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Mitchell-bommenwerpers van het 320 Squadron taxiën naar de startbaan.



Strijdend onder Britse vlag 115

 3 | Strijdend onder Britse vlag

“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 
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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.
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‘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.



Strijdend onder Britse vlag 151

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.
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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. 
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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 
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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.




