door een notaris of kantonrechter ondertekende acte 
van erfrecht had overlegd, konden de persoonlijke spullen, vaak niet meer dan een koffer of 
plunjezak, worden meegenomen. Gelijktijdig werd het spaargeld bijgeschreven op de bankreke-
ning van een of meer naaste familieleden. De verdeling van de gelden onder de erfgenamen vond 
plaats zoals dit in het burgerlijk wetboek was vastgelegd.50 

Aangezien de meeste nabestaanden direct na de Duitse en Japanse capitulaties nauwelijks nog 
iets wisten over de omstandigheden waaronder hun zoon of echtgenoot was gesneuveld en ook vaak 
geen idee hadden waar hij was begraven, ontvingen het Rode Kruis en de verschillende ministeries al 
snel een groot aantal informatieverzoeken met vragen over de wijze van sneuvelen en de graflocatie 
van de omgekomen militairen. Via een soms uitvoerige correspondentie lichtten de departementen 
en ook het Rode Kruis de achterblijvende familie zo goed mogelijk in. Onder meer de moeder van 
de broers Theo en Louis Limbosch werd op deze manier op hoogte gebracht. Zij had haar kinderen 
voor het laatst begin 1942 in levende lijve gezien in Nederlands-Indië. Theo ontkwam korte tijd later 
als adelborst via Ceylon naar Groot-Brittannië, waar hij zich vervolgens als vrijwilliger opgaf voor de 
vliegerij. Na een opleiding tot jachtvlieger in de raf werd hij bij het 1840 Squadron van de faa gede-
tacheerd. Om onverklaarbare reden verdween hij begin juni 1944 spoorloos met een Hellcat tijdens 
een nachtelijke oefenvlucht boven de Ierse Zee. Zijn broer Louis ontsnapte begin 1942 naar Australië 
en belandde korte tijd later op de Nederlandse vliegschool in Jackson, waar hij een opleiding kreeg 
tot waarnemer. Na afronding hiervan vertrok hij eveneens naar Groot-Brittannië, waar hij bij het 320 
Squadron werd geplaatst. Begin januari 1945 sneuvelde hij bij een gevechtsopdracht boven België. 
Tot overmaat van ramp kwam begin 1943 ook nog hun vader, Gustave Limbosch, een ambtenaar van 
de Topografische Dienst in Nederlands-Indië, om het leven. 

De moeder, twee zusters en het jongste broertje overleefden de oorlog wel. Zij kregen pas 
maanden na de oorlog te horen dat beide broers waren omgekomen. Weduwe Limbosch bleef 
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daarna nog met veel vragen zitten. In april 1946 verzocht zij daarom, vanuit buitenplaats Rus-
tenhoven in Maartensdijk, dat diende als opvangcentrum voor gerepatrieerde Nederlanders uit 
Nederlands-Indië, aan het Ministerie van Marine om meer informatie over de omstandigheden 
waaronder haar beide kinderen waren omgekomen. Enkele maanden later, in juni 1946 ontving 
zij een – tamelijk zakelijke – reactie met meer details over hun dood.51 Hoewel de brieven soms 
weinig blijk van empathie gaven, zorgde de aanvullende informatie in veel gevallen voor enige 
verlichting van het grote verdriet. “Er lag een schaduw over de vreugde van de overwinning en 
het herkrijgen van onze vrijheid door het gemis van onzen zoon, doch Uw schrijven heeft ons 
verkwikt”, schreef de vader van de in mei 1944 verongelukte jachtvlieger Hendrik de Jager van 
het 1847 Squadron aan admiraal Furstner, nadat hij was geïnformeerd over de omstandigheden 
waaronder zijn zoon was omgekomen.52 

Hoewel de achterblijvers desgevraagd dus van officiële zijde van gegevens werden voorzien, 
ontplooiden zij vaak ook zelf initiatieven om meer te weten te komen over de laatste levensfase 
van hun echtgenoot of zoon. Zo plaatste de familie van de in juli 1943 omgekomen boordschut-
ter Kees van der Does een oproep in het verenigingsorgaan van de 320-Vereniging (waarover later 
meer), waarin zij veteranen verzocht hen te bezoeken, “teneinde nog eens iets over hun zoon te 
kunnen vernemen”.53 Ook de vader van Jan Peetoom, een vlieger van het 320 Squadron, wilde 
“gaarne bijzonderheden horen” over zijn zoon, die in augustus 1941 was gesneuveld.54 De moeder 
van Evert van ’t Eind, een vlieger van het 320 Squadron, die in juli 1943 het leven had verloren, 
liet weten graag in het bezit te komen “van een of meer foto’s uit de oorlogstijd”.55 De hiervoor 
genoemde 320-Vereniging stimuleerde nadrukkelijk het bezoeken van families van omgekomen 
squadronleden. Omdat veel voormalige veteranen hier tegenop zagen én omdat de meeste mili-

Van de oorlogsvliegers die in 1945 niet meer thuiskwamen verloren er verschillende al tijdens hun opleiding het 
leven, onder wie vijf leerling-boordschutters van 4 Air Gunnery School die eind maart 1943 bij een vliegtuigbotsing 
boven vliegveld Morpeth omkwamen. 
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tairen na de oorlog vooral vooruit wilden kijken, werd hier lang niet altijd gehoor aan gegeven, 
tot teleurstelling van het bestuur van de veteranenorganisatie, zo blijkt uit een mededeling in 
het verenigingsblad in januari 1949: “Het bestuur verzocht enige vrienden van de overledenen 
deze nagelaten betrekkingen te bezoeken, doch in lang niet alle gevallen werd hieraan gevolg 
gegeven. Dit is zeer teleurstellend en het Bestuur wijst er met klem op, dat een dergelijke kleine 
moeite van zo geweldig veel belang voor de families van onze overleden vrienden is. We weten, 
dat iedereen het tegenwoordig geweldig druk heeft, maar een kleine opoffering mag toch zeker 
worden gevraagd ten behoeve van degenen, die alles hebben geofferd.”56 Af en toe gebeurde dit 
overigens wel degelijk. Diverse oorlogsvliegers, vooral diegenen die in Britse squadrons met een 
landgenoot waren gedetacheerd, bezochten vrijwel meteen na terugkeer in Nederland de ouders 
van hun verongelukte of gesneuvelde kameraden om hen te vertellen over diens laatste levens-
jaren en activiteiten in de raf of de faa.57

Over een betrekkelijk groot aantal oorlogsvliegers konden de ministeries van Oorlog en 
Marine in de zomer van 1945 nog weinig tot geen bijzonderheden verschaffen, omdat zij (op 
dat moment nog) als vermist te boek stonden. Na het opstijgen van hun toestel was niets meer 
van hen vernomen. Evenmin had het Rode Kruis vanuit bezet gebied een bericht van overlijden 
ontvangen. Naar deze groep oorlogsvliegers begon vrijwel direct na de geallieerde landingen in 
Normandië een grote zoektocht. Hiervoor trokken in het kielzog van de fronttroepen speciale 
onderzoeksteams van het Air Ministry het continent binnen. Deze behoorden tot de raf Missing 
Research and Enquiry Service (mres) en hadden tot taak zo veel mogelijk van de nog bijna veertig-
duizend vermisten van de raf op te sporen.58 Het onderzoek spitste zich toe op het vergaren van 
informatie uit gevechtsrapporten, het voeren van gesprekken met locale bewoners en instan-
ties en het ondervragen van overlevende bemanningsleden die uit krijgsgevangenschap waren 
teruggekeerd.59 Bij de naspeuringen naar de graflocatie en de identificatie van een aantal Neder-
landse oorlogsvliegers, werkte de Britse organisatie nauw samen met een Nederlandse instantie, 
de Dienst Identificatie en Berging (dib).60 De voornaamste taken van de dib bestonden uit de 
opsporing, berging, identificatie en het herbegraven van Nederlandse oorlogsslachtoffers op 
aparte begraafplaatsen en erevelden.61 De intensieve zoektocht naar vermisten, die tot begin 
jaren vijftig duurde, had resultaat. Ongeveer twintigduizend overleden raf-militairen konden 
worden getraceerd, waarbij eveneens hun graflocatie kon worden vastgesteld. Onder hen bevon-
den zich ook enkele tientallen Nederlandse oorlogsvliegers.62 

Vooral het vaststellen van de identiteit zorgde voor veel hoofdbrekens en puzzelwerk.63 Dit 
kwam in de eerste plaats door de omstandigheden waaronder de oorlogsvliegers waren omge-
komen. Doordat zij zich vaak nog aan boord van het toestel bevonden op het moment dat dit 
in de lucht ontplofte of zich met hoge snelheid de grond in boorde, waren hun overblijfselen 
meestal ernstig verminkt. Regelmatig moest de identiteit van het slachtoffer daarom op een 
andere manier dan via de identiteitsplaatjes worden vastgesteld.64 Dit was daardoor niet zelden 
een zeer lastige opgave. Hoewel de Duitse bergingsinstanties over het algemeen tamelijk zorg-
vuldig te werk gingen, kon meer dan eens geen naam aan een gesneuvelde worden gekoppeld en 
moest hij noodgedwongen als “unbekannter englischer Flieger” ter aarde worden besteld. Een 
extra complicerende factor was dat, door de alsmaar chaotischer wordende omstandigheden in 
de laatste oorlogsmaanden, slachtoffers regelmatig haastig in veldgraven werden begraven. Dit 
leidde ertoe dat de mres en de dib na de Duitse capitulatie grote moeite hadden de graflocatie 
en vooral de identiteit van veel van de in deze fase gesneuvelde oorlogsvliegers te achterhalen. 
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Ten aanzien van de Nederlandse oorlogsvliegers werd dit onder meer pijnlijk duidelijk bij de 
berging en identificatie van een crew van het 320 Squadron, die in januari 1945 met een Mitchell 
was neergestort bij het Belgische Manderfeld. 

Tot de bemanningsleden behoorde onder meer de hiervoor genoemde Louis Limbosch. De 
vier veldgraven waren weliswaar al snel gelokaliseerd, maar onduidelijk was wie in welk graf lag. 
De conditie van de graven liet bovendien zó te wensen over, dat, na een inspectie in september 
1946, de pelotonscommandant van de dib in Amersfoort ervoor pleitte de overblijfselen eerst 
zo snel mogelijk op te graven. “De graven hebben wij enigszins verzorgd doch de toestand is 
droevig, zeer zeker niet zodanig als gevallen Nederlanders toekomt”, schreef de bergingsdes-
kundige.65 Kort na de alarmmelding werden de vier oorlogsvliegers inderdaad tijdelijk herbe-
graven op de gemeentebegraafplaats van Manderfeld, om vervolgens in het voorjaar van 1948 
naar het identificatiecentrum in Amersfoort te worden overgebracht. Een uitvoerige sectie op 
de lichamen en het bestuderen van de gebitsgegevens, kledingresten en op het lichaam gevon-
den voorwerpen, resulteerde echter niet in de vaststelling van hun identiteit. Er restte daarop 
geen andere mogelijkheid dan het organiseren van een zogenoemde ‘confrontatie’, waarbij 
een van de ouders het stoffelijk overschot kreeg te zien. Zo moest de moeder van Louis Lim-
bosch nu, bovenop alle schokkende voorgaande ervaringen, haar zoon identificeren op basis 
van diens stoffelijke resten. Pas na deze uiterst pijnlijke en traumatische gebeurtenis voor haar 
en de andere nabestaanden, konden de individuele crewleden in maart 1948 definitief worden 
geïdentificeerd en kon hen een laatste rustplaats worden gegeven.66 In andere gevallen was dit 
niet meer mogelijk en werd de gehele bemanning gezamenlijk in één graf met één grafsteen ter 
aarde besteld. Dit gebeurde bijvoorbeeld met de lichamen van Jan Buning van het 90 Squadron 
en het grootste deel van zijn bemanning. De crew was in februari 1945 bij Mönchengladbach 
gesneuveld toen hun Lancaster-bommenwerper na een Flak-treffer in de lucht ontplofte. De 
brokstukken van het toestel kwamen verspreid over een groot gebied aan de westrand van de 
stad neer. Hierdoor slaagden de Duitse bergers er niet in de bemanning te identificeren. Zij wer-
den op de plaatselijke begraafplaats begraven met op hun kruizen de inscriptie ‘Unbekannter 
Flieger * 1945’. Ruim twee jaar later werden zij door leden van de mres weer opgegraven. Alleen 
de boordwerktuigkundige kon aan de hand van zijn identiteitsplaatjes worden geïdentificeerd. 
Bij de overige bemanningsleden was dit niet meer mogelijk. Zij werden daarop in een gemeen-
schappelijk graf op de Britse begraafplaats van Rheinberg herbegraven.67 

Doordat de Nederlandse oorlogsvliegers verspreid over heel West- en Noordwest-Europa 
waren gesneuveld, lagen zij in mei 1945 op tientallen begraafplaatsen op het continent en in 
Groot-Brittannië begraven. De meeste in Groot-Brittannië omgekomen oorlogsvliegers behiel-
den na de oorlog de oorspronkelijke rustplaats, omdat zij zich meestal al in een plot of ereveld 
van de Britse Imperial War Graves Commission (tegenwoordig Commonwealth War Graves Commis-
sion) bevonden.68 Op het vasteland van Europa was dit anders. In Duitsland gesneuvelde vlie-
gers werden bijna allemaal bijgezet op nieuw aangelegde Britse erevelden. In de rest van Europa 
kreeg de meerderheid van de gesneuvelden op een van de nieuw aangelegde erevelden van de 
in 1946 opgerichte Oorlogsgravenstichting een rustplaats.69 Zo kwamen op het ereveld Orry-la-
Ville in Frankrijk 18 oorlogsvliegers te liggen en ging het militair ereveld Grebbeberg dienen 
als laatste rustplaats voor 27 man vliegend personeel.70 Van deze groep werden er 25 eind febru-
ari 1950 op de Utrechtse begraafplaats herbegraven. Zij waren allemaal in Frankrijk gesneuveld 
en werden ‘uitgewisseld’ voor een aantal in Nederland omgekomen Franse militairen.71 Voor 
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nabestaanden waren aan de herbegrafenis van hun naaste op een ereveld van de Oorlogsgra-
venstichting geen financiële consequenties verbonden. Kozen zij voor een teraardebestelling op 
een burgerbegraafplaats, dan nam de overheid uitsluitend de transportkosten voor haar reke-
ning, zolang deze tenminste niet het maximumbedrag van 75 gulden overstegen. De koop of 
huur van het graf, alsook het onderhoud daarvan, kwamen op het conto van de familie.72 De 
stoffelijke overschotten van slechts negen lichamen werden uiteindelijk op verzoek van hun 
familie naar een burgerbegraafplaats in Nederland overgebracht.73 Aan het feit dat maar enkele 
nabestaanden kozen voor een herbegrafenis op een burgerbegraafplaats, lagen maar in weinig 
gevallen financiële overwegingen ten grondslag. Een belangrijkere rol speelde ongetwijfeld, dat 
de familie het als een mooi eerbetoon beschouwde wanneer hun zoon, man of broer een laatste 
rustplaats kreeg op een Nederlands ereveld te midden van zijn kameraden, waarmee hij in zijn 
laatste levensjaren intensief had opgetrokken en lief en leed had gedeeld.

Van in totaal 83 oorlogsvliegers – meer dan 35% van de gesneuvelden – kon de graflocatie 
ook na een lange en intensieve zoektocht niet worden vastgesteld. Dit aantal is relatief groot, 
omdat veel Nederlandse oorlogsvliegers gedurende de eerste drie oorlogsjaren – deel uitmakend 
van het 320 Squadron in Coastal Command – veelvuldig boven zee opereerden. Van diegenen die 
met hun vliegtuig boven vasteland neerstortten, konden de lichamen van zeven oorlogsvliegers, 
ondanks een uitgebreid onderzoek door officiële instanties en soms zelfs ingehuurde privé-
detectives, evenmin worden teruggevonden. Vijf van hen verdwenen spoorloos boven Frankrijk, 
twee anderen raakten vermist boven Duitsland, onder wie de in hoofdstuk 5 al genoemde André 

In februari 1950 kregen 25 oorlogsvliegers die in Frankrijk waren gesneuveld een herbegrafenis op Militair Ereveld 
Grebbeberg.
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van Amsterdam van het 139 Squadron (zie pagina 264).74 De nabestaanden van deze oorlogsvlie-
gers bleven achter met een knagende onzekerheid en waren bovendien verstoken van de moge-
lijkheid om de rustplaats van hun dierbare te bezoeken. Zij leefden daardoor continu in een 
spagaat tussen hoop en verdriet. Sommigen koesterden zelfs tot vele jaren na de oorlog nog de 
illusie dat hun zoon of echtgenoot mogelijk nog in leven was.75 Om de vermiste vliegers toch te 
kunnen herdenken, nam de raf kort na de oorlog het initiatief tot de oprichting van een speci-
aal monument voor haar vermiste personeel. In 1953 onthulde koningin Elizabeth het Air Forces 
Memorial te Runnymede, op een heuvel net buiten Londen. Op bijna driehonderd panelen zijn de 
namen, rangen en datum van vermissing van meer dan twintigduizend oorlogsvliegers gegra-
veerd. Op het monument staan opvallend genoeg niet de namen van alle 83, maar van slechts 12 
vermiste Nederlandse vliegers.76 Dat niet iedereen op het monument staat vermeld, komt zeer 
waarschijnlijk doordat het meeste vermiste personeel was ingedeeld bij de mld dat alleen onder 
operationeel bevel van de raf stond. Dit zou de naamsvermelding kunnen verklaren van de tien 
Nederlandse oorlogsvliegers op het monument die deel uitmaakten van de rafvr. Tegelijker-
tijd is het een raadsel waarom er toch twee oorlogsvliegers van de mld op het monument staan 
gegraveerd: de waarnemers Klaas Deen en Cornelis van der Knaap van het 320 Squadron.77 

De raf verlaten

Op het moment van de Duitse overgave ressorteerde nog altijd een groot deel van het Neder-
landse vliegend personeel – in totaal zo’n 490 militairen – onder Brits operationeel bevel. Doordat 
de raf en de faa in sneltreinvaart werden ontmanteld én in Nederland grote behoefte bestond 
aan dit ervaren personeel, kwam weldra een einde aan de detachering bij de Britse luchtstrijd-
krachten. Vanaf de zomer van 1945 vloeiden steeds meer militairen terug naar de Nederlandse 
luchtstrijdkrachten. Degenen die waren ingedeeld bij de rafvr verruilden daarbij ook het 
raf-uniform voor een outfit van de marine of landmacht.78 Het afzwaaien uit de raf verliep 
onafhankelijk van het demobilisatieschema voor Britse militairen. De afspraak was namelijk 
dat het Nederlandse personeel zou worden ontheven van zijn detachering zodra de oorlog zou 
zijn afgelopen.79 Medio 1946 droeg de meerderheid van de oorlogsvliegers inmiddels (weer) het 
Nederlandse uniform. In tegenstelling tot bijvoorbeeld veel Poolse militairen, die door de com-
munistische overname van hun vaderland niet meer terug konden en wilden, bleven er geen 
Nederlandse oorlogsvliegers in Britse dienst. 

Hieraan lagen twee redenen ten grondslag. Allereerst moesten zij daarvoor de Britse nati-
onaliteit aannemen. In de tweede plaats werd de raf direct na de Tweede Wereldoorlog, zoals 
beschreven in hoofdstuk 1, sterk ingekrompen, waardoor er maar een gering aantal vacatures 
beschikbaar was. Voor deze functies kwamen begrijpelijkerwijs in eerste instantie alleen autoch-
tone Britten in aanmerking. Slechts één voormalige Nederlandse vlieger, Louis Maisonpierre, 
zette uiteindelijk, na overigens eerst nog enkele jaren in de burgersamenleving te hebben ver-
toefd, vanaf 1951 alsnog zijn carrière voort als beroepsmilitair bij de raf en klom op tot squad-
ron leader.80 Hij ging in 1973 met pensioen.81 Behoudens Maisonpierre maakten ook nog enkele 
oorlogsvliegers enige tijd als reservist deel uit van de raf.82 Zij waren echter uitzonderingen en 
de overgrote meerderheid trok kort na de oorlog definitief het Britse luchtmachtuniform uit. 
Zij keerden vervolgens (voorlopig) terug naar Nederland of wachtten in het Nederlandse kamp 
te Malvern Wells hun demobilisatie af. In zekere zin markeerde de in Londen gehouden Victory 
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Parade op 8 juni 1946, waaraan ook deputaties van de Nederlandse zee-, land- en luchtstrijd-
krachten deelnamen, het einde van de ‘Britse periode’ van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. 
In de overwinningsmars door de Britse hoofdstad marcheerde onder meer een 25-koppig deta-
chement van de ml mee, dat onder leiding stond van majoor Bob van der Stok.83 

De terugkeer binnen de eigen gelederen ging in veel gevallen tevens gepaard met een verhui-
zing terug naar Nederland. Militairen die zich al ten tijde van D-Day in werkelijke dienst bevon-
den, konden hiervoor op rijkskosten hun gezin, persoonlijke goederen en inboedel uit het Ver-
enigd Koninkrijk laten overbrengen. De overgang naar het door de oorlog compleet ontwrichte 
Nederland was erg groot. In de winkelschappen lag nog maar nauwelijks koopwaar, alles moest 
met bonnen worden aangeschaft, de infrastructuur was grotendeels verwoest en er bestond een 
groot huizentekort.84 Veel van de in Engeland getrouwde oorlogsvliegers waren door de woning-
nood vaak zelfs gedwongen voorlopig van pensions of hotels gebruik te maken of bij familie in 
te trekken.85 Af en toe deden de militaire autoriteiten nog wel enige moeite om militairen voor-
rang te geven bij de toekenning van woningen. Voorafgaand aan de ingebruikname van Vliegba-
sis Leeuwarden in 1948, richtte de toekomstige commandant, luitenant-kolonel Koos Sissingh, 
bijvoorbeeld een verzoek aan de gemeente Leeuwarden om vijf officiers- en acht onderofficiers-
gezinnen met voorrang woonruimte toe te kennen. “Ik doe zulks met temeer vrijmoedigheid, 
daar verscheidene van de betrokkenen”, zo schreef Sissingh in oktober 1948, “gedurende de 
bezettingsjaren door hun goede diensten aan het Vaderland bij de r.a.f. (…) gedwongen waren 
gescheiden van hun gezin te leven, terwijl na de bevrijding als gevolg van de vele overplaat-
singen deze ongewenste toestand voor velen hierna nog lang heeft voortgeduurd of zelfs nog 
voortduurt.”86 Heel veel leverde dit niet op. De veteranen waren in de meeste gevallen vooral op 
zichzelf aangewezen en hoefden amper op hulp van de overheid te rekenen. “We werden van 
het kastje naar de muur gestuurd en gingen van het ene pension naar het andere”, aldus boord-
schutter Joop van Viegen van het 320 Squadron.87 

De meest brandende vraag voor de oorlogsvliegers in deze eerste periode na de Duitse capitula-
tie was of zij in militaire dienst wilden blijven of meer heil zagen in een burgercarrière. Een langer 
verblijf in militaire dienst was voor militairen met een goede staat van dienst geen enkel probleem: 
er bestond een grote behoefte aan het grondig getrainde en ervaren raf- en faa-personeel voor de 
wederopbouw en versterking van de luchtstrijdkrachten van zowel de marine als de landmacht. De 
meerderheid van de veteranen voelde echter, zo was al snel duidelijk, veel meer voor een loopbaan 
in de burgermaatschappij. Zij hadden vooral dienstgenomen bij de geallieerde strijdkrachten om 
actief te kunnen meevechten tegen Duitsland, maar nu de vrede was aangebroken, wilden zij niets 
liever dan hun burgerleven weer oppakken. Dit gold zelfs voor oorlogsvliegers die inmiddels flink 
promotie hadden gemaakt en voor wie ook in vredestijd waarschijnlijk een glansrijke loopbaan 
in het verschiet lag, zoals Bob van der Stok, de gewezen commandant van het 322 Squadron. “Ik 
had een schitterende carrière kunnen opbouwen, maar ik heb me nooit een echte beroepsmilitair 
gevoeld. De vliegerij zag ik als lol, vrijheid en avontuur. Opgeleid worden om mensen te doden, dat 
stuitte me eigenlijk tegen de borst. Ik wilde ze liever redden.”88 

Natuurlijk was voor lang niet iedereen deze keuze zo eenvoudig en was er wel degelijk ook 
een groep militairen die twijfelde tussen uniform en burgertenue. Aan de ene kant leek voor hen 
een langer verblijf in de krijgsmacht aanlokkelijk omdat zij dan de hun vertrouwde omgeving 
niet hoefden te verlaten en ook niet hoefden te zoeken naar een baan. Dit was extra aanlokkelijk 
omdat de economie zich in een recessie bevond en het werkloosheidscijfer hoog was. Aan de 
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andere kant voelden veel twijfelaars zich in de militaire wereld niet echt op hun plaats. Daarvoor 
stroomde te weinig ‘militair bloed’ door hun aderen. Hier kwam nog bij dat de toekomst van de 
ml er kort na de oorlog nog uiterst onzeker uitzag. De vorming van een zelfstandige luchtmacht, 
naast de marine en landmacht, was in de tweede helft van de jaren veertig nog allerminst een 
uitgemaakte zaak. Voorts was aanvankelijk onduidelijk of de oorlogsvliegers bij een overgang 
van het reserve- naar het beroepspersoneel bepaalde schooldiploma’s moesten overleggen. Dit 
kon moeilijkheden opleveren, omdat er nogal wat ex-raf-vliegers waren, zoals Robbie Wijting 
van het 64 Squadron, die in oorlogstijd hun schoolopleiding hadden onderbroken “om gehoor te 
geven aan de sterke drang hun land actief te dienen”. Zelf was Wijting als 16-jarige hbs-scholier 
in april 1942 uit Nederland vertrokken en na een avontuurlijke reis via België, Frankrijk, Spanje 
en Portugal, eind oktober 1942 in Groot-Brittannië gearriveerd, waar hij vervolgens in dienst 
trad van de raf.89 Onzekerheid was er verder over het carrièreperspectief. Zeker in de ‘romme-
lige’ eerste naoorlogse periode tot omstreeks 1948, bestond er nauwelijks duidelijkheid in hoe-
verre de door de wol geverfde veteranen – “prima vliegers, geschoold en gehard in deze oorlog” 
– kans maakten op een aansprekende loopbaan in vredestijd. 

Hun twijfel hierover werd gevoed doordat nogal wat voormalig raf-personeel na terug-
keer in de eigen gelederen, één of soms zelfs twee rangen werd teruggezet, omdat zij tijdens 
de oorlogsjaren tijdelijk waren bevorderd naar een hogere rang. (zie pagina 142) Al deze aspec-
ten tezamen trokken uiteindelijk veel van de twijfelaars over de streep om hun toekomst in de 
burgermaatschappij te zoeken. “Men is nog steeds druk doende om de nieuwe vorm van ons 
luchtwapen te zoeken”, merkte de redactie van De Vliegende Hollander in de herfst van 1945 op, 

De commandant van het 322 Squadron, Bob van der Stok, zet met zijn vliegers de horloges gelijk. Van der Stok 
prevaleerde een burgerloopbaan boven een carrière als militair.
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“maar intusschen wordt het eene demobilisatieverzoek na het andere geschreven en steeds meer 
Nederlandsche vliegers met een onbetaalbare schat aan oorlogservaringen verdwijnen met deze 
kennis naar het terrein der burgermaatschappij”. Menigeen was volgens de redactie van het per-
soneelsorgaan nog niet doordrongen van deze uitstroom aan knowhow en ervaring. “Laten wij 
ons herinneren dat Nederland niet veel van dergelijke uitermate bruikbare krachten rijk is. Wij 
zijn ervan overtuigd dat meer dan één demobilisatieverzoek niet zou zijn geschreven, wanneer 
de betrokkenen maar eenig idee hadden gehad wat de naaste toekomst van de Luchtstrijdkrach-
ten zou zijn.”90 

Zowel bij het Ministerie van Marine als bij het Ministerie van Oorlog was reeds geruime 
tijd voor de Duitse capitulatie werk gemaakt van de afvloeiing van het oorlogspersoneel. Al in 
juni 1942 vaardigde de minister van Oorlog een legerorder uit die aankondigde dat het van bui-
ten Nederland afkomstige reservepersoneel binnen zes maanden na afloop van de oorlog zou 
worden gedemobiliseerd en “op Rijkskosten naar hun vorenbedoelde woonplaats mocht terug-
keren”.91 In juni 1945 werd deze maatregel nog verder uitgebreid tot alle landmachtmilitairen die 
voor D-Day in dienst waren getreden, met uitzondering van het beroepspersoneel en diegenen 
die een verbandakte hadden ondertekend “anders dan op de voet van gewoon dienstplichtige”.92 
Van deze groepen kwamen uit het buitenland afkomstige en afgekeurde landmachtmilitairen als 
eerste in aanmerking om met groot verlof te worden gestuurd. Het Ministerie van Marine was 
onaangenaam verrast door het besluit van het zusterministerie om alle dienstplichtigen vrijwel 
direct na de Duitse overgave te demobiliseren. “Reeds tevoren werd ik door de toezegging van 
het departement van Oorlog, dat de in het buitenland opgekomen dienstplichtigen uiterlijk zes 
maanden na het eindigen van den oorlog in Europa met groot verlof zouden worden gestuurd 
voor een voldongen feit gesteld, dat wegens het groote aantal goed geoefende dienstplichtigen 
in de Koninklijke Marine ernstige bezwaren ten aanzien van de personeelsvoorziening met zich 
medebrengt”, schreef minister van Marine Jim de Booy eind augustus 1945 aan zijn collega van 
Oorlog Jo Meynen.93 De Booy kon echter niet achterblijven en kondigde daarom begin 1946 aan 
dat het reservepersoneel beneden de rang van officier, dat voor het uitbreken van de oorlog in 
dienst was getreden, niet meer zou worden uitgezonden naar Nederlands-Indië en zo spoedig 
mogelijk zou worden gedemobiliseerd.94

De eigenlijke uitdiensttreding had de nodige voeten in de aarde. Vooral bij de militairen 
die waren opgekomen buiten Nederland was hun afzwaaien niet van de ene op de andere dag 
geregeld. Allereerst dienden zij een visum en andere reisbescheiden aan te vragen voor zich-
zelf én voor de eventuele echtgenote en kinderen. Vervolgens moest voor de terugreis worden 
gewacht op beschikbare scheepsruimte. De nog actief dienende militairen reisden in veel geval-
len apart van hun familie op een troepentransportschip terug naar het land van herkomst. Pas 
na terugkeer op eigen bodem volgde de eigenlijke demobilisatie bij de Nederlandse ambassade, 
een gezantschap of een consulaat.95 Overigens was de Nederlandse regering al tijdens de oorlog 
onderhandelingen begonnen met enkele geallieerde landen om er zeker van te zijn dat de onge-
veer 2.250 in het buitenland gerekruteerde militairen na afloop van de oorlog zonder problemen 
naar hun oude woonplaats konden terugkeren.96 Dit lukte slechts ten dele. In mei 1945 was alleen 
van Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en Canada deze verzekering ontvangen. Met de Verenigde 
Staten en een aantal Zuid-Amerikaanse landen was op het moment van de overgave nog geen 
overeenstemming bereikt. Niettemin leverde de terugkeer van de uittredende militairen naar 
deze landen evenmin noemenswaardige problemen op. 
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Moeilijker lag het met de zogenoemde ‘rehabilitatie’ van het Nederlandse personeel in het bui-
tenland. Getracht werd om hen van dezelfde (sociale) hulp te voorzien als de veteranen uit het 
land zelf. Zij moesten, zo was de gedachte, niet aan hun lot worden overgelaten, maar worden 
bijgestaan in het vinden van hun weg in de burgermaatschappij. Met de Canadese en Zuid-Afri-
kaanse regeringen konden enige afspraken worden gemaakt, maar over het algemeen waren de 
voormalige militairen in het buitenland grotendeels op zichzelf aangewezen en hadden zij niet 
dezelfde rechten als ‘autochtone’ veteranen. Dit bleek onder meer vele tientallen jaren later, toen 
zij de gepensioneerde leeftijd bereikten. Hun soms imposante oorlogscarrière ten spijt, hadden 
zij in landen als Australië en Canada soms moeite toegang te krijgen tot de gratis sociale en medi-
sche voorzieningen, die de in deze landen geboren en getogen veteranen wél genoten. Dit kwam 
doordat zij vaak niet als veteraan stonden geregistreerd. Het bemachtigen van deze status bleek 
vaak lastig en in een aantal gevallen zelfs onmogelijk. Onder meer de naar Canada geëmigreerde 
Willem Verheij, een oud-vlieger van het 320 Squadron, liep tegen deze problemen aan nadat hij in 
2009 was getroffen door een hartaanval en als gevolg daarvan continu verzorging nodig had. Het 
Canadese ministerie van Veteranenzaken bleek echter alleen bereid daarvoor de kosten te dragen 
wanneer Verheij alsnog kon aantonen dat hij ook daadwerkelijk als veteraan te boek stond.97

Omdat de oorlogsvliegers van zowel de ml als de mld een meerjarig contract hadden gete-
kend én omdat zij vanwege hun specialistische kennis een sleutelrol speelden bij de wederop-
bouw van de luchtstrijdkrachten, behoorden zij, het is al eerder gememoreerd, tot de laatste 
groepen die de militaire dienst mochten verlaten.98 Vooral de tijdens de oorlog in dienst getre-
den ml-militairen verkeerden in een weinig benijdenswaardige positie. Zij hadden namelijk bij 

Hendrik Pecht, een voormalig vlieger van 
het 860 Squadron, keerde na afloop van de 
oorlog niet terug naar Nederlands-Indië, 
maar demobiliseerde eind 1946 in Canada, 
waar hij twee jaar eerder in het huwelijk 
was getreden.
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hun toetreding tot de raf de zogenoemde verbandakte model iii of v-a ondertekend, waarin 
was vastgelegd dat zij, ondanks hun reservistenstatus, tot uiterlijk drie jaar na terugkeer van de 
regering in Nederland in actieve dienst moesten blijven.99 Na het ingaan van het groot verlof ble-
ven zij bovendien nog verplicht “elke maand gedurende zes uren, verdeeld over ten minste vier 
werkdagen diensten als vlieger te verrichten”. Ook moesten zij ieder jaar in totaal twee weken 
terugkeren in werkelijke dienst voor een herhalingsoefening. Bij de consequenties van deze 
clausule had volgens Jan van Eeghen, die zijn vliegopleiding in de raf doorliep, op het moment 
van tekenen bijna niemand stilgestaan. “Dit werd tijdens de oorlog en de daarmee samenhan-
gende onzekerheden voor lief genomen bij het streven om [in] de Nederlandse (…) luchtmacht 
te dienen. Het was van de meesten echter niet de werkelijke wens om langer te dienen dan alleen 
in de oorlog.”100 Toen de kwestie in mei 1945 actueel werd, reageerden de meeste ml-vliegers 
verbolgen. Zij vonden dat zij hun militaire plicht ruimschoots hadden vervuld en dat het nu 
hoog tijd was om aan hun eigen maatschappelijke carrière te denken. Zelfs vele jaren later lag dit 
beleid verschillende veteranen nog zwaar op de maag. “Goed gezien was dat eigenlijk een vuile 
streek”, vond oud-jachtvlieger Jan Arts van het 64 en 322 Squadron in 1997.101 Ook Pim de Bruyn 
Kops, ex-vlieger van het 320 Squadron, was er allerminst over te spreken. “Ik vond het schanda-
lig dat (…) je na de oorlog nog drie jaar bij de luchtstrijdkrachten moest blijven”, verkondigde 
hij in een interview eind jaren negentig.102 De gevoelens van teleurstelling werden nog versterkt 
doordat, zoals hiervoor al is aangegeven, menig veteraan die actief was geweest in de rafvr, 
na het ten einde komen van zijn detachering in Britse dienst, ten minste één rang naar beneden 
ging (zie pagina 142). Een extra ontgoocheling was vaak nog dat de ex-oorlogsvliegers terug in 
Nederland een functie kregen toegewezen die in schril contrast stond met het gevaarvolle, vrije 
en vaak enerverende oorlogsbestaan. Waarnemer André Hissink van het 320 Squadron ging bij-
voorbeeld als magazijnmeester op vliegveld Twenthe aan de slag. “Al het materiaal afkomstig 
uit Groot-Brittannië, variërend van manchetknopen tot complete vliegtuigen, werd daar naar 
toe gestuurd”, zo vertelde Hissink. “Dit moest allemaal geboekstaafd worden en hiervoor werd 
ik aangesteld. Ik vond het een vreselijke job. Ik had de hele oorlog gevlogen en nu werd ik met 
deze baan opgescheept. Af en toe kreeg ik er echt genoeg van en dan pakte ik een fiets en reed 
het hele vliegveld rond.”103

Het was om bovenstaande redenen niet verrassend dat een groot aantal oorlogsvliegers een 
rekest indiende om vroegtijdig te worden gedemobiliseerd. Slechts een klein aantal van deze ver-
zoekschriften werd gehonoreerd. Het ging hierbij voornamelijk om militairen die niet langer van 
nut waren wegens medische gebreken, uit het buitenland afkomstig waren of die konden aantonen 
dat zij om economische redenen harder nodig waren in de burgermaatschappij. Zo kreeg Paul van 
Hessen van het 320 Squadron, die, zoals we hiervoor hebben gezien, zijn gehele familie had verlo-
ren door de Jodenvervolging, ontheffing om het familiebedrijf, dat zich bezighield met de produc-
tie van worstenvellen, te gaan leiden.104 Freddy Hecht, eveneens een vlieger van het 320 Squadron, 
mocht vroegtijdig de militaire dienst verlaten om het textielbedrijf van zijn overleden vader te 
gaan leiden.105 Andere oorlogsvliegers wisten een voortijdige dienstverlating er ‘door te drukken’ 
door een invloedrijke functionaris in te schakelen. Willem Thorbecke van het 622 Squadron bij-
voorbeeld, deed een beroep op Jan de Quay, die aan het begin van de oorlog een van de leidende 
figuren van de Nederlandse Unie was geweest en rond de bevrijding kort de functie van minister 
van Oorlog had bekleed. “With the help of Professor de Quay, who was then a senior Netherlands 
government official, my discharge was successfully arranged”, verklaarde Thorbecke. Hierdoor 
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kon hij begin 1946 naar de Verenigde Staten vertrekken, eerst om te gaan studeren en vervolgens 
om een succesvol zakenimperium op te bouwen.106 Het aantal oorlogsvliegers dat om economi-
sche redenen of door ‘vriendjespolitiek’ voortijdig uit de militaire wereld kon stappen, was echter 
gering. Zelfs het inschakelen van gezaghebbende figuren had lang niet altijd het gewenste resul-
taat. Dit ondervond onder meer de voormalige student Jan Heino Hommes, die tijdens de oorlog 
als waarnemer bij het 320 Squadron had gediend en die zijn Leidse professor charterde om zijn 
ontslag af te dwingen. Tevergeefs, want het rekest werd afgewezen, waardoor hij pas na het vol-
ledig uitdienen van zijn contract, in mei 1948, zijn uniform kon uittrekken.107 

De oorlogsvliegers gingen terug in Nederland, zoals gezegd, een variëteit aan functies ver-
vullen.108 Van diegenen die in het bezit waren van een vliegbrevet werden er relatief veel omge-
schoold tot vlieginstructeur.109 Vliegers uit de gelederen van de mld speelden vooral een zeer 
belangrijke rol bij de indienststelling van een vliegkampschip en de opzet van de dekvliegerij.110 
Bij de ml vervulden zij een sleutelfunctie bij de invoering van de Meteor-straalvliegtuigen en de 
vorming van een luchtverdedigingsorganisatie. Hun prominente rol bij de wederopbouw van 
de Nederlandse luchtstrijdkrachten blijkt onder meer uit het feit dat vrijwel alle operationele 
squadrons bij beide vliegdiensten in de eerste naoorlogse jaren onder commando stonden van 
vliegers met oorlogservaring.111 In tegenstelling tot de vliegers, kregen veel waarnemers – zoals 
we al hebben gezien bij de hiervoor genoemde André Hissink op Twenthe – vliegtuigtelegrafis-
ten en boordschutters al snel een grondfunctie, vooral omdat na 1945 nog maar nauwelijks per-
soneel voor deze functies nodig was. Bij de marine werden als gevolg hiervan eind jaren veertig 
de dienstvakken voor vliegtuigtelegrafisten en boordschutters zelfs opgeheven. De meeste oor-
logsvliegers met deze functie gingen vervolgens over naar het nieuw gecreëerde dienstvak van 
vliegtuigmaker-konstabel. Opvallend was verder dat de steeds verder uit de hand lopende situ-
atie in Nederlands-Indië aan de aandacht van een groot deel van de oorlogsvliegers voorbij ging. 
Het was uiteindelijk vooral personeel van de mld dat werd uitgezonden naar de kolonie om te 
participeren in de beteugeling van de Indonesische opstand. Dit kwam met name doordat de 
marinevliegdienst van oudsher een belangrijke rol speelde in het overzeese gebiedsdeel.112 Van 
de ml reisden relatief weinig oorlogsvliegers naar het Verre Oosten af, omdat de meerderheid 
vooraleerst benodigd was voor de opbouw van de nog in de steigers staande legervliegdienst.113 

Heeft de poging van de leger- en marineleiding om zo veel mogelijk personeel vast te hou-
den uiteindelijk ook het gewenste effect gehad? Om hier een bevredigend antwoord op te kun-

In tegenstelling tot de Soesterbergers 
waren de oorlogsvliegers bekend met tal 
van technische noviteiten, zoals de Link 
Trainer. Hoewel ook al voor de oorlog 
instrument flight trainers bestonden, werden 
ze pas tijdens de Tweede Wereldoorlog op 
grote schaal gebruikt voor het opleiden van 
vliegend personeel.
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nen geven, heb ik de demobilisatiedata van zo veel mogelijk Nederlandse oorlogsvliegers verza-
meld. Hierin zijn ook de oorlogsvliegers ‘meegenomen’ die in mei 1945 nog niet de operationele 
gelederen hadden bereikt. Zij konden immers door hun gedegen opleiding en hun kennis van 
de allermodernste techniek, eveneens een belangrijke bijdrage leveren aan de wederopbouw. 
Gesneuvelde, verongelukte en afgeteste oorlogsvliegers zijn vanzelfsprekend buiten beschou-
wing gelaten. Als het peilmoment voor het moment dat de oorlogsvlieger de militaire dienst 
verliet, is de datum genomen waarop hij met groot verlof ging of (eervol) ontslag kreeg aan-
gezegd. Uiteindelijk konden de gegevens van meer dan 640 oorlogsvliegers worden verzameld. 
Van deze groep bleven er 476 niet tot hun pensioensgerechtigde leeftijd in militaire dienst. Zij 
verlieten vroeg of laat de krijgsmacht. De informatie over hun demobilisatie is gepresenteerd in 
tabel 1. Hieruit blijkt dat het afzwaaien vooral plaatsvond in de jaren 1946-1948, toen respectie-
velijk 29%, 19% en 28% het uniform uittrok. In deze periode verliet daardoor meer dan drie kwart 
van alle oorlogsvliegers – bijna 77% – de ml of de mld en stroomde dus behoorlijk wat kennis 
en ervaring de organisatie uit. Positief was in dit opzicht wél, dat dit proces tamelijk gelijkmatig 
verliep. Daardoor kwam de wederopbouw van de luchtstrijdkrachten nooit écht in gevaar. In 
de jaren na 1948 was de uitstroom niet groot meer. Van de onderzochte groep ging slechts een 
betrekkelijk gering aantal – in totaal 167 man – in beroepsdienst over. Bijna 60% van hen hield 
het marine-uniform aan, de rest dat van de luchtmacht. Dat aanzienlijk meer ex-oorlogsvlie-
gers in marinedienst bleven, had vooral te maken met hun achtergrond. Een groter percentage 
mld’ers behoorde tot het beroepskader en had meer bewust gekozen voor een militaire loop-
baan. Veruit de meeste ml’ers daarentegen hadden tijdens de oorlogsjaren als vrijwilliger de 
wapens opgepakt en als reservist deelgenomen aan de oorlog. Zij wilden na afloop van de strijd 
zo snel mogelijk weer terugkeren naar de burgermaatschappij. Het was in die zin dus logisch dat 
er minder marinemensen na de oorlog afzwaaiden.

Het carrièreperspectief van de ex-oorlogsvliegers liep nogal uiteen en was sterk afhanke-
lijk van hun rang in 1945 én de functies die zij uitoefenden. De minste loopbaanmogelijkhe-
den waren er voor boordschutters en vliegtuigtelegrafisten. Zij hadden ten tijde van de Duitse 
capitulatie de rang van sergeant of zelfs nog lager. De promotiekansen waren na de oorlog 
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bovendien beperkt, omdat, zoals we hiervoor hebben gezien, aan deze functies na 1945 nauwe-
lijks nog behoefte was, zodat de dienstvakken van vliegtuigtelegrafist en mitrailleurschutter 
werden opgeheven. Zij stegen daardoor, ondanks hun vaak uitstekende staat van dienst, in de 
volgende decennia nauwelijks nog in rang.114 “Ik heb achtentwintig en een halfjaar dezelfde rang 
gedragen”, aldus voormalig vliegtuigtelegrafist Frank Voogt van het 320 Squadron, die bijna 
negentig oorlogsvluchten volbracht en als onderofficier de marine verliet met functioneel leef-
tijdsontslag.115 Omdat veruit de meeste voormalige boordschutters en vliegtuigtelegrafisten 
(224 man) het marine-uniform droegen en slechts een gering aantal het landmachtuniform (29 
man), verklaart dit ook waarom bijna 60% van het mld-personeel uiteindelijk als onderofficier 
of subalterne officier de dienst verliet. Dit is te zien in tabel 2, waarin de eindrangen van de ex-
oorlogsvliegers zijn gepresenteerd. 

Hieruit komt tevens naar voren dat veruit het meeste landmachtpersoneel – 58% – als hoofd-
officier (majoor, luitenant-kolonel en kolonel) met pensioen ging. De belangrijkste reden hier-
voor is dat maar liefst 322 van de in totaal 351 landmachtmilitairen de functie van vlieger of 
waarnemer bekleedden én aan het eind van de oorlog vaak inmiddels de officiersrang hadden.116 
Voor hen lagen in de volgende decennia daardoor veel meer promotiemogelijkheden in het ver-
schiet, niet alleen omdat er voor vliegers na de oorlog volop emplooi bleef bestaan, maar vooral 
ook omdat de luchtmachtorganisatie weer van grond af aan moest worden opgebouwd en er 
daardoor volop carrièremogelijkheden waren. Dit kreeg nog een impuls doordat de legerlucht-
macht vanaf 1946 niet langer aan de voor de grondstrijdkrachten vastgestelde leeftijdsnormen 
was gebonden. De reden hiervoor was eenvoudig: een vlotte opzet van het naoorlogse luchtwa-
pen kon anders niet worden gegarandeerd. “Indien de bevordering van l.s.k.-personeel blijft 
geschieden conform de normen, welke zijn vastgelegd voor het Kon.Landmacht-personeel is 
het practisch niet mogelijk een snelle en goede opbouw der l.s.k tot stand te brengen”, schreef 
kolonel Michael Calmeyer, chef van het Militaire Kabinet van de Generale Staf in 1946.117 

Dat ook meer oud-oorlogsvliegers bij de in 1953 opgerichte klu de rang van opperofficier 
bereikten in vergelijking met de mld, heeft waarschijnlijk vooral te maken met de omvang van 
beide organisaties in de naoorlogse jaren. In de veel grotere klu waren nu eenmaal veel meer 
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generaalsposities beschikbaar in vergelijking met de betrekkelijk kleine marinevliegdienst. 
Veelzeggend is wat dat betreft de overstap in 1954 van de vlagofficier van de mld, schout-bij-
nacht Heije Schaper, naar de klu als chef van de Luchtmachtstaf. Schaper vervulde – net als 
een andere oudgediende van het 320 Squadron, Flip van der Wolf – in de rang van luitenant-
generaal enkele jaren de hoogste luchtmachtfunctie. Bij de marine bereikten vier voormalige 
oorlogsvliegers de rang van schout-bij-nacht en vlagofficier mld. Behalve Schaper waren dit 
Jan van Olm, Wildrik de Groot en Jaap den Hollander; stuk voor stuk oudgedienden van het 
320 Squadron.118 De carrière van de hiervoor al genoemde Robbie Wijting van het 64 Squadron 
reikte, ondanks zijn niet voltooide hbs-opleiding, nóg verder. Hij fungeerde in de jaren zeventig 
een tijdlang in de rang van generaal als voorzitter van het Comité Verenigde Chefs van Staven 
en werd in december 1976 tevens aangesteld als de eerste Chef Defensiestaf. Hij was daarmee in 
deze periode de hoogste actief dienende Nederlandse militair.119 Hoewel dus slechts zo’n 26% 
van de voormalige oorlogsvliegers na de Tweede Wereldoorlog de militaire dienst trouw bleef, 
drukten zij vooral tussen 1960 en 1975 toch een belangrijk stempel op het klu- en mld-beleid. 
Hiervan was vooral sprake in de kleinere mld, waar de functie van vlagofficier 24 jaar, tussen 
1946 en 1969 werd bekleed door een oorlogsvlieger met een achtergrond in de raf. Bij de klu 
stond in de naoorlogse jaren acht jaar lang een voormalige raf-vlieger aan het roer. Dit kwam 
vooral doordat ook veel personeel van de voormalige ml-knil vanaf 1950 de legerluchtmacht 
instroomde. Ook van deze groep maakte een aantal officieren carrière. Een enkeling bereikte 
zelfs de hoogste post van luchtmachtbevelhebber.

In de eerste naoorlogse periode was vooral bij de ml sprake van sterke wrijvingen onder het 
personeel. Dit kwam voornamelijk doordat de legerluchtstrijdkrachten in 1945 werden gedomi-
neerd door twee groepen; de zogenoemde Soesterbergers, die vóór de Tweede Wereldoorlog de 
kern van de militaire luchtvaart hadden gevormd en de Biggin Hillers (genoemd naar het gelijk-
namige en beroemde raf-vliegveld bij Londen), die tijdens de oorlog in dienst waren getreden 
van de raf. Tussen beide groepen was sprake van een tamelijk waterdichte scheiding, omdat 
slechts een gering aantal – ruim vijftig – Soesterbergers tijdens de oorlogsjaren in Groot-Brit-
tannië was terechtgekomen en in dienst van de raf was getreden. Beide groepen hadden boven-
dien weinig overeenkomsten. De Soesterbergers waren bijna allemaal beroepsmilitairen met 
een grote passie voor de vliegerij. Zij waren tijdens de bezetting grotendeels vanuit Nederland 
naar krijgsgevangenkampen in Duitsland of Polen afgevoerd. De groep Biggin Hillers bestond 
vrijwel uitsluitend uit reservepersoneel. Zij hadden hun opleiding in de raf genoten en in geal-

Een Sea Fury landt omstreeks 1950 op de 
Hr.Ms. Karel Doorman. In de mld speelden 
de oorlogsvliegers een belangrijke rol bij 
het op poten zetten van het carrierbedrijf.
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lieerd verband actief aan de oorlog deelgenomen. Lang niet iedereen in deze groep koesterde, 
zoals we hebben gezien, op voorhand een uitgesproken voorliefde voor de luchtvaart. De mees-
ten hadden zich vooral aangemeld om op een directe en effectieve manier te kunnen meedoen 
aan de oorlog. De animositeit tussen beide groepen openbaarde zich vrijwel meteen in mei 1945 
en kwam grotendeels doordat veel Soesterbergers het maar moeilijk konden verkroppen dat zij, 
bij terugkeer uit krijgsgevangenschap, op allerlei vlakken waren voorbijgestreefd. Niet alleen 
had het personeel dat aan geallieerde zijde had gestreden, op het vliegtechnische en operatio-
nele vlak een grote voorsprong, ook hadden zij inmiddels dezelfde of zelfs een hogere rang dan 
de uit krijgsgevangenschap teruggekeerde en doorgaans oudere beroepsmilitairen.120 

De veteranen kregen bij terugkeer in Nederland daardoor volgens Jan Heino Hommes van 
het 320 Squadron een tamelijk koele en afstandelijke ontvangst. “When we returned to Holland 
(…) the authorities and particularly the military ones, seemed to resent us being full of new 
ideas, trained in modern warfare, so different from their old fashioned themes. Our enthusiasm 
was soon blunted and I for one decided not to stay in Holland anymore.”121 Rudi van Daalen Wet-
ters van het 131 en 322 Squadron kon zich de afgunst van de Soesterbergers wel enigszins voor-
stellen. “Ik vluchtte in 1941 uit Nederland als vaandrig en keerde vier jaar later terug als kapitein. 
De achtergebleven militairen die ten tijde van mijn vertrek de rang van tweede luitenant hadden 
en in krijgsgevangenschap waren weggevoerd, hadden veel minder snel promotie gemaakt en 
waren in 1945 nog altijd slechts eerste luitenant. En daar was ik dan ineens, zo’n snotneus waar 
zij nu voor moesten gaan salueren. Dat ging natuurlijk allemaal tegen heug en meug. Je zag als 
het ware ter plekke de wrijving ontstaan.”122 De Biggin Hillers konden het op hun beurt moeilijk 
verkroppen dat de Soesterbergers zich naar hun idee zonder weerstand hadden laten afvoeren in 
krijgsgevangenschap en ondanks hun opgelopen kennisachterstand ‘zo maar weer’ hun plaats 
in de luchtmachtorganisatie konden innemen. Zij hadden verder grote moeite met de in hun 
ogen nogal rechtlijnige en arrogante handelswijze van het beroepspersoneel.123 “De overgang 
van de zeer effectieve pragmatische discipline van de raf naar de vooroorlogse autoritaire dis-
cipline van de Nederlandse marine en landmacht viel ons als reservisten wel wat zwaar op de 
maag”, vond Jan van Eeghen.124 

De tegenstellingen openbaarden zich, zoals gezegd, vrijwel meteen na de Duitse overgave en 
kwamen – behalve in de dagelijkse omgang – onder meer tot uiting in het in juni 1945 gepubli-
ceerde artikel ‘Soesterberg’ in De Vliegende Hollander.125 In het geanonimiseerde verhaal trok de 
schrijver flink van leer tegen de in zijn ogen minachtende manier waarop werd gesproken over 
het vooroorlogse Soesterberg. “Voor deze menschen, waarvan er verschillende een operational 
tour achter den rug hebben, heb ik het grootste respect, maar ze moeten niet te lichtvaardig 
oordeelen over iets waar ze zelf zoo weinig van meegemaakt hebben”, verkondigde de schrijver. 
De bijdrage wekte veel beroering onder het voormalige raf-personeel en de redactie van De Vlie-
gende Hollander zag zich zelfs genoodzaakt toelichting te geven over de reden van de plaatsing.126 
Behalve de in de ogen van de Soesterbergers nogal laatdunkende kijk op de vooroorlogse militaire 
luchtvaart door veel oorlogsvliegers, keken zij tandenknarsend toe hoe veel voormalig raf-per-
soneel direct na de Tweede Wereldoorlog tijdens verschillende plechtigheden werd gedecoreerd 
met Nederlandse en Britse onderscheidingen. Een groots opgezette uitreikingplechtigheid op 
Ypenburg in oktober 1945, waarbij achttien militaire vliegers het Vliegerkruis kregen opgespeld, 
was daarom voor Soesterberger Jan Bach aanleiding om in het luchtvaartmagazine Avia juist 
de prestaties van de “meivliegers” voor het voetlicht te halen. Het voormalige raf-personeel 
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had weliswaar “een zwaren strijd gestreden” en “de geallieerden waren niet kwistig [geweest] 
met onderscheidingen” zodat wel vaststond dat de gedecoreerden “zoo het een en ander hadden 
gepresteerd”, maar dit betekende volgens hem niet dat de meivliegers moesten worden verge-
ten. “Deze gelegenheid is voor ons aanleiding”, zo schreef Bach, “eens een lans te breken voor de 
vliegers, welke niet in Engeland hebben gestreden, doch gedurende vier dagen, dat de oorlog in 
1940 in en boven ons land woedde, den overmachtigen vijand, – dikwijls met inferieur materi-
eel – zijn tegemoet getreden en hun strijd als helden hebben gestreden.”127 De afgunst was het 
hevigst in de eerste naoorlogse jaren, toen alles nog in het teken stond van de wederopbouw en 
beide groepen prominent aanwezig waren in de organisatie van de ml. Aan het eind van de jaren 
veertig ebde de animositeit in snel tempo weg doordat beide groepen niet langer alleen de dienst 
uitmaakten in de legerluchtstrijdkrachten, onder meer door de instroom twee andere groepen 
personeel: nieuw in dienst getreden vrijwilligers en dienstplichtigen uit de burgermaatschappij 
én naar Nederland gerepatrieerde militairen van de in 1950 opgeheven ml-knil.128 

Weer in de burgermaatschappij

De terugkeer in de burgersamenleving betekende een resolute verandering in het dagelijks 
bestaan van de oorlogsvliegers. Tijdens de oorlogsjaren waren zij immers gewend geraakt aan 
een gevaarvol, maar geregeld leven, waarbij zij verzekerd waren van kost en inwoning, alsook 

Oorlogsvliegers speelden een grote rol bij de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten. Menigeen 
ging terug in Nederland als instructeur aan de slag, onder meer bij de Aanvullende Vlieger Opleiding Tweemotori-
gen (avot) op vliegveld Twenthe. 
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een relatief goed salaris. Bovendien genoten zij aanzien en privileges. Nu moesten zij zich geheel 
zelf zien te redden. Van enige steun was daarbij nauwelijks sprake. Nederland kende geen wetge-
ving die werkgevers verplichtte bij het vervullen van vacatures, oorlogsveteranen de voorkeur te 
geven boven niet-veteranen, zoals dat bijvoorbeeld in Canada met de Federal Reinstatement in Civil 
Employment Act wel het geval was.129 Wel kregen alle afzwaaiende militairen een demobilisatie-
premie. Voor zowel marine- als landmachtpersoneel dat ten tijde van D-Day in werkelijke dienst 
was, bestond die uit een aantal dagen salaris, een oorlogsgratificatie voor iedere maand in uni-
form na mei 1940 en in sommige gevallen een kledingtoelage en textielpunten. Verder mochten 
zij een gedeelte van hun plunje houden en beloofde de regering “van Rijkswege allen steun (…) 
bij het zoeken naar een passenden werkkring”. Wanneer dit onverhoopt in de eerste tijd niet zou 
lukken, konden zij enige tijd aanspraak maken op wachtgeld. In de praktijk kwam hier echter 
nauwelijks iets van terecht en moesten de meeste veteranen geheel zelfstandig hun weg vinden in 
de burgermaatschappij.130 Het was daarom logisch dat veel oorlogsvliegers voor de makkelijkste 
weg kozen en na hun demobilisatie emplooi zochten in de beroepssector die hun het best bekend 
was en waar zij geen aanvullende of nieuwe opleiding voor hoefden te volgen: de luchtvaart. 

Van 210 van de ongeveer 460 oorlogsvliegers die de oorlog overleefden en die de krijgs-
macht vaarwel zegden, is het naoorlogse beroep achterhaald. Daarvan bleven er 72 in de lucht-
vaart actief. Dit is 34% van het totaal. De overgrote meerderheid van deze groep – in totaal 56 
man – vond na 1945 haar weg naar de klm. De sterk groeiende luchtvaartmaatschappij had 
behoefte aan grote aantallen nieuw personeel omdat van de oude kern tijdens de oorlogsjaren 
een gedeelte was omgekomen of wegens Duitse sympathieën niet langer kon worden gehand-
haafd.131 Bovendien hadden zij een grote technologische achterstand opgelopen. Voormalige 
raf-vliegers golden als uitermate geschikt om de opengevallen en nieuwe vacatures op te vul-
len. Zij hadden tijdens de oorlogsjaren een gedegen vliegtraining doorlopen en inmiddels vele 
honderden vlieguren in hun logboek staan op technisch hoogwaardige en snelle vliegtuigen. 
Bovendien waren zij nog relatief jong en hadden zij bewezen te kunnen werken onder hoogspan-
ning. Het was dan ook niet verwonderlijk dat direct na de Duitse capitulatie meer dan de helft 
van het vliegerbestand van de klm uit ex-oorlogsvliegers ging bestaan. Zij waren voornamelijk 
afkomstig uit Angelsaksische landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Austra-
lië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland.132 

Om de luchtvaartmaatschappij toch enigszins een Nederlandse identiteit te laten behouden, 
zocht Albert Plesman – die begin april 1945 vanuit de Achterhoek de geallieerde linies wist te 
bereiken en dadelijk weer de leiding over de luchtvaartmaatschappij naar zich toetrok – ook 
nadrukkelijk onder het Nederlandse raf-personeel naar geschikte kandidaten. De rekrute-
ringswerkzaamheden begonnen direct nadat hij in Londen was aangekomen.133 Diverse oor-
logsvliegers die vlogen bij de 1316 (Dutch) Dakota Flight vanaf Croydon, gingen min of meer 
automatisch over. Anderen moesten ‘gewoon’ solliciteren. De toestroom van de veteranen in de 
gelederen van de luchtvaartmaatschappij leidde overigens niet, zoals in militaire kringen, tot 
heftige fricties met het vooroorlogse personeel. Daarvoor was de laatstgenoemde groep te klein. 
Wel speelden de veteranen, zoals gezegd, vooral in de eerste naoorlogse jaren een belangrijke rol 
bij de verdere professionalisering van de (Nederlandse) verkeersvliegerij.134 De tijdens de oorlog 
geleerde lessen en opgedane ervaring met het opereren met moderne, zware en meermotorige 
toestellen onder vaak slechte weersomstandigheden, het gebruik van radar en andere elektroni-
sche hulpmiddelen en het vliegen aan de hand van vastomlijnde vliegprocedures, werden na de 
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oorlog allemaal één op één in de burgervliegerij geïntroduceerd. De ex-oorlogsvliegers speelden 
hierbij een cruciale rol, aangezien zij over de kennis beschikten en de expertise hadden deze 
technologische sprong voorwaarts mogelijk te maken.135 

Lang niet alle oorlogsvliegers voelden iets voor een vliegende betrekking bij een civiele lucht-
vaartmaatschappij omdat het te veel contrasteerde met hun avontuurlijke en risicovolle bestaan in 
de raf of de faa. Jachtvlieger Jan van Arkel van het 41, 167 en 322 Squadron bijvoorbeeld, zag een 
dienstverband als verkeersvlieger niet zitten. “Plesman probeerde de wrijvingen binnen de lucht-
macht te gebruiken door te vragen of ik niet bij de klm wilde komen. Een baan als verkeersvlieger 
zou mij echter niet hebben bevredigd.” Van Arkel bleef de Nederlandse luchtstrijdkrachten trouw 
en groeide uit tot een van de grondleggers van de naoorlogse klu. Hij verliet uiteindelijk in 1974 als 
kolonel de militaire dienst.136 Bij Van Arkel prevaleerde dus de militaire dienst boven een burger-
carrière en hij ging daarom in beroepsdienst. Er waren daarnaast ook oorlogsvliegers die trachtten 
een wat meer enerverende en afwisselende vliegende job in de burgerluchtvaart te bemachtigen. 
Een klein aantal ging bijvoorbeeld aan de slag als testvlieger. Er waren er ook die een functie als 
vlieginstructeur accepteerden. Weer anderen gingen zich bezighouden met werkzaamheden als 
luchtkartering, vrachtvervoer en sproeivliegen.137 Ten slotte vonden nog enkele veteranen emplooi 
op de grond als onder meer luchthavenmeester, operations officer, agent van een luchtvaartmaat-
schappij, linktrainerinstructeur of als manager bij een vliegtuigfabrikant.138 Tot deze laatste cate-
gorie behoorden er echter maar enkelen, want in tegenstelling tot bij de luchtstrijdkrachten, 
drongen in de burgerluchtvaart nauwelijks oud-oorlogsvliegers door tot het management- en 
directieniveau. Een combinatie van factoren was hiervan de oorzaak. Allereerst misten de meesten 
de kwaliteiten en vooral de papieren voor een snelle loopbaan als leidinggevende. Ten tweede was 
hun instap op de carrièreladder op een lager niveau omdat zij tijdens de oorlogsjaren een achter-
stand hadden opgelopen. Ten slotte speelde mee dat maar weinigen écht de ambitie en eerzucht 
hadden om ‘van achter een bureau leiding te gaan geven’. Veel ex-militairen met een vliegbrevet 
zwaaiden daardoor eind jaren zestig en begin jaren zeventig ‘gewoon’ af als gezagvoerder. Slechts 
een handjevol veteranen klom op tot de wat hogere posities. Het betrof hierbij echter allemaal offi-
cieren die al tijdens de oorlogsjaren tot het middenkader behoorden.139

De oud-commandant van het 320 Squadron, 
Hugo Burgerhout, zette na de oorlog zijn 
vliegerloopbaan voort als testvlieger bij 
Fokker.
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Bijna twee derde van de in de burgersamenleving terechtgekomen veteranen bleef niet in de 
luchtvaart ‘hangen’, maar belandde in een geheel andere beroepssector. Dit was op zich niet 
vreemd. In de eerste plaats was er voor boordschutters, vliegtuigtelegrafisten en waarnemers, 
net als in de militaire luchtvaart, amper emplooi in de civiele luchtvaart. Zij moesten daardoor 
noodgedwongen verder kijken. Minstens zo belangrijk was dat velen tijdens de oorlogsjaren 
voor een vliegende functie hadden gekozen, omdat zij dachten daarmee de oorlogvoering het 
beste te kunnen dienen. Van een passie voor het vliegen was, het is al eerder genoemd, vaak geen 
sprake. Zij vonden het dan ook niet meer dan logisch om buiten de luchtvaart een betrekking 
te zoeken. Voormalig vlieger Pim de Bruyn Kops van het 320 Squadron verkoos bijvoorbeeld de 
houthandel boven een baan bij de klm, hoewel hij Albert Plesman persoonlijk kende en een 
jeugdvriend was van diens in 1944 bij het 322 Squadron gesneuvelde zoon Jan. “Ik was geen pur 
sang vlieger. Sommigen konden er niet buiten. Ik duidelijk wel”, aldus De Bruyn Kops. Hetzelfde 
gold voor Erik Hazelhoff Roelfzema, die als vlieger in het 139 Squadron had gediend. Hij voelde 
zich “helemaal niet” aangetrokken tot de luchtvaart en peinsde er niet over om na 1945 van het 
vliegen zijn beroep te maken.140 

De voormalige raf- en faa-vliegers die de luchtvaart vaarwel zegden, gingen vrijwel alle 
denkbare beroepen uitoefenen. Omdat er onder de veteranen nogal wat vrijgevochten types 
waren die grote waarde hechtten aan hun zelfstandigheid, startten relatief veel van hen een eigen 
onderneming. De al genoemde boordschutter Maup Leuw van het 320 Squadron, begon na zijn 
demobilisatie in 1946 in het centrum van Amsterdam het restaurant met de toepasselijke naam 
The Flying Dutchman.141 Een van zijn collega’s van het 320 Squadron, Maurits Goudeketting, zette 
in ’s Hertogenbosch met twee zwagers een elektronicawinkel op. Na zijn emigratie naar Canada in 
1953 opende hij in Georgetown in Ontario wederom een eigen radio- en televisiezaak.142 Waarne-
mer Hans Gans van het 320 Squadron nam de zaak in fournituren van zijn vader over.143 Behalve in 
de ondernemerswereld kwamen de veteranen in de meest uiteenlopende beroepssectoren terecht, 
zoals de gezondheidszorg, het bankwezen en de rechterlijke macht. Vrijwel niemand voelde zich 
aangetrokken tot de politiek. Een uitzondering was Heije Schaper die tussen de zomer van 1966 
en het voorjaar van 1967 de functie van staatssecretaris voor Defensie (luchtmacht) vervulde. De 
benoeming van de partijloze Schaper geschiedde echter zuiver op grond van zijn uitgebreide ken-
nis van het luchtwapen. De voormalige marine- en luchtmachtofficier was daar open over: “Mijn 
benoeming op deze post moet u beschouwen als de benoeming van een vakman, die maar korte 
inwerktijd nodig zal hebben. Ik heb me nooit met politiek bemoeid, ik ben geen lid van een poli-
tieke partij en ben evenmin van plan tot een partij toe te treden.”144 

De werkkring was uiteraard sterk afhankelijk van de genoten vooropleiding. Omdat vooral 
ex-vliegers en -waarnemers minstens de mulo en nog vaker de hbs hadden afgerond en daarna 
nog vaak hadden doorgestudeerd, kwamen zij over het algemeen wat beter terecht dan voor-
malige vliegtuigtelegrafisten en boordschutters. Vroeg of laat vonden alle veteranen na hun 
afzwaaien een baan. Desondanks waren zeker de eerste naoorlogse jaren niet eenvoudig en kostte 
het af en toe grote moeite een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren.145 Dit gold vooral voor de 
jongere militairen, omdat zij bij sollicitaties meestal geen bewijs van een voltooide beroepsop-
leiding konden overleggen. De status van ‘bevrijder’ bracht hun nauwelijks voordelen: omdat zij 
vaak pas geruime tijd na de Duitse capitulatie hun uniform konden uittrekken, hadden zij op dat 
moment al grotendeels hun ‘glans’ als oorlogsheld verloren.146 Het gevolg was dat veel gesprekken 
met potentiële werkgevers op niets uitliepen. Onder meer Hans van Roosendaal van het 322 Squa-
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dron kreeg na zijn demobilisatie telkens weer nul op het rekest: “The conversation went usually 
like this… ‘How very interesting, yes, the country certainly owes much to people like yourself, 
and certainly we would like to help you, but unfortunately we are looking for someone with expe-
rience or tertiary education… wish we could help you… don’t ring us, we’ll ring you’…”147 

Terwijl de oorlogsprestaties dus weinig invloed hadden op de uitkomst van de sollicitatie-
gesprekken, was het hebben van invloedrijke kennissen in de eerste periode na de oorlog juist 
van groot belang. Dit bepaalde vaak ook de beroepssector waarin de veteranen uiteindelijk 
terechtkwamen. Voormalig vlieger van het 320 Squadron, Rian Collée, kwam bijvoorbeeld in 
de bankwereld terecht, doordat de vader van een reisgenoot waarmee hij naar Groot-Brittannië 
was gevlucht hem een baan bij de Twentsche Bank bezorgde.148 Ex-waarnemer Dirk Hagemeijer, 
eveneens een Engelandvaarder en voormalig lid van het 320 Squadron, liep aan het einde van 
de oorlog in de Verenigde Staten de vader van een collega-oorlogsvlieger tegen het lijf die bij 
Shell werkte. Dankzij diens bemiddeling kon Hagemeijer in Noord-Amerika zijn studie geologie 
en geofysica weer oppakken en vervolgens aan de slag gaan bij de Brits-Nederlandse oliemaat-
schappij. Hagemeijer zou de rest van zijn leven in de Verenigde Staten blijven wonen.149 

Sommige afgezwaaide militairen besloten, om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, 
eerst hun studie af te ronden.150 Er waren echter ook heel wat voormalige studenten onder de 
oorlogsvliegers die na de stressvolle, wilde jaren in Groot-Brittannië niet meer de rust en energie 
hadden, te oud waren of het zich financieel niet konden veroorloven, om opnieuw langdurig in 
de studiebanken te kruipen. Dit leidde soms tot grote frustratie, omdat jaargenoten die zich 
tijdens de oorlog afzijdig hadden gehouden, in de tussentijd wél carrière hadden gemaakt en 

Voor veel personeel van het voormalige 320 Squadron was in de luchtvaart geen werk voorhanden. Zij gingen aan 
de slag in een andere beroepssector.
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uitstekende banen hadden bemachtigd. Kees van Eendenburg, die na drieënhalf jaar als opera-
tioneel jachtvlieger te hebben gediend, geen puf meer had om zijn al voor de oorlog begonnen 
studie rechten te voltooien, voelde zich volgens zijn zoon om deze reden behoorlijk in de steek 
gelaten door de Nederlandse regering. “Mijn vader meende dat, omdat hij zijn leven in de waag-
schaal had gesteld voor zijn vaderland, Nederland iets voor hem terug zou doen. Dit bleek niet 
zo te zijn, een koude douche voor hem!” Van Eendenburg ging uiteindelijk – via de klm – wer-
ken bij Aero Holland, de eerste Nederlandse chartermaatschappij. Na het faillissement van dit 
bedrijf in 1953 vond hij emplooi bij verschillende reisorganisaties.151 

Het verhaal van Van Eendenburg was exemplarisch voor veel oorlogsvliegers. Na de lange, 
intensieve jaren in Groot-Brittannië, waar zij een avontuurlijk en vrijgevochten leven hadden 
geleefd, aanzien en status hadden genoten en waarbij sprake was van een sterke onderlinge 
lotsverbondenheid, waren veel veteranen vooral in de eerste naoorlogse jaren behoorlijk ruste-
loos en konden zij zich slechts met moeite aanpassen aan het burgerleven. Dit kwam zeker niet 
in de laatste plaats doordat zij bij de uitvoering van de oorlogsvluchten vrijwel continu onder 
hoogspanning hadden gestaan en grote angsten hadden moeten overwinnen. Diverse ex-oor-
logsvliegers gedijden bij deze spanning en probeerden ook na 1945 de daarmee gepaard gaande 
afwisselende en zelfstandige levensstijl zo veel mogelijk te continueren.152 Illustratief hiervoor 
was het initiatief dat de oud jachtvliegers Folef d’Aulnis de Bourouill van het 887 Squadron en 

Waarnemer Willem Bierenbroodspot (rechts) en vlieger Piet van Waart begin 1945 voor hun Beaufighter van het 
254 Squadron. Bierenbroodspot trachtte de avontuurlijke levensstijl uit de oorlogsjaren te continueren door deel 
te nemen aan de eerste naoorlogse walvisexpeditie.
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Krik Verheij van Wijk van het 894 en 888 Squadron van de faa, na hun afzwaaien namen. Zij 
zochten begin jaren vijftig hun geluk in dun bevolkt gedeelte van Nieuw-Guinea. Beide voor-
malige jachtvliegers zetten er een handelsbedrijfje op poten, dat zich ging toeleggen op de 
export van hout, krokodillenhuiden en paradijsvogels.153 Zij waren niet de enigen die het avon-
tuurlijke en afwisselende oorlogsgevoel probeerden vast te houden. Willem Bierenbroods pot, 
een voormalige waarnemer van het 320 en 254 Squadron, deed dit door buitengewoon verlof 
op te nemen om te kunnen deelnemen aan de eerste naoorlogse expeditie op de walvisvaarder 
Willem Barendsz.154 

Het ongedurig gevoel kwam eveneens sterk tot uiting bij een aantal joodse vliegers, van wie 
de meesten, mede op grond van wat er met hun families in bezet gebied was gebeurd, de vor-
ming van een joodse staat een warm hart toedroegen. Sommigen raakten zelfs betrokken bij de 
in november 1947 uitgebroken burgeroorlog in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina. 
Onder meer de ex-raf-vliegers Victor Wijnberg en Louis van Coevorden sloten zich al ruim 
voor de zelfstandigheidverklaring in mei 1948 aan bij de in opbouw zijnde Israëlische lucht-
macht. Van Coevorden – die tijdens de oorlog zijn ouders en een broer had verloren – kon het 
niet opbrengen zijn vooroorlogse beroep in een Haagse damesmodezaak weer uit te gaan oefe-
nen en vloog vanuit onder meer Tsjecho-Slowakije wapens naar Palestina. Victor Wijnberg, die 
zoals we hebben gezien eveneens zijn ouders en broer had verloren, was vooral belast met het 
vanuit Italië overvliegen van vliegtuigen naar Palestina. Op zo’n vlucht kwam hij in mei 1948 
door een onvoorziene sterke zijwind op Egyptisch grondgebied bij Gaza terecht, waarbij hij 
krijgsgevangen werd gemaakt. Hij verbleef vervolgens maandenlang in een Egyptische cel.155 

Voor een aantal veteranen en nabestaanden was de overgang van oorlogs- naar vredestijd 
op een andere manier problematisch. Verscheidene oorlogsweduwen kwamen bijvoorbeeld in 
geldnood omdat het hun verstrekte pensioen onvoldoende was om van te kunnen leven. Zij 
waren daardoor genoodzaakt werk te zoeken. Dit leidde er weer toe dat de toeslag op hun pen-
sioen werd verlaagd, waardoor zij van de regen in de drup kwamen.156 Ook de eerste naoorlogse 
pensioenregelingen hielden nog geen vrijstelling van belastingen in. Het duurde daarna nog 
een aantal jaren voordat een goede regeling tot stand kwam.157 Daardoor bevond onder meer de 
weduwe van de in augustus 1941 voor de kust van Noorwegen gesneuvelde vliegtuigtelegrafist 
Ary Recourt van het 320 Squadron, zich eind jaren veertig nog steeds in een moeilijke finan-
ciële situatie. De in een Amsterdamse volksbuurt met haar zoon wonende weduwe, liet het 
hoofd van de Onderafdeling Rechtstoestand Militairen Zeemacht van de Koninklijke Marine 
in oktober 1949 weten “zeer teleurgesteld” te zijn. Haar herziene pensioen werd maar met een 
gering bedrag verhoogd. “Een huishouden is niet op de been te houden met ƒ24.- per week, dus 
moet er noodzakelijk worden bijverdiend, hetgeen er praktisch op neerkomt, dat men dan het 
pensioen zelf zou moeten verdienen”, aldus de weduwe, die de situatie als “onaanvaardbaar” 
omschreef en er nog aan toevoegde dat “de Weduwe van een voor het Vaderland gesneuvelde 
Marineman, wel op een stiefmoederlijke wijze wordt bedeeld”. Recourt kon uiteindelijk haar 
leven financieel weer enigszins op de rails krijgen nadat zij was hertrouwd.158 

Slachtoffers van het oorlogsgeweld als weduwe Recourt, konden overigens een beroep doen 
op het in oktober 1944 in Groot-Brittannië opgerichte Karel Doorman Fonds.159 Dit voorzag vol-
gens toenmalig voorzitter Otto van Lidth de Jeude in een behoefte. “Bij menigeen rijst wellicht 
de vraag”, zo stelde hij in een radiorede in juni 1946, “of wel behoefte bestaat aan particuliere 
hulp. Immers het is de plicht van de overheid, om deze slachtoffers te verzorgen en inderdaad 
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is een regeling voor hen getroffen. Men houde daarbij echter in het oog, dat al moge deze in 
de gemiddelde gevallen bevredigend werken, er nog tal van bijzondere gevallen overblijven, 
waarin een algemeene regeling niet voldoende kan voorzien, daar deze zich moet bepalen tot 
het stellen van normen, waarvan niet geval voor geval kan worden afgeweken. En het is juist in 
die gevallen, dat het Karel Doorman Fonds beoogt aanvullenden steun te verleenen.”160 Behalve 
incidentele en maandelijkse financiële hulp, verstrekte het fonds in de eerste naoorlogse jaren 
tevens textiel aan hulpbehoevenden, waarbij, zo was in het jaarverslag van 1953 te lezen, “de 
noden van vele gezinnen werden gelenigd, die zonder deze steun zouden vervallen in levens-
omstandigheden, die de nagedachtenis van hen, die voor ons vielen, zouden onteren”.161 Verder 
organiseerde het fonds boottochten en kerstvieringen en vergoedde het vanaf kort na de oorlog 
tot begin jaren zestig de reis- en verblijfskosten in een rust- en herstellingsoord: Huize Witte 
Hull in de bossen bij Zeist.162 Ten slotte ondersteunde het Karel Doorman Fonds tot medio jaren 
zestig onder meer de Stichting het Vierde Prinsenkind, dat zich tot doel stelde kinderen van 
oorlogsslachtoffers jaarlijks een prettige en onbezorgde vakantie te bieden.163 Een aantal voor-
malige oorlogsvliegers, onder wie de oud-waarnemers Han Kosten en Hans van der Kop van het 
320 Squadron, was als bestuurslid jarenlang nauw betrokken bij het Karel Doorman Fonds. Van 
der Kop was vanaf 1983 zelfs tien jaar lang voorzitter.164 

Behalve de marine, maakte ook de luchtmacht na de oorlog werk van de opvang van in finan-
ciële moeilijkheden geraakte (oud-)luchtmachtmilitairen. Het leidde in 1947 tot de oprichting 
van het Van Weerden Poelman Fonds, dat eveneens ging dienen als sociaal-financieel vang-
net.165 In tegenstelling tot het welzijnsfonds van de marine, leverde het luchtmachtfonds vanaf 
de oprichting vrijwel uitsluitend financiële bijstand. Ook in dit fonds was een aantal oud-oor-
logsvliegers actief, onder wie Robbert van Zinnicq Bergmann van het 181 en 182 Squadron, die 
vanwege zijn verdiensten eind jaren negentig tot erelid werd benoemd. 

Voor het verlenen van geldelijke bijstand konden beide fondsen uit diverse bronnen put-
ten. Veruit de meeste inkomsten waren in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog afkom-
stig van individuele militairen en burgers. Verder kreeg het Karel Doorman Fonds financiële 
hulp van de Koninklijke Marine en de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’. Het Van 
Weerden Poelman Fonds kon rekenen op geldelijke steun van onder meer de Koninklijke Lucht-
macht en de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’. Voorts organiseerden 
beide fondsen tal van evenementen om geld in te zamelen. Af en toe gebeurde dit in onderlinge 
samenwerking.166 De inkomsten liepen vanaf eind jaren veertig aanzienlijk terug. Om dit een 
halt toe te roepen en de inzamelingsacties van de verschillende militaire steunfondsen beter op 
elkaar af te stemmen, besloten deze fondsen de handen ineen te slaan.167 Het resulteerde in 1949 
tot het besluit tot oprichting van een overkoepelende organisatie, de Stichting Gemeenschap-
pelijke Militaire Fondsen (gmf).168 Hoeveel oorlogsveteranen en nabestaanden uiteindelijk een 
beroep op de steunfondsen hebben gedaan is niet bekend, maar aangenomen mag worden dat 
het om hoogstens enkele tientallen mensen ging. Het betrof hier waarschijnlijk vooral lager 
geschoold personeel dat in een lage rang een vliegende functie had uitgeoefend en vervolgens 
zonder enige vooropleiding weer in de burgersamenleving terechtkwam. Verder zullen meer-
dere oorlogsweduwen met kinderen tot de hulpbehoevenden hebben behoord, omdat deze 
gezinnen door het wegvallen van de man voortaan moesten zien rond te komen van een scha-
mel weduwenpensioen.
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Een leven met vallen en opstaan

Vast staat dat veel veteranen zich niet overgeleverd wensten te zien aan steunverlening door deze 
fondsen. Door de aanhoudende woningnood, de hoge werkloosheid, het onveranderde politieke 
bestel, de minimale vooruitzichten op een verbetering van de situatie én de actieve emigratiepo-
litiek van de Nederlandse regering, besloten zij hun heil in het buitenland te zoeken. Uniek was 
deze stap niet, want in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zochten vele duizenden Nederlan-
ders een nieuwe toekomst over de grens. Alleen al naar Australië vertrokken tussen 1947 en 1961 
naar schatting 125.000 Nederlanders.169 Dat zich hieronder ook veel oorlogsvliegers bevonden, 
was niet verwonderlijk. Voor hen was de stap om Nederland te verlaten minder drastisch omdat 
zij vaak al jarenlang in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten hadden vertoefd en 
daardoor bekend waren met de taal, gebruiken en cultuur in de Angelsaksische landen. Voorts 
speelde mee dat nogal wat raf-veteranen na het jarenlange vrije bestaan amper konden wennen 
aan het in hun ogen verstikkende klimaat in Nederland en de verzuilde maatschappij. Onder 
meer Jan Arts, een voormalige jachtvlieger van het 64 en 322 Squadron, die na zijn afzwaaien 
aan de slag was gegaan bij een Amsterdamse bank, voelde zich in een keurslijf opgesloten.  
“I gradually started to suffer from a sort of claustrophobia. After the freedom and the broad life I 
had enjoyed for ten years, living three high, going to the bank every morning working in a huge 
hall with about 200 other highly disciplined clerks, all scared stiff of the boss, spending all my 
nights swotting most uninteresting bank procedures and organization, gradually stifled me.”170 

Het besluit om het geluk te zoeken in het buitenland werd vaak vergemakkelijkt doordat 
menig oorlogsvlieger was getrouwd met een Britse vrouw. Een fors aantal vestigde zich na de 
demobilisatie daarom definitief in Groot-Brittannië. Een kleinere groep keerde terug naar de 
Verenigde Staten omdat zij tijdens hun opleiding te Jackson met locale meisjes in het huwe-
lijk waren getreden.171 Tot de oorlogsvliegers die naar Groot-Brittannië terugkeerden behoorde 
onder meer de al eerder ter sprake gekomen Jan Heino Hommes. Meteen na zijn demobilisatie 
in 1948 stapte hij met zijn Britse vrouw op de veerboot naar zijn inmiddels tweede vaderland. 
“There was never a question in my mind whether I was going to settle in Holland. I could see 
myself living in one country only: England. And as soon as I had my final papers I booked the 
ferry back to England.”172 Via zijn schoonfamilie kwam Hommes in de textielbusiness terecht. 
Hij was aanvankelijk werkzaam in het kledingbedrijf van zijn schoonvader en zette later met 
zijn echtgenote een eigen vrouwenkledingzaak op poten. Zij runden deze winkel tot hun pensi-
onering in 1984. Een andere veteraan, boordschutter Jaap Lub van het 320 Squadron, legde een 
vergelijkbare weg af. Na zijn demobilisatie in 1947 keerde hij met zijn vrouw en zoon David terug 
naar Groot-Brittannië. Een van de voornaamste redenen hiervoor was dat zijn vrouw in het door 
oorlogsgeweld ontwrichte Nederland maar moeilijk kon aarden. “I went back to Holland with 
him for three months at the end of the war. But it was terrible, the devastation that had been 
left, and it was hardship, especially with our little boy David.” Lub ging in eerste instantie aan de 
slag als schoenmaker en kreeg later een baan bij een drukkerij.173 Bij de overige emigranten waren 
vooral ook landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en Canada populair. 

Veruit de meeste oorlogsvliegers die hun toekomst zochten in het buitenland – omdat zij 
teleurgesteld waren in Nederland, maar ook uit praktische overwegingen – namen uiteindelijk 
de nationaliteit aan van het land waar ze gingen wonen.174 De keuze voor het land was soms ove-
rigens geheel willekeurig. Hans van Roosendaal, een voormalig jachtvlieger van het 322 Squa-
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dron, besloot bijvoorbeeld naar Nieuw-Zeeland te gaan omdat de vliegers uit dit land die hij 
tijdens de oorlogsjaren had ontmoet, “steevast erg aardig waren”. Hij bleef op weg naar dit land 
uiteindelijk echter ‘steken’ in Australië en vestigde zich in Melbourne.175 De eigenlijke aanpas-
sing aan het nieuwe vaderland was voor de ex-oorlogsvliegers, zoals gezegd, wat gemakkelijker 
dan voor landgenoten die nooit eerder in het buitenland waren geweest en niet gewend waren 
aan de Engelse taal en de Angelsaksische gebruiken en gewoonten. Dit was soms al merkbaar 
binnen hetzelfde gezin. De hiervoor genoemde Jan Arts paste zich zonder problemen aan in zijn 
nieuwe thuisland Nieuw-Zeeland, maar zijn Nederlandse echtgenote ondervond veel meer pro-
blemen, zo wist zijn zoon zich te herinneren. “My father accommodated quite easily as he served 
in the raf, was accustomed to a British way of life and spoke excellent English. My mother, 
however, found it very difficult with little English and had a mental break down in the first few 
years. However, she fully recovered and as the years passed became more integrated.”176 

Hoewel de oorlogsvliegers zichzelf dus al snel thuis voelden in hun nieuwe vaderland, 
betekende dit niet dat het hen ook maatschappelijk zonder meer voor de wind ging. Dit kwam 
deels doordat zij soms amper voorbereid, min of meer op de bonnefooi en nauwelijks met enige 
bezittingen in hun nieuwe vaderland neerstreken. Bovendien konden de emigranten die naar 
landen als Australië, Nieuw-Zeeland of Canada trokken, in tegenstelling tot hun collega’s die 
waren teruggekeerd naar Engeland, vaak niet terugvallen op de familierelaties van hun Britse 
echtgenote en het netwerk dat zij zelf tijdens de oorlogsjaren hadden opgebouwd: zij dienden 
geheel op eigen kracht een weg te vinden in een totaal nieuwe omgeving. Daardoor moesten 
de ex-oorlogsvliegers aanvankelijk iedere baan aanvaarden die op hun pad kwam. De meesten 
wisten zich uiteindelijk langzaam op te werken, maar van een leien dakje ging dit niet.177 De hier-
voor genoemde Hans van Roosendaal bijvoorbeeld, werkte jarenlang in de voedingsindustrie, 
alvorens hij met succes een eigen fabriekje in etenswaren opzette. “He was very entrepreneurial 
which allowed him to succeed, despite not completing his university education due to the out-
break of World War ii”, aldus zijn zoon Simon.178 Minstens zo lastig had Jan van Dijken het. Deze 
voormalige vlieger van het 320 Squadron streek in 1951 met zijn Britse vrouw en vier kinderen 
in Australië neer. Een poging om aan de slag te gaan in de burgerluchtvaart mislukte, omdat hij 
daarvoor een twee jaar durende aanvullende opleiding diende te volgen. Dit kon hij zich financi-

Vliegveld Elsham Wolds, begin maart 1944. 
Jaap ’t Hart (links) en zijn bemanning van 
het 103 Squadron maken zich op voor een 
nieuwe missie met hun Lancaster. ’t Hart 
besloot in 1951 zijn geluk te beproeven in 
Nieuw-Zeeland.
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eel echter niet veroorloven. Er zat daardoor volgens zijn zoon John niets anders op dan onderaan 
de maatschappelijke ladder te beginnen. Dit proces verliep met vallen en opstaan: “In the early 
days they were disappointed with the struggle of living in Australia and always hankered after 
their life in Europe. (…) He had a variety of jobs from delivering bread to (…) taxi driver, which 
he did for several years. He eventually became a successful salesman of storage equipment, sel-
ling to government agencies and the military.”179 

Een vergelijkbaar traject doorliep Rudi Groeneveld, een voormalig jachtvlieger van het 322 
Squadron. Hij vestigde zich na zijn demobilisatie in 1950 met zijn Britse vrouw en twee kinde-
ren aanvankelijk in Groot-Brittannië, maar kwam in de volgende jaren alleen in slecht betaalde 
en laag geschoolde baantjes aan de bak. Groeneveld verdiende zelfs enige tijd zijn brood als 
mijnwerker. In de hoop het elders beter te treffen vertrok de inmiddels tot Brit genaturaliseerde 
 Groeneveld begin 1962 met zijn gezin naar Australië. Ook hier was het leven voor hem niet een-
voudig en tot zijn pensionering voerde hij voornamelijk laaggeschoold werk uit in een groot 
aantal verschillende bedrijven. Het gelukte hem niet hogerop te komen, waardoor zijn gezin 
het financieel nooit breed had. “One constant thought was that money was always tight”, aldus 
zijn zoon Larry.180 De maatschappelijke moeilijkheden waarin Groeneveld verzeild raakte kun-
nen overigens ook zeer goed het gevolg zijn geweest van emotionele of gedragsproblemen, 
doordat hij kampte met ernstige geestelijke gevolgen van de angsten waaraan hij tijdens de 
oorlogs periode had blootgestaan. Groeneveld werd volgens zijn zoon Larry namelijk met enige 
regelmaat badend in het zweet en gillend wakker doordat hij in zijn slaap droomde over de oor-
logsperiode. Later in dit hoofdstuk zal dieper op deze materie worden ingegaan.181 

Tal van andere oorlogsvliegers voelden zich, soms na lang wikken en wegen, toch té veel 
gehecht aan hun geboortegrond en bleven na 1945 ‘gewoon’ in Nederland wonen. Hieronder 
bevonden zich ook diverse gemengde gezinnen. Veel Britse echtgenotes waren nooit eerder bui-
ten Groot-Brittannië geweest en moesten zich behoorlijk aanpassen aan de nieuwe omgeving 
waarin zij terechtkwamen, niet in de laatste plaats omdat zij bij aankomst in hun nieuwe vader-
land niet of nauwelijks Nederlands spraken én omdat Nederland, zoals gezegd, zwaar had gele-
den onder het oorlogsgeweld.182 Desalniettemin verliep hun integratie tamelijk voorspoedig. Dit 
kwam onder meer doordat de gezinnen zonder uitzondering uit jonge mensen bestonden die, 
met de oorlog achter de rug, vastberaden waren hun leven tot een succes te maken. Bovendien 
zorgden de dagelijkse sores van het gezinsleven voor de nodige afleiding. Tijd voor heimwee was 
er daardoor nauwelijks. De meeste Britse vrouwen leerden uiteindelijk redelijk tot goed Neder-
lands spreken.183 Illustratief voor de vlotte assimilatie op taalgebied was misschien wel de pres-
tatie van de echtgenote van Edward Mooyaart, een vlieger van het 860 Squadron. Zij verzorgde 
in 1952 de eerste Engelse vertaling van het Dagboek van Anne Frank.184 Dat de van oorsprong Britse 
vrouwen over het algemeen goed in Nederland aardden, blijkt verder uit het feit dat sommigen 
zelfs wanneer hun huwelijk stuk liep, toch niet terugkeerden naar Groot-Brittannië. 

Het kwam regelmatig voor dat de onder de oorlogsomstandigheden gesloten huwelijken uit-
eindelijk niet standhielden. De spanningen die gepaard gingen met het zoeken van een passende 
werkkring, het vinden van onderdak en het leven onder geheel andere omstandigheden speelden 
hierbij een rol. Daarnaast gedijden veel van de in oorlogstijd tot stand gekomen liefdesrelaties 
niet in vredestijd waar alles was gereguleerd en niets spontaan, spannend en bijzonder leek.185 
Ook huwelijken die reeds voor het uitbreken van de oorlog waren gesloten hielden na 1945 soms 
geen stand, onder meer omdat, zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien, de man in Groot-Brittan-
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nië een liefdesrelatie met een ander was begonnen. Zelfs wanneer er geen andere vrouw in het 
spel was, kon het mislopen. Dit kon onder meer het gevolg zijn van het zoekraken van de samen-
hang in het gezin door de jarenlange gedwongen scheiding. Omdat veel ‘onthoofde’ gezinnen 
gewend waren geraakt aan het functioneren zonder man, zorgde zijn terugkeer in 1945 niet zel-
den voor strubbelingen.186 

Andersom vergde het van de oorlogsvlieger een grote omschakeling om zich weer volop in 
het familieleven te ‘dompelen’. De terugkeer in de warmte van het gezin wekte bij menig mili-
tair zelfs claustrofobische gevoelens op. Zij waren door het continu vertoeven in een militaire 
en masculiene wereld min of meer vervreemd geraakt van het burgerleven. Veel belangrijker 
was echter nog dat zij vaak heftige ervaringen achter de rug hadden en met grote angsten had-
den gekampt. Die hadden, zoals hiervoor al is aangegeven, bij een deel van de oorlogsvliegers 
gedragsproblemen tot gevolg. Andersom kon ook de rest van het gezin heftige ervaringen ach-
ter de rug hebben.187 Het scherpst waren nog de contrasten tussen de belevingswerelden van 
de uit Nederlands-Indië afkomstige oorlogsvliegers en hun gezinnen, die in de kolonie waren 
achterbleven en een groot deel van de oorlog onder erbarmelijke omstandigheden in een inter-
neringskamp hadden doorgebracht. “Zij had honger geleden, bladeren van de heg gegeten voor 
de Jap, in de zon gestaan en zo meer. Zelf had ik bij de marine gediend, gebakken eitjes gegeten, 
whisky gedronken, kortom ik had een herenleven geleid”, schetste Johan van Emden, voorma-
lig vlieger van het 320 Squadron, de tegenstellingen.188 Dit ontbreken van gedeelde ervaringen 
resulteerde in veel gezinnen na de oorlog tot flinke spanningen. Soms konden deze – met moeite 
en veel energie – uiteindelijk worden overwonnen. Af en toe waren de verschillen in de oorlogs-
ervaringen echter té groot en liep het huwelijk op de klippen. Onder meer het huwelijk van een 
waarnemer van het 320 Squadron, Tamme Wittermans, hield hierdoor geen stand. Het echtpaar 
was tijdens de oorlog in de ogen van de oorlogsvlieger te veel uit elkaar gegroeid. Hij maakte 
eind 1945 resoluut een einde aan de echtverbintenis.189

De extreme gevaren waaraan de oorlogsvliegers hadden blootgestaan, leidden, zoals we in 
de vorige hoofdstukken hebben gezien, tot een grote onderlinge lotsverbondenheid en sterke 
kameraadschappelijke gevoelens. Deze sentimenten waren zelfs zó sterk, dat zij na de oorlog, 
terwijl zij in de omgang met hun eigen familieleden dus soms een wig dreven, ook een tendens 
in de omgekeerde richting konden hebben: met diegenen waarmee de oorlogsvliegers hun 
gemeenschappelijke historie konden delen, bleef na 1945 vaak een sterke kameraadschappe-
lijke band bestaan. Vooral diegenen die tijdens de uitvoering van hun gevechtstaak kameraden 
hadden verloren, voelden na de oorlog de behoefte contact te houden met collega’s uit oorlogs-
tijd. Uit Amerikaans onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat van veteranen uit de Tweede 
Wereldoorlog die betrokken waren geweest bij ‘heavy combat’ bijna 70% na 1945 contact hield 
met voormalige kameraden door bezoeken af te leggen, te telefoneren, te schrijven en het bezoe-
ken van reünies.190 Dit was volgens Jan Flinterman logisch: “Het is een stuk van je leven dat je 
nooit los laat. Je blijft erbij betrokken.”191 

De vriendschappen die veel veteranen tijdens hun diensttijd opdeden waren intenser en 
diepgaander dan veel andere relaties. Dat bleek volgens Dick Waterman, een oud-vlieger van 
het 320 Squadron, onder meer wanneer dienstkameraden na de oorlog plotseling weer oog in 
oog met elkaar stonden. “Bij zo’n onverwachte ontmoeting voel je toch direct weer de band, die 
er tijdens de oorlogsjaren gegroeid is”, schreef Waterman nadat hij in de jaren vijftig onver-
wacht een voormalige collega in Canada tegen het lijf was gelopen.192 Doordat bij veel vetera-
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nen na de Duitse overgave de “drang tot bestendiging van ’t onderlinge contact” bleef bestaan, 
was het niet verrassend dat reeds in december 1946 in Hotel Terminus in Den Haag een vereni-
ging voor oud-personeel van het 320 Squadron werd opgericht en korte tijd later, vergeefs, een 
poging werd gedaan een soortgelijke ‘club’ voor oud-leden van het 322 Squadron tot stand te 
brengen.193 Omdat slechts een relatief klein aantal militairen deel had uitgemaakt van het jacht-
eskader, bleek de oprichting van een veteranenvereniging voor uitsluitend het personeel van het 
322 Squadron niet haalbaar.194 Het bleef dus bij alleen een ‘veteranenclub’ voor oud-personeel 
van het 320 Squadron, de zogenoemde 320-Vereniging. De voornaamste doelstelling bestond 
uit het handhaven en versterken van de banden tussen het oud-personeel. Verder diende, waar 
nodig, steun te worden verleend aan de leden “of de nagelaten betrekkingen” die in de proble-
men waren geraakt. Zoals we hiervoor al hebben gezien, kwam dit door de drukte van veel oud-
squadronleden in veel gevallen niet helemaal uit de verf. Desondanks kreeg de 320-Vereniging 
dus ook nadrukkelijk een sociale functie.195 Kees Witholt, een van de oud-commandanten, van 
het marine-eskader, werd tot eerste voorzitter gekozen. Ook de ex-commandanten Hugo Bur-
gerhout en Joop Mulder bekleedden enige tijd die functie. Door de vele in Groot-Brittannië 
wonende leden werd weldra ook een Britse afdeling in het leven geroepen en verscheen het lijf-
blad jarenlang zowel in het Nederlands als in het Engels. Verder organiseerde de vereniging in 
de eerste naoorlogse jaren in Nederland, in Groot-Brittannië én in Nederlands-Indië met grote 
regelmaat bijeenkomsten, zogenoemde low levels. 

Hoewel veel ex-leden van het squadron juist in deze periode uitwaaierden over de hele wereld 
en hun leven volledig in het teken stond van de broodwinning, bleef tot medio jaren vijftig nog 

Een line up van Mitchells van het 320 Squadron op vliegveld Zaventem. Al kort na de Tweede Wereldoorlog 
besloot een aantal veteranen van de marine-eenheid zich te verenigen in een ‘veteranclub’: de 320-Vereniging.
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een opvallende saamhorigheid bestaan. Dat vond ook het bestuur bij de viering van het tienjarig 
jubileum in het voorjaar van 1956: “Dat deze band in de afgelopen tien jaar niet alleen is blijven 
voortbestaan maar zelfs aan kracht heeft gewonnen, (…) niettegenstaande het feit dat vele leden 
naar elders emigreerden, is een duidelijk bewijs voor de wil die de 320-gemeenschap hiermede 
aan de dag heeft gelegd elkaar ook in tijd van vrede te blijven steunen.”196 Toch verwaterden de 
contacten in de volgende periode omdat veel leden in toenemende mate in beslag werden geno-
men door hun werk en gezinsleven. Voorts had menig veteraan er ‘genoeg van’ alsmaar met de 
oorlogstijd bezig te zijn. Het resulteerde erin dat de 320-Vereniging vanaf begin jaren zestig in een 
‘winterslaap’ terechtkwam en binnen enkele jaren tijd een zachte dood stierf. Het zou daarna tot 
medio jaren tachtig duren voordat een aantal actieve marineofficieren en veteranen de handen 
ineensloeg en de vereniging nieuw leven inblies. Dit kwam vooral doordat zij toen inmiddels 
gepensioneerd waren, meer tijd en gelegenheid hadden voor reflectie en een groeiende behoefte 
kregen om de balans op te maken van hun leven. Daarin speelde het een plaats geven van de oor-
logstijd in hun eigen leven een belangrijke rol. Bruin Tammes van het 48 Squadron spendeerde 
na zijn pensionering bijvoorbeeld vele uren in de oorlogsarchieven om meer te weten te komen 
over de aanval die hij in 1942 had uitgevoerd op een onderzeeboot. Jan Bosch, een oud-vlieger van 
het 139 Squadron, was na zijn pensionering bij de klm verbonden aan de Sectie Luchtmachthis-
torie, eerst als hoofd en later als vrijwilliger. Hij vervaardigde in deze periode onder andere een 
manuscript over de ml in de oorlogsjaren in Groot-Brittannië. Hiervoor benaderde hij tal van 
collega’s met wie hij tijdens de oorlogsjaren in de raf had gediend.197 

Nog voor het ter ziele gaan van de 320-Vereniging was wel een Nederlandse afdeling van de in 
1943 opgerichte Royal Air Forces Association (rafa) in het leven geroepen. Ook de rafa poogde de 
banden tussen personeel en oud-personeel van de raf en de luchtmachten van de andere Geme-
nebestlanden in stand te houden en het welzijn van actief en oud-raf-personeel en hun families 
te bevorderen. In Nederland werd de rafa in de eerste naoorlogse jaren vertegenwoordigd door 
een ‘liaisonofficier’, de oud-vlieger Louis Wijnbergen. Hij en onder meer de ex-commandant 
van het 320 Squadron, Hugo Burgerhout, maakten zich vervolgens rond 1950 sterk voor de vor-
ming van een Nederlandse afdeling.198 Hun inzet had succes en in september 1951 vond in Den 
Haag de oprichting hiervan plaats. Een ieder die negentig dagen of langer deel had uitgemaakt 
van de raf kon lid worden.199 Fokkerdirecteur Piet Vos werd als eerste voorzitter benoemd. 
Vanaf begin januari 1954 trad prins Bernhard als beschermheer op.200 Het was nadrukkelijk niet 
de bedoeling de squadronclubs als de 320-Vereniging op te slokken, “doch (…) de banden die in 
de oorlog met de Royal Air Force ontstonden te laten voortbestaan”.201 In 1953 viel het besluit 
de Nederlandse afdeling in een Haagse en Amsterdamse branche op te splitsen.202 Beide rafa-
afdelingen groeiden in de volgende decennia fors. De Haagse afdeling organiseerde jarenlang 
haar bijeenkomsten in Hotel Des Indes, terwijl de afdeling Amsterdam vanaf 1971 over een eigen 
club beschikte in restaurant Lint. In 1976 verhuisden de samenkomsten van de laatste afdeling 
naar het voormalige restaurant op Schiphol-Oost, dat beschikbaar kwam door de bouw van een 
nieuwe passagiersterminal elders op de luchthaven. Vooral de rafa-Amsterdam floreerde in de 
volgende jaren en organiseerde tal van activiteiten, waaronder, vanaf 1971, een jaarlijks charity 
ball.203 De opbrengst kwam ten goede aan het verpleeghuis Sussexdown van de rafa in Stor-
rington.204 Vanaf het begin van de 21e eeuw nam het aantal oorlogsvliegers onder de leden van 
de rafa en ook de 320-Vereniging in hoog tempo af. Velen van hen kwamen in deze jaren te 
overlijden en de nog levende veteranen beschikten over een te broze gezondheid om nog actief 
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te kunnen participeren in de activiteiten. Het gevolg hiervan was dat de reüniefunctie van beide 
verenigingen steeds meer op de achtergrond raakte. Inmiddels is deze helemaal verdwenen.205 

Voor sommige vliegers had de oorlog lichamelijke gevolgen doordat zij van een opgelo-
pen verwonding bij een vliegtuigongeval of door vijandelijk vuur voor de rest van hun leven 
fysiek ongemak ondervonden. Het aantal oorlogsvliegers dat blijvend invalide raakte bleef 
beperkt tot een handjevol. Waarnemer Gustaaf Pieters van het 320 Squadron raakte door een 
Flak-beschieting in augustus 1944 aan één been verlamd, terwijl van zijn andere been de voet 
moest worden geamputeerd. Jachtvlieger Adriaan Bary van het 322 Squadron hield aan een 
mislukte noodlanding achter de vijandelijke linies in februari 1945 een geheel verlamd been en 
een nog slechts gedeeltelijk bruikbaar been over.206 Verder liepen ten minste drie Nederlandse 
oorlogsvliegers ernstige brandwonden op in de vlammenzee die ontstond na een mislukte lan-
ding met een Hudson-bommenwerper van het 320 Squadron, in maart 1941 op vliegveld Carew 
Cheriton in Wales. Het ging hierbij om tweede vlieger Frits Overeijnder en de vliegtuigtele-
grafisten Albert van Mastbergen en Jan Zuurveld. Vooral Overeijnder was er ernstig aan toe. 
Hij was zelfs een van de eerste patiënten van de beroemde Nieuw-Zeelandse plastisch chirurg 
Archibald McIndoe, die aan het begin van de oorlog door de raf speciaal werd ingeschakeld 
om gewonden met brandwonden te behandelen. De Nederlandse oorlogsvlieger was een van de 
medeoprichters van de beroemde Guinea Pig Club, waarvan alleen oorlogsvliegers die plastische 
chirurgie hadden ondergaan lid konden worden.207 

De gewonde oorlogsvliegers die een blijvende invaliditeit opliepen, werden met voorrang 
gedemobiliseerd en hadden recht op een oorlogsinvalidenpensioen. De hoogte hiervan was 
afhankelijk van de ernst van de opgelopen kwetsuren.208 Voor de verschillende vormen van let-
sel stelde de overheid de invaliditeit in percentages vast. Belastingtechnisch stuitte dit in eerste 
instantie echter op moeilijkheden omdat over het pensioen, wanneer dit een bepaald bedrag 
overschreed, inkomstenbelasting moest worden betaald. Het gevolg hiervan was dat de inva-
lide in de praktijk nauwelijks iets netto overhield van de steunbetaling. “Men kan een gevoel 
van moedeloosheid niet onderdrukken telkens weer als men bemerkt op welke wijze wordt 
omgesprongen met de belangen van dat kleine deel van ons volk, dat als soldaat in de voorste 
rijen stond bij de verdediging van ons land”, schreef een journalist van Pen Gun in 1945.209 De 

Al snel na de oprichting van de Nederlandse 
branch van de Royal Air Force Associaton 
ging prins Bernhard als beschermheer fun-
geren. Begin januari 1954 speldde voorzitter 
Hugo Burgerhout hem in Hotel Des Indes 
het onderscheidingsteken van de rafa op.
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regering erkende weliswaar ook al in deze periode de zorgplicht voor invalide militairen, maar 
wettelijk bestond er dus voorlopig niet veel meer dan een magere pensioensregeling en een 
aantal richtlijnen op het gebied van wonen en werken.210 Het duurde tot begin jaren vijftig voor-
dat dit formeel was geregeld. 

Veel groter nog waren de gevolgen van de oorlogsinzet op het geestelijk vlak. Zoals we in 
de vorige hoofdstukken hebben gezien, stond het leven van de oorlogsvliegers continu in het 
teken van het overwinnen van grote angsten. Diverse oorlogsvliegers kampten hierdoor na 1945 
met een beschadigd zelfgevoel en zelfbeeld, dat was ontstaan door het (langdurig) blootstaan 
aan extreem ingrijpende en traumatische gebeurtenissen. Dit leidde ertoe dat heel wat vetera-
nen te maken kregen met emotionele en gedragsproblemen. Af en toe openbaarden deze zich 
al direct na de oorlog. Soms ook pas op latere leeftijd.211 Zij konden zich op allerlei manieren 
en in allerlei vormen manifesteren. Veel voorkomend waren slaapproblemen. Daan Brand, een 
voormalige vlieger van het 320 Squadron, viel na de oorlog bijvoorbeeld regelmatig uit bed 
doordat hij zijn parachutesprong uit juni 1944 ‘overdeed’.212 Vliegtuigtelegrafist Frits Prinsen 
van de marine-eenheid ervoer zelfs nog op zijn sterfbed de naweeën van de oorlogsvliegerij. 
“De manier waarop hij stierf – onder vuur in het vliegtuig waarin hij zat naar zijn gevoel – 
bewijst dat na een kwart eeuw alles nog leefde”, aldus zijn zoon.213 In de nachtmerries was overi-
gens vaak ook sprake van schuldgevoelens over het overleven van de oorlog in tegenstelling tot 
tal van kameraden. Onder meer boordschutter Joop van Viegen van het 320 Squadron kampte 
met het zogenaamde survivor guilt (zie pagina 229) en herbeleefde vele tientallen jaren in een 
nachtmerrie de situatie waarbij zijn bemanning niet terugkeerde van een gevechtsoperatie, 
terwijl hij zelf in de ziekenboeg lag.214 Ook depressieve gevoelens, geïrriteerdheid, boosheid 
en concentratiemoeilijkheden konden in de richting van niet verwerkte emoties wijzen. De 
gedragsproblemen uitten zich verder in de vorm van overmatig drankgebruik, gevoelens van 
verlatenheid en gezondheidsproblemen. 

Het niet kunnen denken en praten over de oorlogsperiode duidde eveneens op een onver-
werkt verleden. Dit laatste verschijnsel kwam met enige regelmaat voor onder Nederlandse 
oorlogsvliegers. Menigeen sprak zelden of nooit over de oorlogstijd, om maar geen angstige 
belevenissen te hoeven oproepen.215 Voormalig jachtvlieger Kees van Eendenburg van 41, 167 en 
322 Squadron, liet, met uitzondering van af en toe een grappige anekdote in huiselijke kring, 
bijvoorbeeld nauwelijks iets los over zijn tijd in Groot-Brittannië. Buitenstaanders weigerde hij 
volgens zijn zoon pertinent te woord te staan. Dit gold zelfs voor bekende luchtvaartjournalis-
ten: “Op een dag stond Hugo Hooftman bij ons op de stoep. Hooftman was luchtvaartjournalist, 
hoofdredacteur van het tijdschrift Cockpit en schrijver van diverse boeken over de vliegerij. Het 
gesprek heeft hooguit twee minuten geduurd. Mijn vader zei dat hij niets meer van die ‘rot-
oorlog’ wilde weten en verzocht Hooftman om rechtsomkeert te maken.”216 

Af en toe namen de hierboven beschreven psychische problemen een zeer ernstige vorm aan, 
waardoor normaal maatschappelijk functioneren niet langer mogelijk was. Een militair die tij-
dens de Eerste Wereldoorlog aan een dergelijk trauma leed, kreeg vaak het stempel shell-shock 
opgeplakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd meestal gesproken over combat of battle fa tigue. 
In Nederland kwam hiervoor na 1945 het zogenaamde Konzentrationslager (kz)-syndroom in 
zwang. Deze laatste term dekte de lading niet volledig. Verzetsmensen, onderduikers en militai-
ren, die eveneens vaak kampten met ernstige symptomen als gevolg van het langdurig verkeren 
in doodsangst, werden door deze benaming immers uitgesloten. Tegenwoordig wordt gespro-



HOOFDSTUK 7360

ken van posttraumatische stressstoornis (ptss). Deze aandoening is in 1980 door de American 
Psychiatric Association als zodanig gedefinieerd in de opeenvolgende versies van het zogenoemde 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (dsm).217 De criteria voor een diagnose van 
een ptss zijn onder meer het voor een langere tijd regelmatig herbeleven van een traumatische 
gebeurtenis door middel van nachtmerries en flashbacks, het vertonen van ontwijkend gedrag 
én aanhoudende verhoogde prikkelbaarheid, onder meer door slapeloosheid, geïrriteerdheid en 
boosheid. Op basis van de bovenstaande voorbeelden, zouden ook diverse oorlogsvliegers aan 
de criteria van ptss voldoen, temeer daar zij veelvuldig onder grote spanningen moesten opere-
ren, langdurig aan vijandelijk vuur hebben blootgestaan en frequent hebben geparticipeerd in 
beschietingen en bombardementen.218 Er kan dus zonder meer worden vastgesteld dat diverse 
oorlogsvliegers, door de grote angsten die zij moesten doorstaan tijdens gevechtsoperaties, na 
de oorlog gebukt gingen onder psychische problemen. Bij in ieder geval een deel van hen, heeft 
dit een belangrijk stempel gedrukt op hun naoorlogse functioneren. 

Het beeld van de oorlogsvlieger

Al tijdens de oorlogsjaren was bij een groot publiek in Nederland genoegzaam bekend dat ook 
Nederlandse gevechtsvliegers aan geallieerde zijde tegen Duitsland meestreden. Via Radio 
Oranje en op de bbc deden zij regelmatig via de ether verslag van door hen uitgevoerde gevechts-
missies. Verder was in vlugschriften als De Wervelwind en De Vliegende Hollander, die door geal-
lieerde vliegtuigen boven bezet gebied werden uitgestrooid, van tijd tot tijd te lezen over de ope-
raties van de Nederlandse raf-eenheden en individuele oorlogsvliegers.219 Dit beeld veranderde 
in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks, doordat tal van kranten en tijdschrif-
ten uitgebreid verslag deden over de ‘heldenavonturen’ van de Nederlandse oorlogsvliegers. Zo 
kende het tijdschrift Avia na de Duitse overgave enige tijd de rubriek ‘Dat zijn onze vliegers!’, 
waarin telkens een voormalige raf-vlieger voor het voetlicht werd gehaald. Voorts getuigden 
ook de diverse defilés, medaille-uitreikingen en herdenkingen na het neerleggen van de wapens 
van respect en waardering voor de oorlogsveteranen. Over positieve publiciteit hadden zij dus 
direct na de oorlog niet te klagen en bij het grote publiek stonden zij daardoor te boek als daad-
krachtige, goede vaderlanders die in moeilijke tijden waren opgestaan. Dit beeld verflauwde 
langzaam maar zeker in de volgende jaren. 

Terwijl de bekende televisieserie De Bezetting (vanaf 1960), het Eichmann-proces (1961) en het 
boek Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945 van Jacques 
Presser (1965) de belangstelling voor het oorlogsverleden in deze periode juist weer in brede 
kring deed aanwakkeren, bleef een hernieuwde interesse voor het militaire oorlogsverleden 
voorlopig nog uit.220 Daar konden ook publicaties als Jachtvlieger van Jan Flinterman (1962) en 
Klaas Norels verschillende keren heruitgegeven trilogie Vliegers in het Vuur (1963) weinig aan ver-
anderen.221 Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De meeste veteranen waren in 
deze periode zelf druk met hun maatschappelijke carrière en hun gezinsleven. Bovendien had 
menig ex-oorlogsvlieger zijn toevlucht gezocht in het buitenland en was daardoor uit het vizier 
geraakt. Nog belangrijker was dat er in de jaren van de wederopbouw nauwelijks ruimte was om 
terug te kijken. Het vooruitgangsdenken stond centraal en voor zover er belangstelling bestond 
voor het oorlogsverleden ging die vooral uit naar het optreden van het verzet en de Jodenvervol-
ging, alsook naar het afbreken van de zogenoemde verzetsmythe, waarbij iedereen en alles in 



De oorlog voorbij 361

het oorlogsverleden werd verdeeld tussen goed en slecht. De oorlogsvliegers vormden hierin per 
definitie geen ‘interessante partij’. Zij waren immers zonder uitzondering ‘goed’ en hadden, in 
vergelijking met de joodse bevolking en verzetslieden, veel minder geleden. Bovendien hadden 
hun luchtacties grotendeels buiten het zicht van de burger plaatsgevonden. 

Behoudens enkele lokale monumenten, kwam er geen algemeen monument tot stand voor 
het gesneuvelde Nederlandse vliegend personeel uit de oorlogsjaren. Het omgekomen raf- en 
faa-personeel staat tot op heden alleen vermeld op het in 2010 onthulde Gedenkteken Lucht-
varenden op de voormalige Vliegbasis Soesterberg, waarop de namen van meer dan 1.200 mili-
tairen zijn gegraveerd die sinds 1913 met een luchtvaartuig zijn omgekomen ‘bij de uitoefening 
van een dienstopdracht’. Het Gedenkteken vult ook voor veel nabestaanden van oorlogsvliegers, 
zeker van diegenen van wie hun dierbare nog steeds vermist is, een lacune. Dit geldt onder meer 
voor Gerard Bielfeldt, die, zoals in het vorige hoofdstuk al is beschreven, zijn vader op zeer jonge 
leeftijd verloor: “Ik ben heel blij met het Gedenkteken op Soesterberg en ben er na de onthulling 
al diverse keren geweest. Een jaar of tien geleden had ik het erg moeilijk om de vroege dood van 
mijn vader een plaats te geven, vooral omdat hij nooit een laatste rustplaats heeft gekregen. Dit 
gemis van een plek om hem te kunnen herdenken is met de komst van het Gedenkteken voor een 
belangrijk deel weggenomen. Eindelijk is er nu een plaats in Nederland waar ik naar toe kan gaan 
om stil te staan bij zijn veel te vroege dood als jong marinevlieger.”222

Sommige veteranen konden deze ‘geringe aandacht’ maar moeilijk accepteren. Ex-jacht-
vlieger Jan Arts meende in 1971 dat de Nederlandse bevolking zich na de oorlog maar weinig 
dankbaar toonde, vooral omdat de aandacht volgens hem “volledig naar de zogenaamde illega-
liteit” uitging.223 Niet al zijn voormalige collega’s waren dit overigens met hem eens. Jan Flinter-

Tijdens de oorlog kon de Nederlandse 
bevolking onder meer in het vlugschrift De 
Wervelwind lezen over de activiteiten van 
hun vliegende landgenoten in de raf.
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man vond het bijvoorbeeld volkomen begrijpelijk dat voormalige verzetslieden veel meer in de 
schijnwerpers stonden. “Wij kwamen na onze operaties gewoon thuis, in Engeland. We gingen 
naar de bar en namen een biertje. We zongen bij de geboorte van een prinses vrijelijk het Wil-
helmus en vierden feest als we daartoe redenen meenden te hebben. We leidden een fascinerend 
leven, dat voor een groot deel uit wachten bestond en oefenen, maar dat toch ook een flitsend 
bestaan was, in een sfeer van snelheid en sportiviteit, vriendschap en genoegens. Je ging met 
verlof, je stak zoveel vlaggen uit als je wilde en het was eigenlijk enkel oorlog als je op de vijand 
af moest. In bezet gebied leefde het verzet onder een voortdurend dodelijke dreiging. Ik heb me 
dat terdege gerealiseerd.”224 

De ommekeer kwam medio jaren zeventig. Veel oorlogsvliegers bereikten toen de pensioen-
gerechtigde leeftijd en kregen – het is hiervoor al gememoreerd – niet alleen de gelegenheid, maar 
ook een groeiende behoefte om terug te kijken op hun oorlogsloopbaan. Menigeen sloot zich in 
deze periode aan bij veteranenclubs als de rafa of de midden jaren tachtig nieuw leven ingebla-
zen 320-Vereniging. Ook vonden weer steeds vaker reünies en herdenkingen plaats.225 Zo organi-
seerde oud-waarnemer Johan Wallis de Vries van het 320 Squadron vanaf 1980 twintig jaar lang een 
dodenherdenking op Ereveld Grebbeberg voor gevallen veteranen van het 320 Squadron. Robbert 
van Zinnicq Bergmann was in 1985 de grote man achter een reünie in Nederland voor het voorma-
lige personeel van de Typhoon-Wing waarin hij had gediend, en Hans van der Kop zette twee jaar 
later een veteranenreis op touw naar de voormalige thuisbasis Dunsfold van het 320 Squadron. 

Sommige veteranen besloten door dit ‘terugkijken’ hun memoires op papier te zetten.226 Erik 
Hazelhoff Roelfzema publiceerde als een van de eersten in 1971 zijn oorlogsherinneringen met 
de autobiografie Soldaat van Oranje 40-45, waarin hij tevens vertelde over zijn carrière als raf-
vlieger.227 Het boek was een groot succes en werd talloze keren herdrukt. De verfilming in 1977 
was mogelijk nog succesvoller en trok meer dan 1,5 miljoen bioscoopbezoekers. Ook de in 2010 
gelanceerde musical Soldaat van Oranje in een verbouwde hangaar op het voormalige Marine-
vliegkamp Valkenburg was uiterst succesvol. De voorstelling werd telkens weer geprolongeerd, 
waardoor in juni 2013 inmiddels de miljoenste bezoeker kon worden verwelkomd.228 Hazelhoff 
Roelfzema’s boek, de verfilming én de musical zetten de door de Nederlandse oorlogsvliegers 
ontplooide activiteiten aan de zijde van de geallieerden voor het eerst echt op het netvlies van de 
Nederlandse burger. Op meer bescheiden schaal gebeurde dit door onder andere boeken van de 
hiervoor al genoemde Hans van der Kop en Robbert van Zinnicq Bergmann, alsook door publi-
caties van de jachtvliegers Bob van der Stok en Jan Linzel.229 Verder verscheen er meer recent 
een uitgebreide driedelige monografie over de geschiedenis van het 320 Squadron.230 Uiteraard 
onderstreept ook het verschijnen van deze studie de toegenomen aandacht voor de Nederlandse 
oorlogsvliegers. Los hiervan maakt ‘Eenige Wakkere Jongens’ duidelijk dat dit onderwerp tegen-
woordig ook vanuit minder traditionele invalshoeken wordt bestudeerd.

De toegenomen aandacht voor het militaire verleden verliep parallel aan een groeiende 
belangstelling voor de Nederlandse veteraan. Tot de jaren tachtig heerste er vooral het senti-
ment van vooruit kijken en de mouwen opstropen. Ook gunden de veteranen zichzelf aanvanke-
lijk geen tijd om ‘hun wonden te likken’. Rond 1980 volgde een omslag in dit denken. De gefrus-
treerde gevoelens over miskenning, onmacht en opstandigheid konden niet langer worden 
verhuld, waardoor vooral de Indië-veteranen, die het meest ontstemd waren over het uitblijven 
van waardering voor hun inzet en de gebrachte offers, almaar feller op maatschappelijke erken-
ning aandrongen.231 De voormalige oorlogsvliegers deelden dit sentiment en ook bij hen groeide 
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Een aantal gezichten bij de bijna negenhonderd oorlogsvliegers die in Groot-Brittannië waren gestationeerd. 

A.V. Wijnberg C.J.M. Goemans E.W. Ferwerda E.R. van der Zee  
 († 1944)   († 1945) 

H. Sinnema H.J.P. Tutein Nolthenius J.B. van Mesdag  G.A.C. Overgaauw
 († 1943) († 1945)  († 1944)

R.F. Burgwal P. Schaaphok T.M. Biallosterski P.H. Stenger 
(† 1944)   († 1942)

W. Saltykoff T.E. Bergman F.J.A. Lutz P.C.M. Hellegers 
   († 1944)
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de behoefte om erkenning, ondanks de veel positievere beeldvorming die hun als groep ten deel 
viel in vergelijking met de Indië-veteranen, die werden geassocieerd met het besmette koloniale 
verleden van Nederland. In dit beeld past ook het beklag dat Joop Mulder, de oud-commandant 
van het 320 Squadron, in mei 1987 bij de luchtmachtleiding deed over het ontbreken van een 
delegatie oorlogsvliegers op het eerste in Wageningen gehouden defilé: “Op zichzelf is dat niets 
nieuws want sedert tientallen jaren gebeurt het dat bij speciale gelegenheden de krijgsmacht 
betreffende, men op een (te) laat moment aan de inzet van oud-strijders denkt”, aldus Mulder. 
Hij pleitte daarom voor de vorming van een comité oud-strijders dat ging deelnemen aan her-
denkingen en betrokken werd bij allerlei andere ceremonies.232 

De luchtmachtleiding deed vooralsnog weinig met het voorstel, omdat zij zich (op dat 
moment nog) geen raad wist met de plaats van de veteranen ten opzichte van haar organisatie. 
Dit bleek eens te meer een jaar later, tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de klu, die 
gepaard ging met allerlei festiviteiten. Van aandacht voor de oorlogsvliegers was daarbij amper 
sprake. “Toen puntje bij paaltje kwam, bleek dat wij, die paar overlevende oorlogsvliegers en 
bevrijders, voor geen enkel evenement uitgenodigd waren”, liet Bob van der Stok enkele maan-
den later aan een kennis weten.233 Het enige evenement waarvoor zij wel een invitatie ontvin-
gen, een groots opgezette reünie, liep uit op een regelrechte deceptie, omdat de veteranen grote 
afstanden te voet moesten afleggen en geheel in het niet vielen tussen de grote aantallen andere 
oud-luchtmachtmilitairen. “Ik ben nog tot op m’n botten beledigd over de wijze waarop zij de 
oorlogsvliegers en bevrijders van Holland bij het 75-jarig jubileum behandeld hebben. Wat een 
stelletje kruienaars [sic]”, schreef Van der Stok een klein jaar later.234 

Deze gebeurtenissen waren symptomatisch voor de naoorlogse periode tot medio jaren 
tachtig, toen er nog nauwelijks sprake was van een geformaliseerd en actief veteranenbeleid. 
Het zegt wat dit betreft veel dat invalide geraakte oorlogsveteranen, om hun pleidooien voor 
betere medische, sociale en financiële zorg kracht bij te zetten, zich in juni 1945 in de Bond van 
Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (bnmo) organiseerden. De bnmo zette zich vanaf 
de oprichting onder meer in voor een (meer) adequate pensioensregeling voor oorlogsslachtof-
fers én voor een verbetering van de algemene overheidszorg. Daarnaast organiseerde zij allerlei 
activiteiten op sport- en sociaal gebied en initieerde zij de bouw van een aangepast wooncen-
trum in Doorn voor (gedeeltelijk) verlamde oorlogsslachtoffers. Dit complex, De Basis, opende 
in 1958 de deuren.235 Min of meer uit nood geboren namen de veteranen na de Tweede Wereld-
oorlog dus zelf hun belangenbehartiging ter hand. Dit veranderde pas echt vanaf 1989 met de 
oprichting van het Veteranen Platform, dat streefde naar “erkenning, herkenning en waardering 
van alle Nederlandse veteranen”. Het markeerde tevens het begin van een nieuwe episode in de 
belangenbehartiging van de oud-strijders en waarbij, zoals gezegd, de veel grotere groep van de 
Indië-veteranen het voortouw nam. Het Ministerie van Defensie ging zich nu actief bemoeien 
met het wel en wee van de oud-militairen. De in 1990 verschenen nota Zorg voor veteranen in 
samenhang legde daarvoor de basis. Een jaar later vond de oprichting plaats van de Stichting 
Dienstverlening Veteranen, die een loketfunctie voor de veteranen ging vervullen. De afzonder-
lijke krijgsmachtdelen voerden voortaan eveneens een actief veteranenbeleid. De klu, bijvoor-
beeld, begon in 1992 met het organiseren van jaarlijkse veteranendagen, waarvoor op instigatie 
van, wederom, Hans van der Kop, ook nadrukkelijk alle mld-veteranen werden uitgenodigd. 

Tegelijkertijd organiseerden de luchtmachtveteranen zichzelf steeds beter. De bestaande 
veteranenclubs, waaronder die van de Oud-Soesterbergers, bundelden hun krachten en richtten 
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in 1994 de Stichting Federatie van Organisaties van Veteranen en Oudgedienden van de Militaire 
Luchtvaart (milu) op, waardoor één centraal aanspreekpunt ontstond voor alle luchtmacht-
gerelateerde veteranenzaken. De oorlogsvliegers waren hierin formeel niet als groep vertegen-
woordigd. De eerder door Joop Mulder geuite wens – een eigen comité voor militairen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de geallieerden hadden gevochten – bleek uiteinde-
lijk niet realiseerbaar. Dit kwam vooral doordat begin jaren negentig de meeste oorlogsvliegers 
reeds op gevorderde leeftijd waren en hun gelederen almaar dunner werden. Enkele voorvech-
ters van een apart comité voor deze categorie veteranen, Jan Flinterman en Bob van der Stok, 
stierven juist in deze tijd. Zij maakten daardoor ook niet meer mee hoe het veteranenbeleid in de 
volgende jaren meer handen en voeten kreeg, onder andere door de oprichting, in 2000, van het 
Veteraneninstuut. Behalve het verlenen van (na)zorg richtte deze in Doorn gevestigde instelling 
zich tevens op het dichter bij elkaar brengen van oude en jonge militairen. 

Hoewel het aantal oorlogsvliegers vanaf begin jaren negentig dus gestaag afnam, stonden zij 
vanaf deze periode in toenemende mate in de schijnwerpers. In 1993 kregen bijvoorbeeld alle nog 
levende veteranen van het 322 Squadron een uitnodiging voor de viering van het 50-jarig bestaan 
van het squadron op de Vliegbasis Leeuwarden. De bijeenkomst verliep dit keer wél succesvol. 
“At least we were treated as if we were welcome”, schreef Rudi van Daalen Wetters aan een voor-
malige collega.236 In hetzelfde jaar organiseerde het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg 
een jubileumexpositie over het 322 Squadron, verscheen een boek over deze eenheid en ging 
een documentaire met authentiek filmmateriaal van de in 1945 gesneuvelde jachtvlieger Frans 

Vliegveld Woodvale, december 1943. Een groepsfoto van de staf en het vliegend personeel van het 322 Squadron. 
De eenheid bleef ook na de oorlog deel uitmaken van de luchtmachtorganisatie. Tegenwoordig opereert het 
squad ron met f-16’s vanaf Vliegbasis Leeuwarden.
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van Eijk in première.237 Verder verleende de klu in 1997 ondersteuning aan de totstandkoming 
van Joe – The Musical, door de cast een dag op Vliegbasis Leeuwarden rond te leiden en door de 
acteurs een inkijkje te geven in het leven van de oorlogsvlieger door een presentatie van Robbert 
van Zinnicq Bergmann in een Amsterdamse theaterstudio. De klu bracht verder een eerbetoon 
aan haar (oorlogs)verleden door diverse nieuwe transportvliegtuigen te voorzien van namen van 
prominente oud-luchtmachtmilitairen. In de voorbije jaren kregen drie toestellen de naam van 
een oud raf-vlieger. Een nieuw ingelijfde c-130 Hercules werd eind 1994 tot de ‘Joop Mulder’ 
gedoopt, terwijl begin 1997 een Fokker 50 de naam ‘A.J.W. Wijting’ kreeg. Meer recent, eind 2010, 
kreeg bij de uitbreiding van de Hercules-vloot, een van de c-130’s de naam van ‘Bob van der 
Stok’, als hommage aan een van de bekendste oorlogsvliegers uit de klu-gelederen. 

In dezelfde periode traden de overgebleven oorlogsvliegers nog met enige regelmaat op de 
voorgrond op de televisie, de radio en in de krant. In 1995, bijvoorbeeld, toen de expositie Nood-
lot in Lelystad werd geopend, waarin uit het IJsselmeer geborgen wrakdelen van oorlogstoestel-
len werden tentoongesteld, gaf onder meer Erik Hazelhoff Roelfzema diverse interviews. Twee 
van zijn collega’s, Jan van Arkel en Wouter de Wolff, waren in 1999 te zien in een documentaire 
over (opnieuw) Frans van Eijk. Van Arkel was verder een van de geïnterviewden tijdens het pro-
gramma Lunch tv dat voor de gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de klu in juni 2003 live 
vanaf Vliegbasis Twenthe werd uitgezonden. Ook kregen de oorlogsvliegers in deze tijd steeds 
vaker uitnodigingen voor deelname aan defilés en herdenkingen. Met het verstrijken van de 
jaren verminderde dit allengs en vanaf het begin van de 21e eeuw kwamen de hoogbejaarde oor-
logsvliegers nog maar sporadisch in de publiciteit. Bij de onthulling van het eerdergenoemde 
Gedenkteken Luchtvarenden op Soesterberg in 2010 waren nauwelijks nog oorlogsveteranen 
aanwezig. Bij de première van de hiervoor al genoemde musical Soldaat van Oranje in oktober 
van hetzelfde jaar was de hoofdpersoon, Erik Hazelhoff Roelfzema, evenmin van de partij. Hij 
was ruim drie jaar eerder, in september 2007, overleden. De meerderheid van zijn raf-collega’s 
was hem toen al voorgegaan. Tot het laatste toe bleef de oorlogsperiode bij de veteranen echter 
een centrale plaats innemen. Menig veteraan stuurde kerstkaarten rond met afbeeldingen van 
raf-vliegtuigen.238 Verder werd in overlijdensadvertenties vaak verwezen naar het oorlogsver-
leden en prijkten ook op rouwkaarten vaak het raf-vliegtuig waarmee de oorlogsvlieger had 
gevlogen.239 Menigeen keek uiteindelijk met voldoening terug op de levenservaringen die hij 
tijdens de oorlog had opgedaan. “The best years of our lives”, omschreef oud-jachtvlieger Han 
Doornbos van het 322 Squadron de tijd in Groot-Brittannië.240 Het was echter ook een tijd die 

Een van de nieuw in gebruik genomen 
Hercules-transportvliegtuigen van de 
Koninklijke Luchtmacht kreeg in novem-
ber 2010 de naam ‘Bob van der Stok’. Bij 
de doopplechtigheid werd Commandant 
Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal 
Jac Jansen geassisteerd door de zoon en 
schoondochter van de in 1993 overleden 
oorlogsvlieger.
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in het geheugen stond gegrift en velen nimmer losliet. Dit was zeker ook het geval bij Leendert 
Jonker, een voormalige boordschutter van het 320 Squadron. Toen hij vele jaren na de oorlog 
alsnog het draaginsigne voor gewonden kreeg uitgereikt verklaarde hij: “Voor de mensen die aan 
de kant hebben gestaan is de Tweede [Wereld]oorlog inmiddels 50 jaar geleden, maar voor ons is 
’t allemaal gisteren gebeurd.”241 

Conclusie

Hoewel in mei 1945 een einde kwam aan het risicovolle bestaan van de oorlogsvliegers, bleef ook 
in de jaren erna de oorlogstijd een zeer belangrijke rol spelen in hun dagelijkse leven. Het had 
allereerst gevolgen op persoonlijk vlak. Menigeen had – zo bleek na terugkeer in Nederland – 
één of meer familieleden verloren door de oorlogsgebeurtenissen. Velen, vooral veteranen van 
joodse afkomst, moesten hun leven daardoor voortzetten zonder een (groot) aantal dierbaren. 
Het afzwaaien uit de raf en de faa verliep zonder problemen, omdat de Nederlandse strijd-
krachten volgens afspraak aan het einde van de oorlog vrijwel direct hun personeel weer konden 
terughevelen naar de eigen gelederen. Van een dienstverlating kort na de Duitse capitulatie was 
in de meeste gevallen echter nog geen sprake. De overgrote meerderheid van de oorlogsvliegers 
werd namelijk gedwongen – conform hun contract – nog enkele jaren te dienen. Dit leidde tot 
veel verbolgenheid onder de oorlogsvliegers, die van mening waren dat zij na vijf jaar strijd hun 
plicht ruimschoots hadden vervuld. Uiteindelijk verlieten de meeste veteranen – 57% – in de 
jaren 1946-1948 de militaire dienst. Dit was weliswaar een fors percentage, maar doordat de uit-
stroom redelijk gelijkmatig verliep, bracht het de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijd-
krachten nooit in gevaar. Ongeveer 16% van de oorlogsvliegers ging over in beroepsdienst. Van 
deze groep gingen relatief veel mld’ers als onderofficier of subalterne officier met pensioen. 
Van het klu-personeel bereikte het merendeel de rang van hoofdofficier. Dit kwam in de eerste 
plaats omdat bij de marinevliegdienst de meeste vliegtuigtelegrafisten en boordschutters waren 
ingedeeld, die de oorlog eindigden in een relatief lage rang en na 1945 nog maar weinig uitloop-
mogelijkheden hadden. De ml’ers daarentegen, waren voor het merendeel vlieger en waarnemer 
en zij hadden na de oorlog juist wel behoorlijke carrièrekansen, niet alleen vanwege de functie 
die zij vervulden, maar ook omdat in de veel grotere en in opbouw zijnde klu nu eenmaal veel 
meer promotiekansen voor het grijpen lagen. 

Voor veel veteranen was in dienst blijven echter geen aanlokkelijk perspectief. Zij waren 
vooral in de vliegerij verzeild geraakt, omdat zij actief wilden meestrijden aan de zijde van de 
geallieerden, zonder een uitgesproken passie voor de vliegerij te hebben. Zij keerden dan ook, 
zodra zij konden, terug naar de burgermaatschappij. Dit proces verliep niet zonder slag of stoot. 
Doordat de oorlogsvliegers een avontuurlijk en afwisselend leven hadden geleid én doordat zij 
bloot hadden gestaan aan grote spanningen en angsten, konden zij aanvankelijk maar moeilijk 
aarden in de gereguleerde en ordelijke samenleving die voor veel oorlogsvliegers af en toe ver-
stikkend aanvoelde. De nieuwe werkkring hing uiteraard in belangrijke mate af van de genoten 
vooropleiding. Er waren heel wat oorlogsvliegers die, omdat zij bij het uitbreken van de oorlog 
nog op school zaten of net aan hun studie waren begonnen, nu geen diploma’s konden overleg-
gen en ook niet over werkervaring beschikten. Zij begonnen hun werkende leven daardoor met 
een forse achterstand. Logischerwijs kozen ex-oorlogsvliegers veelal voor de gemakkelijkste 
weg en zochten hun heil in de luchtvaart. Uiteindelijk kwam iets meer dan een derde van de 
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afzwaaiers – 34% – in de luchtvaartsector terecht. Vooral de klm was de eerste naoorlogse jaren 
een populaire werkgever. Het bleef overigens vooral bij uitvoerende functies. Dit was vooral te 
wijten aan een gebrek aan vooropleiding en het ontbreken van ambitie. Bijna twee derde zegde 
na 1945 de luchtvaart vaarwel en ging in een compleet andere sector aan de slag. Het was in het 
naoorlogse Nederland, dat aanvankelijk in een diepe recessie verkeerde, echter niet gemakke-
lijk met weinig tot geen papieren en zonder noemenswaardige werkervaring emplooi te vinden. 
Bovendien genoten zij weinig voordelen op grond van hun status als oorlogsheld en kostte het 
menig oorlogsvlieger, zoals gezegd, moeite zich aan te passen aan het burgerleven, dat zó anders 
was dan zij gewend waren. 

Het is daarom niet verrassend dat relatief veel oorlogsvliegers al snel opteerden voor een 
toekomst in het buitenland. Zij kozen hier niet alleen voor omdat zij – net als de rest van de 
emigranten – op deze manier hoopten hun maatschappelijke kansen te vergroten, maar tevens 
omdat de keuze om te vertrekken voor hen eenvoudiger was. Een groot aantal was immers 
getrouwd met een Britse vrouw. Verder spraken zij redelijk tot goed Engels en waren zij bekend 
met de Angelsaksische gewoontes en gebruiken. Buiten Engeland, waar vaak geen gebruik kon 
worden gemaakt van het eigen netwerk en dat van de (Britse) echtgenote, was het opbouwen van 
een nieuw leven als emigrant vaak niet eenvoudig en menigeen kon – zeker in de eerste tijd – met 
moeite het hoofd boven water houden. Deels kwam dit door de slechte economische omstan-
digheden van kort na de Tweede Wereldoorlog en de bureaucratische rompslomp die veel emi-
granten te wachten stond. Daarnaast speelde ook mee dat veel oorlogsvliegers na 1945 kampten 
met de naweeën van de grote angsten die zij tijdens de oorlog hadden doorgemaakt. Terwijl het 
aantal oorlogsvliegers dat met lichamelijk leed uit de oorlog kwam beperkt bleef, belandde een 
relatief fors aantal met psychische problemen in de burgersamenleving. Deze hebben zonder 
twijfel ook een negatieve invloed uitgeoefend op hun maatschappelijk functioneren. Het leidde 
onder meer tot slaapstoornissen, nachtmerries, het niet willen praten over de oorlogstijd, moei-
lijkheden bij het vinden van een baan en huwelijksproblemen. Sommige gezinnen van reeds 
getrouwde militairen groeiden na de oorlog uit elkaar doordat beide echtelieden langdurig in 
volkomen verschillende leefwerelden hadden vertoefd. In een aantal gevallen bleek het huwelijk 
hier niet tegen bestand. 

Ten slotte was er de strijd om erkenning en waardering. Voor veel veteranen bleef die, nog 
tot ver na de Tweede Wereldoorlog, een grote rol spelen. Behoudens een korte periode meteen 
na de bevrijding kregen de meeste veteranen, hoezeer zij ook aan de zijde van de geallieerden in 
een ‘goede oorlog’ hadden meegestreden, naar hun gevoel maar weinig respect vanuit de Neder-
landse samenleving. Pas vanaf de jaren negentig, toen de rangen van de oorlogsvliegers inmid-
dels behoorlijk begonnen uit te dunnen, was er sprake van toenemende erkenning en waarde-
ring voor hun inzet. Kortom, de Tweede Wereldoorlog was voor vrijwel alle oorlogsvliegers, of 
ze nu wilden of niet, een belangrijke cesuur. Vrijwel niets in hun leven was in 1945 nog vergelijk-
baar met de situatie van voor 1940 en nog decennia nadien had de oorlog zijn uitwerking op hun 
privé- en maatschappelijk leven, zowel in positieve als in negatieve zin.
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 | Conclusie

Een veranderende organisatie

“This job is finished and a new job starts, so good-bye you wizard Spits, you wonderful fellows 
and you great life with an raf-squadron! Thanks a lot.” Deze woorden schreef de Nederlandse 
jachtvlieger en squadron leader Kees van Eendenburg bij zijn afzwaaien uit Britse dienst in juli 
1945 in zijn vliegerlogboek.1 De voormalige Leidse student, die in juli 1940 naar Groot-Brittannië 
was gevlucht, had op dat moment ruim vier jaar het Britse luchtmachtuniform gedragen. Hij 
was één van de ruim negenhonderd Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren in Britse dienst 
traden om als oorlogsvlieger deel te nemen aan de luchtstrijd boven Europa. Nu de strijd in 
Europa ten einde was gekomen, keerden Van Eendenburg en zijn collega’s terug in de schoot 
van de eigen ml en de mld. Met hun rentree op vaderlandse bodem, kwam er een einde aan hun 
deelname aan de strijd vanuit Groot-Brittannië. Wat is er nu, terugblikkend, aan het slot van 
dit boek, te concluderen over de wijze waarop Nederlandse oorlogsvliegers onder Britse vlag 
vanuit Groot-Brittannië meestreden in de luchtstrijd boven West-Europa? Hoe moet de bijdrage 
die deze Nederlandse oorlogsvliegers in militaire, politieke en publicitaire zin hebben geleverd 
worden gezien? Wat is er te zeggen over de wijze van organisatie van de Nederlands luchtstrijd-
krachten in Groot-Brittannië? En welke conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van 
de achtergrond en afkomst van de oorlogsvliegers, hun rol bij de (weder)opbouw van de Neder-
landse luchtstrijdkrachten, alsook de invloed die de oorlogservaringen na 1945 nog hadden? 

De Nederlandse oorlogsvliegers belandden vanaf mei 1940 in Groot-Brittannië allerminst in 
een gespreid bedje. De raf en de faa waren bij het uitbreken van de oorlog verwikkeld in een 
grootschalig moderniserings- en uitbreidingsproces. Hierbij transformeerden zij van kleine, 
verouderde en tamelijk amateuristische organisaties, met vrijwel uitsluitend beroepspersoneel 

Squadron leader Kees van Eendenburg ver-
telt prinses Juliana in september 1944 over 
het reilen en zeilen bij het 322 Squadron. De 
Nederlandse jachtvlieger verliet de raf in 
juli 1945.
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van gegoede komaf, naar moderne, grote luchtwapens bestaande uit hoofdzakelijk vrijwillig 
dienende militairen afkomstig uit alle sociale lagen en uit een groot aantal verschillende landen. 
Ook het vliegend personeel van de zes onder de voet gelopen landen op het continent – Tsjecho-
Slowakije, Polen, Noorwegen, Nederland, België en Frankrijk – ging hier deel van uitmaken. 
Deze groep vormde een welkome versterking van de Britse gelederen, hoewel bij de raf-leiding 
aanvankelijk behoorlijk wat scepsis bestond over de betrouwbaarheid en kwaliteit van deze 
buitenlanders. Desondanks werden de buitenlandse oorlogsvliegers heel snel in (vooral) de 
raf opgenomen. Al spoedig bleken de twijfels ongegrond. De buitenlandse gevechtsvliegers 
pasten zich in korte tijd moeiteloos aan en toonden zich in de lucht over het algemeen zelfs 
succesvoller dan veel van hun Britse collega’s. Diverse oorzaken lagen hieraan ten grondslag. 
Allereerst beschikten veel van de van het Europese vasteland afkomstige jachtvliegers al over 
gevechtservaring in de strijd tegen de Luftwaffe. Daarnaast waren zij vaak gemiddeld wat ouder 
en hadden zij, doordat zij reeds geruime tijd voor de oorlog waren gebrevetteerd, al aanzienlijk 
meer vlieguren ‘geklokt’. Ten slotte speelde mee dat de van huis en haard verdreven buiten-
landse jachtvliegers uiterst gemotiveerd waren. Vooral het overtuigende optreden van de bui-
tenlandse jachtvliegers tijdens de Slag om Engeland nam iedere twijfel over hun capaciteiten 
weg. Daarna stond de opname van buitenlandse militairen in de raf niet meer ter discussie. 

Het Britse beleid ten aanzien van de buitenlandse luchtstrijdkrachten verschilde van 
land tot land. De kans op interne strubbelingen – bij sommige buitenlandse afvaardigingen 
was sprake van aanzienlijke sociaal-politieke, religieuze en culturele verdeeldheid – was een 
belangrijke factor bij de afweging of een strenge controle wenselijk was. Dit gold evenzeer voor 
de financiële positie en het aantal overgekomen militairen van het desbetreffende land. Het 
Noorse, Poolse en Franse contingent kregen vrijwel meteen vanaf het begin een zekere mate 
van autonomie. Van het Nederlandse contingent genoot alleen de marinevliegdienst tot op 
zekere hoogte een zelfstandige status. De Tsjecho-Slowaakse en Belgische luchtstrijdkrachten 
kregen die positie nimmer toebedeeld. De zelfstandigheid in kwestie betrof echter alleen de 
zeggenschap over het administratieve en het bestuurlijke beheer van de buitenlandse squa-
drons. Op operationeel vlak hielden de Britten de gehele oorlog de touwtjes strak in handen; dit 
om te voorkomen dat er zes kleine ‘luchtmachtjes’ naast de raf op Brits grondgebied zouden 
ontstaan. Uiteindelijk hebben de zes buitenlandse contingenten, hoewel zij wat organisatie en 
omvang betreft aanmerkelijk van elkaar verschilden, de raf-autoriteiten weinig hoofdbrekens 
gekost. Door hun geringe sterkte – alleen de contingenten van Polen en Frankrijk bestonden 
uiteindelijk uit meer dan tienduizend militairen – waren het geen allesomvattende lucht-
machtorganisaties die zelfstandig konden opereren. Voor hun uitrusting, training, accommo-
datie en in sommige gevallen ook financiering, waren de buitenlandse afvaardigingen zelfs 
geheel afhankelijk van Groot-Brittannië. Van een gelijkwaardige verhouding was hierdoor geen 
sprake. De Britse autoriteiten konden de buitenlandse junior partners zonder problemen hun 
wil opleggen en deden dit ook wanneer zij dit nodig achtten. 

Desalniettemin vormden de buitenlandse contingenten, ondanks hun relatief geringe 
sterkte, een welkome aanvulling vanwege hun doorgaans goede moreel en grote bereidheid 
een actieve bijdrage te leveren aan de strijd tegen nazi-Duitsland. Eind december 1940 telde de 
Britse luchtmacht inmiddels meer dan 10.000 militairen uit de bezette Europese landen. In de 
volgende jaren groeiden de buitenlandse contingenten stapsgewijs. Begin 1945 waren de con-
tingenten een kleine 30.000 man sterk en waren er 45 eenheden met personeel van de Allied Air 
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Forces in de raf actief. De indeling van buitenlandse oorlogsvliegers in de faa bleef beperkt. 
Van de bezette Europese landen was alleen Nederland uiteindelijk met een eigen squadron in 
de Britse marinevliegdienst vertegenwoordigd. De buitenlandse oorlogsvliegers leverden wel-
iswaar de hele oorlog een waardevolle militaire bijdrage, maar kwantitatief gezien stelde deze 
allengs minder voor. De belangrijkste oorzaak hiervan was dat de Allied Air Forces in de loop van 
de oorlog nauwelijks nog in omvang toenamen. De zes landen waren nauwelijks in staat nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken. Zij konden alleen nieuw personeel werven door het overhevelen van 
militairen van andere onderdelen, het aantrekken van dienstplichtigen uit niet-bezette landen 
én het opnemen van Engelandvaarders uit bezet gebied. Het ging hierbij om zulke kleine aan-
tallen dat het zelfs moeite kostte de gevechtsverliezen in bestaande eenheden op te vangen. 
Tegen het einde van de oorlog, toen de totale personeelsomvang van de raf was gegroeid tot 
ruim een miljoen militairen, leverden de nauwelijks in omvang gegroeide buitenlandse contin-
genten daardoor numeriek nog slechts een zeer geringe bijdrage aan de totale gevechtskracht.2 

De schaarste aan personeel had directe consequenties voor de wijze van optreden. Hoewel 
de buitenlandse oorlogsvliegers aan alle mogelijke soorten gevechtsoperaties deelnamen, werd 
bijvoorbeeld in de loop van de oorlog hun aandeel in het strategische bombardementsoffen-
sief, dat gepaard ging met zeer zware verliezen, tot een minimum beperkt. Ook politiek gezien 
werden de Allied Air Forces mettertijd van steeds minder betekenis. Nadat de Verenigde Staten 
eind 1941 de oorlog aan Duitsland hadden verklaard, was het niet langer nodig Groot-Brittannië 
als de leider van een ‘grand coalition’ te bestempelen. Het land trok in de oorlog tegen Duits-
land nu samen op met een superpower, die beschikte over bijkans onuitputtelijke reserves aan 
grondstoffen en menskracht, waardoor de steun van de kleinere bondgenoten politiek, maar 
zeker ook militair, van steeds minder belang was. In dit opzicht legden de buitenlandse vlie-
gers na Pearl Harbor nauwelijks nog gewicht in de schaal. Veelzeggend is in dit opzicht wel dat 
Churchill in zijn toespraken na december 1941 nog slechts af en toe de Europese ballingen ter 
sprake bracht, terwijl ze voordien vrijwel in iedere redevoering werden opgevoerd. Het mili-
taire en politieke belang van de buitenlandse oorlogsvliegers voor de algemene geallieerde oor-
logvoering gold dus vooral in het begin van de oorlog en werd naarmate de oorlog voortschreed 
gaandeweg minder. 

Een veel grotere rol speelden de buitenlandse contingenten voor hun eigen land. Allereerst 
was er de publicitaire waarde. De gevechtsoperaties van de raf waren vanaf de eerste oorlogs-
dag volop in het nieuws. Er werd aandacht aan besteed in kranten, op de radio en in newsreels 
in de bioscopen. Overigens betrof dit vooral gevechtsacties die in het oog sprongen en bij het 
grote publiek tot de verbeelding spraken. Zo kregen de Poolse en Tsjecho-Slowaakse jachtvlie-
gers bij de verdediging van het Britse luchtruim in de zomer van 1940 veel publiciteit, terwijl de 
Nederlandse vliegtuigbemanningen die boven zee konvooibeschermingsvluchten uitvoerden, 
nauwelijks aandacht genereerden in de media. Voor de regeringen in ballingschap was media-
aandacht in propagandistisch opzicht waardevol. Wanneer de inzet van ‘hun’ oorlogsvliegers 
veelvuldig voor het voetlicht werd gebracht, dan bood het deze regeringen mogelijkheden om 
zich in de internationale politieke en militaire arena beter te profileren en hun positie daarin 
te verstevigen. Althans daar gingen zij van uit. Het valt echter te betwijfelen of dit ook echt het 
geval is geweest, omdat geen van de bezette Europese landen tijdens de oorlogsjaren aantoon-
bare invloed op de geallieerde besluitvorming heeft uitgeoefend. Veelzeggend is bijvoorbeeld 
dat de Poolse regering nul op het rekest kreeg om de Poolse Parachutistenbrigade in te zetten 
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bij de ondersteuning van de opstand in Warschau en dat de eenheid in plaats daarvan in actie 
kwam bij Arnhem tijdens operatie Market Garden. Vermoedelijk is van groter belang geweest 
dat de uitgeweken regeringen door de actieve oorlogsdeelname met eigen luchtstrijdkrachten 
hun niet al te hoge zelfvertrouwen konden opvijzelen. Met een eigen, duidelijk herkenbare 
deelname aan de luchtstrijd, creëerden zij het sentiment dat hun land een actieve bijdrage 
leverde aan de oorlogsinspanning. Dat was vooral ook in de bezette gebieden interessant. Het 
zou het verzet in het thuisland kunnen aanwakkeren en de werving van nieuw personeel in de 
vrije wereld kunnen vergemakkelijken. Ten slotte was de deelname aan de luchtstrijd door de 
Allied Air Forces nog in praktisch opzicht van belang. De oorlogsvliegers waren namelijk door 
hun actieve participatie in de luchtstrijd op de hoogte van de laatste stand der techniek, waar-
door hun kennis en ervaring uitstekend konden worden aangewend voor de naoorlogse weder-
opbouw van de eigen luchtstrijdkrachten. Dit kwam overigens niet alleen, zo bleek later, de 
militaire luchtvaart in de bezette Europese landen ten goede, maar ook de civiele luchtvaart, 
waarin veel oud-oorlogsvliegers na afloop van de Tweede Wereldoorlog een toekomst vonden.

Geallieerde oorlogsvliegers hadden een grote publicitaire waarde omdat zij vrijwel elke dag in actie kwamen. Ook het 
Nederlandse contingent haalde regelmatig de krant.
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Het Nederlandse aandeel

Ook de Nederlandse regering in ballingschap gaf in mei 1940, na aankomst in Londen, te kennen 
dat zij haar luchtvaartpersoneel wenste in te schakelen in de strijd tegen Duitsland. De vader-
landse strijdkrachten bestonden – in tegenstelling tot die van Groot-Brittannië – op dat moment 
nog slechts uit twee krijgsmachtdelen, de landmacht en de marine. Zij beschikten elk over een 
eigen vliegdienst, respectievelijk de Militaire Luchtvaart (ml) en de Marine Luchtvaartdienst 
(mld). Van beide ‘luchtwapens’ arriveerde een relatief kleine hoeveelheid vliegend personeel in 
Groot-Brittannië. In totaal ging het om ongeveer 160 militairen, die de kern vormden van het 
Nederlandse contingent dat deel ging uitmaken van de raf. Ondanks de oorlogsomstandighe-
den heeft de regering of militaire leiding geen moment overwogen – zoals de Noorse regering 
wel deed – om een gezamenlijke ‘luchtmachtstaf ’ te vormen en al het beschikbare vliegend per-
soneel, ongeacht het krijgsmachtdeel waartoe het behoorde, samen te voegen in één ‘oorlogs-
organisatie’. De bestaande scheiding tussen beide krijgsmachtdelen was (aan het begin van de 
oorlog) kennelijk te groot om een dergelijke optie serieus in beschouwing te nemen. In plaats 
daarvan zochten de marine en de landmacht ieder hun eigen weg. Lange tijd bleef daardoor de 
samenwerking beperkt tot de opleiding en plaatsing van nieuw personeel. Pas in de zomer van 
1944 ontstond wél een gezamenlijke organisatie, het Directoraat der Nederlandse Luchtstrijd-
krachten (dnlsk), dat was belast met de registratie, rekrutering en opleiding van al het luchtva-
rende Nederlandse personeel in Britse dienst en met het onderhouden van contacten met het Air 
Ministry. Dat pas zo laat een dergelijk orgaan in het leven werd geroepen, had vooral te maken 
met de angst bij de marine om de eigen mld te verliezen aan een nieuw te vormen zelfstandige 
staatsluchtmacht, waartoe al voor het uitbreken van de oorlog in Nederland stemmen waren 
opgegaan. Wanneer echter direct na aankomst in Groot-Brittannië was overgegaan tot de vor-
ming van een overkoepelende instantie, had dit tot een aanmerkelijk minder ‘verkokerd’ beleid 
geleid en tevens de communicatie met de Britse autoriteiten vergemakkelijkt. De wens van zowel 
de ml als de mld om zoveel mogelijk als een eigen entiteit de strijd voort te zetten en daarmee 
hun eigen identiteit te behouden, prevaleerde in 1940 echter boven het directe oorlogsbelang.

Dat de marineleiding weinig voelde voor een samensmelting, kwam niet alleen voort uit de 
vrees dat de mld zou worden ‘opgeslokt’ door een nieuw te vormen Nederlandse staatslucht-
macht. Wat zeker ook meespeelde was dat de mld zich in een aanmerkelijk gunstiger positie 
bevond dan de ml, omdat zij met overwegend gevechtsklaar personeel en eigen materieel naar 
Groot-Brittannië was uitgeweken. Daardoor kon al in juni 1940 een eigen eenheid in de raf, het 
320 Squadron, in het leven worden geroepen. Korte tijd later volgde nog de oprichting van het 
321 Squadron, maar deze eenheid moest na een halfjaar wegens personeelsgebrek alweer wor-
den opgeheven. Vanaf 1943 was de mld tevens vertegenwoordigd in de faa. In juni van dat jaar 
vond de oprichting plaats van een eigen eskader, het 860 Squadron, terwijl rond dezelfde tijd 
ook diverse marinejachtvliegers hun weg vonden naar reguliere faa-squadrons. Uiteindelijk 
diende 460 man van de marine in de Britse luchtstrijdkrachten, van wie er 390 voor het einde van 
de oorlog de operationele gelederen bereikten. De overgrote meerderheid hiervan vervulde zijn 
militaire dienst in de raf. Van deze groep was meer dan 310 man bij het 320 Squadron ingedeeld. 
Een handjevol anderen kwam in Britse raf-squadrons terecht. Bij de Britse tegenpool van de 
Nederlandse marinevliegdienst, de faa, diende een aanmerkelijk kleiner aantal oorlogsvliegers: 
in totaal 75 man. Van hen was het gros (55 man) actief bij het 860 Squadron. De marinevliegers 
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voerden aanvankelijk vrijwel uitsluitend ‘maritieme luchtvaarttaken’ uit. Dit was ook logisch 
omdat de mld’ers die in mei 1940 uit Nederland overkwamen specifiek voor deze werkzaamhe-
den waren opgeleid én met watervliegtuigen in Engeland waren gearriveerd. De marineleiding 
vond het ‘zichtbaar zijn’ en een directe deelname aan de bevrijding van Nederland echter van het 
allerhoogste belang. Vanuit dit perspectief is het verklaarbaar dat minister Furstner en de mari-
nestaf eind 1942 fel protesteerden tegen de plannen van de raf om het 320 Squadron te bestem-
men voor de onderzeebootbestrijding in de Golf van Biskaje en uit te rusten met (verouderde) 
Whitley-bommenwerpers. De Britse luchtmachtleiding bleek gevoelig voor de Nederlandse argu-
menten, waarna de marine-eenheid werd ondergebracht bij Bomber Command, waarbinnen veel 
meer zichtbaar kon worden opgetreden boven het Europese vasteland en dus ook Nederland. 

De beginsituatie voor de vliegdienst van de landmacht was veel minder rooskleurig. Het uit 
Nederland ontkomen ml-personeel bestond hoofdzakelijk uit leerling-vliegers die eerst hun 
opleiding nog moesten voltooien. Bovendien waren zij zonder materieel in Groot-Brittannië 
gearriveerd. Toch wilde ook de landmachtleiding coûte que coûte de eigen mensen bijeenhou-
den om te zijner tijd een eigen squadron in de raf te kunnen oprichten. Het voor de buitenwe-
reld zichtbaar ontplooien van het personeel kreeg bij dit krijgsmachtdeel dus eveneens voor-
rang. Het is daarom des te opvallender dat minister van Defensie Dijxhoorn het Britse aanbod 
om in Newfoundland een eigen militaire vliegschool op te zetten afwees. Naar zijn idee kleefden 
er te veel haken en ogen aan het voorstel. Achteraf bezien is hiermee een stap achteruit gezet. 
Wanneer de bewindsman wel had ingestemd met het Britse voorstel – zoals bijvoorbeeld de 

Een Mitchell van het 320 Squadron ondergaat groot onderhoud. De marine-eenheid was vrijwel de gehele oorlog 
actief onder Britse vlag.



Conclusie 375

Noren deden – dan waren de leerling-vliegers vermoedelijk bij elkaar gebleven en veel eerder 
voor operationele doeleinden beschikbaar gekomen. Nu restte er niets anders dan hen over te 
hevelen naar de mld. Tegelijkertijd was hierdoor ook de wens van de landmachtleiding om een 
eigen ml-eenheid in de raf te vormen voorlopig van de baan. De ml bestond nu immers alleen 
nog op papier en moest weer van de grond af aan worden opgebouwd. 

De wederopbouw van de ml in Engeland geschiedde door vanaf begin 1941 op gezette tij-
den kleine groepjes vrijwilligers uit de Irene Brigade bij de raf te detacheren voor het volgen 
van een vliegopleiding. Hun aantal groeide echter slechts zeer geleidelijk, omdat de landmacht, 
veel meer dan de marine, kampte met grote personeelstekorten. Slechts weinig in een vliegende 
functie geïnteresseerde militairen kregen daarom permissie over te stappen. Dit kwam niet 
zozeer door een gebrek aan belangstelling bij de landmachtmilitairen, maar vooral doordat op 
het Ministerie van Defensie (vanaf 1941 Ministerie van Oorlog) en bij de landmachtleiding de 
‘groene ambities’ – oftewel de vorming en instandhouding van de Irene Brigade – voorrang kre-
gen. Dit was ook begrijpelijk omdat de ml in de ogen van veel landmachtmilitairen bedoeld was 
als hulpwapen voor de militairen op de grond en niet als een zelfstandig opererend krijgsmacht-
onderdeel. Daardoor moest de aanwas al snel hoofdzakelijk komen van Engelandvaarders en 
vrijwilligers van overzee. Hierdoor waren er pas in de loop van 1943 voldoende nieuwe gevechts-
vliegers opgeleid om een eigen jachteskader op te richten. Anders dan vaak wordt verondersteld, 
was de invloed van prins Bernhard op dit proces beperkt. Hij bracht weliswaar de Nederlandse 
wensen bij een aantal sleutelfunctionarissen van de raf onder de aandacht, maar los daarvan 
diende ook Nederland, net als alle andere landen, ‘gewoon’ te voldoen aan een aantal standaard-
eisen. Er moest worden beschikt over een toereikend aantal gevechtsklare vliegers, voldoende 
reserves én eigen grondpersoneel, alvorens tot de oprichting van een ‘eigen’ jachteskader, het 322 
Squadron, kon worden overgegaan. Dat lukte pas veel later dan gepland, in juni 1943. Het duurde 
daarna nog tot begin 1944 voordat deze eenheid op het voorste plan ging meestrijden. 

Uiteindelijk kwamen 425 landmachtmilitairen in een vliegende functie in de raf terecht. 
Van hen bereikten er 235 voor het einde van de oorlog de operationele gelederen. Een fors aantal, 
ruim 100 man, diende voor kortere of langere tijd in een Britse eenheid. Nog meer personeel, 
ruim 125 man, werd voor de duur van de oorlog bij het 320 Squadron van de mld gedetacheerd. 
Hiertoe behoorden, behalve de al genoemde leerling-vliegers die in mei 1940 waren overgekomen 
naar Groot-Brittannië, een fors aantal via de Britse kanalen opgeleide oorlogsvliegers. Het ging 
hierbij om leerling-vliegers van de ml die tijdens de opleiding beter geschikt bleken voor het 
besturen van meermotorige vliegtuigen én om landmachtmilitairen die waren getraind voor de 
functies van waarnemer, vliegtuigtelegrafist en boordschutter. Slechts een kleine minderheid, 
bijna veertig man, diende uiteindelijk als jachtvlieger bij het ‘eigen’ 322 Squadron. In tegenstel-
ling tot het marinepersoneel, waren de ml’ers, doordat zij niet vanaf het begin van de oorlog de 
beschikking hadden over een eigen eenheid, dus veel meer verspreid over de verschillende raf-
onderdelen en dienden zij, zoals ook uit het voorgaande blijkt, vooral bij reguliere Britse een-
heden én het 320 Squadron. De legervliegdienst leverde daarmee dus een aanzienlijke bijdrage 
aan de instandhouding van de marine-eenheid. Een van de consequenties van deze fragmentatie 
was, dat het landmachtpersoneel actief meestreed in vrijwel alle denkbare gevechtsdisciplines. 
Hoewel onbedoeld, had dit als voordeel dat zo automatisch kennis kon worden vergaard over de 
laatste stand der techniek bij tal van inzetmogelijkheden van het geallieerde luchtwapen. Daar 
stond als nadeel tegenover dat de grote verspreiding van het ml-personeel de zichtbaarheid 
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voor de buitenwereld sterk verminderde. Zeker in publicitair opzicht waren het 320 Squadron 
en in mindere mate het 322 Squadron en het 860 Squadron daarom veel belangrijker voor de 
‘Nederlandse zaak’, dan de individuele vliegers die bij Britse eenheden waren ingedeeld. Enkel 
wanneer bij Britse reguliere eenheden ingedeelde oorlogsvliegers opmerkelijke prestaties lever-
den, waren zij ‘publicitair interessant’. Het tot zinken brengen van een onderzeeboot door flight 
lieutenant August van Rossum en zijn bemanning, in juli 1943, werd bijvoorbeeld wél breed uit-
gemeten in zowel de Britse als de Nederlandse pers.

Hoewel beide krijgsmachtdelen uiteindelijk dus met één of meer eenheden in de Britse lucht-
strijdkrachten waren vertegenwoordigd, was een belangrijk onderscheid tussen beide vlieg-
diensten dat het meeste landmachtpersoneel, niet alleen operationeel, maar ook administratief 
onder Brits bevel viel. Het maakte hierdoor deel uit van de rafvr, droeg het raf-uniform en 
viel onder het Britse straf- en tuchtrecht. De ml’ers waren door hun plaatsing bij de Britse strijd-
krachten de facto dus geheel afgesneden van het eigen krijgsmachtdeel. Het marinepersoneel 
daarentegen, viel alleen operationeel onder Brits bevel en bleef administratief ‘gewoon’ onder 
toezicht van de Nederlandse zeestrijdkrachten ressorteren. Daardoor liepen de marinevliegers 
in het eigen marine-uniform rond, terwijl de marine tevens de strafbevoegdheid over hen hield. 
Het is uiteraard begrijpelijk en verklaarbaar dat de marine, zeker gezien de oorlogsomstandighe-
den, trachtte zo veel mogelijk zeggenschap over het eigen personeel te behouden, maar achteraf 
bezien is dit geen verstandige en gelukkige keuze geweest. Door deze constructie verschilde de 
bedrijfsvoering van de mld-eenheden in de eerste oorlogsperiode namelijk aanmerkelijk van 

Een Swordfish van het 860 Squadron is zojuist geland op het glibberige dek van een merchant aircraft carrier op de 
Atlantische Oceaan.
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die van reguliere Britse squadrons. Zo namen, in tegenstelling tot wat in de raf gebruikelijk 
was, de Nederlandse commandanten aanvankelijk niet of nauwelijks deel aan gevechtsopera-
ties en werd volop vliegend personeel met een rang lager dan die van onderofficier ingezet. Het 
moreel leed daaronder. Toen dit medio 1943 ten koste dreigde te gaan van de gevechtskracht van 
het 320 Squadron, greep de Britse luchtmachtleiding in en werd de marineleiding gedwongen 
‘de bezem’ door het squadron te halen en de eenheid naar ‘Brits model’ om te vormen. Voortaan 
kwam een jonge, meevliegende commandant aan het roer en werd ook een tour of operations voor 
het marinepersoneel ingesteld. Tot dan toe kregen de marinevliegers in principe onbeperkt oor-
logsmissies opgedragen. In de praktijk was de administratieve zelfbeschikking van de marine 
dus uiterst beperkt en het was daarom een stuk praktischer geweest wanneer ook het mld-per-
soneel vanaf het begin van de oorlog gewoon bij de rafvr was ondergebracht. 

Van de in totaal ruim 900 man vliegend personeel streden er ongeveer 650 – de 625 oorlogs-
vliegers van de marine en landmacht kregen nog versterking van 25 knil-vliegers – uiteinde-
lijk in gevechtseenheden op het voorste plan. Qua professionaliteit deden zij niet onder voor 
collega’s van andere nationaliteiten. Dit is niet zo verwonderlijk. Veel Nederlandse vliegers die 
in mei 1940 in Groot-Brittannië belandden, vooral die van de mld, waren al tamelijk ervaren 
doordat zij in Nederland een grondige opleiding hadden genoten én al enige tijd voor het begin 
van de oorlog waren gebrevetteerd. Voorts bereikten de tijdens de oorlog gerekruteerde en opge-
leide vrijwilligers voor het grootste gedeelte via Britse kanalen de operationele gelederen. Hun 
trainingsstandaard was daardoor van hetzelfde niveau als dat van hun collega’s uit Groot-Brit-
tannië, Canada, Australië en andere Gemenebestlanden. De meest aansprekende Nederlandse 
gevechtsresultaten werden vooral in de tweede oorlogshelft behaald. Dit kwam vooral doordat 
in de eerste oorlogsfase nog slechts één Nederlandse eenheid actief was in de raf, het 320 Squa-
dron. Deze was, zoals gezegd, in deze periode nog belast met een maritieme oorlogstaak, waar-
voor het moest terugvallen op sterk verouderd materieel. Tijdens de offensieve operaties die in 
het kader van het antischeepvaartoffensief werden uitgevoerd, konden daardoor nauwelijks 
klinkende successen worden geboekt. In andere disciplines was de Nederlandse bijdrage aan-
vankelijk zo goed als nihil. Zo zijn bijvoorbeeld geen jachtvliegers tijdens de Slag om Engeland 
ingezet. Mede hierdoor bracht Nederland – in tegenstelling tot de andere buitenlandse contin-
genten – geen luchtazen voort. 

Vanaf 1943 volgde een kentering. Behalve dat het 320 Squadron ging beschikken over modern 
materieel en voortaan werd belast met het uitvoeren van tactische bombardementen op land-
doelen, werden de Nederlandse luchtstrijdkrachten versterkt met twee nieuwe eenheden, het 
322 en het 860 Squadron. Daarnaast was een groeiend aantal Nederlandse oorlogsvliegers op 
individuele basis bij Britse eenheden ingedeeld. Dankzij de grotere aantallen Nederlandse oor-
logsvliegers die nu aan de luchtstrijd deelnamen, de meer aanvallende taken en het veel betere 
materieel waarmee werd geopereerd, konden zij nu vaker aansprekende successen boeken. Zo 
waren de bemanningen van het 320 Squadron betrokken bij het in puin gooien van een belang-
rijk Duits hoofdkwartier bij het dorpje La Caine in Normandië in juni 1944, hadden de jacht-
vliegers van het 322 Squadron een belangrijk aandeel in de vernietiging van meer dan honderd 
vliegende bommen, v-1’s, tussen juni en augustus 1944 boven Zuid-Engeland en bevestigden bij 
Britse eenheden ingedeelde vliegers hun kwaliteiten door onder meer de nagenoeg totale ver-
nietiging van een spoorwegemplacement bij Fontainebleau in juli 1944. Kwalitatief gezien ston-
den de Nederlandse oorlogsvliegers dus hun mannetje. Kwantitatief is het Nederlandse aandeel 
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aan de luchtstrijd boven West-Europa echter van geringe betekenis geweest. De Nederlandse 
luchtstrijdkrachten in Groot-Brittannië telden nooit meer dan enkele honderden oorlogsvlie-
gers. Dit aantal was vanzelfsprekend veel te gering om een betekenisvolle militaire bijdrage aan 
de luchtstrijd te kunnen leveren. Politieke zeggenschap kon er evenmin door worden verwor-
ven; de regering in ballingschap kon in de oorlogspraktijk op geen enkele wijze de geallieerde 
besluitvorming beïnvloeden. Het was vooral in publicitaire zin dat de Nederlandse oorlogsvlie-
gers van nut waren en dan in het bijzonder voor hun eigen land. De eigen regering kon zich op 
deze manier troosten met de gedachte dat er ‘echt’ werd meegedaan aan de strijd tegen nazi-
Duitsland. Tevens werd er zo hoop en vertrouwen geboden aan landgenoten in bezet gebied. 

De Nederlandse oorlogsvlieger

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stamde het vliegend personeel in Nederland, 
net als in Groot-Brittannië, grotendeels uit gegoede kring en was het opgegroeid in een stede-
lijke omgeving. Tijdens de oorlogsjaren veranderde dit beeld nauwelijks. Ook het gros van de na 
mei 1940 toegetreden vrijwilligers was afkomstig uit het westen van het land en meer specifiek 
uit een van de drie grote steden; Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. De reden hiervoor is rela-
tief eenvoudig. Om de opleiding voor de functie van vlieger of waarnemer met succes te kunnen 
voltooien, waren een middelbare schoolopleiding en kennis van de Engelse taal noodzakelijk; 
in de dichterbevolkte regio’s in Nederland waren nu eenmaal meer mogelijkheden tot het vol-
gen van onderwijs dan op het platteland. Het was om dezelfde reden evenmin opzienbarend 
dat de meeste vrijwilligers uit de betere sociale milieus afkomstig waren. Alleen voor kinderen 
uit meer welvarende gezinnen behoorde het in de eerste helft van de twintigste eeuw immers 
financieel tot de mogelijkheden een voortgezette schoolopleiding te volgen. Gezien de hogere 
moeilijkheidsgraad van de vlieg- en waarnemeropleidingen en ook de hogere status van deze 
beide functies ten opzichte van die van vliegtuigtelegrafist en boordschutter, was het verder 
logisch dat vooral vliegers en waarnemers uit de burgerlijke elite en de hogere burgerij voort-
kwamen. De vliegtuigtelegrafisten en boordschutters kwamen vaker uit de middenklasse en de 
kleine burgerij. De Nederlandse oorlogsvliegers waren dus niet, zoals in veel raf-literatuur is 
beschreven, ‘from all walks of life’ afkomstig, maar kwamen vooral uit het midden- en hogere 
segment van de samenleving. Verder verschilde ook hun religieuze achtergrond maar weinig 
met de situatie van voor de oorlog, zij het dat er onder de oorlogsvliegers verhoudingsgewijs veel 
joodse jongemannen en weinig katholieken waren. Joodse jongemannen vluchtten vooral voor 
de vervolging. Dat het percentage katholieke oorlogsvliegers onder het landelijk gemiddelde 
lag, kwam wederom doordat de meeste oorlogsvliegers afkomstig waren uit het overwegend 
protestantse westen van het land.

Hoewel de sociale en geografische herkomst van de oorlogsvliegers dus niet erg verschilde 
van die van de vooroorlogse generatie militaire vliegers, was hun instelling wel totaal anders. 
Zij meldden zich vooral aan als vrijwilliger voor een vliegende functie, omdat zij op een actieve, 
directe manier, wilden bijdragen aan de bevrijding van het vaderland. Vaderlandsliefde was 
hierbij een belangrijke beweegreden. In tegenstelling tot de militaire vliegers uit de vooroor-
logse jaren, was de affiniteit van de (nieuwe) oorlogsvliegers met de luchtvaart beperkter. Net 
als veel van hun collega’s uit Groot-Brittannië en de Gemenebestlanden koesterden zij welis-
waar interesse voor de (militaire) luchtvaart en techniek in het algemeen, maar waren zij niet, 
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zoals veel vooroorlogse vliegers, eraan ‘verslingerd’. Vliegen was voor hen vaak geen passie. Zij 
beschouwden het vooral als een effectieve manier om een bijdrage aan de gewapende strijd te 
leveren. De oorlogsvliegers waren, kortom, eerst vechter en daarna pas vlieger. Bij de vooroor-
logse generaties was juist het omgekeerde het geval. Al met al kan echter worden gesteld dat 
de Nederlandse oorlogsvliegers op de meeste punten gelijkenis vertoonden met hun voorgan-
gers uit vredestijd, maar dat zij wel op een meer zakelijke en veel minder gepassioneerde manier 
tegen de vliegerij aankeken. 

De ruim 900 Nederlandse oorlogsvliegers belandden op allerlei verschillende manieren in 
Groot-Brittannië. Er kunnen in dit opzicht vijf hoofdgroepen worden onderscheiden. Allereerst 
waren er de al genoemde ‘beroepsvliegers’ die in mei 1940 vanuit Nederland in Groot-Brittannië 
arriveerden. Dit contingent kreeg versterking van een flinke hoeveelheid militair personeel – een 
kleine 100 man – dat eveneens in mei 1940 Nederland had verlaten, maar zich pas in Groot-Brit-
tannië vrijwillig voor een vliegende functie aanmeldde. Het merendeel van hen was afkomstig 
van de marine, omdat de landmacht – zoals al aangegeven – met zulke grote personeelstekorten 
kampte, dat militairen van dit krijgsmachtdeel die wilden overstappen hiervoor vaak geen toe-
stemming kregen. Nog meer oorlogsvliegers, bijna 225 man, kwamen uit Nederlands-Indië over. 
Slechts een klein deel hiervan, ruim 40 man, reisde al voor het uitbreken van de oorlog in het 
Verre Oosten naar Groot-Brittannië. De overgrote meerderheid vertrok pas na de aanval op Pearl 
Harbor – eind 1941 – richting West-Europa. Het ging hierbij voornamelijk om marinepersoneel. 
Voorts kwam nog een deel van de vrijwilligers over uit onbezet gebied. Ruim 150 van hen traden 
als vrijwilliger toe tot de vliegende gelederen na te zijn opgeroepen voor de vervulling van hun 
dienstplicht. Zij waren afkomstig uit onder meer Canada, Groot-Brittannië en de Verenigde Sta-
ten, alsook uit een aantal meer exotische landen. Tot slot waren er nog ongeveer 220 Engeland-
vaarders die toetraden tot de raf en de faa. Met uitzondering van diegenen die met een bootje 
over de Noordzee ontsnapten, bereikten zij vaak pas na een lange reis met veel oponthoud via 
Zuid-Europa of Scandinavië de eindbestemming. In tegenstelling tot wat wel eens wordt ver-
ondersteld, kwam dus niet de meerderheid van de oorlogsvliegers uit bezet gebied over, maar 
belandde een aanzienlijke hoeveelheid personeel via Nederlands-Indië in Groot-Brittannië en 
stapte bij de marine veel personeel over van een varende naar een vliegende functie. Het aantal 
Nederlanders in den vreemde dat na de ontvangst van de oproep tot het vervullen van de dienst-
plicht toetrad, mag, gezien de grote hoeveelheid energie die van regeringswege hierin werd 
gestoken, als gering worden bestempeld.

Zoals gezegd, bereikten slechts 650 Nederlandse jongemannen – een kleine 72% van het 
totale aantal Nederlanders dat tussen 14 mei 1940 en 1 januari 1945 toetrad tot de raf of de faa 
– ook daadwerkelijk voor het einde van de oorlog de operationele gelederen. Dit kwam onder 
meer doordat van de Engelandvaarders een flink percentage pas in de loop van de oorlog na 
een lange reis met veel hindernissen in Groot-Brittannië arriveerde. Daardoor hadden zij hun 
opleiding vaak nog niet voltooid toen de oorlog in mei 1945 in Europa ten einde kwam. Voor hen 
die wél tijdig de operationele gelederen bereikten, was de oorlogsvliegerij een levensgevaarlijke 
bezigheid. De kans om te sneuvelen of te verongelukken was vrijwel continu aanwezig. Boven 
vijandelijk gebied kwam het gevaar vooral van Flak en (nacht)jagers. In het (verduisterde) Britse 
luchtruim waren de risico’s te verongelukken eveneens constant aanwezig. Uiteindelijk verloor 
bijna een derde van alle operationele Nederlandse oorlogsvliegers, in totaal 206 militairen, het 
leven bij de uitoefening van zijn gevechtstaak. Dit is vergelijkbaar met de algemene verliescij-
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fers van de raf. In de praktijk hadden oorlogsvliegers, als er echt iets mis ging, maar weinig 
overlevingskansen. Illustratief hiervoor is dat slechts 34 Nederlandse oorlogsvliegers hun vlieg-
tuigcrash in bezet gebied konden navertellen. Van hen wisten er 7 uit vijandelijke handen te 
blijven en na vaak avontuurlijke omzwervingen uiteindelijk weer de eigen linies te bereiken. 
De andere 27 verdwenen voor langere of kortere tijd in krijgsgevangenschap. Zij ondernamen 
diverse ontsnappingspogingen, maar slechts in één geval was die ook daadwerkelijk succesvol. 
Jachtvlieger Bob van der Stok slaagde erin om bij een massale ontsnapping in maart 1944 uit 
een Duits krijgsgevangenkamp Groot-Brittannië weer te bereiken. Dat van de 76 ontsnappers bij 
deze uitbraak juist hij en twee Noren uit Duitse handen wisten te blijven, was geen toeval. Het 
had er alles mee te maken dat Van der Stok en zijn Scandinavische collega’s zich als ‘continen-
tale Europeanen’ veel gemakkelijker door bezet gebied konden bewegen. Voorts speelde hier ook 
weer de grote gevechtsbereidheid van de Europese ballingen een rol. Zij zochten daardoor veel 
vaker actief naar wegen om te kunnen terugkeren naar Groot-Brittannië en opnieuw de wapens 
op te pakken, terwijl nogal wat gevangenen uit de Angelsaksische landen er de voorkeur aan 
gaven de oorlog achter het prikkeldraad ‘uit te zitten’.

In het dagelijkse leven werd het gemoedelijke, tamelijk comfortabele bestaan op de grond, 
dat zich bovendien bijna altijd ver van het oorlogsgeweld afspeelde, afgewisseld met korte peri-
odes van intense spanningen tijdens de vliegoperaties zelf. Dit veroorzaakte bij de betrokkenen 
grote lichamelijke en geestelijke stress. Oorlogsvliegers probeerden zich hier op twee manieren 
tegen te wapenen. Sommigen namen een fatalistische houding aan. Zij gaven niet langer toe aan 
hun angstgevoelens en bagatelliseerden de risico’s en gevaren. Anderen grepen alles aan in een 
poging het noodlot te ontlopen, onder meer door houvast te zoeken in een nauwgezette planning 
en uitvoering van de gevechtsoperaties, in het omklemmen van bepaalde rituelen en gebruiken 
en in het werken volgens vaste patronen. Overigens sloten beide houdingen elkaar niet uit. Een 
oorlogsvlieger kon bijvoorbeeld gemakkelijk een fatalistische visie hebben en tegelijkertijd ook 
erg bijgelovig of nauwgezet zijn. Een enkeling kon de grote spanningen die gepaard gingen met 
oorlogsvliegerij niet aan. Wanneer een periode van rust niet genoeg was, werden deze oorlogs-
vliegers in de regel overgeplaatst naar een psychisch minder belastende functie. Diegenen die 
op niet-medische gronden nog langer weigerden te vliegen, kregen het predicaat lack of moral 
fibre (lmf) opgeplakt. Van lmf betichte vliegers werden voor het front van de troep ontdaan 
van hun ‘strepen’ en overgeplaatst naar een grondeenheid of oneervol ontslagen. Ook enkele 
Nederlandse oorlogsvliegers overkwam dit. mld’ers werden via de eigen kanalen ‘afgevoerd’. 
Voor personeel dat was gedetacheerd in de rafvr lag het moeilijker. Het Air Ministry wenste 
dat ook de Nederlandse autoriteiten een ferme houding aannamen door een vlieger – wanneer 
lmf bewezen werd geacht – te ontslaan en zijn vliegbrevet af te nemen. Ten minste één keer is 
dit evenwel niet gebeurd. Het totale aantal lmf-gevallen onder de Nederlandse oorlogsvliegers 
bleef, net als elders in de raf en de faa, uiteindelijk tot een handjevol oorlogsvliegers beperkt, 
hetgeen andermaal aantoont dat zij goed gemotiveerd waren en bereid waren grote persoonlijke 
risico’s te lopen.

Bij de uitvoering van de gevechtsmissies opereerden Nederlandse oorlogsvliegers, behalve 
boven Duitsland, ook veelvuldig boven bezet gebied. Hoewel in onder meer het Franse, Belgische 
en Nederlandse luchtruim sprake was van verscherpte regelgeving, was het niet te vermijden dat 
bij beschietingen en bombardementen burgerslachtoffers vielen. De oorlogsvliegers waren zich 
hier terdege van bewust. Toch leidde dit vrijwel nooit tot grote morele bezwaren om gevechtsop-
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drachten uit te voeren. Zelfs bij het aanvallen van zwaar verdedigde doelen in de onmiddellijke 
nabijheid van bewoonde gebieden in Nederland zelf, uitten de oorlogsvliegers van de ml en de 
mld vooraf nauwelijks bedenkingen in het openbaar. De meest voor de hand liggende verkla-
ring hiervoor is dat zij in veel gevallen in het ongewisse bleven over de uitwerking van een aanval 
en doordat in de luchtoorlog voortdurend sprake was van een grote afstand tussen de vlieger en 
zijn (mogelijke) slachtoffers. Doeltreffend bombarderen vanaf grote hoogte bracht het gevoel 
teweeg dat niet op specifieke individuen werd gemikt. Daarnaast probeerden oorlogsvliegers, 
om niet in gewetensnood te komen, vaak te accentueren dat zij orders van hogerhand opvolg-
den. Ook beklemtoonden zij keer op keer de rechtvaardigheid van de oorlog en werd evenmin 
nagelaten te onderstrepen dat zij vanuit moreel oogpunt gezien aan de goede kant stonden. Ook 
het dehumaniseren, oftewel het ‘ontmenselijken’ van de vijand, en het benaderen van de oorlog 
als een sportieve uitdaging, waren ‘middelen’ om morele dilemma’s en schuldgevoelens naar de 
achtergrond te drukken. 

Om zich af te reageren leidden de vliegtuigbemanningen op de grond een tamelijk losban-
dig bestaan, waarbij typische masculiene verschijnselen als overmatig alcoholgebruik, ketting-
roken, rokkenjagen en prostitueebezoek veelvuldig voorkwamen. De mogelijkheden om zich op 
het vliegveld zelf uit te leven waren evenwel beperkt, vooral omdat de scheiding tussen officieren 
en onderofficieren en die tussen mannen en vrouwen zo strikt mogelijk in stand werd gehou-
den. Veel oorlogsvliegers zochten daarom hun vertier buiten het vliegveld. Pubs in de directe 
omgeving van de basis waren de hele oorlog immens populair. Nog meer gold dit voor Londen, 
waar haast onbeperkte mogelijkheden op uitgaansgebied te vinden waren. Door buiten de basis 

Nederlandse vrijwilligers krijgen tijdens hun basisopleiding uitleg over de werking van een vliegtuigmotor.  
Uiteindelijk dienden 650 Nederlanders in gevechtsfuncties bij de raf en de faa.
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de zinnen te verzetten, konden de oorlogsvliegers niet alleen de bestaande rangverschillen laten 
voor wat ze waren, maar ook de spanning, stress en de doodsangst waarmee militaire missies 
steevast waren omgeven, voor even van zich afzetten. Anderen gingen een relatie aan met een 
 – meestal Britse – vrouw. Bij ten minste 27% van de 650 operationele oorlogsvliegers resulteerde 
dit nog tijdens de oorlog in een huwelijk. Voor meer dan 20% van de tijdens de oorlog getrouwde 
echtparen was de vreugde van korte duur, omdat de oorlogsvlieger – soms al na een paar weken 
– sneuvelde. Dat in zulke onzekere tijden toch nog zo’n groot aantal oorlogsvliegers een seri-
euze relatie en zelfs een huwelijk aangingen, was niet alleen het gevolg van een lichamelijke en 
geestelijke aantrekkingskracht tussen de oorlogsvlieger en de vrouw. Het had ook te maken met 
het feit dat zij zo veel mogelijk wilden ontsnappen aan alles wat maar enigszins te maken had 
met het militaire leven en de gevaren en risico’s die daaraan verbonden waren. Verder speelde 
mee dat veel Nederlandse oorlogsvliegers veelal zonder familie en naasten in Groot-Brittannië 
verbleven en zich daardoor geïsoleerd en ontheemd voelden.

Nadat in mei 1945 in Europa de wapens tot zwijgen waren gekomen, wenste de overgrote 
meerderheid van de oorlogsvliegers zo snel mogelijk de militaire dienst te verlaten. Het gros 
van hen had enkel en alleen dienstgenomen om het einde van de oorlog te bespoedigen en wilde 
daarom – hoewel zij vaak geen diploma’s konden overleggen – weer direct terugkeren naar de 
burgermaatschappij. Slechts relatief weinig oorlogsvliegers, een kleine 170 man, bleven het 
militaire uniform trouw en traden in beroepsdienst. Op de langere termijn waren de ervaring 
en expertise van de oorlogsveteranen voor de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijd-
krachten dus van beperkte betekenis. Op korte termijn was hun invloed wel aanzienlijk. Het 
Nederlandse luchtwapen moest in 1945 immers weer vanaf de grond af aan worden opgebouwd. 
Veel vooroorlogs beroepspersoneel had het voornaamste deel van de oorlog doorgebracht in 
krijgsgevangenschap en kampte daardoor met een grote kennisachterstand. De oorlogsvlie-
gers waren zodoende de uitverkorenen om de wederopbouw van de mld en de ml te leiden. 
Bijna alle sleutelposities bij beide vliegdiensten werden in de eerste naoorlogse jaren dan ook 
bezet door ex-oorlogsvliegers. Dit gold in het bijzonder voor functies die te maken hadden met 
nieuwe ontwikkelingen op (militair) luchtvaartgebied, zoals de invoering van straalvliegtui-
gen en de introductie van de dekvliegerij. Ook op het gebied van vliegveiligheid speelden oud-
oorlogsvliegers een leidende rol. 

Dit wil overigens niet zeggen dat zij er vrijwillig voor kozen om de kar te trekken bij de 
wederopbouw. Veel veteranen bleven na 1945 voorlopig in dienst omdat zij hiertoe werden 
gedwongen op basis van hun contract. Op deze manier stroomde de tijdens de oorlogsjaren 
opgebouwde kennis tussen 1945 en 1950 slechts geleidelijk de krijgsmacht uit en kon bovendien 
nog veel van de opgedane expertise worden overgedragen aan de eerste naoorlogse generaties 
beroepsmilitairen. Van degenen die zich uiteindelijk wisten los te weken uit de militaire dienst, 
zocht ruim een derde (34%) zijn heil in de burgerluchtvaart. Nog al wat ex-gevechtsvliegers 
(ruim vijftig) belandden bijvoorbeeld bij de klm. Verder waren er veteranen die hun toekomst 
zochten bij een andere luchtvaartmaatschappij in binnen- of buitenland, een betrekking als 
instructeur aanvaardden of in de kleine luchtvaart actief werden. Ook de burgerluchtvaart pro-
fiteerde daardoor in belangrijke mate van de tijdens de oorlog opgebouwde kennis en ervaring. 
Bijna twee derde zegde de vliegerij vaarwel en pakte een professie in een andere beroepssector 
op. Deels kwam dit doordat voor ex-boordschutters, -vliegtuigtelegrafisten en -waarnemers 
in de civiele en militaire luchtvaart nauwelijks vliegende functies voorhanden waren. Veel 
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belangrijker was echter dat zij zich, nu de oorlog ten einde was, op een maatschappelijke car-
rière in een heel andere beroepssector wensten te richten. Dit is geheel in lijn met de eerdere 
constatering dat veel van de oorlogsvliegers de luchtvaart niet als een passie beschouwden. 

Ondanks dat met het einde van de oorlog het risicovolle bestaan tot het verleden behoorde, 
bleef de oorlogstijd bij vrijwel alle betrokkenen een belangrijke rol spelen in hun verdere leven. 
Nog vele decennia nadien werkte deze in tal van facetten – direct of indirect – door in hun 
bestaan. Doordat veel oorlogsvliegers bijvoorbeeld in 1940 hun studie voortijdig hadden moeten 
afbreken of hun baan plotseling vaarwel hadden moeten zeggen, moesten zij met een flinke ach-
terstand de arbeidsmarkt (weer) betreden. Voorts konden veel ex-militairen in eerste instantie 
maar moeilijk hun draai vinden in de, in hun ogen, benauwende en sterk gereguleerde Neder-
landse samenleving. Deze rusteloosheid is er waarschijnlijk mede de oorzaak van geweest dat 
een groot aantal oorlogsvliegers na 1945 een toekomst zocht buiten de landsgrenzen. De beslis-
sing hiertoe werd nog vergemakkelijkt doordat velen met een Britse vrouw waren getrouwd én 
doordat emigratie na de oorlog van overheidswege werd gestimuleerd. Los hiervan kampten 
nogal wat voormalige oorlogsvliegers met de mentale of fysieke gevolgen van hun soms hef-
tige oorlogservaringen. Professionele hulp kregen zij echter nauwelijks, omdat deze in de eerste 
decennia na de Tweede Wereldoorlog nog amper beschikbaar was én doordat veel voormalige 
oorlogsvliegers buiten het bereik van de hulpinstanties waren geraakt door hun vertrek naar 
het buitenland. Nog vaker kwam het echter voor dat zij zelf helemaal niet in aanmerking wens-
ten te komen voor hulp. Veel veteranen kregen naar hun idee – behoudens een korte periode 
direct na de Tweede Wereldoorlog – maar weinig erkenning voor hun daden van de Nederlandse 
bevolking. Dit kwam ook omdat zij weinig zichtbaar waren als groep. Pas vanaf het einde van de 
jaren tachtig, toen langzaam maar zeker het veteranenbeleid in Nederland gestalte kreeg, was er 
sprake van groeiende appreciatie. De gelederen van de oorlogsvliegers begonnen toen inmiddels 
echter behoorlijk uit te dunnen. 

Hoewel de Nederlandse oorlogsvliegers uiteindelijk slechts een geringe invloed op het 
eigenlijke oorlogsverloop hebben uitgeoefend, verdienen zij grote waardering voor hun inzet. 
Zij getroostten zich grote moeite om Groot-Brittannië te bereiken en liepen bij de taakuitvoe-
ring een zeer aanzienlijke kans om te sneuvelen of te verongelukken. Dit weerhield hen er niet 
van om zich geheel op vrijwillige basis aan te sluiten bij de Nederlandse luchtstrijdkrachten. 
Vaderlandsliefde, zucht naar avontuur en ongeremde drang om actief aan de strijd deel te 
nemen waren de voornaamste beweegredenen. Het gevaar daarbij de dood te vinden namen zij 
op de koop toe. “Wanneer het zal zijn, het zal zijn met vreugde. Met eere zal ik er prijs op richten 
indien mijn sterven van eenige waarde kan zijn voor Ons Vaderland en Onze Koningin”, schreef 
student Jo Bootsma in oktober 1940 aan zijn broer.3 Bootsma was een van de bijna 235 Neder-
landse oorlogsvliegers die, van huis en haard verdreven en vaak nog nauwelijks volwassen, op 
het voorste plan deelnamen aan de strijd, en die deze inzet met de hoogste prijs moesten betalen. 
Aan het begin van dit boek is de vraag gesteld of Klaas Norel een niet al te romantisch en ver-
heerlijkend beeld heeft geschetst van de Nederlandse oorlogsvliegers. Welnu, dat zijn verhalen 
behoorlijk zijn geromantiseerd moge duidelijk zijn. Maar Norel had het wel bij het rechte eind 
als het gaat om de motivatie, doortastendheid en dapperheid van de oorlogsvliegers. Dat is aan 
geen enkele twijfel (meer) onderhevig. De ‘Norel-achtige’ titel van dit boek – ‘Eenige Wakkere Jon-
gens’ – is wat dat betreft meer dan op zijn plaats.
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Al dagen stond de afspraak dik onderstreept in mijn agenda: ‘2 mei 1997, 14.00 uur: Hotel Cen-
tral, Den Bosch. Interview met Rudi van Daalen Wetters, ex-raf’. Het onderhoud met de in de 
Verenigde Staten wonende voormalige oorlogsvlieger had niet alleen tot doel diens oorlogser-
varingen vast te leggen voor het nageslacht, maar ook om uit te vinden of een integrale stu-
die over Nederlandse oorlogsvliegers tijdens de Tweede Wereldoorlog haalbaar was. Het idee 
daarvoor was mij aangedragen door dr. Jan Janssen, het hoofd van de toenmalige Sectie Lucht-
machthistorie (slh). Hij opperde ‘iets te doen met de oorlogsvliegers in Engeland’. Ik moest het 
volgens Jan Janssen goed aanpakken en er ook ‘gelijk een proefschrift van maken’. De ontmoe-
ting overtrof alle verwachtingen. De voormalige Spitfire-vlieger bleek graag over de oorlogstijd 
te praten. Bijna drie uur lang was hij onafgebroken aan het woord. Toen ik vol adrenaline van 
zijn indrukwekkende verhaal weer buiten stond wist ik het zeker: hier moest inderdaad iets mee 
worden gedaan. Gelukkig was prof. dr. Herman Amersfoort, buitengewoon hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam én verbonden aan de Instituut voor Militaire Geschiedenis (img) 
van de Koninklijke Landmacht bereid zich als promotor aan het project te verbinden, terwijl Jan 
Janssen instemde om op basis van zijn uitvoerige kennis van de geschiedenis van het luchtwa-
pen als copromotor op te treden. Het zou een project van lange adem worden. Doordat ik vanaf 
eind jaren negentig volledig in beslag werd genomen door andere projecten, lagen de werk-
zaamheden voor de dissertatie na een eerste onderzoeksfase geruime tijd zo goed als stil. Het 
duurde uiteindelijk tot 2011 voordat de directeur van het nimh, drs. Piet Kamphuis, het project 
weer prominent op de agenda van het instituut plaatste. Vanaf dat moment ging het snel met als 
resultaat dat op 15 november 2013 ‘Eenige Wakkere Jongens’ als proefschrift aan de Universiteit van 
Amsterdam kon worden verdedigd.

Dit boek is het product van een intensieve samenwerking. Vanzelfsprekend ben ik in de 
eerste plaats grote dank verschuldigd aan Herman Amersfoort en Jan Janssen voor hun inzet, 
advies en professionele begeleiding. Datzelfde geldt voor de leden van de promotiecommissie: 
prof. dr. J.C.H. Blom, dr. R.J. van Ginkel, prof. dr. W. Klinkert, prof. dr. J.S. van der Meulen, prof. 
dr. P. Romijn en prof. dr. B. Schoenmaker. Zij lazen het manuscript kritisch door. Voordat het 
echter zover was kon ik binnen het nimh veelvuldig gebruikmaken van de kennis en exper-
tise van mijn collega’s. Drs. Piet Kamphuis, drs. Rolf de Winter en prof. dr. Jan Hoffenaar lie-
ten hun licht schijnen over het volledige manuscript. Laatstgenoemde speelde bovendien een 
belangrijke rol bij de dagelijkse aansturing van het project. Verder las prof. dr. Petra Groen het 
hoofdstuk over de achtergrond van de oorlogsvliegers grondig door en becommentarieerde drs. 
Erwin Rossmeisl de paragraaf over de oorlogsvliegers in krijgsgevangenschap. Belangrijke steun 
leverden ook bureauredacteur drs. Michael Horrée en cartograaf Louis Kaulartz. Horrée redi-
geerde op zijn vertrouwde en consciëntieuze wijze het hele manuscript. Kaulartz had een grote 
hand in de vormgeving van het boek door de vervaardiging van de gedetailleerde kaarten en 
tabellen. Verder speelde hij een belangrijke rol bij het selecteren en bewerken van het beeldma-
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teriaal. Een apart woord van dank is eveneens op zijn plaats voor Teus Mejan ma. Hij vormde 
mijn ‘werkarchief ’ om tot de collectie 726 van het nimh. Daardoor kon het in de loop der jaren 
verzamelde materiaal op verantwoorde wijze in het boek worden geannoteerd. Voorts leverden 
dr. Thijs Brocades Zaalberg, drs. Stephan Deiters, drs. Richard van Gils, Henk Kauffman en drs. 
H. Roozenbeek waardevolle assistentie. Verder slaagde Mark Vollmer van de Sectie Vertalingen 
van de Defensiestaf erin onder grote tijdsdruk een mooie Engelse vertaling van de samenvatting 
te produceren. Uitgeverij Boom toonde zich bereid dit boek uit te geven en heeft zoals gebruike-
lijk puik werk afgeleverd. De contacten met Geert van der Meulen en Aranka van der Borgh van 
de uitgeverij liepen als vanouds soepel. Dat kan ook worden gezegd van de samenwerking met 
Boekhorst Design, dat op professionele wijze de opmaak van het boek verzorgde.

Voor het onderzoek van ‘Eenige Wakkere Jongens’ zijn met enkele tientallen veteranen inter-
views afgenomen. Ondanks hun hoge leeftijd en soms broze gezondheid, deden zij zonder uit-
zondering alles wat in hun vermogen lag om het project verder te helpen. Sommigen gingen 
er tijdens interviews zelfs toe over diep weggestoken herinneringen en zeer persoonlijke erva-
ringen te delen, hetgeen af en toe tot met emoties gepaard ging. Zonder hun enthousiasme en 
bereidwilligheid zou het nooit zijn gelukt om zo veel persoonlijke ervaringen in het boek te ver-
werken. Het is daarom des te spijtiger dat de meesten inmiddels zijn overleden en geen kennis 
meer kunnen nemen van het eindresultaat. Ook talloze familieleden van voormalige oorlogsvlie-
gers, (amateur)historici en andere specialisten staken de helpende hand toe. Van hen nam Jac-
ques Bartels gehele boek nauwgezet door en voorzag het van opbouwende kritiek. Dat deed ook 
luitenant-kolonel Joris van Esch mmas msc bij enkele van de inleidende hoofdstukken. Voorts 
onderwierp Henny Meijer als specialist op het gebied van onderscheidingen de paragraaf over 
het decoratiebeleid aan een kritische blik. Anderen die medewerking verleenden waren: Everard 
Bakker, Hans Bakker, Arno Bastin, Theo Boiten, Gerard Bielfeldt, Gerard Brand, Gerard Casius, 
dr. Agnes Dessing, Ben van Drogenbroek, Herbert Fontijn, ing. Nico Geldhof, Frits Gerdessen, 
Jan Hagens, dr. Ulrich Hermanns, Hans Jehee, Eddy Jonker, adjudant-onderofficier Geert Jon-
ker, Mike Kerkhove, Jan Kloos, Olfert Lap, John Loos, Bas Maathuis, Arthur Marfleet, Malcolm 
Mason, Karel Meester, Dirk Megchelse, Pieter Meijers, Rob van Mesdag, Coert Munk, Hans 
Nauta, Rudy Ockerse, Rob Philips (†), Sierk Plantinga, Isabelle Roosenburg, Huub van Sabben, 
Marianne Schaper-Bruning, Albert Sinnema, Johan Teeuwissen, Gerben Tornij, Frank Venus, 
Rob Vis, Arjen Weber en ir. Hans Wittermans. Graag wil ik hen allemaal, net als al diegenen die 
hier niet met name zijn genoemd, zeer hartelijk bedanken voor alle hulp en ondersteuning. Last 
but not least nog enkele woorden voor mijn partner Livia en onze kinderen Giorgia en Filippo. Zij 
moesten het vooral de laatste twee jaar door de lange werkdagen veelvuldig zonder mij stellen. 
Een diepe buiging voor hun geduld en ondersteuning is daarom zeker op zijn plaats. 
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 | Bijlage I

Door Nederlandse oorlogsvliegers vernietigde, waarschijnlijk 
vernietigde en beschadigde vliegtuigen in luchtgevechten 

Datum Vlieger Eigen 
toestel

Geclaim-
de toestel

Claim Locatie Bevestigd

24 april 
1941

flight lieutenant 
J.B.H. Bruinier 
(92 Sqn)

Spitfire Bf 109 vernietigd bij Camber 
ten zuidoos-
ten van Rye

ja (½)1

28 april 
1941

flight lieutenant 
T.F.A. Buys 
(611 Sqn)

Spitfire He 118 vernietigd bij Vlissingen onbekend2

7 mei 
1941

flight lieutenant 
T.F.A. Buys 
(611 Sqn)

Spitfire Bf 109 beschadigd bij Ramsgate onbekend

4 juni 
1941

flight lieutenant 
T.F.A. Buys 
(611 Sqn)

Spitfire Bf 109 vernietigd bij Folkestone onbekend

22 juni 
1941

flight lieutenant 
T.F.A. Buys 
(611 Sqn)

Spitfire Bf 109 vernietigd St. Omer-
Gravelines

onbekend

22 juni 
1941

flight lieutenant 
T.F.A. Buys 
(611 Sqn)

Spitfire Bf 109 waar-
schijnlijk 
vernietigd

St. Omer-
Gravelines

onbekend

23 juni 
1941

flight lieutenant 
T.F.A. Buys 
(611 Sqn)

Spitfire Bf 109 vernietigd Duinkerken onbekend

14 maart 
1942

flying officer
 B. van der Stok 
(41 Sqn)

Spitfire Bf 109 vernietigd 8-10 mijl west 
van Étretat in 
Kanaal

ja (1)

10 april 
1942

flight lieutenant 
B. van der Stok 
(41 Sqn)

Spitfire onbekend waar-
schijnlijk 
vernietigd

bij Boulogne onbekend
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Datum Vlieger Eigen 
toestel

Geclaim-
de toestel

Claim Locatie Bevestigd

10 april 
1942

sergeant 
J. van Arkel 
(41 Sqn)

Spitfire Fw 190 beschadigd bij Boulogne ja (½)3

12 april 
1942

pilot officer
A. van Rood 
(41 Sqn)

Spitfire Fw 190 vernietigd St. Omer nee4

3 mei 
1942

sergeant
 J. van Arkel 
(41 Sqn)

Spitfire Fw 190 waar-
schijnlijk 
vernietigd

Cap Blanc-Nez nee

4 mei 
1942

sergeant 
J. van Arkel 
(41 Sqn)

Spitfire Fw 190 vernietigd 10 mijl noord-
west van 
Fécamp

ja (½)5

4 mei 
1942

sergeant 
J. van Arkel 
(41 Sqn)

Spitfire Bf 109 beschadigd noordoost van 
Le Havre

onbekend

7 mei 
1942

pilot officer
 J. Veen 
(118 Sqn)

Spitfire Ju 88 vernietigd 35 mijl 
zuid van 
Bourne mouth

ja (1)6

23 januari 
1943

flying officer
L.C.M. van 
Eendenburg 
(167 Sqn)

Spitfire Do 217 vernietigd 40 mijl noord-
oost van Hap-
pisburgh in 
Noordzee

ja (1)

3 mei 
1943

flying officer 
J. van Arkel 
(167 Sqn)

Spitfire Fw 190 beschadigd tussen 
IJmuiden en 
Amsterdam

ja (1)

3/4 febru-
ari 1944

pilot officer
C.J. Vlotman 
(488 Sqn)

Mosquito Do 217 vernietigd 40 mijl oost 
van Foulness 
Point in 
Noordzee

ja (1)

21/22 maart 
1944

pilot officer
C.J. Vlotman 
(488 Sqn)

Mosquito Ju 88 vernietigd oost van 
Ipswich in 
Noordzee

ja (1)

21/22 maart 
1944

pilot officer
C.J. Vlotman 
(488 Sqn)

Mosquito onbekend vernietigd oost van 
Chelmsford in 
Noordzee,

ja (1)

19/20 juni 
1944

pilot officer
C.J. Vlotman
(488 Sqn)

Mosquito Fw 190 vernietigd 5 mijl zuid 
van Falaise

ja (1)
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Datum Vlieger Eigen 
toestel

Geclaim-
de toestel

Claim Locatie Bevestigd

14 augus-
tus 1944

flight lieutenant 
J. Flinterman 
(126 Sqn)

Spitfire Fw 190 vernietigd bij Melun ja (1)

14 augus-
tus 1944

flight lieutenant 
J. Flinterman 
(126 Sqn)

Spitfire Fw 190 vernietigd bij Melun ja (1)

21 septem-
ber 1944

flying officer  
P.A. Cramerus 
(322 Sqn)

Spitfire Fw 190 beschadigd tussen Leo-
poldsburg en 
Eindhoven

onbekend

14 januari 
1945

sergeant 
A.J.W. Wijting 
(64 Sqn)

Mustang Ju 188 vernietigd bij vliegveld 
Höchst

ja (½)7

14 januari 
1945

sergeant 
A.J.W. Wijting 
(64 Sqn)

Mustang Fw 190 vernietigd west van 
Echzell

ja (½)8

14 januari 
1945

sergeant
A.J.W. Wijting
(64 Sqn)

Mustang Fw 190 beschadigd bij Frankfurt-
am-Main

ja (1)

14 januari 
1945

sergeant
 J.B. van Mesdag 
(64 Sqn)

Mustang Fw 190 vernietigd noordwest 
Frankfurt-am-
Main

ja (1)

25 maart 
1945

flight lieutenant 
G.F.J. Jongbloed 
(222 Sqn)

Tempest Fw 190 vernietigd 2 km noord-
oost van 
Haselünne

ja (1)

1 april 
1945

sub-lieutenant 
H. Moekardanoe 
(1844 Sqn)

Hellcat Navy-O vernietigd Ishigaki Jima, 
Okinawa

ja (1)

12 april 
1945

flying officer 
D.J. ter Beek 
(33 Sqn)

Tempest Fw 190 vernietigd noord van 
Uelzen bij 
Natendorf

ja (1)9

12 april 
1945

flying officer 
D.J. ter Beek 
(33 Sqn)

Tempest Fw 190 beschadigd noord van 
Uelzen

onbekend

12 april 
1945

flying officer 
D.J. ter Beek 
(33 Sqn)

Tempest Fw 190 beschadigd noord van 
Uelzen 

onbekend

11 juli 
1945

lieutenant  
W. Saltykoff 
(800 Squadron)

Hellcat Ki 46 vernietigd Noord-
Sumatra

ja (1)
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 | Bijlage II

Britse dapperheidsonderscheidingen uitgereikt aan 
Nederlandse oorlogsvliegers

naam Krijgsmachtdeel 
(detachering)

Squadron onder-
scheiding

datum 
verlening

Amsterdam, A.A.J. van landmacht (rafvr) 139 dfc 3 juli 1945

Arriëns, J.W. marine (mld) 320 dfc 26 februari 1946

Bierenbroodspot, W. marine (mld) 254 dfc 3 april 1945

Bierens de Haan, M.A. landmacht (rafvr) 640 dfc 31 oktober 1944

Bongaerts, J.M.P. landmacht (mld) 320 dfc 29 december 1943

Bosch, J.W.Th. landmacht (rafvr) 139 dfc 11 juni 1946

Burgerhout, H.V.B. marine (mld) 320 dso 19 juli 1944

Cohen, R.S. landmacht (rafvr) 613 dfc 22 juli 1944

Dekker, J.W. landmacht (rafvr) 322 dfc 26 februari 1946

Duis, G.J. ten landmacht (rafvr) 149 dfc 23 februari 1945

Flinterman, J.L. landmacht (rafvr) 126 dfc 23 februari 1945

Groot, G.H. de Marine (mld) 320 dfc 20 oktober 1944

Guyt, H.W. landmacht (rafvr) 608 dfc 20 juni 1945

Harms, J.H. knil (rafvr) 322 dfm 5 april 1946

Hart, J. ’t landmacht (rafvr) 156 dfc 23 mei 1944

Hart, J. ’t landmacht (rafvr) 156 bar to dfc 23  februari 1945

Hazelhoff Roelfzema, S.E. landmacht (rafvr) 139 dfc 3  juli 1945

Heukensfeldt Jansen, H.P.J. landmacht (rafvr) n.v.t. bem 24 oktober 1942

Heynert, F.P.A. landmacht (rafvr) 159 dfc 23 februari 1945

Hoboken, J.R.C. landmacht (rafvr) 106 dfc 13 november 1943

Holleman, H.J. landmacht (mld) 320 dfm 3 februari 1945

Honert, R. van den landmacht (rafvr) 275 dfc 29 augustus 1944

Huijskens, H. landmacht (mld) 320 obe (md)1 25 mei 1946

Jongman, H. marine (mld) 320 bem 1941
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naam Krijgsmachtdeel 
(detachering)

Squadron onder-
scheiding

datum 
verlening

Kuiper, J. landmacht (mld) 320 dfm 29 april 1944

Loeff, E.C. landmacht (mld) 320 dfc 23 mei 1946

Luyk, S.A. rnzaf 90 dfc 7 januari 1944

Moll, J.J. landmacht (mld) boac obe 19 september 1943

Nienhuis, H. landmacht (mld) 6 obe (md)2 onbekend

Rijkhof, J.F. marine (mld) 320/24 afc 24 juni 1944

Ritte, W.J. marine (mld) 320 dfc 10 januari 1941

Roosenburg, J.G. marine (mld) 320 dfc 29 december 1943

Rossum, A. van landmacht (rafvr) 502 dfc 24 januari 1944

Rossum, W.M.A. van marine (mld) 320 dfc 17 maart 1942

Rudenko, W. marine (rafvr) 7 dfc 29 maart 1945

Saltykoff, W. knil (mld) 1840/800 dsc 8 januari 1948

Schaper, H. marine (mld) 320 dfc 10 januari 1941

Schoute, J. marine (mld) 320 bem 1941

Schröder, D. landmacht (mld) 320 dfm 23 augustus 1942

Sillevis, J.C. marine (mld) 320 dfc 11 februari 1944

Sinnema, H. landmacht (rafvr) 153 dfc 5 april 1946

Stok, B. van der landmacht (rafvr) 41/74/322 mbe 19 november 1947

Thorbecke, W.H. landmacht (rafvr) 622 dfc 7 december 1945

Tongeren, K. van marine (mld) 320 dfm 10 januari 1941

Vlielander Hein, B.M. marine (rafvr) 139 dfc 24 september 1945

Vlotman, C.J. landmacht (rafvr) 488 dfc 8 augustus 1944

Vries, W. de knil (rafvr) 322 dfm 5 april 1946

Waardenburg, C. landmacht (rafvr) 320 dfc 11 mei 1944

Waart, P. van marine (mld) 254 dfc 3 april 1945

Witholt, A.W. marine (mld) 320 dso 25 mei 1946

Wolf, G. van der landmacht (mld) 320 dfc 26 februari 1946

Wolff, W. de landmacht (rafvr) 322 dfc 5 april 1946

Wijnberg, A.V. landmacht (rafvr) 640 dfc 30 augustus 1944

Wit, H. de marine (mld) 1840/800 dsc 12 oktober 1945

Zegers de Beijl, G.J. marine (mld) 894/1840/ 
896

dsc 15 februari 1945

Zinnicq Bergmann, 
R.J.E.M van

landmacht (rafvr) 182 dfc 5 mei 1945



BIJLAGE I392 BIJLAGE III

 | Bijlage III

Krijgsgevangen gemaakte Nederlandse oorlogsvliegers

Naam Squadron/toestel Krijgsmacht-
deel (detache-
ring)

Datum 
neerge-
schoten

Belangrijkste kampen1

Bakker, 
W.

320 Squadron
Hudson

marine 
(mld)

30 augus-
tus 1941

Ziekenhuis te Stavanger, Dulag Luft 
(september 1941), Oflag xc, (septem-
ber-oktober 1942), Oflag vib (oktober 
1941-september 1942), Oflag xxib, 
(september 1942-april 1943), Stalag Luft 
iii (april 1943-januari 1945), Marlag 
und Milag Nord (februari-mei 1945)

Bary,
A.J.

322 Squadron
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

13 febru-
ari 1945

Ziekenhuis te Bocholt (februari-april 
1945)

Beek, 
D.J. ter

33 Squadron
Tempest

landmacht 
(rafvr)

25 april 
1945

Onbekende locatie in Noord-Duitsland 
(april-mei 1945)

Beers, 
R.L. van

322 Squadron
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

26 augus-
tus 1944

Gevangenis van Lille (augustus-septem-
ber 1944), Dulag Luft (september 1944), 
Stalag Luft vii (september 1944-januari 
1945), Stalag Luft iiia (februari-mei 1945)

Boer, 
A.C. den

320 Squadron
Hudson

landmacht 
(mld)

30/31 mei 
1942

Dulag Luft (juni 1942), Stalag Luft iii 
(juni 1942-juni 1943), Stalag Luft vi (juni 
1943-juli 1944), Stalag 357 (juli 1944-april 
1945)2

Brand, 
D.

320 Squadron
Mitchell

landmacht 
(mld)

12 juni 
1944

Tijdelijke krijgsgevangenkampen Ver-
neuil-sur-Avre en Chartres (juni 1944), 
Dulag Luft (juni 1944), Stalag Luft Iii 
(juli 1944-januari 1945), Stalag Luft iiia 
(februari-mei 1945)

Dijken, 
J. van

320 Squadron
Mitchell

landmacht 
(mld)

25 okto-
ber 1943

Dulag Luft (oktober-november 1943), 
Stalag ivb (november 1943-februari 
1945), Oflag ivc (maart-april 1945)

Ferwerda,
E.W.

602 Squadron
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

13 maart 
1942

Marine Lazarett St. Martin-
d’Hardinghem (maart-mei 1942), zie-
kenhuis te St. Omer (mei 1942), Dulag 
Luft (mei 1942), Stalag Luft iii (mei 
1942-januari 1945), Marlag und Milag 
Nord (februari-mei 1945)
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Naam Squadron/toestel Krijgsmacht-
deel (detache-
ring)

Datum 
neerge-
schoten

Belangrijkste kampen

Geesink, 
C.

167 Squadron
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

13 no-
vember 
1942

Oranje-Nassau-kazerne te Amsterdam 
(november 1942), Dulag Luft (Feldlazarett 
Hohe Mark) (november-december 1942), 
Stalag Luft iii (december 1942-januari 
1945), Milag und Marlag Nord (februari-
mei 1945)

Guyt, 
H.W.

608 Squadron
Mosquito

landmacht 
(rafvr)

28 fe-
bruari/1 
maart 
1945

Aanvankelijk niet gevangengenomen. 
Na twee dagen zichzelf wegens overver-
moeidheid en slechte weersomstandig-
heden overgegeven. Overgebracht naar 
een onbekend gebleven gevangenkamp 
in de buurt van Remagen (maart 1945)

Haeften, 
W.C. van

320 Squadron
Mitchell

marine 
(mld)

12 juni 
1944

Tijdelijke krijgsgevangenkampen Ver-
neuil-sur-Avre en Chartres (juni 1944), 
Dulag Luft (juni 1944), Stalag Luft iii 
(juli 1944-januari 1945), Stalag iiia 
(februari-mei 1945)

Heijden, 
R.P.M. van 
der

320 Squadron
Mitchell

marine 
(mld)

12 juni 
1944

Veldhospitaal direct achter frontlijn 
en ziekenhuizen te achtereenvolgens 
Falaise, Alençon en Rennes (juni-juli 
1944), Front Stalag 183 (juli 1944), Sta-
lag xiia (augustus 1944), Dulag Luft 
(september 1944), Stalag Luft vii (sep-
tember 1944-januari 1945), Stalag iiia 
(februari-mei 1945)

Huijstee, 
C. van

320 Squadron
Hudson

marine 
(mld)

30 augus-
tus 1941

Ziekenhuis te Stavanger, krijgsgevan-
genkamp in Duitsland (onbekende 
datum-mei 1942), gerepatrieerd naar 
Nederland (mei 1942), wederom in 
krijgsgevangschap afgevoerd (mei 
1943), Stalag xia (mei 1943-mei 1945)

Kaufman, 
H.A.

320 Squadron
Mitchell

marine 
(mld)

25 okto-
ber 1943

Dulag Luft (oktober-november 1943), 
Stalag ivb (november 1943-februari 
1945), Stalag ivg (februari-april 1945)

Koning, 
D.J.

320 Squadron
Mitchell

marine 
(mld)

26 no-
vember 
1943

Dulag Luft (november-december 1943), 
Stalag ivb (december 1943-april 1945),

Lensing, 
A.J.I.

320 Squadron
Hudson

marine 
(mld)

30/31 mei 
1942

Dulag Luft (mei-juni 1942), Stalag Luft 
iii (juni 1942-juni 1943), Stalag Luft vi 
(juni 1943-augustus 1944), Stalag 357 
(augustus 1944-april 1945)3

Ligtenstein, 
C.A.

33 Squadron
Tempest

marine 
(rafvr)

26 maart 
1945

Onbekend. Mogelijk ziekenboeg Stalag 
Luft iib (maart-april 1945) en Stalag 
xib (april 1945)
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Naam Squadron/toestel Krijgsmacht-
deel (detache-
ring)

Datum 
neerge-
schoten

Belangrijkste kampen

Loos, 
M.

320 Squadron
Hudson

marine 
(mld)

30/31 mei 
1942

Dulag Luft (mei-juni 1942), Stalag Luft 
iii (juni 1942-juni 1943), Stalag Luft 
vi (juni 1943-juli 1944), Stalag 357 (juli 
1944-april 1945)4

Rackwitz, 
M.A.

322 Squadron
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

17 april 
1945

Ziekenhuis te Rotterdam (april-mei 
1945)

Rood, 
A. van

41 Squadron
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

12 april 
1942

Ziekenhuis te St. Omer (april 1942), 
Dulag Luft (mei 1942), Stalag Luft iii 
(juni 1942-januari 1945), Oflag ivc 
(september 1942-april 1945)

Schaper, 
H.

320 Squadron
Hudson

marine 
(mld)

30/31 mei 
1942

Dulag Luft (juni 1942), Stalag Luft iii 
(juni 1942-mei 1945)5

Schot, 
C.

320 Squadron
Mitchell

marine 
(mld)

25 okto-
ber 1943

Dulag Luft (oktober-november 1943), 
Stalag ivb (november 1943-april 1945)

Smit, 
C.

320 Squadron
Mitchell

marine 
(mld)

12 juni 
1944

Tijdelijk krijgsgevangenkamp Chartres 
(juni 1944), Stalag xiia (juni-juli 1944), 
Stalag Luft vii (juli 1944-januari 1945), 
Stalag iiia (februari-mei 1945)

Spieren-
burg, 
S.A.

582 Squadron
Lancaster

landmacht 
(rafvr)

28/29 
juni 
19446

Centre pénitentiaire de Fresnes te 
Parijs (juli-augustus 1944), concen-
tratiekamp Buchenwald (augustus-
november 1944), Stalag Luft iii 
(november-februari 1945), Milag Nord 
(maart-april 1945)

Stok, 
B. van der

41 Squadron
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

12 april 
1942

Dulag Luft (april 1942), Stalag Luft iii 
(april 1942-maart 1944), ontsnapt (maart 
1944), aankomst Groot-Brittannië (juli 
1944).

Theunissen, 
W.M.

320 Squadron
Mitchell

marine 
(mld)

20 juni 
1944

Dulag Luft (juli 1944), Stalag Luft vii 
(juli 1944-januari 1945), Stalag iiia 
(februari-mei 1945)

Wiersum, 
F.K.

247 Squadron
Typhoon

landmacht 
(rafvr)

5 decem-
ber 1944

Dulag Luft (december 1944-januari 
1945), Stalag Luft i (januari-mei 1945)
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(Tijdelijk) geïnterneerde Nederlandse oorlogsvliegers

Naam Squadron/
toestel

Krijgsmacht-
deel (detache-
ring)

Datum 
neerge-
schoten

Belangrijkste verblijfplaatsen

Vlielander 
Hein, B.M.

139 Squadron
Mosquito

marine (mld) 8/9 juli 
1944

Tijdens een bombardementsvlucht naar 
Berlijn in de nacht van 7 op 8 juli, moest de 
Mosquito van de Nieuw-Zeelandse flight-lieu-
tenant John D. Robins en sub-lieutenant Ben 
Vlielander Hein wegens motorstoring uit-
wijken naar Zweden. Er werd een geslaagde 
noodlanding gemaakt op het vliegveld van 
Kalmar. Robins en Vlielander-Hein beland-
den nog dezelfde dag in het internerings-
kamp van Falun. Op 21 juli wist de Nederlan-
der hieruit te ontsnappen. Hij trok dezelfde 
nacht de grens over naar Noor wegen in de 
hoop vanuit dit land naar Engeland te kun-
nen terugkeren. In de morgen van 22 juli 
werd hij echter in de kraag gegrepen door 
een Duitse patrouille. Binnen enkele uren 
wist Vlielander Hein evenwel (opnieuw) te 
ontsnappen en terug te keren naar Zweeds 
grondgebied. Op 6 september 1944 vertrok 
Vlielander Hein per vliegtuig terug naar 
Groot-Brittannië. In oktober hervatte hij zijn 
vliegoperaties bij het 139 Squadron.

Wit, 
H. de

800 
Squadron
Hellcat

marine (mld) 4 oktober 
1944

Na een Flak-beschieting boven het vliegveld 
van Maleme op Kreta bleek De Wits Hellcat 
bij terugkeer boven de hms Emperor manke-
menten aan het landingsgestel te vertonen. 
Een noodlanding op de ruwe zee werd te 
gevaarlijk geacht. De Wit kreeg daarop 
opdracht uit te wijken naar Turks grond-
gebied. Na een succesvolle buiklanding op 
een noodlandingsstrip in het zuidwesten 
van dit land, verbleef hij enkele dagen in 
garnizoensstad Muğla. Vervolgens werd hij 
naar Ankara overgebracht. Hier vertoefde hij 
enige tijd op de Britse ambassade. Ten slotte 
keerde De Wit per vliegtuig via onder meer 
Lod (in het huidige Israël) terug naar Egypte. 
Na ongeveer drie weken meldde hij zich weer 
aan boord van de hms Emperor.

BIJLAGE III

De Mosquito van de Nieuw-Zeelandse vlieger John Robins 
en zijn Nederlandse waarnemer Ben Vlielander Hein na de 
noodlanding op het Zweedse vliegveld Kalmar in juli 1944. 
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Aan krijgsgevangenschap ontsnapte Nederlandse
oorlogsvliegers

Naam Squadron/
toestel

Krijgsmacht-
deel (detache-
ring)

Datum 
neerge-
schoten

Datum 
terug-
keer

Belangrijkste verblijfplaatsen

Haye, 
J.B.M.

57 Squadron
Lancaster

landmacht 
(rafvr)

14 mei 
1943

30 juli 
1943

Tubbergen, Almelo, Bornerbroek, 
 Enter, Goor, Borculo, Barchem, Lo-
chem, Almen, Eefde, Zutphen, Apel-
doorn, Amersfoort, Baarn, Laren, 
Naarden, Muiden, Amsterdam, Zand-
voort, Haarlem en Den Haag. Met een 
bootje met enkele Engelandvaarders 
de Noordzee overgestoken.

Over-
wijn, 
R.

320 Squadron 
Mitchell

marine 
(mld)

26 no-
vember 
1943

10 april 
1944

Grosville, Cherbourg, Bretteville, 
Valognes, Parijs, Toulouse, An-
dorra, Barcelona, Madrid, Sevilla 
en Gibraltar. Per vliegtuig naar 
Prestwick.

Greve, 
G.H.

800 Squadron 
Hellcat

knil 
(mld)

21 augus-
tus 1944

begin 
sep-
tember 
1944

Omgeving Avignon, Châteauneuf-
du-Pape, Orange, Carpentras, 
 Corsica en met boot naar Alexan-
drië. Daar weer aan boord hms 
Emperor gekomen.

Muller, 
M.A.

322 Squadron 
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

30 augus-
tus 1944

9 sep-
tember 
1944

Bois d’Éperlecques en Éperlecques. 
Verdere details over de terugreis 
terug naar Groot-Brittannië 
onbekend.

Eenden-
burg, 
L.C.M. 
van

322 Squadron 
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

1 septem-
ber 1944

9 sep-
tember 
1944

Mametz, Crecques, Clarques, 
Montreux, Abbeville, Londiniers, 
Rouaan, Lisieuw, Caen, Arroman-
ches en vliegstrip B14. Per vliegtuig 
naar Northolt

B_BOOM088 NIMH BW Eenige wakkere jongens.indd   396 30-09-13   16:23



BIJLAGE I 397BIJLAGE IV

Naam Squadron/
toestel

Krijgsmacht
deel (detache
ring)

Datum 
neerge
schoten

Datum 
terug
keer

Belangrijkste verblijfplaatsen

Roosen
daal, 
J.C. van

322 Squadron 
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

1 april 
1945

13 april 
1945

West van Zutphen gevangen
genomen. Na een kort verblijf in een 
gevangenis te Meppel, tijdens het 
transport naar een krijgsgevangen
kamp in Zwolle ontsnapt. Wederom 
gegrepen op spoorbrug van Zwolle 
en overgebracht naar vliegveld  
Havelte. Opnieuw ontsnapt en 
bevrijd in omgeving Nijeveen

Janssen, 
M.J.

322 Squadron 
Spitfire

landmacht 
(rafvr)

1 april 
1945

2 april 
1945

Warnsveld, Vorden, daarna ver
moedelijk naar een veldhospitaal in 
Apeldoorn
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december 1998; Geldhof, ‘Alle Hens’, 105; Ben-
nett, The raf’s French Foreign Legion, 65-66 en 
Lambermont, Lorraine Squadron, 79-81.

129 Merriman, Greasepaint & Cordite, 59.
130 Dijksman en Kuijpers, Als ik ooit nog thuis kom, 

196. “Het was niet zo geweldig, maar toch 
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ook niet slecht”, vond boordschutter Wim 
Kuijpers van het 320 Squadron, nadat hij in 
november 1943 een ensa-show op vliegveld 
Lasham had bijgewoond.

131 Miller, Service to the Services, 75; Zamoyski, The 
Forgotten Few, 158 en Merriman, Greasepaint & 
Cordite, 65-66.

132 na, 2.14.12, inv.nr. 345, Brieven minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan 
minister van Marine 25 juni, 11 oktober en 11 
december 1943.

133 Idem, Brief minister van Marine aan minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
aan 29 december 1943.

134 Idem, Brief minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen aan minister van Marine 6 
maart 1944 en Brief minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen aan koningin 
Wilhelmina 6 maart 1944.

135 Idem, Brief minister van Marine aan minister 
van Oorlog 25 april 1944.

136 Idem, Brief minister van Marine aan minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
11 september 1944. In de eerste jaren na de 
Tweede Wereldoorlog fungeerde Schürmann 
als cultureel attaché van de Nederlandse 
ambassade in Londen.

137 E. Thomson, ‘Gerard Schurmann in interview’ 
in: Tempo lix (2005) 231, 17-28 en internet: 
www.gerard-schurmann.com.

138 nimh, Lutz, 710, inv.nr. 6 11 november 1944; 
Jonsson, Dancing in the Skies, 53; Van der Kop, 
‘Neem het Over’, 213 en Sutherland Brown, 
Silently into the midst of things, 68.

139 Bishop, Bomber Boys, 264.
140 na, 2.13.71, inv.nr. 512, Memorandum over 

afdeling viii, Ministerie van Defensie, later 
afdeling iv, Ministerie van Oorlog en 2.15.15, 
inv.nr. 85, Welfare Committee for the Nether-
lands Fighting Forces (eindverslag).

141 mlm, Collectie P.J.C. Vos, Dagboek P.J.C. Vos 
(inleiding).

142 Rowland, Recollection of War in the Air, 47. 
"Letter writing was paramount in those days", 
zo wist Peter Rowland, de Britse boordwerk-
tuigkundige van bommenwerpergezagvoerder 
Gerrie ten Duis van het 149 Squadron zich te 
herinneren.

143 na, 2.05.80, inv.nr. 4711, Brief consul-generaal 
der Nederlanden te Wellington aan minister 
van Buitenlandse Zaken 2 september 1943; Brief 
minister van Oorlog aan minister van Buiten-
landse Zaken 11 november 1943; Brief minister 
van Buitenlandse Zaken aan consul-generaal 
der Nederlanden te Wellington 17 november 
1943 en Chorley, Bomber Command Losses, 
Volume 2, 53. Af en toe wisselden zij echter ook 
brieven uit met personen die zij nooit eerder 

hadden ontmoet. Zo ging Johan Lentz cor-
responderen met Marjorie Kirkcaldie. De zoon 
van deze Nieuw-Zeelandse vrouw, de 23-jarige 
Norman Mervyn Kebbell Kirkcaldie, was in de 
nacht van 8 op 9 mei 1941 als tweede vlieger 
van een Stirling-bommenwerper van het 218 
Squadron bij Anna Paulowna gesneuveld en lag 
begraven in Den Helder. Om hem te herdenken 
wilde zij graag met een “eenzamen Nederland-
schen militairen vlieger” uit een van deze twee 
plaatsen corresponderen. De in Den Helder 
geboren en getogen Lentz gaf aan deze oproep 
gehoor. 

144 ‘Tweede interview van nn met Van der Kop’. 
Opleiding in de r.a.f. en leefomstandighe-
den’ in: Nieuwsbrief 320-Vereniging, nr. 3, 1997, 
6-9; Bishop, Bomber Boys, 256-258 en J. Boom, 
Oorlogsjaren bij de Marineluchtvaartdienst. 25 
augustus 1939 – 1 januari 1948 Engeland, Canada 
en Nederland (onuitgegeven typoscript), 42.

145 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 200, Dagboek 
J.B. Arts 26 februari 1941 en Wells, Courage and 
Air Warfare, 149.

146 Psychological Disorders in Flying Personnel, 59. 
147 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 588, Brief R. van 

den Honert aan J.P. Berdenis van Berlekom 19 
januari 1943.

148 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 928, Dagboek A. 
van Rossum 14 januari 1944.

149 Van Zinnicq Bergmann, Het Doel Bereikt, 123; 
Van der Kop, ‘Neem het Over’, 266-267; J. Boom, 
Oorlogsjaren bij de Marineluchtvaartdienst. 25 
augustus 1939 – 1 januari 1948 Engeland, Canada 
en Nederland (onuitgegeven typoscript), 44; 
na, 2.13.154, inv.nr. 9, Dagelijkse Orders voor 
woensdag 3 mei 1944 en Dagelijkse Orders 
voor woensdag 11 juli 1944 (orders van blij-
vende aard). Voor D-Day hadden veel squa-
drons zich al op deze nieuwe situatie voorbe-
reid door hun vaste onderkomens te verruilen 
voor tenten.

150 Gerritse, De Mei-vliegers, 205; J.H. Hommes, 
And so we rang the Bell (onuitgegeven typo-
script), 36b; J. Kloosterman, ‘Woensdrecht, 
vijf weken in ’44’ in: Brabants Nieuwsblad 8 
januari 1994; Kock, 25 jaar 322, 57; Geldhof, 
De Operaties van 320 Squadron, 467 en Jespers, 
Tussen Witte Wolk en Anneville, 113-115. Alsof 
dat nog niet genoeg was, waren de voormalige 
Luftwaffe-bases ook nog eens vaak voorzien 
van boobytraps en wemelde het er van de 
mijnen. Verscheidene raf-militairen wer-
den hiervan het slachtoffer, onder wie, kort 
voor de Duitse capitulatie, twee Nederlandse 
oorlogsvliegers van het 320 Squadron op het 
Duitse vliegveld Achmer. Dit waren de waar-
nemer Joop Bootsma en de boordschutter 
Janus Heijblom.
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151 mlm, collectie P.J.C. Vos, Dagboek P.J.C. Vos, 
21 oktober 1941.

152 Bij de Britse autoriteiten stond deze organi-
satie bekend als het Welfare Committee for the 
Netherlands Fighting Forces.

153 na, 2.12.29, inv.nr. 147, Brief Bevelhebber der 
Zeestrijdkrachten aan Nederlandse Gezant te 
Pretoria 1 oktober 1940; Brief Bevelhebber der 
Zeestrijdkrachten aan tijdelijk Zaakgelastigde 
der Nederlanden te Santiago, Chili 1 oktober 
1940; Brief Bevelhebber der Zeestrijdkrach-
ten aan consul-generaal der Nederlanden te 
Sjanghai 7 oktober 1940 en Brief Bevelhebber 
der Zeestrijdkrachten aan tijdelijk Zaakgelas-
tigde aan het Gezantschap der Nederlanden te 
Mexico 19 oktober 1940.

154 na, 2.15.15, inv.nr. 85, Welfare Committee for 
the Netherlands Fighting Forces (eindverslag). 
Deze bevatten onder meer magazines als Pic-
ture Post, Illustrated, Punch, Illustrated London 
News, War Illustrated, Nautical Magazine, Navy 
en Lilyput, alsook de Nederlandse bladen Vrij 
Nederland, Knickerbocker Weekly en Nederland. 
Omdat er grote vraag was naar deze lectuur, 
nam het Comité spoedig tevens abonnemen-
ten op een aantal bekende bladen, waaronder 
Life, Look, Saturday Evening Post en Colliers.

155 na, 2.05.80, inv.nr. 3677, Brief Comité ter 
Bevordering van het Welzijn van Nederlandse 
Strijders aan minister van Buitenlandse Zaken 
11 februari 1944; 2.15.15, inv.nr. 85, Welfare 
Committee for the Netherlands Fighting 
Forces (eindverslag); 2.13.71, inv.nr. 560, Brief 
kolonel J.G.M. van de Plassche aan minister 
van Oorlog 20 december 1945; 2.13.154, inv.
nr. 7, Orders voor zondag 17 mei 1942; inv.nr. 
8, Orders voor dinsdag 9 maart 1943; inv.nr. 9, 
Dagelijkse Orders voor dinsdag 8 februari 1944 
en Van Bolhuis, Onderdrukking en Verzet, 444. 
Het comité werd op 31 oktober 1945 ontbonden.

156 In 1940, 1941 en 1942 kregen de militairen een 
kerstpakket met spullen uit Nederlands-Indië 
uitgedeeld. In 1943 bestond het verrassings-
pakket onder meer uit een fotoboek over de 
Nederlandse strijdkrachten in Groot-Brittan-
nië en in 1944 uit een leren portefeuille met de 
inscriptie ‘London – Christmas 1944’.

157 na, 2.13.71, inv.nr. 561, Brief minister van 
Oorlog aan W. van de Stadt 21 februari 1946.

158 na, 2.05.80, inv.nr. 4217, Brief dominee J. van 
Dorp aan minister van Defensie 26 juli 1940 en 
Brief J.G. Wilkinson aan Consulaat-Generaal 
der Nederlanden 1 december 1940. Vaak 
hadden zij een bepaalde (familie)band met 
Nederland.

159 na, 2.05.80, inv.nr. 4217, Brief minister van 
Defensie aan minister van Buitenlandse Zaken 
1 augustus 1940.

160 Idem, Brief viceconsul aan Hr.Ms. Gezant te 
Londen 31 januari 1941 en nimh, lsk in gb, 
726, inv.nr. 773, Dagboek K.J.A. Meester 4 
september 1944. De commandant van het 320 
Squadron, Karel Meester, vierde bijvoorbeeld 
kerstmis 1942 met zijn adjudant, Bobbie 
Drost, zijn twee flight commanders, Piet van 
Waart en Joop Sillevis, en een vierde officier, 
Piet Ree, bij een Britse gastfamilie in Gran-
town-on-Spey in de Schotse hooglanden.

161 Van der Kop, ‘Neem het Over’, 120, 150 en 154; 
nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 205, Dagboek 
F.F. d’Aulnis de Bourouill 12 november 1943 
en inv.nr. 949, Brief H. Schaper aan R. en H. 
Schaper 27 april 1941 (ingesloten brief aan 
dochter Wietske). Hans van der Kop raakte 
tijdens zijn opleiding bevriend met pilot officer 
Lawrence Goddard Hurst. Deze sneuvelde als 
navigator van een Mosquito van het 110 Squa-
dron op 6 april 1945 in Zuidoost-Azië. Folef 
d’Aulnis de Bourouil kwam met enige regel-
maat over de vloer bij lieutenant Arthur Hag-
gie Beane die, ingedeeld bij het 165 Squadron, 
op 26 november 1943 sneuvelde boven Frank-
rijk. Een andere marinevlieger, Heije Schaper, 
kreeg zelfs het verzoek om als peetvader te 
fungeren voor het zoontje van een onbekende 
Britse collega-vlieger. De naam van het pete-
kind was Peter Heije Stanhope Collins.

162 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 366, Brief R.S. 
Cohen aan W.H. Spurr 23 januari 1944.

163 Idem, inv.nr. 784, Brief A. Sterk aan J.B. van 
Mesdag 2 december 1944.

164 Thorbecke, One of the Greatest Generation, 51 en 
63.

165 Vas Nunes, Herinneringen, 92-93.
166 Sluyser, …, Daar zaten wij, 112-114; ‘Tweede 

lustrum 322 Squadron’ in: De Vliegende Hollan-
der ix (1953) 10, 311 en e-mail E. Hannivoort 15 
oktober 1998.

167 na, 2.12.29, inv.nr. 52, Afschrift rekest A. 
van Rossum, Leuchars 8 augustus 1941; Brief 
minister van oorlog a.i. aan minister van 
Marine 18 november 1941; Brief Fiscaal bij de 
Zeekrijgsraad, J.J. van Houten, aan Bevelheb-
ber der Zeestrijdkrachten 18 september 1941; 
Proces-verbaal A. van Rossum, opgemaakt 
door J. van Leeuwen en H. Lieftinck; Hooft-
man, Nederland vliegt!, 127-135; Metze, Ze 
zullen weten wie ze voor zich hebben, 428-430; 
Telefonisch interview met D. Otten (zoon) 
25 november 2004 en Thorbecke, One of the 
Great est Generation, 74. De oorlogszonen van 
Otten waren Hendrik Jacob van Renesse 
(18 Squadron ml-knil, gesneuveld op 15 
september 1944), Pieter Cramerus (322 Squa-
dron), August van Rossum (320, 500 en 502 
Squadron), Folef d’Aulnis de Bourouill (887 
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Squadron faa) en Hans Tutein Nolthenius 
(verongelukt tijdens gevechtstraining bij het 
759 Squadron van de faa op 27 juni 1943).

168 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 216, Dagboek W. 
Bakker 17 juli 1940.

169 Dit waren zogenoemde contactformulieren 
van het Rode Kruis: korte persoonlijke berich-
ten van maximaal 25 woorden.

170 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 216, Dagboek W. 
Bakker 11 december 1940.

171 na, 2.13.154, inv.nr. 6, Bekendmaking nr. 148 
17 november 1941. Officieel mocht dit pas 
vanaf het najaar van 1941, toen schrijven naar 
het thuisfront via het Rode Kruis niet langer 
verboden was.

172 Idem, inv.nr. 9, Dagelijkse Orders voor zon-
dag 10 september 1944; Van de Vosse, Het 
Informatiebureau van het Nederlandsche Roode 
Kruis, 39-40; Verspyck, Het Nederlandsche Roode 
Kruis, 156 en Van den Tempel, Nederland in 
Londen, 123. In totaal werden door de Lon-
dense afdeling van de hulporganisatie tijdens 
de oorlogsjaren meer dan 217.000 berichten 
verstuurd. Er kwamen ruim 92.000 antwoor-
den terug.

173 na, 2.12.29, inv.nr. 154, Brief tijdelijk Zaak-
gelastigde in Lissabon aan minister van 
Buitenlandse Zaken 2 juli 1942; 2.12.29, inv.
nr. 47, Brief minister van Buitenlandse Zaken 
aan minister van Defensie 1 februari 1941; 
Brief minister van Defensie aan minister van 
Buitenlandse Zaken 18 februari 1941 en Brief 
minister van Defensie aan minister van Bui-
tenlandse Zaken 22 februari 1941.

174 na, 2.13.71, inv.nr. 623, Vlootorder 18. Brief-
wisseling met bezet gebied en Vlootorder 41. 
Correspondentie met bezet gebied.

175 na, 2.13.154, inv.nr. 6, Bekendmaking nr. 19, 
zonder datum; Bekendmaking. Correspon-
dentie met Nederland; nimh, Vlootorders, 
182, Vlootorders van blijvende aard, deel 1, 
422, Voorschriften betreffende briefwisse-
ling met familiebetrekkingen in Nederland 
en nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 949, Brief H. 
Schaper aan R. en H. Schaper 8 december 1940 
en 16 maart 1941. Dit gebeurde overigens wel 
regelmatig. Heije Schaper liet bijvoorbeeld 
in verdekte bewoordingen aan zijn ouders 
doorschemeren dat hij een Nederlandse en 
Britse onderscheiding had ontvangen na zijn 
gevaarlijke missie naar het Tjeukemeer in 
oktober 1940.

176 na, 2.13.154, inv.nr. 7, Orders voor vrijdag 
11 december 1942 en 2.13.71, inv.nr. 446, Ver-
slagen van de geschiedenis van onderdelen 
van de Koninklijke Landmacht in Engeland. 
Concepten. Met kanttekeningen. Algeheel 
Overzicht.

177 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 928, Dagboek A. 
van Rossum 13 oktober 1940; inv.nr. 949, Brief 
H. Schaper aan R. en H. Schaper 12 augustus 
1940; nimh, Vlootorders, 182, Vlootorders van 
blijvende aard, deel 1, 229, Radio Omroep “De 
Brandaris”; na, 2.13.154, inv.nr. 6, Bekendma-
king nr. 164, Vlootorders, 229, Radio-Omroep 
“De Brandaris” en inv.nr. 8, Orders voor zater-
dag 17 april 1943. Daarnaast werd dankbaar 
gebruikgemaakt van de eind 1941 geschapen 
mogelijkheid om via radio-omroep de Bran-
daris korte berichten via de ether naar bezet 
gebied te sturen.

178 De Bruin, Onze Pierre, 31-32 en nimh, lsk in 
gb, 726, inv.nr. 949, Brief H. Schaper aan R. 
en H. Schaper 8 december 1940. Ook marine-
vlieger Heije Schaper maakte via de Verenigde 
Staten contact met het thuisfront. Hij schreef 
in de herfst van 1940 via een oom in het Ame-
rikaanse Tampa naar een vriend in Naarden, 
die vervolgens zijn ouders in Joure inlichtte.

179 na, 2.13.71, inv.nr. 446, Verslagen van de 
geschiedenis van onderdelen van de Konink-
lijke Landmacht in Engeland. Concepten. Met 
kanttekeningen. Algeheel Overzicht; 2.13.154, 
inv.nr. 6, Bekendmaking nr. 40, zonder 
datum en nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 146, 
Brievenboek Ministerie van Oorlog, Bureau 
Luchtvaart, Army Aviation Miscellaneous Orga-
nisation, iii, 419-820, nr. 782, Brief squadron 
leader W.S. Chaney aan majoor J.P. Berdenis 
van Berlekom 3 december 1943; Brief majoor 
J.P. Berdenis van Berlekom aan squadron 
leader W.S. Chaney 13 december 1943 en Brief 
squadron leader W.S. Chaney aan majoor J.P. 
Berdenis van Berlekom 22 december 1943.

180 na, 2.13.154, inv.nr. 6, Bekendmaking nr. 95, 
zonder datum.

181 Idem, inv.nr. 9, Dagelijkse Orders voor zondag 
22 oktober 1944 en Van der Kop, ‘Neem het 
Over’, 355.

182 na, 2.13.154, inv.nr. 7, Orders voor donder-
dag 30 juli 1942; inv.nr. 9, Dagelijkse Orders 
voor zondag 10 september 1944 en inv.nr. 6, 
Bekendmaking. Correspondentie met Bezet 
Nederlandsch Indisch Gebied.

183 Idem, inv.nr. 6, Bekendmaking. Corres-
pondentie met Bezet Nederlandsch Indisch 
Gebied.

184 Idem, inv.nr. 10, Orders for Wednesday, 24th 
January 1945.

185 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 340, Telefoni-
sche mededeling mevrouw Buning 27 mei 
2013 en dcdi, dossier J.J. Buning, geboren 12 
november 1923 te Amsterdam. Copy Investiga-
tion Report, 7th February, 1947.

186 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 412, Brief F. 
Prinsen aan C. Prinsen 5 november 1945.
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187 Idem, inv.nr. 205, Dagboek F.F. d’Aulnis de 
Bourouill 19 februari 1942.

188 Haste, Rules of Desire, 99 en Friedman, From 
the Battlefront to the Bridal Suite, 46.

189 Haste, Rules of Desire, 112.
190 Van der Zee, In Ballingschap, 295-297.
191 nimh, Vlootorders, 182, Vlootorders van 

blijvende aard, deel 1, 106, Verzamelen Gege-
vens Burgerlijke Stand. Acten van Overlijden 
en Vermoeden van Overlijden. In 1941 werd 
wel een begin gemaakt met de opzet van een 
Centrale Burgerlijke Stand voor alle Nederlan-
ders in Groot-Brittannië.

192 na, 2.05.80, inv.nr. 4078, Brief minister van 
Justitie aan minister van Buitenlandse Zaken 
26 november 1942.

193 nimh, Van Rijn, 130, nr. 11838 en nr. 11837. Wel 
gingen twee leden van het grondpersoneel 
van het 320 Squadron in de fout. Zij kregen 
een gevangenisstraf van een jaar en drie 
maanden opgelegd. Daarmee kwamen zij nog 
goed weg, want de maximumstraf in Neder-
land stond op vier jaar.

194 na, 2.05.80, inv.nr. 4078, Brief minister van 
Oorlog a.i. aan minister van Buitenlandse 
Zaken 8 december 1941 en 2.13.71, inv.nr. 126, 
Brief minster van Justitie aan minister van 
Oorlog 18 december 1942.

195 na, 2.13.154, inv.nr. 6, Bekendmaking nr. 92, 
zonder datum. Behalve dat de naam en natio-
naliteit van de vrouw moesten worden door-
gegeven, diende tevens te worden aangegeven 
of de aanstaande bruid al eerder getrouwd 
was geweest. Ten slotte behoorde te worden 
medegedeeld of de aankomende echtgenote al 
kinderen had.

196 Idem, Bekendmaking nr. 114, zonder datum en 
2.13.71, inv.nr. 135, Brief minister van Marine 
aan minister van Buitenlandse Zaken 19 janu-
ari 1943.

197 na, 2.13.71, inv.nr. 135, Brief minister van 
Oorlog aan minister van Buitenlandse Zaken 3 
mei 1943.

198 Bosscher, De Koninklijke Marine in de Tweede 
Wereldoorlog (deel 1), 317-318. De vergoeding 
bestond (vanaf 1942) uit 70 gulden per maand 
(439 euro in 2012) voor de echtgenote, 30 gul-
den (188 euro in 2012) voor het eerste kind, 20 
gulden (125 euro in 2012) voor het tweede kind 
en 15 gulden (94 euro) voor ieder ander kind.

199 na, 2.04.76, inv.nr. 409, J.K. Leijen, Verslag 
van een onderhoud met een kortelings uit 
Holland ontvlucht landmachtofficier inzake 
financieele behandeling van krijgsgevange-
nen en gezinnen van overleden, vermiste, 
krijgsgevangen en uitgeweken militairen door 
Duitsche autoriteiten maart 1944 en Rapport 
der Commissie, ingesteld bij beschikking 

van den Minister van Marine 16 december 
1943, no. a/13/54/43. Onderstanden aan betrek-
kingen in Nederland van gesneuvelden, 
vermisten en krijgsgevangenen. Het Verjaar-
dagsfonds ging na verloop van tijd op in De 
Zeemanspot. Dit steunfonds heeft voor 4.700 
koopvaardijgezinnen, 1.400 marinegezinnen 
en 300 landmachtgezinnen financiële bijstand 
geleverd.

200 Schulten, “En verpletterd wordt het juk”, 149-
150 en P. Sanders, Het Nationaal Steun Fonds. 
Bijdrage tot de geschiedenis van de financie-
ring van het verzet, 1941-1945, Den Haag 1960, 
1-16.

201 nimh, Vlootorders, 182, Vlootorders van 
blijvende aard, deel 1, 339, Uitkeeringen in 
Nederland.

202 Breeman, ‘Ik kon niet alleen maar toekijken…’, 
53-55. Nadat haar huis door een bombarde-
ment onbewoonbaar was geworden, verbleef 
Co Guyt in de laatste oorlogsmaanden met 
haar dochter onder meer bij haar ouders in 
Rhenen en bij gastgezinnen in Wijk bij Duur-
stede en Hilversum.

203 Gesprek met G. Bielfeldt 27 juni 2013.
204 nimh, lsk in gb, 726, inv.nr. 435, Interview 

met J.H. van Emden 22 januari 1999.
205 na, 2.13.71, inv.nr. 92, Telegram Consulaat 

Bordeaux aan Ministerie van Defensie te 
Londen 14 juni 1940; Elias, Dan Liever de Lucht 
in, 185-186 en J. Boom, Oorlogsjaren bij de Mari-
neluchtvaartdienst. 25 augustus 1939 – 1 januari 
1948 Engeland, Canada en Nederland (onuit-
gegeven typoscript), 12. Zo wist Frans ten 
Bos, een bekend vooroorlogs sportvlieger, in 
Zuidwest-Frankrijk met zijn gezin een plaats 
te vinden op een schip. In Groot-Brittannië 
aangekomen meldde hij zich prompt aan bij 
de mld.

206 dcdi, dossier W.C. Haeften, geboren 4 okto-
ber 1916 te Hees. Verklaring Ministerie van 
Marine 13 februari 1951; nimh, lsk in gb, 
726, inv.nr. 253, Brief M. Bierenbroodspot 14 
februari 2000 en inv.nr. 566, Interview met A. 
Hissink 4 oktober 1999. 

207 Bakker e.a., Naar Engeland, Hengelo 2010, 
63-75.

208 na, 2.13.154, inv.nr. 7, Orders voor donderdag 
24 december 1942; 2.05.80, inv.nr. 4245, Brief 
minister van Justitie aan minister van Buiten-
landse Zaken 10 december 1942 en Brief Foreign 
Office aan E.F.M.J. Michiels van Verduynen 19 
april 1943. Af en toe werd de overkomst van 
echtgenotes uit bepaalde landen tijdelijk opge-
schort. Zo was het vanaf medio 1942 enige tijd 
niet mogelijk voor Nederlandse militairen om 
hun vrouwen uit Zuid-Afrika te laten overko-
men, omdat de Britse autoriteiten Nederlandse 
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oorlogsvrijwilligers op dezelfde wijze wilden 
behandelen als de Zuid-Afrikaanse militairen, 
die hiertoe niet bevoegd waren.

209 na, 2.05.80, inv.nr. 4245, Brief minister van 
Marine aan minister van Buitenlandse Zaken 
14 april 1944; 2.13.71, inv.nr. 711, Brief minister 
van Marine aan Marineattaché Washington 
8 juni 1943 en Brief minister van Marine aan 
luitenant-ter-zee der eerste klasse W. van 
Haaften 7 oktober 1943. Alleen marinevliegers 
die waren opgeleid aan de vliegschool van 
Jackson kwamen in aanmerking voor een 
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bijlage i

1 Toestel geclaimd met squadron leader J.E. 
Rankin, de commandant van het 92 Squa-
dron. De Bf 109 behoorde tot de 2./jg 52. De 
vlieger, Oberfeldwebel G. Struck, raakte in 
krijgsgevangenschap.

2 H. van Soest, Frontstad Vlissingen, z.p., z.j., 
110-112. Het toestel was geen He 118 maar een 
He 70 die, ondanks enkele treffers, zonder 
problemen wist te landen op het vliegveld 
Vlissingen.
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3 Toestel geclaimd samen met flight lieutenant 
K.J. Vykoukal, 41 Squadron.

4 Het toestel dat Van Rood neerschoot (voordat 
hij zelf het onderspit dolf ) werd zeer waar-
schijnlijk bestuurd door Leutnant R. Unzeitig, 
adjudant van de iii./jg 26. Hij sneuvelde bij 
Gravelines. Van Rood werd hiervan in het 
Marine Lazarett van St. Omer door de volgvlie-
ger van Unzeitig op de hoogte gebracht. 

5 Toestel geclaimd samen met flight lieutenant 
K.J. Vykoukal, 41 Squadron.

6 W.G. Ramsey (red.), The Blitz then and now. 
Volume 3, May 1941-May 1945, Londen 1990, 124. 
Dit was een Ju 88 van de 1.(f)/123. Van de vier 
bemanningsleden, Unteroffizier P. Gölz, Unterof-
fizier R. Schulze, Leutnant E. Nolte en Unterof-
fizier G. Graff, kwamen in ieder geval de twee 
eerstgenoemden om het leven. Op 26 mei werd 
het levenloze lichaam van Schulze aangetrof-
fen ten oosten van Portland Bill. Hij kreeg een 
zeemansgraf. Gölz spoelde op 28 mei aan bij 
Weymouth.

7 Toestel geclaimd met flight lieutenant D.A. 
Drew, 64 Squadron. Mogelijk was dit in wer-
kelijkheid een Ju 88 van de Schulstaffel van het 
njg 3 die ten zuidoosten van Friedberg neer-
stortte en waarbij de drie bemanningsleden 
(Oberfeldwebel J. Fels, Gefreiter R. Zimmer en 
Unteroffizier W. Hecht) om het leven kwamen.

8 Toestel geclaimd samen met flight lieutenant 
D.A. Drew, 64 Squadron.

9 Het geclaimde toestel was een Fw 190D van de 
Gruppenstab i./jg 26 die neerstortte bij Naten-

dorf. De vlieger, Leutnant E. Asmus, kwam 
hierbij om het leven.

bijlage ii

1 Uitgereikt voor het in veiligheid brengen van 
group captain L.W.C. Bowyer, de wing com-
mander van 138 Wing. Huijskens redde hem op 
6 februari 1944 uit een brandende Mosquito 
op vliegveld Newhaven na terugkeer van een 
gevechtsmissie.

2 Uitgereikt vanwege zijn verdiensten als com-
mandant van het 6 Auster Squadron.

bijlage iii

1 Er zijn slechts gefragmenteerde gegevens 
over het verblijf van de Nederlandse oorlogs-
vliegers in de verschillende Duitse krijgsge-
vangenkampen voorhanden. Desondanks 
is getracht een zo volledig mogelijk beeld te 
creëren. 

2 Stalag 357 bevond zich aanvankelijk te Thorn 
(het huidige Toruń in Polen), maar verhuisde 
in de zomer van 1944 naar Fallingbostel.

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Stalag Luft iii is in de periode eind januari-

begin februari 1945 verplaatst naar Tarmstedt.
6 Spierenburg is pas op 14 juli 1944 gevangen 

genomen. 
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Inleiding

Tijdens de Eerste Wereldoorlog namen de Nederlandse strijdkrachten vanuit Groot-Brittannië 
met een klein contingent vliegend personeel van de Militaire Luchtvaart (ml) van de landmacht 
en de Marine Luchtvaartdienst (mld) in dienst van de Royal Air Force (raf) en de Fleet Air Arm 
(faa) deel aan de deel aan luchtoorlog boven Europa. De Nederlandse oorlogsvliegers die onder 
Britse vlag deelnamen aan de oorlog, voerden een groot scala aan verschillende taken uit. ‘Eenige 
Wakkere Jongens’ behandelt deze periode uit de geschiedenis van de Nederlandse luchtstrijd-
krachten. Het boek onderzoekt de organisatie van het Nederlandse luchtwapen in Engeland 
en bestudeert de herkomst van de Nederlandse oorlogsvliegers. Voorts gaat het uitvoerig in op 
de ervaringen die zij opdeden tijdens de vliegoperaties. Ook wordt stilgestaan bij het dagelijks 
leven op de grond. Ten slotte besteedt ‘Eenige Wakkere Jongens’ aandacht aan het naoorlogse leven 
van de oorlogsvliegers en de rol die zij speelden bij de wederopbouw van de Nederlandse lucht-
strijdkrachten na 1945.

De raf in oorlog

In april 1918 kreeg Groot-Brittannië als eerste land ter wereld de beschikking over een eigen, 
zelfstandige luchtmacht, de Royal Air Force (raf). Aanvankelijk groeide de junior service nog fors, 
maar het einde van de Eerste Wereldoorlog, in november 1918, vormde de opmaat voor een forse 
inkrimping. Direct na de wapenstilstand keerde de overgrote meerderheid van de ruim 300.000 
militairen terug naar de burgermaatschappij, werd een groot deel van het materieel afgestoten 
en volgde het opdoeken van de meeste squadrons. De opheffing van het nieuwe krijgsmacht-
deel leek daarom slechts een kwestie van tijd, temeer daar Groot-Brittannië na de Eerste Wereld-
oorlog in een diepe economische crisis belandde en de Britse bevolking en politici oorlogsmoe 
waren. Toch kwam het niet zo ver. De raf behield in de eerste naoorlogse jaren vooral haar zelf-
standigheid omdat vliegtuigen een goedkoop en effectief middel bleken om opstandelingen in 
de uithoeken van het Britse rijk uit elkaar te slaan en de orde te herstellen. Deze manier van 
opereren stond bekend als air policing. 

De Britse luchtmachtleiding, chief of the air staff, air marshal Hugh Trenchard voorop, 
zag overigens air policing niet als de voornaamste taak van de raf. Trenchard en de zijnen 
beschouwden het uitvoeren van strategische bombardementen veel meer als het raison d’être 
van het nieuwe krijgsmachtdeel. Door met vliegtuigen ver in vijandelijk gebied door te dringen 
en het industriële en bestuurlijke hart uit te schakelen, kon de vijand een knock out blow worden 
toegediend. Een oorlog kon daardoor in korte tijd en zonder een confrontatie op zee of op land 
worden beslecht. Trenchard en de rest van de luchtmachttop koesterden een blind vertrouwen 
in de offensieve capaciteiten van het luchtwapen en gingen voorbij aan de talloze problemen die 
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aan deze manier van opereren waren verbonden. Technisch en operationeel gezien was de raf 
in het Interbellum namelijk in geen enkel opzicht in staat om deze taak in de praktijk ten uit-
voer te brengen. Daarvoor beschikte het krijgsmachtdeel over onvoldoende (modern) materieel, 
waren de bewapening en uitrusting onder de maat en was ook het personeel te slecht getraind. 
De eenzijdige concentratie op de bombardementstaak had bovendien tot gevolg dat de inzet 
boven zee en het gevechtsveld veel te weinig aandacht kregen en de opgebouwde ervaring in 
deze disciplines grotendeels verloren ging.

Bij de wederopbouw van het krijgsmachtdeel na de Eerste Wereldoorlog legde Trenchard 
grote nadruk op het creëren van een eigen identiteit, het bevorderen van een esprit de corps en 
het behoud van de tijdens de Eerste Wereldoorlog gevormde ‘tradities’. Op deze manier moest 
een meer gelijkwaardige positie naast het leger en de marine worden vergaard. De raf kreeg 
daarom de beschikking over eigen opleidingsinstituten. Om de exclusiviteit van het krijgs-
machtdeel verder te benadrukken, kwamen voor de meeste functies alleen jongemannen in aan-
merking die afkomstig waren uit de hogere sociale klassen. Dit gold in het bijzonder voor het 
officierskorps, dat lange tijd uitsluitend voor vrijwilligers uit de betere milieus openstond. Van 
een professionele arbeidsethos was in de interbellumjaren nauwelijks sprake. Het was daarom 
niet vreemd dat de raf tot ver in de jaren dertig meer weg had van een luxe, elitaire vliegclub, 
dan van een professionele militaire organisatie, die volledig was gericht op het uitvoeren van 
haar gevechtstaken. 

Pas in de tweede helft van de jaren dertig begon door de toenemende internationale dreiging 
een uitbreidings- en moderniseringsslag. Het resulteerde er onder meer in dat de Britse marine 
in 1937 weer de beschikking kreeg over een eigen vliegdienst, de Fleet Air Arm (faa), waarbij alle 
watervliegtuigen en carrier borne vliegtuigen werden ingedeeld. Een andere belangrijke conse-
quentie was dat voortaan ook vrijwilligers uit lagere sociale klassen kans maakten op toetre-
ding tot de vliegende gelederen. Deze tendens van ‘sociale egalisering’ zette zich in versneld 
tempo voort na het begin van de oorlog. Hoewel de raf-leiding het liever anders zag, traden 
na 1939, om verliezen op te vangen en het krijgsmachtdeel sterk te kunnen uitbreiden, ook op 
grote schaal vrijwilligers uit lagere maatschappelijke geledingen toe. Verder stroomden grote 
aantallen buitenlanders – uit het Gemenebest en neutrale en bezette Europese landen – de raf 
in, die verder nog met duizenden dienstplichtigen en vrouwen werd versterkt. De junior service 
transformeerde hierdoor binnen afzienbare tijd naar een multifunctionele, moderne oorlogs-
luchtmacht, waarin beide seksen en vrijwel alle sociale klassen waren vertegenwoordigd. De ex-
pansie en uitbreiding was bij het uitbreken van de oorlog in september 1939 echter nog verre van 
voltooid. Operationeel gezien konden de raf en de faa in de eerste oorlogsperiode daardoor 
amper een vuist maken. Pas in 1943 waren de Britse luchtstrijdkrachten voldoende uitgebreid en 
gemoderniseerd om écht een belangrijke rol te kunnen spelen op het strijdtoneel, onder meer 
door het bestrijden van het onderzeebootgevaar, het uitvoeren van strategische bombardemen-
ten op Duitsland en de ondersteuning van de eigen grondtroepen.

Uit bezet gebied

Zoals gezegd, werden de Britse luchtstrijdkrachten tevens versterkt met militairen die afkom-
stig waren uit de bezette Europese landen. Zij arriveerden voor het merendeel in het kielzog 
van hun regeringen in het voorjaar en het begin van de zomer van 1940 in Groot-Brittannië. De 
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opname van dit personeel in de raf verliep moeizaam. Dit kwam in de eerste plaats doordat de 
raf aan het begin van de oorlog nog volop was verwikkeld in een grootscheeps uitbreidings- en 
moderniseringsproces. Een verdere complicerende factor was dat de regeringen van de buiten-
landse militairen allerlei voorwaarden stelden aan de opname van hun personeel. Om politieke 
en publicitaire redenen wilden zij namelijk zo zichtbaar mogelijk deelnemen aan de luchtstrijd. 
Als het even kon moesten de eigen ‘luchtmachten’ daarom naast de raf vanaf Brits grondgebied 
gaan opereren. Deze visie stond lijnrecht tegenover die van de Britse luchtmachttop, die grote 
twijfels had over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het buitenlandse personeel. Desal-
niettemin werden de buitenlandse oorlogsvliegers onder politieke druk van vooral Churchill 
vanaf het begin van de zomer van 1940 in steeds grotere getale opgenomen in de Britse opera-
tionele eenheden. Al snel bleken zij hun gewicht in goud waard. Tijdens de Slag om Engeland 
bouwden zij een uitstekende reputatie op als onverzettelijke, goed gemotiveerde militairen, op 
wier ervaringsniveau en kundigheid nauwelijks iets viel aan te merken. De aanvankelijke twijfels 
aan Britse kant verdwenen gelijktijdig als sneeuw voor de zon. Hierdoor konden de buitenlandse 
contingenten vanaf de herfst van 1940 vrijwel zonder restricties hun vleugels uitspreiden. Hun 
mate van zelfstandigheid bleef echter ook na de Slag om Engeland beperkt. Alle contingenten 
ressorteerden namelijk de hele oorlog onder operationele controle van de Britse autoriteiten en 
slechts een aantal landen mocht zijn personeel administratief aansturen. Voor de oprichting van 
nationale eenheden dienden de buitenlandse contingenten bovendien steevast over voldoende 
eigen vliegend en grondpersoneel te beschikken. Uiteindelijk kwamen 45 eenheden tot stand 
met personeel uit bezet gebied. 

Hoewel het personeel uit bezet gebied op het eerste gezicht veel gelijkenissen vertoonde met 
hun Britse collega’s, bestonden er grote verschillen tussen beide groepen. Veel buitenlandse oor-
logsvliegers – en dan met name Polen, Tsjecho-Slowaken en Fransen – beheersten de Engelse 
taal slechts in beperkte mate. Daar tegenover stond dat de buitenlandse oorlogsvliegers over 
het algemeen vaak nóg beter waren gemotiveerd dan hun Angelsaksische collega’s omdat zij 
(meestal) van huis en haard waren verdreven en het winnen van de oorlog een absolute nood-
zakelijkheid was om te kunnen terugkeren naar hun naasten en dierbaren. Verder gingen zij 
boven bezet gebied over het algemeen behoedzamer te werk dan degenen die niet van het Euro-
pese continent afkomstig waren. Kwalitatief waren de buitenlandse oorlogsvliegers om de 
bovengenoemde redenen ontegenzeggelijk een belangrijke aanwinst voor de raf. Kwantitatief 
was hun waarde uiteindelijk beperkt. Door de minimale uitbreiding van de contingenten tij-
dens de oorlog, bedroeg het totale aantal buitenlandse oorlogsvliegers namelijk nooit meer dan 
30.000 man. Zij vormden in 1945 nog slechts een gering percentage van het in de voorgaande 
jaren enorm uitgebreide personeelsbestand van de raf. Hun aandeel in de strijd was daarom 
het meest van belang in de eerste oorlogsperiode, toen de raf nog een betrekkelijk geringe 
omvang had en Groot-Brittannië met de rug tegen de muur stond. Vanaf 1942, toen ook de Ver-
enigde Staten volop aan de oorlog gingen deelnemen, werd hun militaire en politieke betekenis 
steeds geringer. Voor de eigen regeringen in ballingschap speelden oorlogsvliegers vooral een 
rol van betekenis in het genereren van publiciteit. Daardoor kon de bevolking in bezet gebied 
worden aangespoord om vol te houden. De rol van de oorlogsvliegers was na de Duitse capi-
tulatie overigens niet van het ene op het andere moment uitgespeeld. In tegenstelling tot de 
Poolse en Tsjecho-Slowaakse oorlogsvliegers, die door de communistische machtovernames in 
hun vaderland al snel tot personae non gratae werden bestempeld, speelden de Franse, Noorse, 
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Nederlandse en Belgische oorlogsvliegers een voorname rol bij de naoorlogse wederopbouw van 
hun eigen luchtstrijdkrachten.

Onder Brits bevel

Ook de kern van het Nederlandse contingent arriveerde in het kielzog van de eigen regering in 
Groot-Brittannië. Nederland beschikte in tegenstelling tot Groot-Brittannië in 1940 nog niet over 
een zelfstandige luchtmacht; het vliegend personeel was afkomstig van zowel de Militaire Lucht-
vaart (ml) van de landmacht als de Marine Luchtvaartdienst (mld) van de marine. Ondanks de 
uitzonderlijke omstandigheden, werden de ‘restanten’ van beide vliegdiensten in Groot-Brit-
tannië niet bij ‘elkaar geveegd’ en onder één ‘luchtmachtstaf ’ samengevoegd, maar zochten zij 
ieder hun eigen weg. Van een coherente Nederlandse ‘luchtmachtorganisatie’ onder Britse vlag 
was hierdoor geen sprake. Het marinepersoneel viel alleen in operationele zin onder Brits gezag. 
Administratief ressorteerden zij onder eigen commando. Zij bleven daardoor onder andere 
‘gewoon’ het eigen marine-uniform dragen. De marinevliegers kwamen al aan het begin van de 
zomer van 1940 terecht in twee nieuw opgerichte raf-eenheden, het 320 en het 321 Squadron. 
Deze eenheden werden ingedeeld bij Coastal Command en gingen zich in eerste instantie met uit 
Nederland meegenomen Fokker t-viiiw-watervliegtuigen en van de Britten in bruikleen gekre-
gen Anson-patrouillevliegtuigen toeleggen op konvooibescherming en onderzeebootbestrij-
ding boven de Ierse Zee. Vanaf 1941 ging het 320 Squadron – het 321 Squadron was kort daarvoor 
wegens personeelsgebrek opgeheven – met nieuw aangekochte Hudson-bommenwerpers ook 
een offensieve taak uitvoeren. Die bestond uit het bestrijden van de scheepvaart langs de kusten 
van het Europese vasteland. In 1943 ging de eenheid over naar Bomber Command – eveneens een 
onderdeel van de raf – met een nieuwe taakstelling tot gevolg: het uitvoeren van tactische bom-
bardementen ter voorbereiding van de geallieerde invasie en na D-Day het ondersteunen van 
de eigen grondtroepen op het Europese vasteland. Aanvankelijk vonden deze gevechtsoperaties 
vooral boven West-Frankrijk plaats. Vanaf de nazomer van 1944, toen de frontlijn opschoof rich-
ting Duitsland, gingen de Nederlandse bommenwerpers – b-25 Mitchells – ook boven België, 
Nederland en het Reichsgebiet zelf opereren. Niet al het marinepersoneel kwam overigens in de 
raf terecht. In juni 1943 kreeg de faa namelijk ook de beschikking over een marine-eskader, het 
met Nederlands personeel gevulde 860 Squadron. Deze eenheid beschermde vanaf begin 1944 
met Swordfish-tweedekkers vanaf merchant aircraft carriers (mac’s) – graanschepen en olietan-
kers die waren voorzien van een kort vliegdek – de scheepvaartroutes op de Atlantische Oceaan. 
Voorts belandde vanaf de tweede helft van 1943 een dertigtal marinejachtvliegers bij Britse faa-
squadrons op ‘echte’ vliegdekschepen die, voornamelijk met Hellcat-jachtvliegtuigen, opereer-
den in de Middellandse Zee, alsook op de Atlantische en Stille Oceaan.

Het meeste landmachtpersoneel was bij aankomst in Groot-Brittannië in 1940 nog in oplei-
ding. Omdat vooralsnog de mogelijkheden ontbraken om op korte termijn de training in Groot-
Brittannië af te ronden, werden deze militairen bij de marine gedetacheerd. De eigen vliegdienst 
hield als gevolg hiervan de facto op te bestaan en moest weer geheel van de grond af worden 
opgebouwd. Vanaf eind 1940 traden daarvoor de eerste vrijwilligers toe tot de vliegopleiding 
van de raf. In tegenstelling tot het marinepersoneel ressorteerden de landmachtmilitairen tij-
dens de oorlogsjaren zowel administratief als operationeel onder de raf. Zij werden daarvoor 
bij het reservistenkorps van de raf, de Royal Air Force Volunteer Reserve (rafvr), gedetacheerd 
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en trokken het Britse luchtmachtuniform aan. De nieuw opgeleide vliegers konden – omdat 
de Nederlandse legervliegdienst in Groot-Brittannië aanvankelijk nog niet over een eigen een-
heid beschikte – in eerste instantie nergens anders terecht dan in reguliere raf-squadrons. 
Het duurde tot juni 1943 vooraleer voor jachtvliegers de mogelijkheid ontstond om te dienen 
in een ‘eigen’ eenheid. Voorlopig hield dit eskader, het met Spitfire-jachtvliegtuigen uitgeruste 
322 Squadron, zich vooral bezig met defensieve taken zoals de verdediging van Zuid-Engeland 
tegen Duitse verkenningsvliegtuigen en v-1-vliegende bommen. Vanaf de nazomer van 1944 
kwam de nadruk meer en meer te liggen op de ondersteuning van de geallieerde grondtroepen. 
Ondanks de oprichting van een eigen jachteskader en het feit dat veel nieuw getrainde bommen-
werpergezagvoerders en waarnemers van de landmacht voor de duur van de oorlog bij het 320 
Squadron van de marine werden gedetacheerd, bleef ook na 1943 een forse hoeveelheid vliegend 
personeel bij reguliere Britse eenheden actief. Ongeveer 110 Nederlandse oorlogsvliegers vlogen 
voor kortere of langere tijd bij Britse squadrons. Uiteindelijk traden tussen mei 1940 en janu-
ari 1945 in totaal 900 Nederlandse oorlogsvliegers in dienst van de Britse luchtstrijdkrachten. 
Daarvan namen er bijna 650 deel aan gevechtsoperaties. Zij waren bij alle drie de operationele 
commando’s van de raf – Fighter, Bomber en Coastal Command – ingedeeld en voerden een breed 
scala aan taken uit. 

De Nederlandse oorlogsvlieger

De achtergrond van het Nederlandse vliegend personeel verschilde op verschillende punten met 
die van de Britse vrijwilligers. Een van de belangrijkste verschillen was dat de meeste Neder-
landse rekruten eerst Groot-Brittannië moesten zien te bereiken, alvorens zij zich als vrijwilli-
ger konden aanmelden voor een vliegende functie. Het in mei 1940 uit Nederland overgekomen 
vliegend personeel kreeg op vier manieren versterking: door de overheveling van personeel uit 
de uitgeweken niet-vliegende gelederen van de landmacht en de marine; uit Nederlands-Indië; 
door nieuw gerekruteerd personeel uit niet-bezette landen én door de aanvulling met Engeland-
vaarders. Het was dus een gemêleerd gezelschap. Toch verschilden de oorlogsvliegers, opval-
lend genoeg, qua sociale en geografische herkomst maar weinig van de vooroorlogse militaire 
vliegers van de Luchtvaart Afdeeling (lva). Voor het uitbreken van de oorlog kon voor de rekru-
tering voor de lva worden geput uit een groot reservoir belangstellenden. Alleen de allerbeste 
kandidaten maakten daardoor kans te worden toegelaten. Behalve dat zij een goede conditie 
moesten hebben, dienden zij ook een gedegen middelbare schoolopleiding te hebben afgerond. 
Gelet op deze laatste eis was het meeste vooroorlogse personeel afkomstig uit een stedelijke 
omgeving in het westen van het land. Daar waren in deze periode immers nog de meeste onder-
wijsmogelijkheden beschikbaar. Verder kwamen de vooroorlogse vliegers bijna allemaal uit de 
middenklasse of hoger, omdat alleen kinderen uit deze milieus een middelbare schoolopleiding 
konden volgen. Ook de oorlogsvliegers voldeden grotendeels aan dit profiel. Hoewel tijdens 
de oorlogsjaren in de raf sprake was van een sterk versoepeld toelatingsregime, dienden de 
Nederlandse militairen ook te voldoen aan een aantal extra door de eigen regering opgelegde 
voorwaarden. Zo moesten zij redelijk tot goed Engels spreken en een middelbare schooldiploma 
kunnen overleggen. Daardoor kwam ook de overgrote meerderheid van de vliegers en waarne-
mers uit betere kringen. Een relatief groot percentage was afkomstig uit koopliedenfamilies. 
Van een kleiner percentage was de vader werkzaam in het bedrijfsleven of bekleedde een functie 
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bij de overheid. Nog meer dan hun collega’s van de lva, waren de oorlogsvliegers geboren in een 
van de grote steden in het westen van het land. Voor wat betreft hun godsdienstige achtergrond 
kan worden gesteld dat veruit de meesten, net als voor de oorlog, van protestantse huize waren. 
Een relatief klein aantal was katholiek. Verder was het percentage oorlogsvliegers van joodse 
afkomst hoger dan het landelijke gemiddelde. Datzelfde gold voor het aantal oorlogsvliegers 
zonder levensbeschouwing. 

Gevaar, angst en schuldgevoel

De oorlogsvlieger werd bij de uitvoering van zijn gevechtstaak met tal van gevaren geconfron-
teerd. Grote risico’s liep hij vooral tijdens de uitvoering van zijn tour of operations, die bestond uit 
een vastgesteld aantal gevechtsvluchten. De gevaren die daarbij op zijn pad kwamen waren veler-
lei. Zo was er vrijwel continu de kans te verongelukken. Verder liep de oorlogsvlieger boven vijan-
delijk gebied continu het risico om te worden neergeschoten door de Flak of vijandelijke vliegtui-
gen. In totaal kwamen er 206 – bijna 32% – om het leven bij de uitvoering van hun gevechts taak. 
De kans om een vliegtuigcrash te overleven was betrekkelijk klein, want van alle 240 oorlogsvlie-
gers die boven vijandelijk gebied werden neergeschoten, belandden er slechts 27 in krijgsgevan-
genschap en konden er maar 7 uit Duitse handen blijven en weer de eigen linies bereiken. Hoewel 
er dus relatief weinig Nederlandse gevechtsvliegers achter het prikkeldraad belandden, waren zij 
wel uitermate actief in het ontsnappingswerk. Eén oorlogsvlieger, Bob van der Stok, wist zelfs 
als een van de weinigen een ontsnappingspoging met succes te bekronen. Hij was één van de 
oorlogsvliegers die in maart 1944 deelnam aan de fameuze tunnelontsnapping door 76 raf-mili-
tairen uit het krijgsgevangenkamp Stalag Luft iii. Na een avontuurlijke reis door Duitsland en 
bezet gebied wist hij enkele maanden later behouden Groot-Brittannië te bereiken. 

Gezien het voorgaande was het niet vreemd dat de vliegoperaties lichamelijk en geestelijk 
veel vergden. Ook de Nederlandse oorlogsvliegers gingen gebukt onder grote spanningen. Zij 
probeerden zich hier op twee verschillende manieren tegen te wapenen: door het aannemen van 
een fatalistische houding en door het aangrijpen van alles wat in hun vermogen lag in een poging 
het noodlot te ontlopen. De oorlogsvliegers die geloofden in het onvermijdelijke, negeerden de 
werkelijke omstandigheden, gaven niet langer toe aan hun angstgevoelens en bagatelliseerden 
de risico’s en gevaren. Zij die alles aangrepen om te overleven, zochten onder meer houvast in 
een nauwgezette planning en uitvoering van de gevechtsoperaties, in rituelen en gebruiken en 
in het werken volgens vaste patronen. Ook hechtten zij grote waarde aan religie en bijgeloof. 
Ondanks de hardnekkige pogingen om angst te weerstaan, leidde het langere tijd onder grote 
spanning opereren onherroepelijk tot een zekere mate van gevechtsstress. Deze kon zich op 
allerlei manieren uiten. Een van de belangrijkste symptomen was slapeloosheid. Uiteindelijk is 
naar schatting een dertigtal Nederlandse oorlogsvliegers met verschijnselen van oorlogsmoe-
heid uit de gelederen verwijderd. 

Een zeer gering aantal gaf er om niet-medische eisen de brui aan. Zij werden beschuldigd 
van lafheid – lack of moral fibre (lmf) – omdat zij zonder medische indicatie weigerden nog lan-
ger door te vliegen. Door een combinatie van factoren gaf de overgrote meerderheid echter niet 
toe aan de grote angstgevoelens waarmee zij voor en tijdens de gevechtsvluchten werden gecon-
fronteerd. De dreiging van forse straffen, groepsdruk en een krachtig esprit de corps, speelden 
bij de meesten een belangrijke rol om plichtsgetrouw hun taak te blijven uitvoeren. Ook het 
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decoratiebeleid was voor sommigen een motivatie om door te zetten. Door de instelling van een 
aparte onderscheiding voor vliegend personeel, het Vliegerkruis, konden oorlogsvliegers vanaf 
1941 namelijk ook openlijk voor hun daden worden beloond. Uiteindelijk kregen 259 van de bijna 
650 oorlogsvliegers deze onderscheiding uitgereikt. 

Bij door Nederlandse vliegtuigbemanningen uitgevoerde bombardementen en beschie-
tingen lieten ook regelmatig (grote aantallen) burgers het leven. Hoewel oorlogsvliegers zich 
vaak op grote afstand van hun doelwit bevonden, kon het doden van burgers, tot behoorlijke 
morele dilemma’s en sterke schuldgevoelens leiden. Dit gold tot op zekere hoogte ook voor het 
ombrengen van Duitse militairen. De oorlogsvliegers probeerden deze gevoelens een plaats te 
geven, onder meer door te accentueren dat zij orders van hogerhand opvolgden, door de recht-
vaardigheid van de oorlog te benadrukken en door te onderstrepen dat zij vanuit moreel oog-
punt gezien aan de goede kant stonden. Het dehumaniseren, oftewel het ‘ontmenselijken’ van 
de vijand, alsook het benaderen van de oorlog als een sportuiting, waren eveneens ‘middelen’ 
om morele dilemma’s en schuldgevoelens naar de achtergrond te drukken. Helemaal lukte dat 
echter zelden en veel oorlogsvliegers kregen vroeg of laat te maken met gevoelens van wroeging 
en kwamen er soms zelfs door in geestelijke nood. 

Het leven op de grond

Hoewel oorlogsvliegers naar buiten toe doorgingen voor een tamelijk homogene groep, was in 
werkelijkheid allerminst sprake van een uniforme militaire broederschap. Er bestonden onder-
ling grote verschillen. De belangrijkste scheidslijn was die tussen officieren en onderofficieren. 
Er waren verder ook grote etnische en nationale verschillen, terwijl er tevens sprake was van 
een onderverdeling op basis van status. Die was afhankelijk van de functie en de hoeveelheid 
gevechtservaring van de oorlogsvlieger. Hoewel de oorlogsvliegers dus geen uniform corps d’élite 
vormden, kregen zij in de lucht en ook op de grond zonder uitzondering te maken met dezelfde 
gevoelens en emoties. Zij voerden immers dezelfde taken uit en liepen allemaal evenveel gevaar 
om te sneuvelen. Vier emoties stonden hierbij centraal: angst, ontlading, eenzaamheid en ver-
veling. Om de angst en de spanning onder controle te kunnen houden, was het op de grond 
belangrijk dat oorlogsvliegers geregeld vrijaf kregen en zich konden ontspannen. Meer dan eens 
liepen de avonden in de mess en pub behoorlijk uit de hand door overmatig alcoholgebruik, 
het zingen van obscene liedjes en het spelen van tamelijk risicovolle spelletjes. De raf-leiding, 
zich ervan bewust dat de oorlogsvliegers een uitlaatklep nodig hadden, ging opvallend liberaal 
om met dit masculiene gedrag. Hoewel de vrije avonden en de korte verloven belangrijk waren 
voor de ontspanning, kon de oorlogsvlieger pas echt even helemaal bij zinnen komen tijdens de 
wat langere vakanties. Veel jonge en ongehuwde oorlogsvliegers grepen deze verlofperiodes aan 
om naar Londen af te reizen, waar haast onbeperkte uitgaansmogelijkheden voorhanden waren.

Van tijd tot tijd lag het vliegbedrijf door slechte weersomstandigheden, een gevechtspauze 
of een andere oorzaak, zo goed als stil. In zulke periodes lag het gevaar van verveling en een-
zaamheid op de loer. Dit kon uiteraard het moreel aantasten. Onderzoek wees uit dat langere 
periodes van inactiviteit zelfs een meer negatieve uitwerking op de gemoedstoestand kon heb-
ben dan zware verliezen. De raf probeerde deze situaties te voorkomen door de oorlogsvliegers 
op de grond zo veel mogelijk bezig te houden. Dit gebeurde met allerlei vlieggerelateerde werk-
zaamheden, maar ook door het organiseren van diverse recreatieve activiteiten. Geheel kon dit 
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de gevoelens van verveling en eenzaamheid echter niet ‘wegpoetsen’. Voor de Nederlandse oor-
logsvliegers werden deze gevoelens nog versterkt doordat zij zich in een vreemd land bevonden. 
Voor hen bleef de hele oorlog een streng verlangen bestaan om contact te leggen met het thuis-
front. In sommige gevallen lukte dit ook: met familie in Nederland konden de oorlogsvliegers, 
zij het moeizaam, tot ver in de oorlog blijven corresponderen. Diegenen met familie in Neder-
lands-Indië daarentegen, bleven vanaf 1942 geheel in het ongewisse over het lot van hun naasten. 

Het leven in continue spanning en angst had vanzelfsprekend ook consequenties op het pri-
vévlak. Van de bijna 650 man vliegend personeel dat aan gevechtsoperaties deelnam, was een 
minderheid – bijna 18% – bij aankomst in Groot-Brittannië al getrouwd. De oorlogsvliegers die 
ongehuwd in Groot-Brittannië arriveerden, maakten in de gegeven omstandigheden een keuze 
uit twee verschillende gedragspatronen. De overgrote meerderheid – bijna 64% – koos ervoor 
om zich niet te binden. Het uiterst onzekere toekomstperspectief overtuigde hen ervan dat het 
beter was om een diepgaande relatie, zolang de oorlog duurde, uit de weg te gaan. Minstens 
175 oorlogsvliegers – ruim 27% – ging juist wel een huwelijk aan. Zij prevaleerden de geborgen-
heid van een liefdesverhouding boven het vrijgezellenbestaan. Het bood hen juist houvast in een 
uiterst onzekere tijd en gaf hen de mogelijkheid toekomstplannen te maken voor na de oorlog. 
Voor meer dan 20% van de tijdens de oorlog getrouwde echtparen zouden deze betere tijden ech-
ter nooit aanbreken omdat de oorlogsvlieger – soms al na een paar weken – om het leven kwam. 

Na de oorlog

Hoewel in mei 1945 een einde kwam aan het risicovolle bestaan van de oorlogsvliegers, was van 
een dienstverlating kort na de Duitse capitulatie in de meeste gevallen nog geen sprake was. De 
overgrote meerderheid van de oorlogsvliegers werd namelijk gedwongen – conform hun con-
tract – nog enkele jaren na te dienen. Dit leidde tot veel verbolgenheid. De oorlogsvliegers waren 
van mening dat zij na vijf jaar strijd hun plicht ruimschoots hadden vervuld. Uiteindelijk verliet 
meer dan de helft van de veteranen – 57% – in de jaren 1946-1948 de militaire dienst. Dit was wel-
iswaar een fors percentage, maar doordat de uitstroom redelijk gelijkmatig verliep, bracht het 
de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten nooit in gevaar. Ongeveer 16% ging 
over in beroepsdienst. Van deze groep gingen relatief veel mld’ers als onderofficier of subal-
terne officier (luitenant en kapitein) met pensioen. Van het klu-personeel bereikte het meren-
deel de rang van hoofdofficier (van majoor tot en met kolonel). Dit kwam in de eerste plaats 
omdat bij de marinevliegdienst de meeste vliegtuigtelegrafisten en boordschutters waren inge-
deeld, die de oorlog eindigden in een relatief lage rang en na 1945 nog maar weinig uitloopmo-
gelijkheden hadden. De ml’ers daarentegen, waren voor het merendeel vlieger en waarnemer en 
zij hadden na de oorlog juist wel behoorlijke carrièrekansen, niet alleen vanwege de functie die 
zij vervulden, maar ook omdat in de veel grotere en in opbouw zijnde klu nu eenmaal veel meer 
promotiekansen voor het grijpen lagen. 

Voor de meerderheid van de veteranen was in dienst blijven echter geen aanlokkelijk perspec-
tief. Zij waren vooral in de vliegerij verzeild geraakt, omdat zij actief wilden meestrijden aan de 
zijde van de geallieerden, zonder een uitgesproken passie voor de vliegerij te hebben. Nu de oorlog 
ten einde was gekomen keerden zij liever terug naar de burgermaatschappij. Hun herintegratie 
verliep evenwel niet zonder slag of stoot. Doordat zij een avontuurlijk en afwisselend leven hadden 
geleid én doordat zij bloot hadden gestaan aan grote spanningen en angsten, konden zij aanvan-
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kelijk maar moeilijk aarden in de gereguleerde en ordelijke samenleving die voor veel veteranen 
af en toe verstikkend aanvoelde. De nieuwe werkkring hing uiteraard in belangrijke mate af van 
de genoten vooropleiding. Er waren heel wat oorlogsvliegers die, omdat zij bij het uitbreken van 
de oorlog nog op school zaten of net aan hun studie waren begonnen, nu geen diploma’s kon-
den overleggen en niet over werkervaring beschikten. Zij begonnen hun werkende leven daardoor 
met een forse achterstand. Logischerwijs kozen veel ex-oorlogsvliegers daarom voor de gemak-
kelijkste weg en zochten hun heil in de luchtvaart. Uiteindelijk kwam iets meer dan een derde van 
de afzwaaiers – 34% – in deze sector terecht. Vooral de klm was de eerste naoorlogse jaren een 
populaire werkgever. Bijna tweederde zegde na 1945 de luchtvaart definitief vaarwel en ging in een 
compleet andere sector aan de slag. Het was in het naoorlogse en in een diepe recessie verkerende 
Nederland, echter niet gemakkelijk om met weinig tot geen papieren en zonder noemenswaardige 
werkervaring emplooi te vinden. Bovendien genoten zij weinig voordelen op grond van hun status 
als oorlogsheld en kostte het menigeen, zoals gezegd, moeite om zich aan te passen aan het bur-
gerleven, dat zó anders was dan zij in de voorgaande jaren gewend waren geweest. 

Het is daarom niet verrassend dat relatief veel oorlogsvliegers al snel opteerden voor een toe-
komst in het buitenland. Zij kozen hier niet alleen voor omdat zij hoopten op deze manier – net 
als de rest van de emigranten – hun maatschappelijke kansen te vergroten, maar tevens omdat 
de keuze om te vertrekken voor hen eenvoudiger was dan voor de gemiddelde Nederlander. Een 
groot aantal was immers getrouwd met een Britse vrouw, sprak goed Engels en was bekend met 
de Angelsaksische gewoontes en gebruiken. Buiten Engeland, waar vaak geen gebruik kon wor-
den gemaakt van het eigen netwerk en dat van de (Britse) echtgenote, was het opbouwen van een 
nieuw leven als emigrant vaak niet eenvoudig en nogal wat veteranen konden, zeker in de eerste 
tijd, maar met moeite het hoofd boven water houden. Deels kwam dit door de slechte economi-
sche omstandigheden van kort na de Tweede Wereldoorlog en de bureaucratische rompslomp 
die veel emigranten te wachten stond. Daarnaast speelde ook mee dat veel oorlogsvliegers na 
1945 kampten met de naweeën van de grote angsten die zij tijdens de gevechtsoperaties hadden 
doorgemaakt. Terwijl het aantal oorlogsvliegers dat met lichamelijk leed uit de oorlog kwam 
beperkt bleef, belandde een relatief fors aantal met psychische problemen in de burgersamen-
leving. Deze hebben zonder twijfel ook een negatieve invloed uitgeoefend op hun maatschap-
pelijk functioneren. Het leidde onder meer tot slaapstoornissen, nachtmerries, het niet willen 
praten over de oorlogstijd, moeilijkheden bij het vinden van een baan en huwelijksproblemen. 
Daar kwam nog bij dat er in hun ogen nauwelijks erkenning en waardering bestond voor hun 
oorlogsprestaties. Behoudens een korte periode meteen na de bevrijding, kregen de meeste 
oorlogsvliegers naar hun gevoel maar weinig respect vanuit de Nederlandse samenleving. Pas 
vanaf de jaren negentig, toen de kringen van de voormalige oorlogsvliegers inmiddels behoor-
lijk begonnen uit te dunnen, was er sprake van toenemende erkenning en waardering voor hun 
inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk drukte bij veel oorlogsvliegers de relatief 
korte, maar dramatische en ingrijpende oorlogsperiode, zowel in positieve als in negatieve zin 
een groot stempel op hun privé- en maatschappelijk leven. Zij vormde voor vrijwel alle betrok-
kenen, of ze nu wilden of niet, een belangrijke cesuur.

Recapitulerend kan worden gesteld dat de Nederlandse luchtstrijdkrachten in Groot-Brit-
tannië tijdens de oorlogsjaren klein en gefragmenteerd waren. Daardoor speelden de Neder-
landse vliegers, waarnemers, vliegtuigtelegrafisten en boordschutters slechts een marginale rol 
op het oorlogstoneel in West-Europa tussen 1940 en 1945. Ondanks de grote risico’s die waren 
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verbonden aan het vliegerbestaan, gaven negenhonderd jonge Nederlanders zich als vrijwilliger 
op voor een vliegende functie. Vaderlandsliefde, jeugdige overmoedigheid, een zucht naar avon-
turisme en een sterke behoefte om een actieve rol in de oorlog te spelen waren de voornaamste 
redenen voor veel van hen zich aan te melden. Qua achtergrond verschilden zij opvallend genoeg 
nauwelijks van de vooroorlogse vliegergemeenschap. Ook zij kwamen voornamelijk uit de meer 
welvarende lagen van de bevolking. De kans op overleving was gering. Om deze reden waren 
de vliegers continu omringd door angst. Los hiervan kregen zij meer op de achtergrond ook te 
maken met morele dilemma’s als het bombarderen van burgerdoelen. Dit weerhield de meesten 
er echter niet van om door te zetten totdat zij uiteindelijk op rust werden geplaatst of, in veel 
gevallen, werden neergeschoten of verongelukten. Uiteindelijk verloren bijna 235 oorlogsvlie-
gers het leven. ‘Eenige Wakkere Jongens’ gaat kortom over een kleine groep, enthousiaste, dappere 
en vastberaden jonge Nederlanders die weigerde zich neer te leggen bij de Duitse bezetting van 
hun vaderland. 
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 | Summary

Introduction

During the Second World War the Netherlands participated with a small contingent of flying per-
sonnel in the air war over Europe. The Dutch pilots, observers, wireless operators and air gunners 
of the Royal Netherlands Naval Air Service and the Royal Netherlands Army Aviation Branch oper-
ated from the summer of 1940 under operational (and partly administrative) control of the Royal 
Air Force (raf) and the Fleet Air Arm (faa). As members of Dutch squadrons and seconded to Brit-
ish raf- and faa-units, they took part in all sorts of operations. ‘Eenige Wakkere Jongens’ focuses 
on the organization of the Dutch contingent. Furthermore, it studies the background of the Dutch 
flying personnel that served under British command and researches extensively their experiences 
in the air war over Western Europe and in wartime Britain. Finally, it inquires about their wherea-
bouts after the war and the influence they exercised in rebuilding the Dutch Air Forces after 1945.

The raf at war

In April 1918, Great Britain was the first country in the world to establish an independent air 
force, the Royal Air Force (raf). Initially, the new Service expanded substantially, but the end 
of the First World War in November 1918 was the prelude to a significant reduction in size. Most 
squadrons were disbanded immediately after the Armistice and the majority of the personnel 
was discharged and returned to civilian life. The raf had to struggle to remain independent as 
the Army and Navy were eager to restore their authority over the raf. Things did not get that 
far. In the post-war years, the raf retained its independence mainly on account of aircraft being 
a cheap and effective means of suppressing uprisings and restoring public order in all corners 
of the British Empire. This method of operating was known as “air policing”. Senior levels of 
the raf, with Chief of the Air Staff Air Marshal Hugh Trenchard prominent among them, did 
not see air policing as the raf’s primary task. Instead, Trenchard and the Air Staff favored the 
execution of strategic bombing. The enemy was supposed to be dealt a “knock out blow” by 
flying deep into hostile territory to disable the enemy’s industrial heartland and administra-
tive centre. A war could thus be fought and settled in a short period of time, without lengthy 
confrontations on land or at sea. Trenchard and other senior air force officers had blind faith 
in the offensive capabilities of the air arm, thereby neglecting to take into account the count-
less problems inherent to air operations. In the years between the world wars, the raf was in 
technical and operational terms wholly incapable of carrying out the task of strategic bombing. 
In addition to having insufficient modern materiel at its disposal, its weaponry and equipment 
were inferior. Moreover, the focus on strategic bombing resulted in neglect of the deployment 
of the air arm at sea and over the battlefield. Both the capabilities and the experience built up in 
these areas during the First World War were all but lost. 
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During the reconstruction of the air arm after the First World War, Trenchard stressed the crea-
tion of an individual identity, instilling an esprit de corps and holding on to the traditions formed 
during the war. This was to put the air force on an equal footing with the Army and the Navy. 
The raf set up its own training organisations and further emphasized it’s exclusive character 
by appointing only young men from the upper class to most of the positions available. This was 
particularly the case for the officer corps, which was only open to volunteers from the more 
privileged social milieus. There was hardly a professional work ethic in the years between the 
world wars. In many ways, right up into the late thirties, the raf bore more resemblance to a 
luxury and elitist flying club than to a professional military organisation fully focused on carry-
ing out its operational tasks.

It was only in the second half of the 1930s that, under pressure from increasing international 
threats, the raf started to expand and modernise. On top of that, all units with sea planes and 
carrier borne aircraft returned in 1937 under the command of the Navy. For this reason the Fleet 
Air Arm (faa) was created. A further important consequence of the reforms was that volunteers 
from the lower classes of society were also given a chance to enter the ranks of the flying per-
sonnel. This tendency towards social equality accelerated after the start of the Second World 
War. Although the raf would rather have had things differently, after 1939 large numbers of 
volunteers from the lower social classes entered the organisation in order to replace losses and 
increase the number of personnel within the raf. Thousands of conscripts and female person-
nel as well as many foreign nationals – from the Commonwealth, neutral and occupied Euro-
pean countries – also poured in to strengthen the raf. The junior service was rapidly trans-
formed into a modern multi-functional wartime air force in which almost all social classes, as 
well as both sexes, were represented. Nevertheless, the expansion was far from complete upon 
the outbreak of war in September 1939. Therefore, the raf was during the first years of the war, 
in spite of the performance during the Battle of Britain, only of minor value for the war deploy-
ment. It was not before 1943 that it began to play a key role in the theatres of battle by neutralis-
ing the threat of German submarines, carrying out strategic bombing raids, and lending sup-
port to British ground troops. 

The Allied Air Forces

The majority of the earlier mentioned flying personnel from occupied European countries 
arrived in Great Britain in the spring and early summer of 1940. It was difficult for foreign air-
crew to join owing to the fact that the governments set several conditions for inclusion of their 
men among the ranks of the raf. For political reasons and for reasons of publicity, they wished 
their nation to be as visible as possible when taking part in the air war. They hoped their own 
air forces could operate from British territory next to the raf as independent air arms. However, 
this was diametrically opposed to the view of the raf’s leadership, which initially harboured 
considerable doubts about the usefulness and reliability of foreign personnel. Nevertheless, 
from early summer of 1940 and under political pressure from Churchill, in particular, the for-
eign aircrew was absorbed into British operational units in ever-increasing numbers. They soon 
proved their value. During the Battle of Britain they forged an excellent reputation as uncom-
promising and highly motivated pilots, whose skills and experience left little to be desired. The 
initial doubts of the British soon disappeared. From the autumn of 1940, the foreign contingents 
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were allowed to spread their wings almost without restrictions. Nevertheless, even after the 
Battle of Britain, all foreign contingents remained under operational command of the British 
authorities throughout the war. Only a few countries were allowed to take administrative con-
trol of their personnel. Furthermore, if they wished to establish their own national units, for-
eign contingents had to have sufficient numbers of air and ground personnel available to them. 
Ultimately, 45 squadrons manned by personnel from occupied countries were established. 

At first glance personnel from occupied countries bore many similarities to their British 
colleagues, but there were a number of differences between the two groups. The most striking 
difference was that many of the foreign aircrew – particularly Poles, Czechoslovaks and French 
– had only limited proficiency in English. The aircrews from occupied territory were undeniably 
important acquisitions for the raf though. Owing to the fact that they had been driven out of 
their homelands and only victory would ensure that they could return to their families and loved 
ones, they were often more motivated than their Anglo-Saxon colleagues. However, due to their 
restricted numbers, their impact on the course of war was limited. The foreign contingents were 
hardly able to expand as they had no access to their populations. Therefore the total number of 
foreign aircrew never exceeded 30,000 men. As a consequence, they represented just a small 
percentage of the raf in 1945, which had expanded enormously in the preceding years. The 
importance of their contribution to the air war was therefore at its peak during the early years, 
when the raf was still relatively small and Great Britain had its back against the wall. From 
1942, when the United States entered the war, the military and political importance of foreign 
aircrews began to wane. They remained useful to governments-in-exile for keeping the spirits 
up of their people at home in occupied European countries though. After the German surren-
der in 1945, foreign raf aircrew continued to play a significant role; in contrast to Polish and 
Czechoslovakian flying personnel, who became personae non gratae in their home countries after 
the communists had seized power, French, Norwegian, Belgian, and Dutch air force personnel 
contributed substantially to the post-war rebuilding of the air forces in their home countries. 

Under British command

Like other foreigners, Dutch flying personnel arrived in Great Britain in the wake of their exiled 
government. Other than Great Britain, the Netherlands did not yet have an independent air 
force in 1940: flying personnel came from both the Royal Netherlands Army Aviation and the 
Royal Netherlands Naval Air Service. Despite the exceptional circumstances of the time, the 
‘left-overs’ of these two services were not brought together and combined in one air force staff, 
but continued to go their own way. There was therefore no cohesive Dutch ‘air force organisa-
tion’ operating under the British flag. Dutch naval flying personnel in Britain only flew under 
the British flag in an operational sense. In administrative terms, they were under their own 
command and continued to wear their own navy uniforms. In the early summer of 1940, Dutch 
naval flying personnel were assigned to two newly established raf units: 320 Squadron and 321 
Squadron. These units had been assigned to Coastal Command and were initially given the task 
of protecting convoys and carrying out anti-submarine operations in the Irish Sea using Fokker 
t-viiiw seaplanes, which the Dutch had brought over from the Netherlands, and Anson patrol 
aircraft, loaned from the British. From 1941, 320 Squadron – 321 Squadron had been disbanded 
shortly before owing to personnel shortages – also started to carry out an offensive task, attack-
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ing enemy shipping along the coast of mainland Europe with newly purchased Hudson bomb-
ers. In 1943 the unit was transferred to raf Bomber Command and was assigned new tasks: car-
rying out tactical bombing in preparation of the Allied invasion and in support of ground troops 
on European territory after D-Day. These operations initially took place mainly over western 
France. From the late summer of 1944, with the front line edging towards Germany, the Dutch 
bombers – b-25 Mitchells – started to operate over Belgium, the Netherlands and Germany itself. 

Incidentally, not all Dutch naval air service personnel became part of the raf. In June 1943 a 
navy squadron manned by Dutch personnel, 860 Squadron, was established in the faa. From early 
1944 this unit was responsible for protecting Atlantic shipping routes and operated from merchant 
aircraft carriers (macs) – merchant ships and oil tankers fitted with short flight decks – using Fairey 
Swordfish biplanes. Furthermore, in the second half of 1943, 30 Dutch naval air service fighter pilots 
were assigned to British faa squadrons operating from aircraft carriers in the Mediterranean Sea 
and the Atlantic and Pacific oceans. These squadrons mainly used Hellcat fighters. 

Most of the Dutch army flying personnel who arrived in Great Britain in 1940 were still 
undergoing training. Because there were only scant possibilities for completing this in Great 
Britain, most of this personnel was assigned to the Dutch navy units. As a consequence, the 
Dutch Army’s Aviation Branch disappeared and had to be rebuilt from scratch. Starting from 
the end of 1940 the first volunteers entered the raf training programme. In contrast to the 
aircrew serving in the Dutch navy, the Dutch army aviation personnel fell under the raf in 
both operational and administrative terms. They were assigned to the Royal Air Force Volun-
teer Reserve (rafvr) and wore British air force uniforms. At first, the only option open to the 
newly-trained Dutch pilots was to individually join regular raf squadrons, as the Dutch Army 
Aviation Branch in Great Britain had not yet established its own unit. It was not until June 1943 
that Dutch fighter pilots had the opportunity to serve in a ‘home’ unit. This unit, 322 Squadron 
equipped with Spitfires, at first carried out defensive tasks, such as defending southern Eng-
land against German reconnaissance aircraft and v-1 flying bombs. At the end of the summer 
of 1944, the emphasis shifted to lending support to ground troops. Despite the establishment 
of a Dutch fighter squadron – and the fact that many newly-trained army bomber pilots and 
observers were detached to the Dutch naval air service’s 320 Squadron for the duration of the 
war – a significant portion of Dutch flying personnel remained active in British units after 1943. 
Approximately 110 Dutch pilots flew for long or short periods of time with British squadrons. 
Between May 1940 and January 1945 a total of 900 Dutch flying personnel entered the service of 
the raf. Of those, almost 650 took part in combat operations. They were assigned to all three 
of the raf’s operational commands – Fighter, Bomber en Coastal Command – and carried out a 
wide range of tasks.

Background

The background of the Dutch flying personnel differed on several points from volunteers that 
originated from Britain. The most striking difference with their British colleagues was that 
most Dutch volunteers first had to reach Great Britain. Dutch flying personnel that had evacu-
ated to Great Britain in May 1940 received reinforcements in four ways. First; by transfer of non-
flying Dutch military personnel from the army and navy; second by Dutch military personnel 
arriving in Great Britain from the Netherlands East Indies; third by arrival of newly recruited 
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Dutch personnel from non-occupied countries and fourth; by the arrival of the so-called Enge-
landvaarders [England-farers], Dutch nationals who had made their way to England by their own 
volition and at great personal risk. Reinforcement of the Dutch contingent therefore came from 
a mix of people. Despite this, in terms of social and geographical origins, the men who made up 
the aircrews differed but little from the pre-war military pilots of the Luchtvaart Afdeeling (lva) 
or Army Aviation Branch. Prior to the outbreak of the war, the Army Aviation Branch had a large 
pool of potential recruits to choose from. Only the very best candidates had a chance at being 
admitted into the organization. In addition to being in tip-top physical condition, they also had 
to have completed a solid secondary education. Given this last requirement, most pre-war per-
sonnel originated from urban areas in the western region of the Netherlands, where the majority 
of good educational institutes were situated. Almost all pre-war pilots came from the middle or 
upper classes, as only children from these classes were able to enjoy secondary education. 

Whereas the raf had greatly relaxed its entry requirements for British volunteers during 
the war, Dutch volunteers (still) had to meet a number of additional requirements set by their 
own government. For example, they had to speak reasonable or good English and to submit a 
secondary school diploma. Consequently, the great majority of the pilots and observers came 
– in contrary to their British colleagues who joined the raf and faa during the war – from 
privileged social environments, with a relatively high percentage from merchant families and 
a smaller percentage from families where the head of the family worked in the commercial sec-
tor or civil service. Even more than their prewar Army Aviation Branch colleagues, the wartime 
pilots had been born in the large cities in the western part of the Netherlands. As far as their 
religious backgrounds were concerned, by far most of them were Protestants, just as was the 
case before the war. A relatively small percentage was Catholic. The number of Dutch aircrew 
with Jewish backgrounds and those without religious backgrounds was relatively higher than 
the national average.

Danger, combat stress and guilt

In carrying out their duties, the life of the Dutch flying personnel was always at stake. The big-
gest risks came during the tour of operations, which consisted of a fixed number of operational 
flights. These ‘ops’ involved all sorts of dangers. There was, for example, the continuous dan-
ger of the aircraft crashing due to a fault or of being shot down over enemy territory by flak or 
enemy aircraft. In total, 206 – almost 32% – of the Dutch aircrew that served under operational 
circumstances, were killed in action. The chances of surviving a crash were relatively small. Of 
the 240 Dutch pilots, navigators, wireless operators and air gunners shot down over enemy ter-
ritory, only 27 were taken prisoner, while just 7 were able to avoid capture and made it back their 
own lines. The small number of Dutchmen that ended up in pow camps was extremely active 
in escape activities. However, only Bob van der Stok, a Dutch fighter pilot, managed to flee suc-
cessfully and return to England. He was one of the 76 pows who took part in the famous ‘Great 
Escape’ from Stalag Luft iii prisoner camp in March 1944. After a long and adventurous journey 
through Germany, the Netherlands, Belgium, France and Spain, he became one of only three 
Allied escapees of the ‘Great Escape’ who managed to return successfully to Great Britain.

In view of the foregoing it is not surprising that aircraft operations were very demanding, 
both physically and mentally. Dutch aircrew also experienced extreme tension. They tried to 
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protect themselves in two ways: by adopting a fatalistic approach to life and by grabbing hold 
of anything that might help them escape their fate. Like their British colleagues, Dutch aircrew 
tended to believe in the inevitable, ignored the realities of their situation, refused to surrender 
to their fears and played down the risks and dangers involved in their operations. Those that 
turned to anything that would help them survive relied on the detailed planning and execution 
of operations, on rituals and customs and on working in set patterns. They also found solace 
in religion and superstition. Despite dogged attempts to resist fear, operating for a prolonged 
period under extreme pressure inevitably led to some degree of combat stress. This could rise to 
the surface in various ways, one of the most obvious symptoms being insomnia. An estimated 
30 Dutchmen out of 650 were discharged from the ranks with symptoms of battle fatigue. 

A very small number of Dutch aircrew withdrew from flying operations for non-medical 
reasons. They were accused of cowardice – lack of moral fibre (lmf) – because they refused to 
carry on flying, without any medical grounds for doing so. These numbers were comparable 
with the percentage of British aircrew that couldn’t cope with the dangers and risks. However, 
the great majority did not succumb to the extreme fears they experienced during combat opera-
tions through a combination of factors. The threat of heavy punishments, peer pressure and a 
strong esprit de corps were enough for most pilots to dutifully fulfill their tasks. For some the 
promise of winning a decoration was also a reason to carry on. The introduction in 1941 of the 
Dutch Flying Cross, a separate award for flying personnel, was a way of publicly recognising the 
actions of the Dutch flying personnel. In total 259 of the almost 650 Dutch aircrew were awarded 
this decoration.

Offensive operations by Dutch crews caused considerable loss of life among civilians. Although 
bomber and fighter pilots and aircrews were often quite a distance away from their targets, killing 
civilians – particularly in occupied Europe – could lead to major moral dilemmas. To a certain 
extent this was also the case for the killing of enemy military personnel. Flying personnel would 
try to put things in perspective by accentuating that they were following orders, by emphasis-
ing the justification for the war and by underlining that they were, from a moral point of view, 
on the ‘right’ side. Demonising the enemy and viewing the war as ‘sport’ were also ways of sup-
pressing moral dilemmas and feelings of guilt. But these coping mechanisms were seldomly 
completely successful: sooner or later many aircrew felt remorse and even started experiencing 
psychological problems. 

Life on the ground

To an outsider, wartime Allied flying personnel always seemed to constitute a reasonably 
homogenous group. However, there was in fact little sense of a uniform military brotherhood. 
There were big differences between sub-groups. The most important demarcation line was 
between officers and ncos. There were also major differences in ethnicity – during the war the 
colour bar for flying personnel was lifted – and nationality and further sub-divisions on the 
basis of status as aircrew. Status in this respect depended on his/their job in the air and his/their 
amount of experience. But although the Dutch aircrew were not a uniform corps d’élite, they 
carried out the same tasks and all ran the same risk of being killed. They therefore all under-
went, without exception, the same emotions, in the air and on the ground. There were four main 
work-related emotions: fear, release, loneliness and boredom. It was important for aircrews to 
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regularly be given time off for relaxation in order to keep levels of tension and fear under con-
trol. More often than not, evenings in the mess or the pub would get out of hand owing to exces-
sive alcohol intake, singing obscene songs and playing quite risky games. Senior levels of the 
raf, aware of aircrews’ need for releasing tension, responded mildly to this type of masculine 
behaviour. Although evenings off and short periods of leave were important for relaxation, air-
crew could only really recover their senses by going on extended leave. Many young and single 
aircrew used their longer vacations to travel to London, where the variety of entertainment on 
offer was almost unlimited. 

From time to time, flight operations were interrupted by bad weather conditions, a lull in 
the fighting or other reasons. It was then that boredom and loneliness could surface, which 
could harm morale. Studies from raf-psychologists showed that long periods of inactivity had 
a bigger negative effect on morale than heavy losses. The raf endeavoured to prevent this by 
keeping their flying personnel on the ground as busy as possible. In addition to regular flight-
related work activities, the raf also organised recreational activities. Feelings of boredom and 
loneliness were not easily dispelled, however. Among the Dutch flying personnel these feelings 
were even stronger, owing to the fact that they were in a foreign country. Throughout the war, 
they had a strong longing to contact their loved ones in occupied territory. Some of them were 
successful in corresponding with their relatives during a large part of the war, albeit with some 
difficulty. On the other hand, from 1942 onwards, those with family in Netherlands East Indies 
remained wholly in the dark about the fate of their loved ones. 

Continuously coping with fear and tension inevitably had consequences in their private 
lives. Of the almost 650 Dutch flying personnel taking part in combat operations, a minority – 
almost 18% – were already married upon their arrival in Great Britain. Those aircrew arriving in 
Great Britain as bachelors chose to follow one of two lines of behaviour. The majority of them 
– almost 64% – remained unattached. The altogether uncertain future convinced them that it 
would be better to avoid a serious relationship for the duration of the war. However, at least 175 
Dutch aircrew – over 27% – did get married. They preferred the intimacy of a loving relationship 
over bachelorhood. Marriage offered them a foothold in uncertain times and allowed them to 
plan for a future after the war. Sadly, for more than 20% of the Dutch aircrew who got married 
during the war, these better times would never arrive owing to them being killed in action – 
sometimes just a few weeks after getting married. 

After the war

Although May 1945 saw the end of the risk-laden existence of wartime flying personnel, they 
were not permitted to leave the service shortly after the German surrender. The majority of 
Dutch flying personnel were forced to honour their contracts and to continue to serve for a 
number of years. This resulted in much disgruntlement. Many of the Dutch raf veterans felt 
that they had more than done their duty after five years of war. Ultimately, more than half of the 
veterans – 57% – left military service between 1946 and 1948. Despite this large loss of experi-
enced personnel, the rebuilding of the Dutch air force was never in danger. About 16% went into 
regular service. Of this group, a relatively high number of Royal Netherlands Naval Air Service 
personnel retired as nco or subaltern officer. The majority of those who had entered the Royal 
Netherlands Air Force eventually obtained the rank of senior officer (from major to colonel). 
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This was due to the fact that most wireless operators and air gunners were assigned to the Royal 
Netherlands Naval Air Service and ended the war in a relatively low rank, without many pos-
sibilities for career growth after 1945. In contrast, personnel from the Royal Netherlands Army 
Aviation Branch were mainly pilots, observers and did have considerable career opportunities 
after the war. This was not only on account of the status of their jobs, but also on account of 
many more opportunities for promotion being available in the much bigger Royal Netherlands 
Air Force that at that time was being established.

For the majority of the Dutch veterans, the prospect of remaining in service was not an attrac-
tive one. They had mainly taken up flying in order to play an active role for the Allies, without 
having a burning passion for flying in itself. Now the war was over, they preferred to return to 
civilian society. Their reintegration was often not an entirely smooth one, however. During the war 
they had led adventurous and varied lives and had been exposed to great danger, accompanied by 
extreme tension and fears; they therefore found it difficult to settle into a regulated and ordered 
society, which many former aircrew occasionally experienced as stifling. Their new working envi-
ronments depended largely on the degree of education they had enjoyed. Quite a number of them 
had been at school or were just starting university upon the outbreak of war. They were therefore 
unable to submit diplomas and demonstrate work experience when applying for jobs after the 
war. Consequently, they began their working lives at a disadvantage. Most ex-aircrew took the 
logical step of looking for jobs in the aviation industry. Eventually, just over a third – 34% – found 
employment in this sector. The Royal Dutch Airlines (klm) in particular was a popular employer 
in the post-war years. Almost two thirds of the Dutch raf veterans took up jobs in a completely 
different sector. However, their status of war hero gave them few privileges and it was not easy to 
find employment in post-war society. This was not only due to the fact that The Netherlands was 
going through a deep recession but also because, as previously mentioned, many of them had 
problems adapting to civilian life, which was so different from what they had been used to.

It is therefore not surprising that a relatively large number of Dutch wartime flying person-
nel opted for emigration. They chose to do this not only because they hoped – just like the rest 
of the emigrants – to increase their chances on the labour market, but also because it was easier 
for them to leave the Netherlands than it was for the average Dutchman. After all, a number of 
Dutch aircrew had married a British woman and most spoke good English and were familiar 
with Anglo-Saxon customs and habits. Outside England, where the veterans and their wives 
had no social network to fall back on, building a new life as an emigrant was tough and many 
veterans had difficulty in keeping their heads above water, particularly during the first years in 
the new country. This was partly due to the economic conditions after the Second World War 
and to the red tape that many emigrants had to deal with. 

In addition, after 1945 many aircrew struggled with the after-effects of the deep fears they 
had experienced during combat operations. While only a limited number of Dutch flying per-
sonnel came out of the war with physical ailments, a relatively high number of them went back 
to civilian life with psychological problems. This undoubtedly had a negative influence on their 
ability to function in normal everyday life. Among these psychological problems were sleep-
ing disorders (nightmares) and a refusal to speak about their wartime experiences, which could 
lead to difficulties in finding a job and marital problems. They also felt that recognition and 
appreciation for their wartime efforts from society at large was a long time coming. Apart from 
a short burst of attention immediately after the liberation of the Netherlands, most Dutch war-
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time flying personnel felt they received but little respect from the Dutch people, however much 
they had put into fighting a ‘just war’ for the Allies. It was only from the 1990s onwards, when 
the ranks of Dutch raf aircrew were beginning to thin out due to old age, that recognition and 
appreciation for their efforts during the Second World War started to increase. Ultimately, the 
relatively short but dramatic and life-changing period of the war made its mark on the lives of 
many Dutch raf veterans, both in the positive and negative senses. It was an important and 
unavoidable interruption in the lives of all of those involved.

Recapitulating it can be stated that the Dutch Air Forces in Britain were small and frag-
mented. Therefore Dutch pilots, observers, wireless operators and air gunners played only a 
marginal role in the air war over Europe. The high risks of not surviving the war didn’t recoil 
approximately 900 Dutch aircrew to volunteer for flying duties. Patriotism, adventurism and a 
great urge to play an active role in the war were the main reasons to join. Their background did 
not differ that much from their prewar predecessors. Most of the flying personnel originated 
from middle class families or even higher. In the performance of their duties the danger of being 
killed was very high. For this reason fear was ubiquitous amongst the flying personnel. Fur-
thermore, many of them were confronted with the moral dilemma of bombing civilians. Nev-
ertheless, most of them pressed on at the height of battle until they were finally released from 
operations or, in many cases, lost their lives. In the end a third of all operational aircrew – almost 
235 men – didn’t survive. Alone for this reason it’s been worth to write ‘Eenige Wakkere Jongens’, a 
book about a small group of young, brave and determined Dutchmen.
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2.03.01 Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (aok) en van  

 Algemene Zaken (az): Kabinet van de Minister-President (kmp)
2.04.76 Ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken te Londen
2.05.15.03 Consulaat-Generaal in Londen (Groot-Brittannië)
2.05.50.01 Gezantschap Canada, 1939-1954
2.05.80 Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen (Londens Archief )
2.05.125 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Consulaat-Generaal te Kaapstad 
  (Zuid-Afrika), 1938-1956
2.05.131 Ministerie van Buitenlandse Zaken, Vice-consulaat te Dar es Salaam 
  (Tanganyika), 1927-1950
2.05.313 Ministerie van Buitenlandse Zaken: Code-archief 1965-1974
2.08.50 Ministerie van Financiën, Afdeling Algemene Secretarie, G.J. Lamfers
2.12.19 Marinestaf, 1945-1948
2.12.27 Ministerie van Marine: Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog
2.12.29 Ministerie van Marine: Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, vanaf 1941 tevens  

 minister van Marine, vanaf 1945 minister van Marine en Scheepvaart, te Londen, 
  1940-1945 (-1950)
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496  Collectie Roos
700  Collectie Biografieën Luchtmachtpersoneel Nederland
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 Papers
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air 25  Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books, Groups
air 27  Air Ministry and successors: Operations Record Books, Squadrons
air 28  Air Ministry and Ministry of Defence: Operations Record Books, Royal Air Force  
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Interviews

vliegend personeel

Naam Plaats Datum
J. van Arkel  Aarle-Rixtel  6 september 1997
P. Bakker,  Goes 27 januari 1999
R.L. van Beers Soesterberg 31 augustus 1998
A. Beukhof Zeist 19 mei 1999
J. Boom Amstelveen 29 november 1997
J.G. Boon von Ochssée Naarden 12 mei 1999
J.W.Th. Bosch Wassenaar 10 november 1997
J.B.H. Bruinier Eindhoven 17 september 1999
J.W. de Bruyn Kops Breukelen 9 augustus 1997
J.H. Carpentier Alting Wassenaar 29 februari 2000
J.J. Cramer Huis ter Heide 6 juli 2000
R.F. van Daalen Wetters ’s-Hertogenbosch 2 mei 1997
M. Dwinger Amsterdam 7 november 2000
J.H. van Emden ’s-Hertogenbosch 22 januari 1999
G. Emmens Vledder 2 oktober 1998
R. van Eupen Huizen 3 juni 1998
T.J.M. Gruter Bennebroek 2 februari 2000
S.E. Hazelhoff Roelfzema De Hoefslag 13 juni 1998
L.W.M. Hendrikx Heythuizen 15 november 1997
F.W.L. Herckenrath  Wassenaar 26 oktober 1999/
  20 oktober 2004
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