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De in april 1913 in Rotterdam geboren Joop Sillevis behaalde in 1938 zijn marinevliegbrevet. Hij vloog meer dan zeventig
oorlogsvluchten bij het 320 Squadron. Op 12 juni 1944 sloeg het noodlot toe en sneuvelden hij en zijn bemanning tijdens
een bombardementsvlucht boven Frankrijk. Sillevis rust tegenwoordig op het Militair Ereveld Grebbeberg bij Rhenen.
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4 | De oorlogsvlieger doorgelicht

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

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

De vooroorlogse militaire vliegergemeenschap
Zowel de landmacht als de marine beschikte voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
over bescheiden vliegdiensten samengesteld uit enkele tientallen vliegers, waarnemers, vliegtuigtelegrafisten en boordschutters. Hoewel een grondig prosopografisch onderzoek naar de
achtergrond van de eerste generaties vliegend personeel tot op heden ontbreekt, is er desondanks al wel een en ander over hun gemeenschappelijke kenmerken bekend. Dit geldt vooral
voor hun geografische herkomst. Zo heeft Rolf de Winter de wortels van de eerste generatie officieren-vliegers van de Luchtvaart Afdeeling (lva) tussen 1913 en 1923 blootgelegd.2 Op basis van
de bestudering van het Stamboek voor Officieren Luchtvaartafdeeling heeft hij de gegevens van
vijftig officieren-vliegers die in de eerste tien jaar na de oprichting van de lva als militair vlieger
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actief zijn geweest, met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt dat in absolute aantallen het merendeel
van deze groep (76%) in Nederland is geboren en een minderheid in Nederlands-Indië of elders.
Van de in Nederland geboren groep was 68% afkomstig uit de provincies Gelderland, Utrecht,
Noord-Holland en Zuid-Holland, terwijl de provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en
Limburg – waar rond 1900 ongeveer een kwart van de bevolking leefde – opvallend genoeg geen
enkele officier-vlieger voortbrachten. Verder is er sprake – zo blijkt uit het onderzoek van De
Winter – van een forse oververtegenwoordiging van vliegers die zijn geboren in de provincie
Utrecht. Dit had ongetwijfeld te maken met de zuigende werking van het vliegkamp Soesterberg, dat vrijwel het gehele Interbellum als het centrum van de Nederlandse militaire luchtvaart
fungeerde. De bevolking van Utrecht zal hierdoor vaker met de vliegerij zijn geconfronteerd,
waardoor mogelijk meer jongeren in de ban zijn geraakt van de luchtvaart.
De grootste vertegenwoordiging in relatieve zin was echter afkomstig van vliegers die waren
geboren in Nederlands-Indië. In het overzeese gebiedsdeel waren aan het begin van de twintigste
eeuw veel Nederlanders werkzaam bij de koloniale overheid (ambtenaren en militairen) en in het
bedrijfsleven. Mogelijk, zo oppert De Winter, stonden deze bourgeois milieus meer open voor de
moderne techniek van de luchtvaart en voelden daardoor relatief veel jongemannen uit de kolonie
zich aangetrokken tot de militaire vliegerij.3 De eerste generatie militaire vliegers was dus voornamelijk afkomstig uit het westen en het midden van het land. Daarnaast was bijna 53% van deze
lva-vliegers geboren in een grote stad, waaronder De Winter alle plaatsen schaart met meer dan
twintigduizend inwoners. Indien ook de in Nederlands-Indië en in het buitenland geboren vliegers uit een stedelijke omgeving hierbij worden opgeteld, stijgt het percentage in steden geboren
vliegers van de eerste generatie zelfs naar 60%. Deze percentages zijn nog opvallender wanneer in
beschouwing wordt genomen dat aan het begin van de twintigste eeuw slechts zo’n 36% van de
Nederlandse bevolking in steden met meer dan twintigduizend inwoners woonde.
Dit patroon is ook zichtbaar gedurende de rest van het Interbellum.4 Het komt onder meer
tot uiting in een door mij uitgevoerd aanvullend onderzoek waarbij de geboortegegevens van
bijna 375 lva-vliegers met elkaar zijn vergeleken. Ook hieruit blijkt dat de overgrote meerder-
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heid afkomstig was uit het westen en midden van het land. Ruim 61% van alle ml-vliegers,
bestaande uit zowel officieren als onderofficieren, kwam uit Utrecht en Noord- en Zuid-Holland
(tabel 1). Ook bij de beantwoording van de vraag in hoeverre bij deze grotere populatie eveneens sprake was van ‘stedelingen’ of ‘plattelanders’, is gebruikgemaakt van een door historicus
Pim Kooij opgestelde classificatie. Hij heeft de stad als een sociale, economische en bestuurlijke
eenheid gedefinieerd, waarbij behalve het bevolkingsaantal en de -dichtheid, ook de beroepssamenstelling van belang is.5 Kooij komt hierbij globaal tot drie hoofdcategorieën, die onderling
weer zijn verdeeld in een aantal subcategorieën. De hoofdcategorieën zijn de volgende: plattelandsgemeenten; verstedelijkte plattelandsgemeenten en stedelijke gemeenten. Wanneer we de
beschikbare gegevens met behulp van deze classificatie analyseren, dan blijkt dat zelfs een nog
iets groter percentage, ruim 58%, was geboren in de stad. Verder kwam 27% uit verstedelijkte
plattelandsgemeenten en een betrekkelijk klein percentage van bijna 15% was geboren in plattelandsgemeenten. (zie tabel 2). Op basis van beide onderzoeken kan dus zonder meer worden
geconcludeerd dat in het Interbellum de meeste militaire vliegers uit de grote steden in het westen en het midden van het land afkomstig waren.
Minder gemakkelijk is de sociale herkomst van de vooroorlogse vliegers te traceren. Cijfers
zijn hiervoor niet voorhanden. Desalniettemin kan dit voor de eerste generaties vliegers relatief
eenvoudig worden herleid. Het vliegerkorps van zowel de lva als de mld bestond tijdens en direct
na de Eerste Wereldoorlog namelijk nog hoofdzakelijk uit beroepsofficieren. Die hadden hun
opleiding genoten aan de Koninklijke Militaire Academie (kma) te Breda of het Koninklijk Instituut voor de Marine (kim) in Den Helder. Voor toelating tot deze opleidingsinstituten was afkomst
uit gegoede kring een absolute voorwaarde. Niet alleen moest bij beide officiersopleidingen een
schooldiploma worden overlegd, ook diende ter tegemoetkoming in de opleidingskosten schoolgeld te worden betaald.6 Dit was een niet onaanzienlijk bedrag. Op de kma bedroeg de jaarlijkse
bijdrage na de Eerste Wereldoorlog 500 gulden per cadet.7 Vanaf 1918 werden beide vliegkorpsen
ook met ander militair personeel dan beroepsofficieren uitgebreid. Toch had dit amper invloed op
de sociale achtergrond, omdat voor deze groepen eveneens strikte toelatingseisen golden.
Om bijvoorbeeld te kunnen toetreden tot het in 1918 ingestelde Korps Officieren Vlieger van de
mld – waardoor voortaan vrijwilligers uit de burgermaatschappij rechtstreeks als officier-vlieger
met een tijdelijk contract konden instromen – moesten sollicitanten de hbs of de Zeevaartschool
hebben voltooid en “een voldoenden graad van beschaafdheid” bezitten.8 Zelfs de instelling in 1930
van het Korps Onderofficieren Vlieger leidde niet tot een grote devaluatie van de sociale achterDe oorlogsvlieger doorgelicht
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grond van de marinevliegers, omdat ook hiervoor een gedegen vooropleiding noodzakelijk was.
Geïnteresseerden kwamen namelijk alleen in aanmerking als zij het (m)ulo-a-diploma op zak
hadden. Een zelfde tendens tekent zich af bij de lva. Toen het vliegerkorps van de legervliegdienst
medio jaren dertig door de toenemende oorlogsdreiging sterk werd uitgebreid met reservepersoneel, waren deze nieuw gerekruteerde militairen eveneens veelal afkomstig uit de betere milieus.
Ook hier fungeerden de hoge toelatingseisen als de voornaamste sociale barrière. Kandidaten voor
de functie van aspirant-reserveofficier bij de legervliegdienst moesten bijvoorbeeld in het bezit
zijn van het einddiploma van de vijfjarige hbs, het gymnasium of een “daarmede overeenkomend
diploma, met cijferlijst, dan wel met gewaarmerkte afschriften van deze bescheiden”.9 Pas vanaf
1939 werd deze strenge toelatingseis enigszins naar beneden bijgesteld en kwamen ook kandidaten in aanmerking die een middelbare technische opleiding hadden voltooid. Voor de functie van
reserve-onderofficier-vlieger, bleef eveneens een voltooide vooropleiding een vereiste. Hiervoor
moest de kandidaat minstens in het bezit zijn van het (m)ulo-a-diploma.10
Kortom, ook bij de lva vormden tot het uitbreken van de oorlog voor de geïnteresseerden
uit de lagere sociale klassen de strenge toelatingseisen de belangrijkste barrière om te kunnen toetreden. Alleen families uit de betere kringen konden het zich financieel veroorloven
hun kinderen een middelbareschoolopleiding te laten volgen én te laten voltooien. Daarnaast
was bij zowel de leger- als de marinevliegdienst het geringe aantal opleidingsplaatsen er in de
interbellumjaren debet aan dat het vliegend personeel exclusief afkomstig was uit het midden- en het hogere segment van de samenleving. Voor de zeer gewilde betrekking van vlieger
kon namelijk telkens een keuze worden gemaakt uit een zeer groot aantal gegadigden. De in
1936 tot de lva toegetreden Herman Doppenberg, een zoon van de directeur van een hbs in
Batavia, was bijvoorbeeld een van de dertien gelukkigen die werden gekozen uit ruim driehonderd sollicitanten.11 Bij de mld was van een gelijksoortige situatie sprake. De eveneens in 1936
aangenomen Jaap den Hollander, een zoon van de burgemeester van Middelharnis, was een van
de twaalf uitverkorenen van in totaal vierhonderd kandidaten.12 Door de massale belangstelling
voor vliegende functies voldeden alle aangenomen vrijwilligers stuk voor stuk volledig aan de
gestelde toelatingseisen. Zij waren bij hun aantreden zonder uitzondering jong, meestal tussen
de 18 en 26 jaar, ongehuwd en in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Ook beantwoordden zij volledig aan de tamelijk strenge medische eisen van het ‘Keuringsreglement voor vliegers en waarnemers bij de landmacht en marine’. Vooroorlogse Nederlandse militaire vliegers
vormden daardoor, net als hun collega’s uit deze periode in de raf, met recht een elitegroep
binnen de krijgsmacht.

Selectie en keuring
Alvorens dieper in te gaan op de achtergronden van de Nederlandse oorlogsvliegers, dient eerst te
worden stilgestaan bij de selectie-eisen voor toetreding tot de raf. Deze waren immers ook van
toepassing op het Nederlandse personeel dat in Groot-Brittannië een vliegende functie ambieerde.
Tot ver in de jaren dertig kwamen voor een vliegende functie in de Britse luchtstrijdkrachten,
zoals ook in hoofdstuk 1 is geschetst, in beginsel alleen jonge, blanke en ongehuwde vrijwilligers
in aanmerking, die voldeden aan strenge medische en intellectuele eisen. Zij moesten beschikken
over een scherp gezichtsvermogen, een uitstekend gehoor, een uitgebalanceerde spieropbouw en
veel uithoudingsvermogen.13 Ook mochten zij niet kleurenblind zijn en dienden zij een minimale
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lengte te hebben. Verder moesten kandidaten – afhankelijk van de uit te voeren functie – over een
behoorlijke geestelijke bagage beschikken.14 Zij dienden daarom een kostschool met goed gevolg
te hebben afgerond of in het bezit te zijn van een universitaire graad. Behalve deze criteria paste
vooral het Air Ministry tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nog een forse ‘sociale’ selectie toe om de raf de zo gewenste elitaire uitstraling te geven. Alle sollicitanten moesten hiervoor
een (niet gestandaardiseerd) intakegesprek met een aannamecommissie zien te ‘overleven’. Het
keuzecomité was samengesteld uit enkele raf-officieren die op grond van hun diensttijd in staat
werden geacht accuraat in te schatten of een gegadigde geschikt was voor een vliegende functie.15
Zij richtten zich daarbij vooral op diens achtergrond. De raf’s Selection Board Notes voorzagen de
ondervragers van richtlijnen om de familiewortels van de kandidaat en het sociale milieu waarin
hij verkeerde bloot te leggen.16 Door in kaart te brengen welke sporten de kandidaat beoefende,
kon tevens worden vastgesteld of hij lef had en over doorzettingsvermogen beschikte. Boksers,
rugbyers en voetballers hadden wat dat betreft een streepje voor. Ook diegenen die roeiden, cricket speelden of zich met atletiek bezighielden waren in de ogen van de raf-artsen meer geschikt
om te slagen als vlieger, omdat de coördinatie van handelingen bij het vliegen een belangrijke rol
speelde.17 Idealiter was de sollicitant voor de oorlog dus afkomstig uit gegoede kring, sportief,
in het bezit van een einddiploma van een kostschool of een universitaire graad en voldeed hij in
woord en geschrift aan de wensen van de keuzeheren.
Al voor het uitbreken van de oorlog kwamen deze selectie-eisen onder grote druk te staan,
onder meer door de instelling van de rafvr, waarvoor een minder strikte vooropleiding noodzakelijk was. Na het uitbreken van de oorlog zette deze trend zich nog veel verder en harder
door. Door de sterke expansie van de raf en de faa en de snel toenemende oorlogsverliezen,
moest het ideaal om uitsluitend jongemannen uit betere kringen te selecteren al snel worden
losgelaten. Voortaan waren het Air Ministry en de Admiralty gedwongen grote aantallen Britse
jongemannen uit de lagere sociale klassen met minder schoolopleiding te rekruteren. Vanaf
augustus 1940 hoefden aspiranten bijvoorbeeld niet langer te beschikken over het zogenaamde
school certificate, een diploma dat zestienjarigen moesten halen om te kunnen deelnemen aan
het hoger onderwijs. Ook het voortijdig verlaten van de schoolbanken werd niet langer als een
bezwaar gezien.18 Verder werden de leeftijdsgrenzen verruimd en de medische eisen naar beneden bijgesteld, waardoor zelfs een (kleine) fysieke tekortkoming de toetreding tot de raf niet
meer in de weg stond. Voor sommige functies gold in de loop van de oorlog zelfs het dragen van
een bril niet langer als bezwaarlijk. De religieuze, etnische of geografische herkomst van vrijwilligers was evenmin nog reden om af te zien van aanname. De raf ging in de loop van de oorlog
hierdoor steeds vaker niet-blanke rekruten toelaten tot de vliegopleiding, hoewel de totale aantallen donkere oorlogsvliegers, uit vrees voor spanningen door racistische uitlatingen, uiteindelijk gering bleven.19 Vanaf 1940 werd pragmatisme dus vooral leidend bij de selectie van vliegend personeel. Het ging voortaan niet meer om (alleen) de achtergrond, de genoten scholing
en de fysieke gesteldheid, maar vooral om de bereidheid te vliegen en te vechten, in combinatie
met een zekere intelligentie, geschikte karaktereigenschappen en gevoel voor techniek. De grote
behoefte aan personeel leidde er zelfs toe dat de meerderheid van de sollicitanten direct werd
aangenomen: tijdens de eerste drie oorlogsjaren wees de raf nog slechts 21% van alle vrijwilligers voor een vliegende functie af.20 Dit kwam niet in de laatste plaats doordat er – vanwege de
hoge vlucht die de techniek nam en de ingebruikname van steeds grotere en modernere toestellen – steeds meer vliegende functies bijkwamen.21
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Door deze verruiming van de toelatingseisen, ging het grootste deel van de aanwas vanaf het
begin van de oorlog bestaan uit (jonge)mannen die afkomstig waren uit bescheiden milieus.
“Terrible thing though it was, the war brought opportunity”, zo constateerde ook Harry Yates,
een assistent-klerk van een drukkerij in de Midlands, “The great British class system counted for
surprisingly little. I saw nothing of it in all my raf days.”22 Desondanks bleef het Air Ministry
ook tijdens de oorlogsjaren een grote voorkeur koesteren voor ‘the right type’ van vóór de oorlog:
jonge, ongehuwde blanke mannen van onberispelijke komaf uit de betere milieus, die goede
opleidingspapieren konden overleggen. Dit was onder meer merkbaar tijdens de intakegesprekken bij een Aircrew Selection Board. Veel sollicitanten kregen daarbij tijdens de oorlogsjaren nog
immer vragen voorgelegd die hun achtergrond en sociale status moesten duidelijk maken. Geoff
Parnell was een van de duizenden Britse kandidaten die aan een dergelijk vragenvuur werden
onderworpen: “The Selection Board were very Top Brass. Three of them, asking questions such
as ‘Can you drive a car?’ and ‘Can you drive a motor bike, ride a horse?’ Few boys of a workingclass background could do any of these things in 1941, if only because of monetary reasons.
There were only two cars in our street of about one hundred houses – one owned by a retired
publican from World War One, the other by an insurance man. I clearly wasn’t the type to make
a pilot, but they took me on just the same.”23
De aanname van grote aantallen sollicitanten bracht overigens wel een nieuw probleem met
zich mee: de hoeveelheid uitvallers tijdens de opleiding zelf was in de eerste oorlogsperiode
schrikbarend hoog. In 1941 wist maar liefst 25% van de leerling-vliegers niet de eerste fase van de
vliegopleiding met succes af te ronden.24 Een van de oplossingen om deze uitval terug te dringen
was de toepassing van een striktere en uitgebreidere selectieprocedure. Sollicitanten werden
daarom vanaf het begin van de oorlog, naast een intakegesprek, in toenemende mate onderworpen aan allerlei psychotechnische tests. Deze bestonden in eerste instantie uit het schrijven
van een kort essay, een wiskunde-examen en een algemene intelligentietoets. In 1942 volgde de
invoering van een instrument waarmee de motoriek van de kandidaat werd onderzocht.25 Nog
later, in het voorjaar van 1944, was het aantal testmiddelen al zo ver uitgebreid dat een reorganisatie van de gehele selectieprocedure plaatsvond. Voortaan onderging een kandidaat gedurende twee dagen in totaal 24 psychotechnische tests. Aan de hand van de uitkomst hiervan,
het intakegesprek én de medische keuring werd een afweging gemaakt of de kandidaat geschikt
was voor een vliegende functie. Het Air Ministry beschikte vanaf dat moment dus over een zeer
grondige selectieprocedure.26
In totaal 555 Nederlandse vrijwilligers doorliepen, zoals al eerder gememoreerd (zie hoofdstuk 3), de opleidingskanalen van de raf en de faa en ondergingen dus dezelfde selectieprocedures als hun Britse collega’s. Daarnaast moesten zij ook nog eens voldoen aan de condities die
door de eigen regering aan hen werden opgelegd. De Nederlandse autoriteiten stelden namelijk
vrijwel altijd als voorwaarde dat sollicitanten voor de functie van vlieger of waarnemer, net als
voor de oorlog, in het bezit moesten zijn van een mulo- of hbs-diploma of een opleiding van
vergelijkbaar niveau. Verder waren elementaire kennis van algebra en meetkunde en een goede
beheersing van het Engels noodzakelijk. Alleen dan beschikten zij, zo was de veronderstelling,
over voldoende intellectuele bagage om de toelatingsprocedure en de opleiding zonder problemen te passeren en te doorlopen. Deze schoolopleidingen gaven evenwel, zoals hierboven al is
duidelijk gemaakt, geen automatische toegang tot de opleiding.27 Ook hun aanname of afwijzing hing af van de behaalde resultaten bij de psychotechnische tests, de medische keuring en
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de achtergelaten indrukken tijdens het intakegesprek. De Britse selectieofficieren waren in de
dagelijkse praktijk echter behoorlijk onder de indruk van de kwaliteit van de Nederlandse kandidaten. In de selectierapporten die zijn bewaard gebleven wordt telkens weer de loftrompet
gestoken over hun niveau. Willem de Vries bijvoorbeeld, werd omschreven als “another fine type
of Dutchman”.28 In Frits Luberti zagen de selectieofficieren “excellent aircrew material” en Henri
Mol werd ingeschat als “a very decent type of boy” en “quite a good type”.29 Over Bastiaan Ganderheijden waren de ondervragers eveneens positief: “an excellent young candidate. Pleasant
personality, keen [and] well educated”.30 Herman Glerum maakte op de selectieofficieren echter
pas echt grote indruk, niet alleen omdat hij een rechtenstudie had afgerond en vrijwillig een
goede baan in Brazilië vaarwel had gezegd, maar vooral ook omdat hij een volwaardig lid was van
het Nederlandse cricketteam. Daarmee voldeed hij in alle opzichten aan het vooroorlogse ideaalbeeld van de raf-vlieger. Volgens een van de Britse ondervragers was hij dan ook “one of the best
types been before this Board for the last ten days. Exceptionally well educated. Plays all games.
Is first class at cricket and swims. Really [a] good all rounder.”31 Glerum werd vanzelfsprekend
aangenomen en zette tijdens zijn opleiding tot vlieger zijn sportcarrière voort. Hij kwam onder
meer uit voor het cricketteam van de raf en de British Empire xi.
Ten opzichte van hun Angelsaksische collega’s waren de meeste Nederlandse vrijwilligers
sterk in het nadeel omdat voldoende kennis van de Engelse taal bij de selectie en tijdens de
opleiding zelf een absolute vereiste was. In eerste instantie schoven de Nederlandse autoriteiten
daarom ook alleen kandidaten naar voren die de Engelse taal goed beheersten. Van de tweede
groep Nederlandse militairen die in augustus 1941 bij de raf werd gedetacheerd, spraken er
bijvoorbeeld maar vier ‘fairly good’ Engels. Van negen was de taalbekwaamheid ‘good’ en van
twaalf zelfs ‘excellent’.32 Nadat in de loop van de oorlog de marine en vooral de landmacht met
steeds grotere personeelstekorten te kampen kregen en zij nauwelijks nog aan het maandelijkse
quotum van tien nieuwe rekruten konden voldoen, gingen zij noodgedwongen ook vrijwilligers
naar voren schuiven die slechts rudimentair Engels spraken en niet aan alle opleidingseisen voldeden. Dit gebeurde vooral bij de minder intensieve en veeleisende opleidingen van vliegtuigtelegrafist en boordschutter. De uit bezet gebied ontsnapte Herman Meijer bijvoorbeeld, een
etaleur die slechts gebrekkig Engels sprak, werd ondanks deze handicap ‘gewoon’ voorgedragen.
Hij boekte daardoor povere resultaten bij het toelatingsexamen. De selectiecommissie besloot
Meijer niettemin aan te nemen: “[He] is young but very keen and enthusiastic; alert and healthy, and should make a sound member of [an] aircrew.” Deze inschatting was overigens juist,
want Meijer – tijdens zijn opleiding tot boordschutter omschreven als “a tough nut” – bereikte
ongeveer een jaar later de operationele gelederen en vloog in de laatste oorlogsmaanden bijna
veertig oorlogsmissies bij het 320 Squadron.33 Tal van wegen werden uiteindelijk bewandeld
om het taalniveau op te krikken, waarvan zelfstudie en ‘al doende leren’ de belangrijkste waren.
Anderen namen privéles of gingen enige tijd in de kost bij een Britse familie.34
Een zelfde trend manifesteerde zich bij de fysieke geschiktheid van de kandidaten. Door de
steeds groter wordende personeelstekorten werden, naarmate de oorlog voortschreed, ook steeds
vaker wat oudere en conditioneel minder fitte Nederlandse vrijwilligers naar voren geschoven
en aangenomen.35 Zelfs een (kleine) fysieke tekortkoming stond menigmaal de toetreding niet
meer in de weg. Zo kregen verscheidene Nederlanders die kampten met kleurenblindheid of een
verminderd gezichtsvermogen toch toestemming het raf-uniform aan te trekken.36 Desalniettemin bleef de medische keuring voor nog al wat vrijwilligers een spannende aangelegenheid
De oorlogsvlieger doorgelicht

185

en velen waren maar wat blij wanneer zij deze met goed gevolg waren gepasseerd.37 Door de
oorlogsomstandigheden weken, vanaf 1940, de sociaal-culturele idealen dus sterk af van de feitelijke situatie en kwam een vliegende betrekking, hoewel het Air Ministry ondanks alles zo veel
mogelijk trachtte het vooroorlogse beleid in stand te houden, binnen het bereik van een steeds
grotere groep geïnteresseerden, of ze nu de Britse of de Nederlandse nationaliteit bezaten. De
Nederlandse kandidaten moesten echter wel grotere barrières overwinnen om te worden toegelaten, zeker tijdens de eerste fase van de oorlog. De vraag doemt hierbij op in hoeverre de veel
minder strenge selectieprocedures in de raf en de door de Nederlandse autoriteiten zelf ingestelde extra toelatingseisen van invloed zijn geweest op de geografische, sociale en religieuze
achtergronden en daarmee de samenstelling van het Nederlandse contingent oorlogsvliegers.

Geografische herkomst
De onderzochte groep bestaat uit in totaal negenhonderd militairen, van alle krijgsmacht(onder)delen, die tussen mei 1940 en mei 1945 in de raf of faa een vliegende functie vervulden in WestEuropa of voor 1 januari 1945 hiervoor de opleiding zijn aangevangen. Hieronder bevindt zich
ook een kleine groep oorlogsvliegers die reeds voor mei 1940 deel uitmaakte van de ml of de
mld en dus ook tot de groep van het vooroorlogse personeel behoorde. Er is besloten hen toch
in te delen bij de oorlogsvliegers, temeer daar de meerderheid in Groot-Brittannië het belangrijkste deel van de opleiding heeft ondergaan en hier ook is gebrevetteerd. Het personeel dat na
1 januari 1945 aanving met een vlieggerelateerde opleiding is daarentegen wel buiten beschouwing gelaten. Het gaat hier namelijk uitsluitend om zogenaamde oorlogsvrijwilligers (ovw’ers)
die zich na de bevrijding van Zuid-Nederland in de herfst van 1944 aanmeldden, maar pas met
hun training begonnen toen de oorlog al bijna voorbij was. Zij vormden hierdoor een geheel op
zichzelf staande categorie personeel. Het grondpersoneel is bij het onderzoek eveneens buiten
beschouwing gelaten. Het fundament voor het onderzoek naar de achtergronden van de Nederlandse oorlogsvliegers is gelegd door het bestuderen van honderden ‘staten van dienst’ van oorlogsvliegers in het dcdi te Kerkrade. De hierbij vergaarde gegevens zijn aangevuld met informatie uit bevolkingsregisters, vliegerloopbaanboeken, interviews met veteranen, correspondentie
met nabestaanden en archiefmateriaal. De vergaarde gegevens zijn verwerkt in een database die
zich bevindt in de collectie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie.38
Om te kunnen vaststellen of de oorlogsvliegers verschilden van hun vooroorlogse collega’s
is het, zoals gezegd, van groot belang meer te weten over hun geografische, sociale en religieuze
kenmerken. Allereerst staat hier de vraag naar hun geografische herkomst centraal. Waren de
oorlogsvliegers voornamelijk afkomstig van het platteland of uit de stad? En welke rol speelden de koloniën als leverancier van personeel? Hieraan gerelateerd is de vraag hoe zij GrootBrittannië bereikten. Kortom, waar woonden zij bij het uitbreken van de oorlog? Om de geografische achtergrond van de Nederlandse oorlogsvlieger te achterhalen is de geboorteplaats als
basis gebruikt voor de analyse. Gemakshalve wordt hierbij aangenomen dat hij in deze plaats
ook is opgegroeid. De andere mogelijkheid, het nagaan van de woon- of verblijfplaats kort voor
het in militaire dienst treden, bleek té moeilijk uitvoerbaar. In tabel 3 zijn alle oorlogsvliegers
gezamenlijk afgezet tegen het bevolkingsaandeel per provincie in de jaren 1935-1940 en in tabel
4 zijn de gegevens van de oorlogsvliegers in percentages uitgesplitst per krijgsmacht(onder)
deel. Overigens zijn in beide tabellen de in de overzeese gebiedsdelen en de in het buitenland
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geboren oorlogsvliegers niet in de berekeningen meegenomen, omdat er voor de koloniën en
het buitenland geen gegevens over de bevolkingsdichtheid voorhanden zijn. Deze informatie
is echter wel noodzakelijk aangezien in geen enkel land sprake is van een (volledig) gelijkmatige bevolkingsspreiding: sommige provincies zijn nu eenmaal veel dichter bevolkt dan andere.
Bekijken we de cijfers voor Nederland dan blijkt uit tabel 3 dat, met uitzondering van NoordDe oorlogsvlieger doorgelicht
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Holland, Zuid-Holland en Zeeland, overal het aantal rekruten onder de bevolkingsspreiding van
de provincies lag. Dit betekent dat er bij een evenwichtige spreiding minder oorlogsvliegers in
deze provincies zijn geboren dan dat er gezien de bevolkingsdichtheid vandaan zouden ‘moeten’ komen. Andersom kan worden geconcludeerd dat uit de drie westelijke provincies dus het
overgrote deel van de oorlogsvliegers afkomstig was en wel in het bijzonder uit de provincies
Noord- en Zuid-Holland, die respectievelijk gemiddeld 11% en 7% meer oorlogsvliegers leverden dan de provinciale dekkingsgraad. Omdat deze provincies tevens het dichtstbevolkt waren,
kwamen dus niet alleen relatief gezien, maar ook in absolute aantallen veruit de meeste oorlogsvliegers uit de Randstad. In 1940 woonden namelijk bijna 2,5 miljoen mensen in de negen
grootste steden in West-Nederland, terwijl de totale Nederlandse bevolking in dat jaar nog geen
negen miljoen mensen bedroeg.39 Wordt vervolgens in tabel 4 de afkomst van de oorlogsvliegers
opgesplitst naar krijgsmachtdeel, dan blijkt dat van het bovenmatige aandeel van Noord- en
Zuid-Holland iets meer landmachtpersoneel uit beide provincies afkomstig was. Verder scoorde
de marine in de ‘waterrijke’ provincies Friesland en Zeeland iets boven de dekkingsgraad. Hier
ging het echter slechts om geringe aantallen. Ook het geringe aandeel van Utrecht – voor de oorlog een van de hoofdleveranciers van vliegend personeel – springt in het oog. Uit beide tabellen
kan, kortom, worden geconcludeerd dat veruit de meeste in Nederland geboren oorlogsvliegers
uit West-Nederland kwamen en dat de meer landelijke provincies, zowel relatief als absoluut,
een betrekkelijk klein aandeel leverden. Verderop in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de
achtergrond van deze constatering.
Van de bevolkingsspreiding van Nederlanders en Indische Nederlanders in het overzeese
gebiedsdeel zijn, zoals gezegd, helaas geen gegevens voorhanden, hoewel bekend is dat Java
wel veruit het dichtstbevolkt was, gevolgd door Sumatra. In 1930 woonden op het hoofdeiland
40 miljoen Indonesiërs en ruim 193.000 Europeanen, terwijl in de buitengewesten 18 miljoen
inheemsen en ruim 48.000 Europeanen leefden.40 De Nederlandse strijdkrachten rekruteerden
vrijwel uitsluitend onder blanke Nederlanders en onder uit gemengde huwelijken geboren Indische-Nederlanders (beide groepen worden hier als Europeanen aangeduid). Slechts een enkele
Indonesiër trad – vaak via de marine of het knil – toe tot de raf. Onder meer de Javaan Raden
Abdoel Halim Perdanakoesoema doorliep in 1943 de opleiding tot waarnemer. De Surinamer Leo
Lie Kie Sang startte in hetzelfde jaar zijn vliegopleiding, maar werd hieruit wegens gebrek aan
aanleg voortijdig ontheven.41 In dit opzicht verschilde Nederland slechts weinig van gastland
Groot-Brittannië, dat, zoals gezegd, ook tijdens de oorlogsjaren uit zijn niet-blanke koloniën
maar een gering aantal inheemse vrijwilligers rekruteerde voor opname in de vliegende gelederen. Dat in Nederlands-Indië uit zo’n klein deel van de bevolking werd gerekruteerd, maakt het
des te opvallender dat de kolonie niet alleen in relatieve, maar zeker ook in absolute zin een zeer
aanzienlijke hoeveelheid personeel aan de Nederlandse luchtstrijdkrachten in Groot-Brittannië
leverde. Uiteindelijk kwam ruim 21% van alle oorlogsvliegers die in Groot-Brittannië actief zijn
geweest uit het overzeese gebiedsdeel. Hieraan liggen twee oorzaken ten grondslag. De eerste
reden is dat een deel van het Indische personeel voor de capitulatie van de kolonie in maart 1942
tijdig kon ontkomen en vervolgens in Groot-Brittannië terechtkwam om de strijd voort te zetten. De tweede reden is dat in het overzeese gebiedsdeel na mei 1940 nog bijna twee jaar lang
actief is gerekruteerd, waarbij ook enkele tientallen vrijwilligers voor de mld zijn aangenomen.
Een nadere beschouwing van de gegevens in tabel 5 leert verder dat de overgrote meerderheid – 168 van de 209 in Nederlands-Indië geboren oorlogsvliegers, zoals mag worden verwacht,
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van het hoofdeiland Java kwamen. Daarvan was, zoals uit tabel 8 blijkt, het grootste aantal, 33
man, afkomstig uit Batavia, de hoofdstad van de kolonie. Deze werd op de voet gevolgd door
marinestad Soerabaja met 31 oorlogsvliegers. Uit de West-Javaanse stad Bandoeng kwam 14 man
vliegend personeel. Dat vooral in deze steden veel oorlogsvliegers waren geboren, was waarschijnlijk omdat het belangrijke bestuurscentra en garnizoenssteden waren. Zo bevond zich in
Bandoeng het hoofdkwartier van het knil en de ml-knil en zetelde in Soerabaja van oudsher
de marinestaf. Van respectievelijk 41 oorlogsvliegers stond de wieg in een van de buitengewesten. Uit het dunbevolkte West-Indië was, zoals mag worden verwacht, slechts een handjevol oorlogsvliegers afkomstig. Wel waren tamelijk veel oorlogsvliegers, 57 in totaal, elders ter wereld
geboren. Dit is bijna 6,5% van het totale personeelsbestand. Mogelijke verklaring hiervoor is
dat de meesten van deze groep ook in 1940 buiten Nederland woonden en zich daardoor relatief
eenvoudig konden aansluiten bij de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Brittannië. Van de in
het buitenland geboren oorlogsvliegers, behoorde overigens de meerderheid tot de landmacht,
omdat nieuw gerekruteerd personeel bijna automatisch bij dit krijgsmachtdeel terechtkwam.
De overgrote meerderheid van de oorlogsvliegers was dus afkomstig uit de Randstad en
Nederlands-Indië en meer in het bijzonder Java. Zij verschilden daarmee dus nauwelijks van hun
vooroorlogse collegae van de Luchtvaart Afdeeling (lva) op Soesterberg. Maar hoe zat het nu
met de geografische herkomst van het reguliere raf-personeel? Hiernaar is tot op heden echter nauwelijks kwantitatief onderzoek gedaan. Dit geldt eveneens voor de oorlogsvliegers uit de
andere bezette Europese landen. Alleen van de Vrije Franse luchtstrijdkrachten zijn summiere
gegevens beschikbaar. Een vergelijking met dit weliswaar veel grotere land is interessant, omdat
ook Frankrijk een koloniale mogendheid was. Leggen we de beschikbare gegevens naast elkaar,
dan blijkt dat ruim 85% in Frankrijk zelf was geboren, terwijl van bijna 7% de wieg in een van
de Franse koloniën stond en ruim 7,5% elders ter wereld kwam. In vergelijking met Nederland
rekruteerden de Vrije Franse Luchtstrijdkrachten dus relatief weinig personeel uit de overzeese
gebiedsdelen. Een van de oorzaken hiervan is mogelijk dat veel koloniën aan het begin van de
oorlog de zijde van de Vichy-regering kozen en dus niet beschikbaar waren voor het werven van
nieuw personeel. De regionale afkomst in Frankrijk zelf was grotendeels gelijkelijk verdeeld over
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het land. Alleen de regio Parijs leverde aanzienlijk meer personeel: 23,5%. Veel zegt dit echter
niet, omdat de dekkingsgraad van de Franse departementen niet bekend is. De conclusie moet
daarom beperkt blijven tot de constatering dat, net als in Nederland, in relatieve zin veel Frans
personeel uit de hoofdstad afkomstig was.42
Behalve uit welke regio, is ook onderzocht of de oorlogsvliegers afkomstig waren uit ‘de stad’
of van ‘het platteland’. Als criterium voor een indeling naar urbanisatiegraad is wederom gebruikgemaakt van de classificatie van Kooij. Door een gebrek aan bronnen over verstedelijking in het
buitenland en Nederlands-Indië, moesten de buiten Nederland geboren oorlogsvliegers buiten
beschouwing blijven. Wanneer de cijfers in tabel 6 nader worden beschouwd, valt meteen op dat –
net als bij de Soesterbergers – ook tijdens de oorlogsjaren de overgrote meerderheid van het Nederlandse vliegend personeel uit een stedelijke omgeving afkomstig was. Maar liefst 77% werd geboren in een stad, een nog hoger percentage als voor de oorlog. Daarnaast komt uit tabel 7 naar voren
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dat vooral de grotere steden met meer dan 100.000 inwoners als toeleveranciers van de oorlogs
vliegers fungeerden. In totaal ging het hierbij om bijna 75% van het totale aantal ‘stedelingen’. Van
de groep die uit een van de grote steden afkomstig was, fungeerde, zoals blijkt uit tabel 8, Amsterdam als veruit de grootste leverancier, op ruime afstand gevolgd door Den Haag en Rotterdam.
In het kielzog hiervan bevinden zich de twee belangrijkste steden van Java (Batavia en Soerabaja)
en daar weer achter een aantal Nederlandse provinciesteden, alsook de Indische steden Semarang
en Bandoeng. Deze cijfers worden nog significanter wanneer in beschouwing wordt genomen dat
kort na de oorlog, in 1947, nog een flink deel van de Nederlandse bevolking, 29,4%, in plattelandsgemeenten leefde en 16,2% op het verstedelijkte platteland. Slechts iets meer dan de helft van de
Nederlandse bevolking, 54,4%, woonde in deze periode in een stad.
Er zijn meerdere oorzaken aan te voeren waarom zowel voor als tijdens de Tweede Wereldoorlog de in een stedelijke omgeving geboren jongemannen de militaire vliegerij domineerden.
In de eerste plaats had dit te maken met de opleidingsmogelijkheden aan het begin van de twintigste eeuw. Zoals hiervoor is gebleken, was een gedegen middelbare schoolopleiding ook tijdens de Tweede Wereldoorlog noodzakelijk om de opleiding tot vlieger of waarnemer met goed
gevolg te kunnen afronden. Tussen 1900 en 1939 groeide in Nederland het aantal middelbare
scholen weliswaar van 76 naar 230, maar de bevolking nam in dezelfde periode eveneens behoorlijk toe: van 5,1 naar 8,7 miljoen mensen. Per saldo was de toename van het aantal scholen dus
nog steeds betrekkelijk gering. De meeste waren bovendien geconcentreerd in de steden, met
als gevolg dat vooral voor hier opgroeiende jongeren een carrière als vlieger eventueel tot de
mogelijkheden behoorde. De tweede oorzaak is terug te voeren op de plaats van de luchtvaart in
de samenleving tijdens het Interbellum. Vóór 1930 stond deze nog in haar kinderschoenen. Alles
wat met vliegen te maken had, was, zeker in de eerste helft van de twintigste eeuw, omhuld door
een zweem van glamour, techniek en moderniteit.43 De van huis uit meer progressieve stedelinDe oorlogsvlieger doorgelicht
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gen identificeerden zich eerder met de luchtvaart dan de wat conservatiever ingestelde plattelanders, omdat de eersten eerder en vooral vaker in contact kwamen met technische noviteiten.
Voorts was er ook nog een meer praktische reden. In het verstedelijkte westen van Nederland
kwamen jongeren veel eerder in aanraking met de vliegerij dan hun leeftijdsgenoten op het platteland. Behalve dat hier dagelijks vliegtuigen van dichtbij konden worden bewonderd op Schiphol, Waalhaven en Soesterberg, bestond de mogelijkheid kennis te maken met de luchtvaart
tijdens rondvluchten, in de bioscoop en tijdens tentoonstellingen, zoals de Eerste Luchtverkeer
Tentoonstelling Amsterdam (elta) in augustus 1919 en de Luchtvaarttentoonstelling luto in
Den Haag in september 1934. In landelijke gebieden waren er veel minder mogelijkheden om
deze nieuwe wereld nader te leren kennen. Een enkele keer kwam er een vliegtuig over en voor
de rest moest men het doen met berichten op de radio en in de krant. Deze situatie veranderde
pas in de jaren dertig, toen de vliegerij een hoge vlucht nam en er ook in meer landelijke gebieden vliegvelden verrezen. De luchtvaart ging toen ook bij de plattelandsbevolking een grotere
plaats in de belevingswereld innemen. Ten slotte mag worden aangenomen dat potentiële vliegers in de stad via de gangbare rekruteringskanalen beter konden worden bereikt. Zij konden
hier immers gewoon bij een wervingskantoor binnenlopen. De tendens dat vliegers afkomstig
waren uit stedelijke gebieden, is overigens ook in het buitenland waarneembaar. In Canada bijvoorbeeld, kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog drie keer zo veel vliegers uit de steden dan
van het platteland.44

Uit alle windstreken
Een belangrijk verschil met de Britse vrijwilligers was dat de meeste Nederlandse rekruten eerst
Groot-Brittannië moesten zien te bereiken, alvorens zij zich konden aanmelden voor een vliegende functie. Het in mei 1940 uit Nederland overgekomen vliegend personeel van de ml en
de mld kreeg op vier manieren versterking: door de overheveling van personeel uit de uitge
weken gelederen van de landmacht en marine; vanuit de koloniën; door nieuw gerekruteerd personeel uit niet-bezette landen én door de aanvulling met Engelandvaarders. Vanwege de zich
weldra manifesterende personeelstekorten stapten vooral van de zeestrijdkrachten al spoedig
vrijwilligers over naar een vliegende functie. Bijna tachtig man personeel werd tijdens de oorlogsjaren van een ander marineonderdeel naar de marinevliegdienst overgeheveld.45 Uit de landmacht gingen uiteindelijk minder dan twintig man over. Dit kwam hoofdzakelijk omdat voor
de opbouw en versterking van de Irene Brigade alle jonge en fitte militairen benodigd waren
en eigenlijk niemand kon worden afgestaan voor de wederopbouw van de legervliegdienst. Op
de overzeese gebiedsdelen kon aanvankelijk evenmin amper een beroep worden gedaan, omdat
de strijdkrachten van de marine en het knil in Nederlands-Indië zelf met grote personeelstekorten kampten. Voor de Japanse bezetting van het overzeese gebiedsdeel trok daarom slechts
een klein aantal militairen richting Groot-Brittannië. Van de ml-knil arriveerden in het vroege
voorjaar van 1941 drie jachtvliegers om gevechtservaring op te doen en te gaan vliegen met door
de Indische bevolking gedoneerde Spitfires (zie pagina’s 148-149). De bijdrage van de marine was
aanzienlijker. Ter versterking van het 320 Squadron in Groot-Brittannië vertrokken in de tweede
helft van 1941 onafhankelijk van elkaar vijf vliegers en ruim twintig vliegtuigtelegrafisten naar
Europa.46 Deze ongehuwde vliegers waren al voor de oorlog in dienst getreden van de mld en
hadden zich vrijwillig opgegeven om ‘een jaar lang gevechtservaring op te doen’ in het Europese
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In februari 1941 verschenen in enkele
Nederlands-Indische tijdschriften advertenties waarin oorlogsvrijwilligers werden
opgeroepen zich te melden voor de functie
van vliegtuigtelegrafist bij de mld.

gevechtstheater. Het uitbreken van de oorlogshandelingen in de Pacific betekende een abrupt
einde aan de bijzondere detachering. Het vijftal bleef de rest van de oorlog bij het 320 Squadron
actief, waarbij twee van hen sneuvelden.47 De vliegtuigtelegrafisten waren nieuw gerekruteerde
vrijwilligers die zich begin 1941 aanmeldden om “zelf te kunnen meevechten ter bevrijding van
het Moederland (…) in de machtige, nieuwe Hudson-bommenwerpers der Koninklijke Marine”.48
Zij waren vooral afkomstig uit de lagen van de kleine burgerij en de geschoolde arbeiders. Bob
de Vries Humèl werkte bijvoorbeeld bij een boekhandel in Soerabaja. Het verlangen naar een
avontuurlijker bestaan deed hem besluiten zich op te geven voor de opleiding: “Ik werkte in die
tijd op kantoor bij een boekhandel, Kolff, maar echt goede vooruitzichten had ik niet. Op een
gegeven moment las ik een advertentie in de krant waar vrijwilligers werden gevraagd voor een
telegrafistenopleiding voor de oorlog in Engeland. Ik was toen 22 jaar en heb gedacht: ‘waarom
zal ik het niet doen?’. Bij de boekhandel kwam ik ook niet verder en je deed daarnaast nog wat
voor je land.”49 Na de opleiding in Soerabaja vertrok de groep naar Groot-Brittannië. Kort voor
Kerst 1941 zetten zij voet aan wal in Schotland. Na een aanvullende training in de raf volgde
medio 1942 de plaatsing bij het 320 Squadron. Bijna de helft kwam in de volgende jaren bij de
dienstuitoefening om het leven.
Slechts een klein aantal oorlogsvliegers verliet dus al voor de Japanse aanval op Pearl Harbor het overzeese gebiedsdeel. Dit veranderde nadat ook in het gebied van de Stille Oceaan de
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strijd was uitgebroken. Nog ruim voor de capitulatie van Nederlands-Indië gaf de Australische regering begin februari 1942 het groene licht om de vliegscholen van zowel de mld als de
ml-knil naar dit land over te brengen.50 Als eerste vertrokken de instructeurs, leerlingen en
staf van de mld. Enkele honderden marinemannen – onder wie 166 leerling-vliegers – scheepten medio februari te Soerabaja in voor de reis naar Sydney.51 Het grootste deel van de vliegschoolleiding en leerling-vliegers van de ml-knil, in totaal 316 man, vertrok aan het einde
van dezelfde maand uit Tandjong Priok, de haven van Batavia en uit Tjilatjap naar Fremantle
in West-Australië.52 Van deze ‘Australië-gangers’ belandden er uiteindelijk bijna honderd via de
Verenigde Staten in Groot-Brittannië, waar zij bij operationele eenheden van de raf en de faa
werden gedetacheerd. Een nog grotere groep ontsnapte kort voor de val van Java naar Ceylon
met een vrachtschip, de Kota Baroe. Onder de opvarenden waren de adelborsten en aspirantreserveofficieren van het Koninklijk Instituut voor de Marine (kim) in Soerabaja, een aantal
vliegtuigtelegrafisten in opleiding en een groep leerling-vliegtuigmakers. Na een spannende
tocht liet het schip een aantal dagen later de ankers vallen op de rede van Colombo. Via ZuidAfrika arriveerden de evacues precies twee maanden later in de haven van Liverpool.53 In GrootBrittannië aangekomen waaierde de groep uiteen. De nog in training zijnde vliegtuigtelegrafisten en vliegtuigmakers kwamen in eerste instantie te Wolverhampton bij de Irene Brigade
terecht, waar een verdeling plaatsvond. Van het voor de functie van vliegtuigtelegrafist aangemerkte personeel ging een gedeelte naar de vloot. De rest bleef bestemd voor een vliegende
loopbaan. Na de voltooiing van hun telegrafistenopleiding en een scholing tot boordschutter,
bereikten zij in het voorjaar van 1943 uiteindelijk het 320 Squadron.
Van de vliegtuigmakers kreeg ongeveer de helft de opdracht zich naar het Schotse Dundee te
begeven voor de torpedomakeropleiding. De andere helft vertrok naar het 320 Squadron als mecanicien. Van deze groep stapten er enkelen vrijwillig over naar de vliegende gelederen als boordschutter. De eerdergenoemde adelborsten en aspirant-reserveofficieren belandden in het ‘nieuwe’
Koninklijke Instituut voor de Marine in het landhuis Enys bij Falmouth. Al vrij kort na aankomst
ter plekke maakte de marineleiding bekend dat na de opleiding er niet voor iedereen plaats was bij
de varende marine en dat om deze reden een overstap naar onder meer de Britse luchtstrijdkrachten werd toegejuicht. Na deze aankondiging kozen veel adelborsten en aspirant reserveofficieren eieren voor hun geld en gaven zich op voor een vliegende functie. In totaal dertig aanstaande
marineofficieren opteerden voor deze koerswijziging in hun carrière. Van het via Ceylon en ZuidAfrika ontsnapte personeel belandde uiteindelijk in totaal zo’n 140 man in de raf en de faa.54
Doordat slechts gedeeltelijk een beroep kon worden gedaan op de beperkte personeelsreservoirs in de koloniën, was het de Nederlandse regering al snel duidelijk dat vooral buiten
het eigen koninkrijk naar versterkingen moest worden gezocht. Een van de maatregelen die de
ministerraad in Londen hiervoor trof, was het verruimen van de Dienstplichtwet. Hoewel enkele
bewindslieden in juli 1940, bij de behandeling van het voorstel, hun twijfels uitten, werd toch
besloten om vanaf augustus 1940 alle Nederlanders tussen de 19 en 36 jaar in Groot-Brittannië,
de Verenigde Staten en Canada en later ook elders in de vrije wereld te verplichten zich te melden
voor militaire dienst.55 Ook voor kinderen van Nederlandse ouders die niet in Nederland waren
geboren en een dubbele nationaliteit bezaten gold deze maatregel.56 De regering verwachtte op
deze manier enkele duizenden nieuwe militairen in Groot-Brittannië te kunnen verwelkomen.
Dit bleek een veel te optimistische inschatting. Maar weinig jongemannen met een Nederlands
paspoort waren genegen om in militaire dienst van hun (voormalige) vaderland te treden.57
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Velen van hen hadden tijdens de crisisjaren teleurgesteld en berooid hun heil overzee gezocht
en voelden er nu niets voor hun leven in de waagschaal te stellen voor het land dat hen destijds
in de kou had laten staan.58 Bovendien stuitte het ‘ronselen’ op vreemd grondgebied op tal van
praktische en juridische problemen.59 De Nederlandse regering in Londen besloot de rekrutering te concentreren op de vier landen waar de meeste onderdanen woonden: Groot-Brittannië,
Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. In Groot-Brittannië zette deze rekrutering de
meeste zoden aan de dijk. Het precieze aantal hier opgekomen dienstplichtigen is niet bekend,
maar ligt vermoedelijk rond de vijfhonderd. Aanmerkelijk minder nieuwe rekruten kwamen uit
de andere drie landen.60 Uit Canada zouden slechts 263 Nederlanders, zo’n 13% van het totale
aantal Nederlandse dienstplichtigen in het land, naar Groot-Brittannië vertrekken.61 In de Verenigde Staten kwamen tot het einde van de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk 394 rekruten op
(amper 5% van het totale aantal).62 Alles bij elkaar kwamen in Noord-Amerika uiteindelijk dus
zo’n 630 dienstplichtigen onder de wapenen.63 Uit Zuid-Afrika arriveerden ongeveer 600 dienstplichtigen. Op voorhand leken de in de vier ‘hoofdlanden’ gerekruteerde militairen uitstekend
geschikt om toe te treden tot de raf omdat zij (meestal) vloeiend Engels spraken, hetgeen,
zoals we hiervoor hebben gezien, een belangrijke eis was van Nederlandse zijde om toegelaten
te worden tot de Britse selectieprocedure. Er was onder de Nederlanders die in de vier landen
werden gerekruteerd zelfs een enkeling die de moedertaal amper of helemaal niet meer machtig
was.64 Toch kwamen ondanks het taalvoordeel maar weinig dienstplichtigen uit deze landen in

Een dienstplichtige die het risicovolle leven van oorlogsvlieger wél zag zitten, was de uit Zuid-Afrika afkomstige
Hendrik Sinnema (vierde van rechts met pet). Hij vloog aan het eind van de oorlog een tour of operations bij het
153 Squadron.
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de raf terecht. Van de in de Verenigde Staten en Canada opgekomen dienstplichtigen gingen
er 24 een vliegende functie bekleden.65 Van de in Zuid-Afrika gerekruteerden ging 23 man aan
de slag als oorlogsvlieger.66 In Groot-Brittannië waren dit er 58.67 Dat zó weinig personeel uit
de vier landen in de raf belandde, kwam in de eerste plaats doordat een groot aantal van de
nieuw opgekomenen niet aan de medische eisen voor een vliegende functie voldeed, te oud was
of te weinig vooropleiding had genoten.68 Voorts was van belang dat de Nederlandse regering
in Londen de voorkeur gaf aan het zo veel mogelijk ‘vullen’ van de Irene Brigade boven het versterken van de luchtstrijdkrachten.69 Een andere belangrijke reden was dat de meerderheid van
de uit deze landen afkomstige dienstplichtigen onvoldoende gemotiveerd was. Zij waren, zoals
al gememoreerd, teleurgesteld in hun vaderland en voelden er daarom niets voor om zich met
het gevaarlijke beroep van raf-vlieger in te laten en hun ‘nek uit te steken’.70 Er was echter een
minderheid die niet aan deze profielschets voldeed en wel degelijk bereid was tot het brengen
van een offer. Uit deze groep opteerden er enkele tientallen voor een vliegende carrière in de
raf. Zij beschikten steevast wél over een goed moreel. Dit blijkt onder meer uit de woorden van
een van de Zuid-Afrikaanse vrijwilligers, Hendrik Sinnema. Deze zoon van een politieagent, die
in 1936 naar Zuid-Afrika was geëmigreerd en in juni 1942 toetrad tot de rangen van de raf, was
zó bevreesd dat hij zijn opleiding pas zou voltooien wanneer de oorlog in Europa al ten einde
was gekomen, dat hij zich nog voor zijn vertrek naar Canada tot kapitein Berdenis van Berlekom
wendde, om zich samen met zijn collega’s Alphonso van der Spek, John Both en John de Groot op
te geven voor deelname aan de strijd in de Stille Oceaan tegen Japan. “We weten niet hoe lang het
zal duren voor wij op operaties komen te vliegen”, zo schreef Sinnema. “We hopen echter niet
te lang omdat we met de Duitschers een rekening te vereffenen hebben waar we graag actief aan
meedoen en hoopen daar ook de kans voor te krijgen. Wanneer echter in Europa de oorlog afgeloopen is, bestaat de kans dat in het Verre Oosten nog gevochten zal moeten worden om Nederlandsch Oost Indie van de Japanners te bevrijden en daarom wilden wij ons nu alvast opgeven als
vrijwilligers om, als alles in Europa klaar is daar ook een handje aan mee te helpen.”71 Hun vrees
dat zij de oorlog mogelijk gingen missen bleek ongegrond. Sinnema bereikte in de herfst van
1944 als gezagvoerder van een Lancaster-bommenwerper bij het 153 Squadron de operationele
gelederen. Hij vloog tot het einde van de oorlog 31 gevechtsmissies. Van der Spek en De Groot
kwamen beiden als waarnemer bij het 320 Squadron terecht en voltooiden respectievelijk 44 en
82 oorlogsmissies. Alleen Both wist niet tot de operationele gelederen door te dringen. Hij werd
om medische redenen afgekeurd.
Dat van de in Groot-Brittannië in dienst getreden dienstplichtigen van Nederlandse origine er uiteindelijk – zoals ook blijkt uit tabel 9 – een veel groter aantal een vliegende functie
ging bekleden dan van de drie overige ‘hoofdrekruteringslanden’ en ook percentueel aanzienlijk meer dienstplichtigen die in Engeland opkwamen tot de vliegende gelederen doordrongen
– 11,6% tegen tussen de 3,3 en 4,2% in de andere drie landen – was bij nader inzien niet zo bijzonder.72 In de eerste plaats ondervonden de hier wonende Nederlanders door de regelmatige
bombardementen en luchtgevechten, de verduistering, de rantsoeneringen en de vele militairen in het straatbeeld, de oorlog aan den lijve. De luchtgevechten in de zomer van 1940 boven
Zuid-Engeland waren voor menig jonge Nederlander bijvoorbeeld aanleiding te opteren voor
een vliegerloopbaan in de raf.73 In de tweede plaats speelde mee dat de regering in ballingschap
in Londen zetelde en ook de Nederlandse strijdkrachten in Groot-Brittannië zélf waren vertegenwoordigd met leger- en vlootverbanden. De kans dat een jonge Nederlander een landgenoot
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in uniform tegen het lijf liep, was daardoor aanzienlijk groter dan in andere landen. Dit had een
positief effect op de rekrutering. In de derde plaats was van belang dat veel van de dienstplichtigen in Groot-Brittannië geen echte emigranten waren, maar in het land verbleven omdat zij
er kort voor de oorlog naar toe waren getrokken om te studeren of te werken.74 Van de meeste
van deze jongemannen woonde hun naaste familie nog in Nederland. Daardoor waren zij vaker
bereid – in vergelijking met emigranten in Noord-Amerika en Zuid-Afrika die de oorlog niet van
nabij beleefden – om actief mee te vechten aan de zijde van de geallieerden. Dit gold bijvoorbeeld
voor de Waddinxvener Krijn van Os. Hij was in 1937 naar Groot-Brittannië vertrokken en werkte
bij het uitbreken van de oorlog als tweedwever op het Schotse eiland Lewis. Hoewel hij te boek
stond als een antimilitarist, trok Van Os in de zomer van 1940 vrijwillig het uniform aan. De
verontwaardiging over de bezetting van zijn vaderland was zo groot dat die het won van zijn
antipathie voor alles wat met het militaire te maken had. Bovendien woonde zijn familie nog
in bezet Nederland. Na enige tijd als vliegtuigmaker bij het 320 Squadron te hebben gediend,
meldde hij zich aan voor de functie van boordschutter. Na negentien gevechtsmissies sneuvelde
hij in augustus 1941 tijdens een raid naar Noorwegen.75
Terwijl Groot-Brittannië, Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika met 105 dienstplichtigen slechts een gering aantal rekruten leverden voor de raf, was het aantal ‘vliegende
dienstplichtigen’ uit ‘de rest van de vrije wereld’ relatief groot (zie tabel 9). Weliswaar had de
rekrutering in deze landen in juni 1942 nog maar 113 dienstplichtigen opgeleverd, maar van hen
gingen er relatief veel – 35 in totaal (bijna 31%) – als vrijwilliger over naar de raf.76 De verklaring hiervoor is eenvoudig. Omdat in Afrika, Zuid-Amerika en het Verre Oosten veel minder
Nederlanders woonden, moesten de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers in deze
contreien het voortouw nemen bij het werven van dienstplichtigen. Zij voelden echter maar
weinig voor het oppakken van deze extra taak en staken er doorgaans niet veel energie in.77 Het
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was voor Nederlanders in deze landen daarom relatief gemakkelijk vrijstelling te krijgen van
de opkomstplicht. De jongemannen die gehoor gaven aan de oproep waren bijna allemaal wél
goed gemotiveerd. De hiervoor genoemde Herman Glerum, die als advocaat bij een Nederlandse
bank in Rio de Janeiro werkte, betaalde bijvoorbeeld zelf zijn reiskosten naar Engeland om zich
als vrijwilliger bij de Nederlandse strijdkrachten te kunnen aansluiten. “I read the newspapers
too intensively, I guess”, zo liet hij aan een reporter van de Knickerbocker Weekly weten. “My job
at the Dutch Bank in Brazil became too tame. Holland has a war only once in a hundred years. I
couldn’t miss it. I’d like to become a pilot but I’ll go anywhere they send me.”78 Zijn wens kwam
uit: Glerum kreeg in 1944 de vliegerwing opgespeld, maar bereikte voor het einde van de oorlog
niet meer de operationele gelederen. Anderen, die eerder in dienst kwamen, deden dit wel. De
in april 1942 uit de Britse kroonkolonie Hong Kong overgekomen Marinus Bierens de Haan en
Jan van Munster van Heuven, beiden werkzaam bij de Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen
nv, werden na een opleiding tot bommenwerpervlieger in 1944 bij een raf-eenheid ingedeeld.
Bierens de Haan kwam bij het 640 Squadron in Bomber Command terecht. Van Munster van Heuven ging vliegen bij het 612 Squadron in Coastal Command.79
In sommige van deze verre landen probeerde een aantal dienstplichtigen handig gebruik
te maken van de tegenvallende rekruteringsresultaten door, reeds voordat zij het uniform aantrokken, een belofte te bemachtigen over hun toekomstige plaatsing. Ondanks instructies vanuit Londen aan Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland om geen toezeggingen te
doen, is dit in de praktijk meer dan eens voorgekomen, waarna de rekruut zich bij aankomst in
Groot-Brittannië beriep op de eerdergemaakte afspraken.80 Onder meer de via Canada reizende
Engelandvaarder Chris Krediet kreeg bijvoorbeeld al in Noord-Amerika de garantie dat hij kon
toetreden tot de raf. Minister van Oorlog Van Boeijen was er weinig gelukkig mee, zo liet hij de
commandant van de Nederlandse Troepen in Canada, luitenant-kolonel Bert Sas, weten. “Wat er
ook van de geuite beweringen juist moge zijn”, schreef Van Boeijen, “het is mijn uitdrukkelijke
wensch, dat door of namens U in den vervolge geen toezeggingen meer worden gedaan, tot welke
ik geen machtiging heb gegeven”.81 Overigens ontkende Sas zijn woord te hebben gegeven.82 De
kandidaten die officieel te horen kregen dat zij – indien geschikt – zouden worden geplaatst
bij de raf, ondergingen al in het land van herkomst een (extra) medische keuring en vertrokken na gebleken geschiktheid vervolgens naar Groot-Brittannië.83 Daar volgden nogmaals een
medisch onderzoek en detachering bij de rafvr. In meer dan één geval bleken de vrijwilligers
na aankomst bij nader inzien toch niet geschikt en werden zij vaak alsnog bij de Irene Brigade
geplaatst. Uiteindelijk leverde de rekrutering van dienstplichtigen in Groot-Brittannië, Canada,
de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en andere ‘vrije landen’ per saldo voor de versterking van de
luchtstrijdkrachten betrekkelijk weinig op. In totaal traden 151 Nederlanders via deze weg toe tot
de raf. Van hen bereikten er 90 voor het einde van de oorlog de operationele gelederen. Dat is
bijna 14% van alle operationele oorlogsvliegers.84
Een aantal jongemannen met een Nederlands paspoort koos ervoor dienst te nemen bij
de strijdkrachten van het land waar zij bij het uitbreken van de oorlog woonachtig waren. Dit
gebeurde onder meer in Groot-Brittannië, Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.85
Hun beweegredenen waren helder: zij voelden zich nauwelijks nog Nederlander en zonder zich
verder druk te maken over de mogelijke juridische consequenties trokken zij het uniform aan
van de krijgsmacht van hun nieuwe vaderland. Onder meer Bobby Haye, die vanaf 1939 in Londen
woonde, nam, zich onbewust van de gevolgen, direct dienst bij de raf. Hij kwam er pas na enkele
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jaren achter dat hij hiervoor verlof had moeten aanvragen: “In August 1940, on reaching my
eighteenth birthday, I joined the raf for pilot training. (…) Only in 1942 I learned that by joining
a Foreign Service I had lost my nationality.”86 Een andere Nederlander, Henk Pronk, die vanaf kort
na zijn geboorte in Australië woonde, was waarschijnlijk wel op de hoogte dat hij zich niet zo
maar bij een vreemde krijgsmacht mocht aansluiten. Toetreding tot de raaf was hem namelijk
ontzegd omdat hij alleen in het bezit was van een Nederlands paspoort. Hij reisde daarop naar
Groot-Brittannië waar hij zich bij de raf als vrijwilliger aanmeldde. De Britse selectieofficieren
maakten geen bezwaar. In april 1941 begon hij aan zijn vliegopleiding. Kort na zijn brevettering
kwam Pronk in november van hetzelfde jaar om het leven bij een vliegongeval.87 Een andere
Nederlander, Hans van Panhuys, gelukte het eveneens zonder problemen rechtstreeks toe te treden. Hij werkte in 1940 in Tanzania en meldde zich kort na de Nederlandse capitulatie in Nairobi
als vrijwilliger aan bij de raf. Van Panhuys meldde zijn toetreding tot de Britse krijgsmacht bij
de Nederlandse viceconsul in Dar es Salaam, maar mocht toch gewoon beginnen met zijn vliegopleiding in Kenia. Begin 1941 verhuisde hij naar Groot-Brittannië waar hij na zijn gevechtstraining aan het begin van de zomer bij het 235 Squadron van Coastal Command werd ingedeeld. Vier
maanden later, begin november, sneuvelde Van Panhuys tijdens een antischeepvaartpatrouille
naar de Noorse kust.88 Naar het precieze aantal Nederlanders dat bij een ander geallieerd land in
vreemde krijgsdienst is getreden, valt slechts te gissen, maar vermoedelijk gaat het om enkele
tientallen. Van hen dienden er ten minste elf aanvankelijk als oorlogsvlieger bij een andere geallieerde luchtmacht. In Groot-Brittannië traden in ieder geval vier Nederlanders in buitenlandse
dienst, in Canada drie en in Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika ieder twee. Zij stapten bijna allemaal
vroeg of laat over naar de Nederlandse luchtstrijdkrachten.89 In veel gevallen trokken de financiële voordelen hen over de streep. Behalve dat zij als Nederlands militair aanzienlijk meer soldij
ontvingen, kregen zij, in tegenstelling tot de oorlogsvliegers uit Groot-Brittannië en de Gemenebestlanden, namelijk ook nog eens extra betaald voor hun operationele vlieguren. Overigens
slaagden lang niet alle Nederlandse vrijwilligers erin – zoals we hiervoor hebben gezien bij de
vruchteloze poging van onder meer Pronk – om in dienst bij een geallieerde partner te treden.
De kans op aanname was vooral gering, wanneer zij geen document konden overleggen waarin
uitdrukkelijk stond vermeld dat zij hiertoe van hun regering permissie hadden.90
Behalve deze kleine groep ‘volbloed’ Nederlanders die in vreemde krijgsdienst trad, namen
ook nog enkele honderden genaturaliseerde Nederlanders en Nederlanders met een dubbel paspoort dienst bij een luchtmacht van een van de geallieerde bondgenoten.91 In hoofdstuk 2 is al de
Nederlands-Canadese jachtvlieger Hugh Godefroy ter sprake gekomen. Hij trok, zoals aangegeven, het Canadese luchtmachtuniform aan. Arnold Cohen Stuart volgde een vergelijkbaar traject. Hij sloot zich al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aan bij de raf. Zijn vader,
een Nederlandse ingenieur, was kort na de eeuwwisseling in Londen neergestreken als directeur
van een oliemaatschappij. Hoewel ook zijn moeder de Nederlandse nationaliteit bezat, kreeg de
in Londen geboren Cohen Stuart ‘gewoon’ het Britse paspoort. In Groot-Brittannië was namelijk
in deze tijd nog het zogenoemde jus soli-rechtsbeginsel zonder enige restricties van kracht. Op
grond hiervan kregen kinderen die in Groot-Brittannië werden geboren, ook wanneer de ouders
van buitenlandse afkomst waren, automatisch de Britse nationaliteit.92 Cohen Stuart trad hierdoor in Britse dienst. Tijdens de Duitse opmars in het westen, in mei 1940, was hij als vlieger van
een Blenheim-bommenwerper bij het 18 Squadron ingedeeld. Reeds op 16 mei sneuvelde de ‘Brit
met Nederlandse wortels’ toen zijn toestel in de buurt van Cambrai werd neergeschoten.93 VergeDe oorlogsvlieger doorgelicht
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lijkbaar was de loopbaan van Jack Beelaerts van Blokland, wiens vader eveneens de Nederlandse
nationaliteit had. Zijn moeder daarentegen, was van oorsprong Duits. Met haar trok Beelaerts
van Blokland na de scheiding van zijn ouders naar Londen waar zij hertrouwde met een Brit.
Eind jaren dertig nam ook Beelaerts van Blokland, inmiddels genaturaliseerd tot Engels staatsburger, dienst bij de raf. In de herfst van 1940 vloog hij als vlieger bij het 59 Squadron. Medio
november 1940 sneuvelden hij en zijn bemanning toen hun Blenheim boven het Kanaal werd
neergeschoten.94 Van de militairen met buitenlandse wortels zoals Godefroy, Cohen Stuart en
Beelaerts van Blokland sloot zich uiteindelijk bijna niemand aan bij de Nederlandse strijdkrachten omdat zij zich meestal meer Brit, Canadees, Amerikaan of Zuid-Afrikaan voelden en bovendien vaak inmiddels waren genaturaliseerd. Het was daardoor voor hen eenvoudiger om in hun
nieuwe vaderland bij een lokaal wervingskantoor in militaire dienst te treden, in plaats van via
een omweg als Nederlands militair aan de strijd te gaan deelnemen.
Er zijn geen vrijwilligers geweest (ook de eerdergenoemde Bobby Haye niet) die uiteindelijk
hun Nederlanderschap hebben verloren door zich aan te sluiten bij een van de geallieerde luchtmachten. Diegenen die wel het uniform aantrokken van een bondgenoot konden (met terugwerkende kracht) koninklijk verlof aanvragen voor dienstneming bij een bevriende krijgsmacht.95
Het is ook voorgekomen dat de Nederlandse autoriteiten de militair, voor zover dat mogelijk
was, onder druk zetten de overstap te maken naar de vaderlandse strijdkrachten. De bij de ZuidAfrikaanse luchtmacht opgeleide Jan Dijkstra kreeg bijvoorbeeld geen toestemming om in de
luchtmacht van dit land te blijven dienen. Medio 1943 arriveerde hij daarom in Groot-Brittannië
om bij het Nederlandse contingent in de rafvr te worden ingedeeld. Hij belandde vervolgens
als transportvlieger bij het 233 Squadron.96 Dit beleid van het ‘wegkapen’ van oorlogsvliegers bij
bevriende luchtmachten leidde af en toe tot gefronste wenkbrauwen bij Britse officieren, die
vaak geen weet hadden van de grote tekorten aan mankracht bij de kleinere Europese bondgenoten. Illustratief hiervoor was de zaak van de eveneens uit Zuid-Afrika afkomstige Wouter van
de Waal, die zijn vliegopleiding bij de Zuid-Afrikaanse luchtmacht had moeten afbreken om
als Nederlandse dienstplichtige af te reizen naar Groot-Brittannië. Toen hij hier voor de aannamecommissie van het Air Ministry verscheen, waren de selectieofficieren verbaasd te horen
dat hij zijn vliegopleiding had moeten afbreken. “[I] can’t understand why he was taken from
the s.a.a.f. and dragged over here”, schreef de voorzitter van de keuzecommissie in zijn beoordelingsrapport. Niettemin werd Van de Waal toegelaten tot de vliegopleiding van de raf, die hij
vervolgens afrondde in Canada. De Zuid-Afrikaanse Nederlander belandde uiteindelijk begin
1945 als vlieger bij het 320 Squadron.97 De consequentie van het overhevelen van personeel naar
de eigen gelederen was dat het veel extra tijd kostte, waardoor de oorlogsvlieger zich in veel
gevallen aanmerkelijk later bij een gevechtseenheid kon vervoegen. In algemene zin kwam het
de oorlogvoering dus niet ten goede en veel extra personeel leverde het evenmin op.
De nijpende personeelssituatie bracht de Nederlandse autoriteiten er uiteindelijk zelfs toe
rekruten aan te nemen die voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog formeel hun Nederlandse nationaliteit hadden verloren. Het ging hierbij om jongemannen die aan de zijde van de
republikeinen in de Spaanse Burgeroorlog hadden gevochten en om voormalige militairen van
het Franse Vreemdelingenlegioen. Door in de Nederlandse krijgsmacht dienst te nemen, konden
zij hun Nederlanderschap ‘terugverdienen’. Dit bleek achteraf overigens nog de nodige voeten
in de aarde te hebben. Het herkrijgen van hun Nederlanderschap kon namelijk alleen geschieden door de aanname van een speciale wet. Omdat in Londen de Staten-Generaal ontbraken,
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was het niet mogelijk deze wet reeds tijdens de oorlog tot stand te brengen. Als tussenoplossing werd daarom besloten dat koningin Wilhelmina kon bepalen of een stateloze burger die
een verzoek hiertoe had ingediend, ‘voor zolang’ als Nederlander kon worden beschouwd. Het
duurde uiteindelijk tot 1946 voordat een wet tot stand kwam die dit definitief regelde.98 Onder
degenen die voor deze regeling in aanmerking kwamen, waren elf ‘Spanje-strijders’ die minister
van Oorlog Van Boeyen in augustus 1942 vrij wist te krijgen uit het interneringskamp Miranda
de Ebro, waar zij sinds het einde van de burgeroorlog vastzaten. Via Curaçao belandden zij vervolgens in Canada. Hier bleek – in tegenstelling tot eerdere beweringen van de Nederlandse
gezant in Madrid – dat de elf uitstekend bruikbaar waren als militair.99 Twee van hen traden na
aankomst in Groot-Brittannië toe tot de vliegende gelederen van de raf.100 Jacobus Verboven
diende als boordschutter bij het 320 en vervolgens het 860 Squadron.101 Julianus Osterloh doorliep een opleiding tot waarnemer bij de raf, maar kwam voor de Duitse capitulatie in mei 1945
niet meer in actie. Ook ten minste vier voormalige legionairs van het Franse Vreemdelingen
legioen – Theodorus Ut, Maup Leuw, Bob Roll en Wilhelm Schwarz – gingen deel uitmaken van
de Nederlandse luchtstrijdkrachten in Groot-Brittannië. Zij sloten zich medio 1943 aan bij de
geallieerde strijdkrachten in Noord-Afrika. Van dit viertal kwamen Ut, Leuw en Roll als boordschutter bij het 320 Squadron terecht. Schwarz kreeg een opleiding tot waarnemer. Overigens
waren alleen Ut en Leuw ‘echte’ legionairs. Zij hadden al voor de oorlog dienstgenomen. Roll en
Schwarz waren op hun vlucht naar Engeland in Zuid-Frankrijk gearresteerd en vervolgens min
of meer gedwongen dienst te nemen.102 De overstap van Nederlandse militairen uit bevriende
krijgsmachten en het in dienst nemen van voormalige strijders uit de Spaanse burgeroorlog en
legionairs van het Vreemdelingenlegioen hadden uiteindelijk slechts een minimaal effect. Het
aantal rekruten dat op deze manier werd geworven was veel te klein om de bestaande personeelstekorten zichtbaar te kunnen verminderen.

Engelandvaarders
Behalve met dienstplichtigen versterkten de Nederlandse strijdkrachten zich met Nederlanders
die afkomstig waren uit bezet gebied. Van deze zogenoemde Engelandvaarders – in totaal arriveerden er rond de 1.700 in Groot-Brittannië – kwamen er 221 in een vliegende functie bij de raf
of de faa terecht. Dit was bijna een kwart van alle Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren het
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Britse luchtmachtuniform aantrokken. Er waren drie wegen die naar Groot-Brittannië leidden:
over de Noordzee; via Zweden of via de zuidelijke route langs België, Frankrijk, Spanje en Portugal of Gibraltar. In tabel 10 is het totale aantal Engelandvaarders per vluchtroute afgezet tegen
diegenen die later als oorlogsvliegers dienst deden. Van de drie vluchtroutes was die over de
Noordzee weliswaar het snelst, maar ook het meest risicovol, omdat de kans op ontdekking en
verdrinking groot was. Toch vonden de eerste ontsnappingen vooral op deze manier plaats. Als
eersten zeilden de Leidse studenten Kees van Eendenburg, Freddy Vas Nunes en Karel Michielsen begin juli 1940 onder het oog van de nietsvermoedende Duitsers in twee dagen tijd met een
klein jolletje vanaf Noordwijk de Noordzee over.103 Dit huzarenstukje werd begin augustus door
de scholieren Daniël Sajet en Bruin Tammes herhaald. Zij voeren in een klein bootje vanaf Veere
naar Engeland. Deze eerste vijf Engelandvaarders – van wie alleen Michielsen niet in de raf
terechtkwam – hadden het voordeel dat de Duitse autoriteiten zo kort na het begin van de bezetting nog nauwelijks maatregelen hadden genomen om ontsnappingen te voorkomen. Weldra
echter, was het zeilen op zee verboden, mochten zich geen vaartuigen meer kort achter de kustlijn bevinden en werden grote delen van West-Nederland tot Sperrgebiet verklaard. De mogelijkheden om over zee weg te komen daalden daardoor aanzienlijk. Deze restricties leidden er onder
meer toe dat in 1941 en 1942 een aantal Engelandvaarders met een vouwkano de oversteek waagden. Hoewel absoluut niet zeewaardig, had het gebruik ervan verschillende voordelen. Behalve
de relatief lage prijs, was een kano vanwege de geringe afmetingen demonteerbaar en licht in
gewicht, waardoor hij relatief eenvoudig kon worden getransporteerd. Bij ten minste dertig
pogingen zijn tweepersoonskano’s gebruikt. Zij waren vaak voorzien van een buitenboordmotortje en mast met zeil. De kans om met dergelijke kleine vaartuigjes heelhuids de Noordzee over
te steken was echter klein. Slechts vier kano’s haalden de Britse kust.104 Illustratief voor de proDe studenten Coen de Iongh en Robbert
Cohen staken op 19 juni 1941 vanuit Katwijk
met een kano de Noordzee over en namen
vervolgens dienst bij de raf. Cohen kreeg
voor vertrek van zijn veertienjarige broer
Ernst een briefkaart mee om hem een hart
onder de riem te steken. Het verhaal kent
geen goed einde. De Iongh sneuvelde in
juni 1943, Cohen in augustus 1944 en diens
ouders en broer Ernst lieten in concentratiekampen het leven.

202

HOOFDSTUK 4

blemen waarmee de kanovaarders bij de oversteek werden geconfronteerd, was de reis van twee
voormalige leden van het Korps Motordienst van de landmacht, Jaap van Hamel en Rudi van
Daalen Wetters.105 Hoewel zij in de nacht van 20 op 21 juni 1941 ongezien vanuit Katwijk konden
wegkomen, kampten zij weldra met grote moeilijkheden doordat het buitenboordmotortje niet
bleek te werken en er een fikse tegenwind opzette.106 Tot overmaat van ramp kreeg Van Hamel
vanaf de derde dag, toen zij op een inmiddels windstille zee ronddobberden, ook nog te maken
met hallucinaties. “Hij riep telkens weer ‘Daar is Engeland! Ik zie land!’ Dat was natuurlijk niet
zo”, herinnerde Van Daalen Wetters zich vele jaren later.107 Pas na vijf dagen op zee volgde uiteindelijk redding toen de twee inmiddels volledig uitgeputte Engelandvaarders op een kleine 35
kilometer van Lowestoft door een voorbijvarend konvooi werden ontdekt en opgepikt. Beiden
kwamen als jachtvlieger in de raf terecht. Van Daalen Wetters vloog bij het 131 en het 322 Squadron. Van Hamel diende – tot hij verongelukte in 1944 – bij het 167 en het 322 Squadron.108
Een maand eerder was een handjevol Engelandvaarders op een eveneens spectaculaire wijze,
per vliegtuig, de Noordzee overgestoken. Al kort na het begin van de Duitse bezetting liepen
diverse (militaire) vliegers met plannen rond om door de lucht te ontsnappen.109 In de meeste
gevallen kwam hier niets van terecht, onder meer omdat naast een vliegklaar toestel ook een
geschikt vliegterreintje beschikbaar moest zijn waar het vliegtuigje onopgemerkt naar toe kon
worden getransporteerd. Begin mei 1941 waren enkele Nederlanders de bezetter echter wel te
slim af. In minder dan één etmaal wisten in totaal zes Engelandvaarders met twee gekaapte
vliegtuigen Groot-Brittannië te bereiken. Als eersten slaagden de bij Fokker werkende luitenantvlieger Hidde Leegstra en reserve-eerste luitenant-waarnemer Piet Vos erin op 5 mei 1941 tijdens
een testvlucht met een g-i-jachtkruiser het hun schaduwende vliegtuig van zich af te schudden en koers te zetten naar Groot-Brittannië. Hier zette Leegstra het toestel in een weiland in
East Suffolk zonder problemen aan de grond.110 In de daaropvolgende nacht verschool een ander
groepje ontsnappers, onder wie jachtvlieger Govert Steen en cavalerieofficier Jan Beelaerts van
Blokland (verre familie van de hiervoor genoemde Jack Beelaerts van Blokland), zich in een voor
anker liggend Fokker t-viiiw-watervliegtuig in het IJ. Even na zonsopgang startte Steen, die
geen enkele ervaring had met het besturen van drijvertoestellen, de motoren en wist kort daarna
zonder problemen op te stijgen. Twee uur later landde hij de Fokker zonder brokken bij de Britse
kust. “De landing was vrij hevig”, schreef hij in zijn rapport over de ontsnapping. “In de uitloop
raakte de rechter drijver nog een wrak van een schip verborgen onder de golven. Een moment
dacht ik met toestel en al over de kop te zullen slaan, gelukkig viel het toestel terug.”111 Het watervliegtuig kon met enige moeite op het strand worden gezet, waarna de Engelandvaarders aan
land konden gaan. Door de twee ontsnappingen leden de Duitse bezettingsautoriteiten behoorlijk gezichtsverlies. Als strafmaatregel werd een groot aantal militaire en civiele vliegers opgesloten in het kamp Schoorl. Deze internering duurde in totaal zes weken.112 Met ontsnappingen
door de lucht was het na deze tijd gedaan, onder meer doordat de bezettingsautoriteiten beslag
legden op alle zich in opslag bevindende sportvliegtuigjes.
Met Beelaerts van Blokland, Steen en twee met een bootje de Noordzee overgestoken marineofficieren, arriveerden tevens de eerste beroepsmilitairen uit bezet gebied in Groot-Brittannië.
Hun komst stelde de Nederlandse regering in Londen aanvankelijk voor een dilemma. Volgens
het Landoorlogverdrag van 1907 mocht de eigen regering van krijgsgevangenen die op hun erewoord in vrijheid waren gesteld, geen diensten vorderen die strijdig waren met deze belofte.
In de praktijk betekende dit dat naar Groot-Brittannië overgekomen militairen niet mochten
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worden ingezet bij de geallieerde oorlogvoering omdat zij kort na het begin van de bezetting in
Nederland bijna allemaal de zogenaamde Erewoordverklaring hadden getekend. Aanvankelijk
besloot minister van Oorlog Van Boeyen daarom dat zij niet ‘in staatsdienst’ konden worden
aangenomen. Onder meer Steen en Beelaerts van Blokland moesten voorlopig wachten tot de
‘paroolkwestie’ was opgelost. Pas nadat juristen van het Ministerie van Oorlog zich over het
vraagstuk hadden gebogen, stelde de ministerraad zich begin juli 1941 op het standpunt dat de
Erewoordverklaring voor Nederlandse militairen niet rechtsgeldig was. Voor zowel Beelaerts
van Blokland als voor Steen was daarna de weg vrij om de militaire loopbaan voort te zetten.
Steen meldde zich begin augustus bij de raf. Vanaf januari 1942 was hij als Spitfire-vlieger bij
het 129 Squadron geplaatst. Nog geen halfjaar later, begin juni 1942, kwam hij voor de Franse
kust om het leven tijdens een luchtgevecht met Duitse jachtvliegtuigen. Met hem verloor de ml
haar eerste beroepsmilitair in Britse dienst.113
Het aantal ontsnappingen met bootjes en kano’s over de Noordzee nam na 1941 zienderogen
af. Dit kwam vooral doordat de kuststrook alsmaar ontoegankelijker werd door de aanleg van
verdedigingswerken voor de Atlantikwall. Wel wisten in 1942 twee groepjes Nederlanders weg te
komen door het kapen van twee visserschepen. In februari 1942 werd op volle zee de uit IJmuiden
vertrokken Beatrice overmeesterd door een aantal Engelandvaarders die zich voor het vertrek aan
boord hadden verstopt. In april 1942 vond op een zelfde manier op volle zee de kaping plaats van
de Katwijk 2. Een van de initiatiefnemers van de gijzelneming op de Beatrice was Ab Homburg, een
geheim agent die een jaar eerder ook al over de Noordzee naar Groot-Brittannië was ontkomen.
Homburg, die nu dienst nam bij de raf en later als jachtvlieger bij het 322 Squadron werd ingedeeld, was een van de weinige Nederlanders die tot twee keer toe Groot-Brittannië wisten te bereiken.114 Inmiddels was in de loop van 1941 ook een min of meer reguliere ontsnappingslijn over zee
tot stand gekomen waarbij een vluchtboot in een vrachtvaarder tot dicht bij de Nederlandse kust
werd gebracht, waarna deze vervolgens uit het schip werd getakeld en op weg ging naar Engeland.115
Een medewerker van de voedselvoorziening, Anton Schrader, zette hiervoor een kleine hulporganisatie op.116 Tussen medio 1941 en 1943 vertrokken zo zeven bootjes, waarvan er drie met in totaal
33 Engelandvaarders heelhuids de overkant haalden.117 Na de herfst van 1943 was de vluchtweg over
de Noordzee echter zo goed als onbegaanbaar geworden. Er waren te veel gevaren aan verbonden.
Uiteindelijk wisten 179 Engelandvaarders via de Noordzeeroute weg te komen. Van deze groep zou
34 man een vliegende functie gaan uitoefenen in de raf of de faa. Dit was dus bijna 20% van alle
vluchtelingen die via deze ontsnappingsweg Groot-Brittannië wisten te bereiken.118
Dat de Engelandvaarders die door het oversteken van de Noordzee Engeland wisten te bereiken veel geluk hadden gehad, blijkt onder meer uit het feit dat van de ten minste 136 ondernomen pogingen, er uiteindelijk slechts 31 slaagden. Bij de mislukte pogingen kwamen naar
schatting enkele tientallen Engelandvaarders om het leven. Zij vonden een zeegraf of spoelden
levenloos aan op de kust. Anderen moesten hun vluchtpoging bekopen met een jarenlange
opsluiting of zelfs met de dood. Hiermee kregen onder meer twee jachtvliegers van de ml, Carel
Steensma en ‘Boy’ Ruys de Perez te maken. Zij werden in de nacht van 1 op 2 september 1941
samen met een derde vluchtgenoot, Lodie Voûte, gearresteerd toen zij met een motorboot naar
Groot-Brittannië probeerden weg te komen. Nog maar net buitengaats kregen zij motorpech.
Voordat ze open zee konden bereiken werden ze beschoten door de Duitse kustwacht, waarbij
zowel Ruys de Perez als Steensma gewond raakte. Doordat de motor eveneens werd getroffen
en uitviel, wachtte hun kort erna arrestatie. Steensma kwam in verschillende concentratiekam204
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pen terecht. De nooit geheelde schotwond in zijn rechterdijbeen, leidde ertoe dat zijn been in
de zomer van 1944 in Natzweiler-Struthof – zonder verdoving – moest worden geamputeerd.
Desondanks overleefde hij de oorlog. Dat deed ook Voûte, die in verschillende tuchthuizen en
strafkampen verbleef. Boy Ruys de Perez kreeg als beroepsofficier de doodstraf opgelegd, onder
meer vanwege het schenden van de hiervoor gememoreerde Erewoordverklaring. Op 15 augustus 1942 kreeg hij te horen dat zijn gratieverzoek was afgewezen. “Dit is dus wel een hele teleurstelling”, schreef hij direct nadat het executietijdstip hem was aangezegd aan zijn echtgenote.
“Maar zoals je weet ben ik hier geheel op voorbereid geweest en dank ik God dat ik je gisteren
nog even heb gezien in zulken goeden toestand. (…) Je ging nog zoo verheugd weg, met verschen
moed, zoodat het mijn grootste wensch is dat Hij je die vreugde zal blijven doen behouden in de
toekomst.” Enkele uren later werd Ruys de Perez in de duinen bij Bloemendaal gefusilleerd. Hij
was op dat moment 33 jaar oud.119
De tweede belangrijke vluchtroute was die ‘om de noord’, waarbij de Engelandvaarders als
matroos of stuurman op een kustvaarder aanmonsterden. Zodra het schip het anker uitgooide,
maakten zij zich uit de voeten om zich bij een Nederlands of Brits consulaat als vrijwilliger voor
de geallieerde strijdkrachten aan te melden. Dit was uiteraard het eenvoudigst wanneer de zeelieden aan wal mochten gaan om te passagieren. Zo zag stuurmansleerling Johannes Vilijn, die
in de raf zou worden opgeleid tot jachtvlieger, kans om tijdens zijn verlof in november 1942 te
Gefle in Zweden “zonder eenige moeilijkheden” te deserteren. Hij nam de trein naar Stockholm
waar hij zich meldde bij de Nederlandse autoriteiten.120 Het kwam echter ook regelmatig voor
dat een schip buitengaats bleef liggen. In zulke gevallen was het een stuk lastiger om te drossen. Sommige deserterende zeelieden stalen een sloep waarmee ze naar land roeiden, anderen
zwommen naar de wal, zoals stuurmansleerling Jean Paul Kleian. “Op den thuisreis ben ik in de
Stockholmse Scheren overboord gesprongen op 2 juli 1942. Ik moest ongeveer 2,5 mijl zwemmen
en kwam aan wal op het eiland Möja. Ik heb den nacht doorgebracht bij den Kommunalman en
werd den volgenden dag door de politie naar Stockholm overgebracht.” Kleian kreeg in GrootBrittannië een opleiding tot boordschutter.121
Uiteindelijk wisten 528 Engelandvaarders tussen 1940 en 1945 via Scandinavië Groot-Brittannië te bereiken. Van hen belandden er 31 in de raf. Dit aantal is klein omdat de overgrote
meerderheid van de via deze route reizende Engelandvaarders pas heel laat in de oorlog, in 1945,
Groot-Brittannië bereikte. Dit kwam voornamelijk doordat het vanaf juni 1941 niet langer mogelijk was via de Sovjet-Unie verder te reizen. Groot-Brittannië kon vanaf dat moment alleen nog
door de lucht worden bereikt. Er was op de Britse vliegtuigen die bij tijd en wijle Zweden aandeden slechts af en toe een plaatsje vrij voor Nederlanders. Steeds langer wordende wachttijden
waren het gevolg, waardoor de meeste Engelandvaarders genoodzaakt waren voor kortere of
langere tijd deel te gaan nemen aan het arbeidsproces in Zweden. Vrijwel allemaal kwamen zij
als houthakker in de bossen ten noorden van Stockholm terecht. Het werk hier was eentonig
en zwaar. Pas in de zomer van 1944 kwam een oplossing in zicht toen de Amerikaanse regering
eveneens een luchtlijn op Zweden opende om de daar gestrande eigen vliegtuigbemanningen op
te pikken. Daardoor kwam meer vervoerscapaciteit door de lucht beschikbaar en kon de wachtlijst snel worden weggewerkt. De oorlog was toen echter al zover gevorderd dat deze Engelandvaarders geen actieve bijdrage als oorlogsvlieger meer konden leveren.
Veruit de meeste Engelandvaarders maakten gebruik van de zuidelijke ontsnappingsroute.122
Deze was, zeker in vergelijking met de overtocht over de Noordzee en de route via Zweden, erg
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lang en behoorlijk complex. Er moesten tal van natuurlijke en kunstmatige hindernissen worden overwonnen en verschillende landen doorkruist. Daardoor nam deze vluchtroute doorgaans
veel tijd in beslag; in veel gevallen al snel meer dan een jaar. De gekozen routes varieerden aanzienlijk. Sommigen reisden via België en het bezette en onbezette deel van Frankrijk rechtstreeks
naar Spanje en vandaar verder naar Gibraltar of Portugal. Anderen kozen voor een tussenstop in
het neutrale Zwitserland. Er waren er ook die een stuk door Duitsland reisden en vandaar Frankrijk introkken of hun heil eerst in Zwitserland zochten. Voor deze laatste route kozen de Leidse
student Menno Kamminga en de Groningse beroepsofficier Han Doornbos. Beiden monsterden
in 1941 aan als schippersmatroos op een Rijnschip. Vanuit Ruhrort bij Duisburg reisden ze verder
per trein naar Mulhouse. Het laatste deel van het traject trokken zij in oktober 1941 illegaal in een
kolenwagon de Zwitserse grens bij Basel over.123 Waarom zij niet voor de gebruikelijke route via
België en Frankrijk kozen was volgens Kamminga heel eenvoudig. “De vijand zou, zo redeneerden wij, door zo’n buitenissige route op het verkeerde been gezet worden. Een redenering, die
naar later bleek, zou kloppen.”124 Kamminga kwam na het bereiken van Groot-Brittannië als vlieger bij het 320 Squadron terecht. Doornbos werd als jachtvlieger bij het 322 Squadron ingedeeld.
Omdat forse afstanden moesten worden afgelegd, reisden veel Engelandvaarders een groot
deel van het traject met de trein. Hieraan kleefden, zeker voor illegaal reizende vluchtelingen,
grote risico’s omdat in de coupés en op perrons veelvuldig controles plaatsvonden en veel Engelandvaarders niet in het bezit waren van de vereiste reisdocumenten. Het was daardoor zaak die
controles zo veel mogelijk te omzeilen. Hiervoor waren diverse manieren. Sommigen verscholen zich in de zogenaamde wielbakken onder de trein. De reis was liggend in deze nauwe ruimtes allerminst comfortabel, maar op deze manier konden wel binnen korte tijd grote afstanden
worden afgelegd, terwijl de kans op arrestatie minder groot was. Een andere veel gehanteerde
methode was het zich verstoppen op het (niet afgesloten) toilet, het gebruik maken van boemeltjes in plaats van sneltreinen en het uitstappen enkele haltes voor het eindpunt. Ook een
beproefd middel was het op stations niet aan de perronkant verlaten van de wagon.125 Sommigen
kozen, om het risico op arrestatie te verkleinen, voor alternatief vervoer, zoals de fiets of legden
grote delen van de tocht te voet af. Een vlieger en een waarnemer van de ml, Jan Plesman en
Geert Overgaauw, fietsten vanaf december 1940 van Den Haag naar Parijs. Daar stapten zij op
de trein naar Zuid-Frankrijk. Drie andere jonge Nederlanders – Jan Heino Hommes, Hilmar de
Haan en Servaas Aertsen – legden een nog grotere afstand af op de tweewieler. Zij reden via
Antwerpen en Brussel naar Parijs waar zij op de trein stapten. Vanuit Biarritz fietsten zij verder
door de Pyreneeën in de richting van Spanje. Toen zij al heel wat kilometers de grens over waren,
werden zij alsnog gearresteerd. Hun fietsen nam de Spaanse politie als contrabande in beslag.
Alle vijf Engelandvaarders kwamen als oorlogsvlieger in de raf terecht. Plesman en Overgaauw
sneuvelden hierbij. De Haan overleed kort na de oorlog aan de gevolgen van een motorongeval.126
Een belangrijke hindernis voor de via Frankrijk reizende Engelandvaarders vormde de
demarcatielijn tussen het bezette en onbezette deel van Frankrijk. Het was niet eenvoudig deze
onopgemerkt te passeren. Het meest voor de hand lag het overzwemmen van de rivier de Cher.
Onder meer Jan Schiff en Johan van Wijngaarden, die als respectievelijk jachtvlieger bij het 33
Squadron en waarnemer bij het 320 Squadron werden gedetacheerd, wisten op deze manier in
het voorjaar van 1941 het niet-bezette deel van Frankrijk te bereiken. “Op de brug stonden Duitse
wachten en dus liepen we langs het riviertje, toen we uit het gezicht van de wachten waren, kleden [sic] we ons snel uit en zwommen naar de overzijde, de stroom was sterk en nauwelijks had206
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den we met veel moeite de overzijde bereikt of we zagen een Duitse patrouille passeren. Gelukkig
zagen [sic] deze ons niet en zo vervolgden wij onze tocht.”127 Anderen gaven er de voorkeur aan
te voet zelfstandig of met behulp van een gids, een zogenaamde passeur, de grens over te steken.
De luitenants Coen Manders – die vanaf 1943 als jachtvlieger bij het 322 Squadron actief was
– en Loek Labruyère passeerden zo zonder problemen enkele wachtposten: “Het overschrijden
ging gemakkelijk, daar twee Franschen den weg zouden affietsen. Reden zij recht door, dan was
er geen gevaar, slingerden zij wat over den weg, dan zou dit ‘onraad’ beteekenen. Ook waren
er nog twee Fransche meisjes in het complot, die de Duitsche schildwachten zouden ‘afleiden’,
hetgeen gelukte.”128 Wanneer Engelandvaarders ongedeerd in onbezet gebied waren aanbeland,
betekende dit niet dat zij zich in vrijheid bevonden. In de zone non-occupée waren dan wel geen
militairen, maar wel veel politieagenten, die verwoed jacht maakten op vreemdelingen zonder
(geldige) papieren. Menig Engelandvaarder werd in het onbezette deel van Frankrijk alsnog in
de kraag gevat en kwam in een gevangenis terecht. De behandeling varieerde van correct tot
bijzonder ruw. Op consulaire bijstand hoefden zij niet te rekenen, omdat de Nederlandse consulaten onder Duitse druk waren gesloten. Daarvoor in de plaats waren de zogenoemde Offices
Néerlandais gekomen. Dit waren niet veel meer dan administratiekantoren die onder meer waren
belast met de uitbetaling van pensioenen aan in Frankrijk wonende Nederlanders. Toch hebben
een aantal directeuren, onder wie Joop Kolkman en Sally Noach van respectievelijk de Offices in
Perpignan en Lyon een grote rol gespeeld bij het vrij krijgen van Engelandvaarders en het organiseren van hun verdere reis naar Groot-Brittannië.
Zoals gezegd kozen nog al wat van de via de zuidelijke route reizende Engelandvaarders –
een kleine vierhonderd – ervoor eerst naar Zwitserland uit te wijken. Er bestond zelfs een aantal georganiseerde vluchtlijnen naar het neutrale land, zoals die van de in het grensdorpje Putte
wonende reserveofficier Job van Niftrik. Veel militairen, onder wie een aantal vliegers, maakten
vanaf januari 1941 tot augustus 1942 gebruik van de door Van Niftrik en zijn vrouw gerunde keten
van betrouwbare adressen.129 Overigens was het bijna even moeilijk om Zwitserland binnen te
komen als de demarcatielijn te passeren. De Zwitserse autoriteiten voerden namelijk een zeer
restrictief vluchtelingenbeleid. Soms werden zelfs Engelandvaarders die zich al ruimschoots op
Zwitserse bodem bevonden alsnog terug de grens overgezet. De Engelandvaarders die wel in het
neutrale land mochten blijven, kwamen onder de hoede van de militair attaché in Bern, generaalmajoor Aleid van Tricht. Hij slaagde er uiteindelijk in enkele honderden Nederlanders op legale
wijze naar Spanje door te sluizen, waar zij aan boord gingen van schepen die naar Zuid-Amerika
voeren en daarbij vaak Curaçao of Suriname aandeden.130 Dit was weliswaar een lange omweg,
maar op deze manier kon in ieder geval op legale wijze de eindbestemming worden bereikt. Veel
andere Engelandvaarders waren niet zo fortuinlijk en werden geruime tijd in een werkkamp geïnterneerd. Beu van het lange wachten besloten zij uiteindelijk in de meeste gevallen weer illegaal
de grens over te gaan om te proberen via onbezet Frankrijk het neutrale Spanje te bereiken.
Wanneer zij op hun reis door het zuiden van Frankrijk niet (opnieuw) werden gearresteerd,
wachtte hun nog een laatste grote barrière, de Pyreneeën. De tocht over deze bergketen duurde
meerdere dagen en was zelfs voor sportievelingen een regelrechte uitdaging.131 De meeste Engelandvaarders reisden in kleine groepjes onder begeleiding van een gids zodat zij de weg niet kwijtraakten en minder kans maakten op arrestatie door een Duitse patrouille. Doorgaans verliep de
tocht zonder grote problemen en haalden de Engelandvaarders uitgeput maar voldaan Spaans
grondgebied. Soms liep het echter mis, bijvoorbeeld wanneer de gidsen alleen uit waren op het geld
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dat de vluchtelingen betaalden voor hun diensten. Zo werden Maurits Goudeketting en zijn vluchtgenoten in december 1942 midden in de bergen in een razende sneeuwstorm aan hun lot overgelaten. “Wij konden geen hand voor ogen zien. Zijn woorden waren: ‘Loop maar gewoon recht vooruit
dan kom je in Spanje’, draaide zich om en verdween”, zo beschreef Goudeketting jaren later de situatie. Zijn groep raakte totaal gedesoriënteerd en verspreid. Daarbij kwamen drie Engelandvaarders
– twee Fransen en een Nederlander – om het leven. Goudeketting wist in zijn eentje en nagenoeg
uitgeput Spaans grondgebied te bereiken en verbleef vervolgens zeven weken in een hospitaal om
weer op krachten te komen. Na aankomst in Engeland sloot hij zich in 1943 als boordschutter aan
bij het 320 Squadron 132 Er waren ook Engelandvaarders die de regie liever in eigen hand hielden
of zich geen gids konden veroorloven. Soms slaagden zij er zonder problemen in de bergketen te
bedwingen. In veel andere gevallen kostte het hen grote moeite of moesten zij zelfs terugkeren.133
Na aankomst in het neutrale land was het vaak slechts een kwestie van tijd voordat zij werden ingerekend door de Spaanse (militaire) politie. Slechts een enkeling wist aan de aandacht
van de guardia civil te ontsnappen en het Nederlandse consulaat in Barcelona te bereiken. Onder
meer Harry Huijskens was zo fortuinlijk. De ml-waarnemer, die in 1944 bij het 320 Squadron
zou sneuvelen, trok in januari 1943 met nog zestien anderen en drie passeurs de Pyreneeën over,
waarbij zij tot voorbij Gerona liepen. Hier nam Huijskens een trein die hem ongehinderd in
Barcelona bracht, waar hij zich meldde bij het Nederlandse consulaat.134 De behandeling van de
in de kraag gegrepen Engelandvaarders varieerde van heel slecht tot goed. In eerste instantie,
toen Duitsland nog aan de winnende hand was, verdwenen Engelandvaarders soms weken in
een regionale gevangenis. Daarna werden zij vaak overgebracht naar Miranda de Ebro, een overvol interneringskamp dat onder strenge militaire tucht stond en waar de gevangenen verplicht
waren te werken. Tot overmaat van ramp bleven zij er, niet in de laatste plaats door de nog al
ongeïnteresseerde houding van de Nederlandse diplomaten in Spanje, een stuk langer vastzitten dan gevangenen uit andere landen. Het was dan ook niet vreemd dat sommige vluchtelingen
gevoelig waren voor voorstellen van Duitse agenten die het kamp bezochten om terug te keren
naar Nederland.135 Onder meer Wilhelmus Melissen ging in februari 1942 bijna overstag. “Ik had
veel tegenslag meegemaakt, veel misère en was juist loopend patiënt geworden van het hospitaal
na een longontsteking, terwijl ik bovendien, na vrij in Madrid te zijn geweest, voor de tweede keer
in dit concentratiekamp was terecht gekomen, waardoor alle hoop om ooit Engeland te bereiken
verdwenen scheen te zijn. Drie of vier dagen later heb ik dit verzoek weer ingetrokken.”136 Melissen werd uiteindelijk vrijgelaten en wist heelhuids Groot-Brittannië te bereiken. In de zomer van
1944 sneuvelde hij als boordschutter van het 320 Squadron. Pas in 1943 verbeterde de situatie voor
de Engelandvaarders in Spanje doordat de krijgskansen van Duitsland inmiddels flink waren
verslechterd.137 Dit wilde overigens niet zeggen dat zij nu vrij mochten doorreizen naar GrootBrittannië. Spanje weigerde tot het einde toe toestemming te verlenen. Zij moesten daarom eerst
Portugal of Gibraltar aandoen. Vanaf het Britse kroondomein konden de Engelandvaarders aan
boord gaan van een schip of een vliegtuig.138 Ook vanuit Portugal konden de vluchtelingen rechtstreeks naar Groot-Brittannië reizen. De klm onderhield namelijk al vanaf het begin van de oorlog een luchtlijn tussen Bristol en Lissabon. Vooral getrainde militairen en vluchtelingen die in
het bezit waren van belangrijke informatie reisden met voorrang door de lucht naar Engeland.139
Uiteindelijk wisten 985 Engelandvaarders via de zuidelijke route Groot-Brittannië te bereiken. Van hen kwamen er 156 in een vliegende functie bij de Britse luchtstrijdkrachten terecht.
Na aankomst op Britse bodem reisden alle Engelandvaarders onder begeleiding van agenten van
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Scotland Yard eerst naar het ondervragingscentrum Patriotic School in Wandsworth, aan de zuidwestkant van Londen.140 Nadat hun antecedenten waren nagetrokken en was vastgesteld dat zij
geen Duits spion waren, werden zij aan de Nederlandse autoriteiten overgedragen. Die brachten
hen vanaf 1942 voor de eerste opvang onder in een landhuis in de wijk Wimbledon om hen “een
goed verzorgd, gezellig en welgeordend familieleven te verschaffen”.141 De villa, Huize Florys, was
van alle gemakken voorzien en had, volgens een uit bezet gebied ontkomen Nederlander, “meer
weg (…) van een kasteel dan van een particuliere woning”.142 Wanneer zij geheel waren gescreend,
trokken de meeste Engelandvaarders het landmachtuniform aan om voor de basisopleiding bij de
Irene Brigade te worden ingedeeld. Dit gold ook voor degenen aan wie was toegezegd dat zij bij de
raf zouden worden geplaatst.
Via de drie verschillende vluchtwegen kwamen er uiteindelijk in totaal 221 Engelandvaarders
in de Britse luchtstrijdkrachten terecht. Hoewel dit een respectabel aantal lijkt, droegen de uit
bezet gebied overgekomen Nederlanders toch maar in beperkte mate bij aan de gevechtskracht
van het Nederlandse contingent. Dit kwam hoofdzakelijk doordat veruit de meeste vluchtelingen pas geruime tijd na het begin van de oorlog in Londen arriveerden. Deze ‘late’ aankomst had
tot gevolg dat de Engelandvaarders die na het voorjaar van 1943 begonnen met de opleiding tot
vlieger of waarnemer, op het moment van de Duitse capitulatie in mei 1945 nog niet gevechtsgereed waren. Hierdoor hadden slechts 100 van de 221 ‘vliegende’ Engelandvaarders, ruim 15% van
alle operationele Nederlandse gevechtsvliegers, ook daadwerkelijk een aandeel in de bevrijding
van Europa. De rest voltooide pas na de Duitse capitulatie in mei 1945 de opleiding en speelde
alleen een rol bij de wederopbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten en was soms ook
actief in Nederlands-Indië tijdens de dekolonisatieperiode.
Via vier verschillende wegen – het overhevelen van personeel binnen de krijgsmacht
delen zelf, het werven van vrijwilligers in de overzeese gebiedsdelen, het oproepen van dienst
plichtigen in niet-bezette landen en het aantrekken van Engelandvaarders – is het Nederlandse
contingent oorlogsvliegers uiteindelijk dus uitgebouwd en zo veel mogelijk op sterkte gehouden. Net als hun collega’s uit andere landen konden de meeste Nederlandse oorlogsvliegers niet
bogen op (veel) militaire ervaring. Slechts een klein aantal van de in het buitenland woonachtige militairen en Engelandvaarders had reeds voor het begin van de oorlog en in mei 1940 in
de land- of zeestrijdkrachten gediend. Dit gold onder meer voor de jachtvliegers van het 322
Squadron dat volgens Wouter de Wolff – zelf één van de weinige actieve beroepsmilitairen in de
eenheid – “bestond uit (…) grotendeels reservisten en als militair verklede burgers”.143 Behalve
dat het de meeste vrijwilligers aan een militaire achtergrond ontbrak, ontbeerden de meesten
tevens vliegervaring. Slechts een enkeling kon op een achtergrond als zweef- of sportvlieger
terugvallen, zoals de in 1938 naar Argentinië vertrokken chemicus Gerrit-Jan ten Duis van de
Bataafsche Petroleum Maatschappij (bpm). Hij had in zijn vrije tijd vlieglessen genomen op
een vliegclub bij Buenos Aires. Hij ging na aankomst in Groot-Brittannië over naar de raf en
diende na de afronding van zijn ‘echte’ vliegopleiding als gezagvoerder in het 149 Squadron van
Bomber Command. De in mei 1940 naar Groot-Brittannië uitgeweken sportvlieger Frans ten Bos
– afkomstig uit een rijke textielfamilie – was een andere uitzondering. Hij bezat vanaf begin
jaren dertig zelfs al een Pander-sportvliegtuigje. Na aankomst in Groot-Brittannië ging hij over
naar de mld waar hij ging vliegen bij het 320 Squadron. Later tijdens de oorlog was Ten Bos
staffofficer air (hoofd vliegdienst) op een van de Nederlandse mac-schepen.144 Mensen als Ten
Duis en Ten Bos vormden, zoals gezegd, echter een minderheid. De meeste vrijwilligers hadden,
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hoewel zij menigmaal uit betere milieus afkomstig waren, hoogstens enkele uren als passagier
in een vliegtuig doorgebracht en nog vaker hadden zij nog helemaal nooit gevlogen. Voor hen
was deze snelle, sportieve en avontuurlijke wereld tot dan toe zo goed als onbereikbaar geweest.
De oorlogstijd bood daarom een uitgelezen mogelijkheid om van nabij kennis te maken met de
vliegerij en lang gekoesterde dromen te verwezenlijken. Dit gold onder meer voor Rudy Ockerse,
die voor de oorlog in Nederlands-Indië al eens tevergeefs had geprobeerd door te dringen tot de
vliegopleiding van het knil. Toen hij in 1942 als adelborst in Groot-Brittannië was gearriveerd,
deed hij opnieuw een poging. “Dit was dé kans om nogmaals te proberen in de vliegerij te komen
en dan liefst op Spitfires!” Ockerse slaagde in zijn opzet. Hij vloog vanaf medio 1944 eerst op zijn
gedroomde jachtvliegtuig en vervolgens op Mustangs bij het 234 Squadron.145 Het was echter
zeker niet zo dat iedere Nederlandse vrijwilliger luchtvaartenthousiast pur sang was. Voor Engelandvaarder Pim de Bruyn Kops bijvoorbeeld, was de raf de tweede keuze. Hij had zich in eerste
instantie opgegeven om als geheim agent te worden opgeleid. “De slordige manier waarop in
Londen met de veiligheid werd omgesprongen, stond me helemaal niet aan en daarom ben ik
ermee gekapt”, aldus de Bruyn Kops, die zich vervolgens opgaf voor de vliegopleiding, omdat
hij dacht ook zo een actieve bijdrage aan de oorlogsinspanning te kunnen leveren. In de laatste
oorlogsmaanden vloog hij enkele tientallen missies als gezagvoerder bij het 320 Squadron.146
Deze hunkering om een nuttige en actieve bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsinspanning was voor de meerderheid de voornaamste reden om zich aan te melden als vrijwilliger
voor een vliegende functie. “Ik heb het hier zeer naar mijn zin, vlieg veel en vindt het kortom
prettig weer aan de slag te zijn. De vakantie duurde wel wat lang”, schreef voormalig geheim
agent Ab Homburg, aan de vooravond van zijn vliegopleiding in 1943.147 Het was echter niet
alleen de drang om een actieve bijdrage te leveren en de aantrekkingskracht van de luchtvaart,
waardoor Nederlanders een detachering bij de raf ambieerden. Veel Nederlandse militairen
beschouwden de luchtstrijd ook als een meer effectieve wijze van oorlogvoeren. Jan Flinterman was tot deze conclusie gekomen tijdens de Duitse inval in Nederland toen hij bij het Korps
Motordienst was ingedeeld: “In de meidagen had ik eens gezien hoe een vrachtauto vol militairen was beschoten door een Duits vliegtuig. De gevolgen waren vreselijk. Ik dacht: ‘Als je dan
toch moet meedoen, moet je maar zorgen dat je de lucht in gaat.’”148 Engelandvaarder Paul van
Hessen opteerde voor de raf omdat in de lucht de kans groot was dat een eventuele dood snel en
pijnloos zou intreden. “Als je [in de lucht] wordt geraakt, is het een einde zonder schrik. Dat is
beter dan een schrik zonder einde – dat je een hoop pijn hebt, of een been kwijt bent.”149

Sociale achtergrond
Uit het hiervoorgaande blijkt dat oorlogsvliegers voornamelijk afkomstig waren uit de ‘grote
stad’ in het westen van het land en vaak een lange reis achter de rug hadden voordat zij GrootBrittannië bereikten. Hoe zat het nu met hun sociale achtergrond? Om hier een beter inzicht in
te krijgen, is getracht van zoveel mogelijk vliegers het beroep van hun vaders te achterhalen.
Het vergaren van deze informatie bleek overigens geen sinecure omdat de persoonsgegevens
van de overgrote meerderheid van de in Nederland geboren oorlogsvliegers (nog) niet openbaar
raadpleegbaar waren, waardoor de persoonsgegevens van hun vaders niet via deze weg konden worden achterhaald. In veel gevallen moesten de gegevens over onder meer het beroep van
de vader daarom via een omweg worden achterhaald. Het terugvinden van informatie over de
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achtergrond van het Nederlandse vliegend personeel afkomstig uit Nederlands-Indië en het
buitenland was nóg problematischer, omdat hiervoor zelfs helemaal geen bevolkingsregisters voorhanden waren. Niettemin is het beroep van een groot aantal vaders toch getraceerd
door gebruik te maken van een scala aan bronnen. Op basis hiervan is de sociale stratificatie
van de oorlogsvliegers onderzocht. Hierbij is gebruikgemaakt van het onderzoeksmodel dat
socioloog Kees Mandemakers onder meer heeft gebruikt voor zijn onderzoek naar de sociale
achtergronden van leerlingen op gymnasia en hbs’en in de negentiende en een groot deel van
de twintigste eeuw.150 Mandemakers heeft zich bij de indeling naar sociale status gebaseerd op
het uit 1962 daterende classificatieschema van de Nederlandse socioloog J.J.M. van Tulder. Hij
heeft hierbij aan ieder beroep een unieke code toegekend, waarvan het eerste cijfer correspondeert met een van de sociale lagen van Van Tulder. Op deze manier kunnen alle beroepen in
een van de lagen worden ‘weggezet’. Wanneer de resultaten in tabel 11 in beschouwing worden genomen, dan blijkt inderdaad dat absoluut gezien, de meeste oorlogsvliegers afkomstig
waren uit de hogere burgerij (laag 2) en dat daarnaast ook veel van hen uit de middenklasse
en in mindere mate uit de burgerlijke elite stamden (laag 3 en 1). Verder blijkt uit de cijfers
dat de vliegers en de waarnemers vooral uit laag 2 afkomstig waren en in mindere mate uit de
lagen 1, 3 en 4. Naar de oorzaak hiervan kan slechts worden gegist. Vliegtuigtelegrafisten en
boordschutters waren aantoonbaar uit de iets lagere sociale klassen afkomstig (laag 3 en 4). De
reden hiervoor moet vooral worden gezocht in het feit dat deze opleidingen een stuk korter en
minder intensief waren, waardoor ook kandidaten met minder vooropleiding in aanmerking
kwamen voor deze functies. Dit neemt niet weg dat toch nog relatief veel boordschutters en
vliegtuigtelegrafisten uit laag 2 afkomstig waren. Een van de redenen hiervoor is vermoedelijk
dat heel wat goed geschoolde Engelandvaarders een opleiding tot boordschutter of vliegtuig-
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telegrafist prefereerden boven een langdurige training tot vlieger of waarnemer. Het was hen
om het even in welke functie zij konden participeren, zolang zij maar zo snel mogelijk actief
aan de (lucht)oorlog konden deelnemen. Voorts speelde mee dat sommige uit hogere klassen
afkomstige vrijwilligers bij nader inzien toch niet geschikt bleken voor de functie van vlieger of
waarnemer en noodgedwongen de overstap moesten maken naar een van de andere twee opleidingen. Ten slotte konden ook fysieke kenmerken ten grondslag liggen aan een plaatsing op de
opleidingen voor vliegtuigtelegrafist en boordschutter. Voor de laatstgenoemde functie waren
bijvoorbeeld vooral korte mannen geschikt omdat zij zich gemakkelijker konden bewegen in
de krappe mitrailleurkoepels. De amper 1,60 meter lange George van Dam Merrett, een zoon
van een vermogende Twentse textielfabrikant, belandde mede om deze reden op de opleiding
voor vliegtuigtelegrafist-boordschutter. “Little did I care, as long as I might fly and not have to
walk!”, schreef de Enschedeër in zijn memoires.151 Terwijl de middenklasse (laag 3) en de kleine
burgerij (laag 4) de belangrijkste leveranciers waren van vliegtuigtelegrafisten en boordschutters, leverden de lagen 5 en 6 van de laaggeschoolde en ongeschoolde arbeidersklassen percentueel slechts een beperkt aantal oorlogsvliegers. Samenvattend kan dus worden gesteld dat veruit de meeste vliegers en waarnemers vooral uit de hogere burgerij (laag 2) afkomstig waren,
aangevuld door een beperkte hoeveelheid vrijwilligers uit de maatschappelijke elite (laag 1), de
middenklasse (laag 3) en de kleine burgerij (laag 4). Voor de functies van vliegtuigtelegrafist en
boordschutter waren de middenklasse (laag 3) en de kleine burgerij (laag 4) hofleveranciers, terwijl tevens de burgerlijke elite (laag 2) een betekenisvolle bijdrage leverde. Ondanks de ver naar
beneden bijgestelde Britse selectiecriteria drongen tijdens de oorlog dus vanwege de door de
Nederlandse regering opgeworpen barrières, zoals een voltooide middelbare schoolopleiding en
een goede beheersing van de Engelse taal, nauwelijks Nederlandse militairen uit de lagere klasse
door tot de vliegende gelederen van de raf en de faa. Helaas is, zoals hiervoor al vermeld, tot op
heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de sociale achtergrond van de oorlogsvliegers die uit
de Gemenebestlanden afkomstig waren. Veel verder dan de constatering dat zij ‘from all walks of
life’ afkomstig waren komen de meeste auteurs niet.152
Behalve deze indeling naar sociale herkomst is, om beter inzicht te krijgen in de soort
beroepsgroepen waaruit de oorlogsvliegers voornamelijk afkomstig waren, tevens onderzoek gedaan naar de zogenaamde socio-professionele achtergrond van hun vader. Hiervoor is
opnieuw gebruikgemaakt van het classificatiesysteem van Mandemakers en zijn de beroepssectoren waarin de vaders van de oorlogsvliegers werkzaam waren, onderverdeeld in vier verschillende categorieen: i - overheid, ii - academische en vrije beroepen iii - zelfstandigen in
het bedrijfsleven en iv - niet-zelfstandigen in het bedrijfsleven. Iedere hoofdcategorie is nader
onderverdeeld. Wanneer de resultaten in ogenschouw worden genomen in tabel 12, dan blijkt
dat veruit het meeste personeel – ruim 43% – een socio-professionele achtergrond had in het
bedrijfsleven en dan met name de handelssector. Meer dan 24% van de oorlogsvliegers had een
vader die bij de overheid werkte en van ruim 18% was het hoofd van het gezin eveneens werkzaam in het bedrijfsleven, maar niet als zelfstandige. Veel minder oorlogsvliegers, ongeveer 14%,
kwam voort uit gezinnen waarvan de vader een academisch of vrij beroep bekleedde. Wanneer
de beroepscategorieën nader worden bekeken, dan komt naar voren dat in de toonaangevende
categorie iii veruit de meeste oorlogsvliegers stamden uit handelaren- en koopliedenfamilies,
op enige afstand gevolgd door gezinnen waar de vader als winkelier zijn brood verdiende of
gerekend kon worden tot de beroepsgroep van industriëlen en fabrikanten. Dit correspondeert
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met het door De Winter geuite vermoeden dat ook voor de oorlog veel militaire vliegers uit deze
sociale klasse afkomstig waren en om deze reden relatief veel militaire vliegers waren geboren
in Nederlands-Indië, waar de bourgeoisie sterk was vertegenwoordigd. Bij categerorie ii, de
overheid, zijn de meeste oorlogsvliegers afkomstig uit families van lagere ambtenaren, gevolgd
door militaire families en gezinnen waar de vader in het onderwijs werkzaam was. Opvallend is
hierbij vooral dat slechts zo’n 5% van de oorlogsvliegers stamde uit een militaire familie. Dit is
een aanmerkelijk lager percentage dan bijvoorbeeld bij de cadetten van de Koninklijke Militaire
Academie in Breda tussen 1935 en 1940. Van deze groep stamde in deze jaren 20% uit een militair
geslacht. Aanzienlijk meer dus. Dit is ook logisch omdat veel cadetten voor de oorlog, nadrukkelijk in de voetsporen van hun vader, kozen voor een levenslange carriere in de krijgsmacht.
De oorlogsvliegers daarentegen, meldden zich vooral uit patriottistische overwegingen aan en
zagen het militaire bestaan in eerste instantie niet als een carrièreperspectief. “Ik vond vliegen
best leuk, maar voor mij was het geen passie. Het was meer een middel om een bepaald doel te
bereiken”, aldus Erik Hazelhoff Roelfzema.153 Ook hieruit komt dus naar voren dat de oorlogsvliegers vooral kunnen worden getypeerd als de al genoemde ‘burgers in uniform’ en veel minder als echte militairen, zoals de kma-cadetten, die onvoorwaardelijk en vrijwillig kozen voor
het ‘levenslang’ dragen van de wapenrok.

Godsdienstige achtergrond
Bij de plaats in het maatschappelijk bestel speelde in de jaren veertig van de vorige eeuw, behalve
de sociale afkomst, zeker ook de religieuze achtergrond een rol van betekenis. In de eerste helft
van de twintigste eeuw was de Nederlandse samenleving immers nog sterk verzuild. Daarbij was
sprake van de opdeling van de maatschappij in verschillende stromingen op basis van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. Iedere stroming had daarbij eigen organisaties op alle terreinen van het maatschappelijk leven: politiek, vakvereniging, onderwijs, gezondDe oorlogsvlieger doorgelicht
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heidszorg, media, jeugdbeweging en sport. De samenleving kende tot ver in de jaren zestig
vier hoofdzuilen: de katholieke, de protestants-christelijke, de socialistische en de neutrale
of liberale. Daarnaast waren er ook nog kleinere, deels afzonderlijke zuilen te onderscheiden.
De vraag doemt op of er een zuil domineerde onder de oorlogsvliegers en zo ja, waarom dit
het geval was. Of was er sprake van een verdeling die min of meer correspondeerde met de
landelijke verdeling? Deze vragen kunnen worden beantwoord door de godsdienst van de oorlogsvliegers in kaart te brengen. Wanneer in tabel 13 de verschillende religieuze achtergronden van de oorlogsvliegers worden vergeleken met de religieuze verdeling van Nederland voor
de Tweede Wereldoorlog, dan blijkt dat de oorlogsvliegers, met ruim 51%, relatief iets meer
protestanten in de gelederen hadden en dat het aantal buitenkerkelijken met 17% iets hoger
was dan het landelijke percentage. Van veel grotere verschillen was sprake bij de katholieke en
joodse militairen. Het aantal katholieken lag met 25% aanmerkelijk lager dan het landelijke
gemiddelde van 36%. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het feit dat de oorlogsvliegers – zoals we eerder hebben gezien – overwegend uit het (protestantse) westen van het land
afkomstig waren. Opvallend is verder dat bijna 6% van de oorlogsvliegers van joodse huize
was. Dit is fors boven het landelijke gemiddelde van 1%. Dit fenomeen is eveneens relatief eenvoudig te verklaren. Een groot aantal Engelandvaarders was namelijk joods. Zij waren Nederland ontvlucht om niet het slachtoffer te worden van de vervolging, en traden na aankomst
in Groot-Brittannië in militaire dienst. Het was daardoor niet verrassend dat naar verhouding
veel joodse jongemannen als oorlogsvlieger dienst deden. Onder de oorlogsvliegers was dus,
samenvattend, de katholieke zuil ondervertegenwoordigd en een van de kleinere zuilen, die
van de joden, oververtegenwoordigd.
Het is interessant de cijfers van de oorlogsvliegers, bij gebrek aan gegevens over de vooroorlogse vliegergemeenschap, naast die van andere groepen militairen te leggen. Van de kerkelijke
achtergrond van Britse oorlogsvliegers is weinig tot niets te zeggen, behalve dan dat het merendeel tot de Anglicaanse kerk behoorde. Wel is cijfermateriaal beschikbaar met betrekking tot
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de religieuze verdeling van cadetten van de kma en de adelborsten van het kim tussen 1914 en
1939. Hieruit komt vooral naar voren dat de Nederlandse krijgsmacht van oudsher een protestantse signatuur had. Op de kma was 59% van de cadetten protestant, terwijl het aantal katholieken beperkt bleef tot 22%. Verder was 19% zonder levensbeschouwing. Bij de adelborsten op
het kim was voor de oorlog zelfs 69% van protestantse huize. Verder was slechts 11% katholiek en
20% zonder levensbeschouwing. Bij beide opleidingsinstituten was het aantal cadetten en adelborsten van joodse afkomst verwaarloosbaar.154 In vergelijking met de oorlogsvliegers telden de
officierskorpsen van de land- en zeestrijdkrachten procentueel dus (nog) meer protestanten. Ook
was het aantal cadetten en adelborsten zonder levensbeschouwing iets hoger. Het aantal katholieken en vooral joden, was daarentegen weer een stuk lager. In vergelijking met de officiersopleidingen was bij de oorlogsvliegers, kortom, sprake van een minder grote protestantse dominantie, hoewel de meerderheid van de vliegende vrijwilligers uit het westen van het land kwam.
Ook kan (nogmaals) worden vastgesteld dat, in vergelijking met de cijfers van vooroorlogse jaren,
nu een aanmerkelijk deel van de militairen een joodse achtergrond had. Bijzonder is verder dat
het aantal niet-gelovigen afgezet tegen de vooroorlogse jaren af- in plaats van toenam. Mogelijk
hield dit verband met de grote angsten die de militairen beleefden bij de uitoefening van hun
taak onder oorlogsomstandigheden. Zoals we nog zullen zien in hoofdstuk 5, ondervonden de
oorlogsvliegers bij het onder controle houden van de gevechtsspanningen, namelijk ook steun
van hun geloof.
Om meer inzicht te krijgen in de vraag of er op religieus gebied grote regionale verschillen
bestonden, is tevens een geografische onderverdeling gemaakt. Daarbij is Nederland verdeeld
in drie regio’s – noordoost, west, zuid – en zijn tevens de koloniën en het buitenland als aparte
categorieën in tabel 14 opgenomen. Hieruit blijkt dat uit het zuiden van het land, weinig verrassend, vooral katholieken kwamen en uit het noordoosten en het westen met name protestanten.
Tevens valt op dat maar weinig rekruten zonder geloof en ook amper joden uit Zuid-Nederland
afkomstig waren. Dit laatste is geen verrassing omdat van de joodse gemeenschap in 1930 meer
dan 80% in de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag woonachtig was.155 Voorts blijkt
uit tabel 14 dat de militairen uit de koloniën, net als in het moederland, vooral van protestantse
huize waren. Katholieke en ongelovige oorlogsvliegers waren, net als in Nederland, in de overzeese gebiedsdelen in de minderheid, terwijl joden hier vrijwel afwezig waren. Bij de uit het buitenland afkomstige oorlogsvliegers daarentegen, ontliepen de aantallen protestanten, katholieken en joden elkaar niet veel.
Bij het verbinden van de levensbeschouwelijke richtingen aan het sociale milieu blijkt dat de
verdeling zeer evenwichtig was, hoewel terughoudend met de cijfers moet worden omgegaan
gezien het beperkte aantal oorlogsvliegers van wie alle benodigde gegevens konden worden
achterhaald. Veruit de meesten kwamen, zo is uit tabel 15 af te lezen, uit de sociale lagen 1 tot en
met 4 en daarbij was sprake van een evenwichtige verdeling qua afkomst; waarbij het percentage protestanten duidelijk de overhand heeft. Dit was ongetwijfeld het gevolg van de eerdere
constatering dat de meeste oorlogsvliegers uit het protestantse westen van het land kwamen
en voor een succesvolle voltooiing van de opleiding tot vlieger of waarnemer in ieder geval de
mulo, hbs of een school van gelijkwaardig niveau dienden te hebben afgerond. En dit was
alleen voorbehouden aan jongemannen uit de hogere sociale milieus. Ook bij de cijfers over de
verhouding tussen de socio-professionele achtergrond per levensbeschouwelijke richting van
de oorlogsvliegers, afgebeeld in tabel 16, moet een slag om de arm worden gehouden in verband
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met het beperkt beschikbare materiaal. Desalniettemin kan voorzichtig worden geconcludeerd
dat de katholieken en vooral joden in veel gevallen afkomstig waren uit de categorie van de
zelfstandigen in het bedrijfsleven, zoals handelaren, middenstanders, grotere landbouwers en
fabrikanten. Dit was niet zo verwonderlijk, aangezien het antisemitisme ten aanzien van de
joden in Nederland in het Interbellum wijdverbreid was. Om dezelfde reden waren joden in
de overheid ondervertegenwoordigd. Onder protestanten en oorlogsvliegers zonder levensbeschouwing was de socio-professionele achtergrond veel gelijkmatiger verdeeld. In geen van de
levensbeschouwelijke richtingen was een groter dan gemiddeld aantal oorlogsvliegers afkomstig uit families waarvan het hoofd een vrij beroep uitoefende. Over de oorzaak hiervan kan
slechts worden gespeculeerd. Mogelijk was er in deze kringen sprake van een zekere distantie
tot de militaire wereld, waardoor maar weinig jongemannen uit deze kringen zich geroepen
voelden het uniform aan te trekken.

Conclusie
Met een statistische analyse van hun geografische, sociale en religieuze achtergrond is in dit
hoofdstuk getracht een profiel te schetsen van de Nederlandse oorlogsvliegers. Dit is – voor
zover mogelijk – gespiegeld aan de karakteristieken van de vooroorlogse Nederlandse militaire
(vlieger)gemeenschap. Geprobeerd is om op deze manier een antwoord te vinden op de vraag
of de herkomst en achtergrond van de Nederlandse oorlogsvliegers afweken van die van hun
landgenoten die tijdens het Interbellum een opleiding tot vlieger volgden. Bij het rekruteren van
de vooroorlogse generaties vliegers kon worden geput uit een groot reservoir aan belangstellenden. Het aantal opleidingsplaatsen was echter beperkt. Alleen de allerbeste kandidaten maakten daardoor kans te worden toegelaten. Behalve dat zij een goede conditie moesten hebben,
dienden zij ook een gedegen middelbare schoolopleiding (mulo, hbs, gymnasium) te hebben
afgerond. Gelet op deze laatste eis was het meeste vooroorlogse vliegend personeel afkomstig
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uit een stedelijke omgeving. Daar waren namelijk in deze periode nog de meeste en de beste
onderwijsmogelijkheden beschikbaar. Ook kwamen de militaire vliegers bijna allemaal uit de
middenklasse of hogere maatschappelijke geledingen, omdat alleen kinderen uit gezinnen in
deze milieus een middelbare schoolopleiding konden volgen.
Bij de oorlogsvliegers wordt een ander patroon zichtbaar. Om te kunnen toetreden tot de
raf of de faa, dienden zij in de eerste plaats te voldoen aan de Britse selectievoorwaarden.
Deze condities waren tijdens de oorlogsjaren sterk aan devaluatie onderhevig. Onder druk van
de oorlogsomstandigheden en in verband met de grote vraag naar personeel waren de Britse
autoriteiten gedwongen de keuringseisen steeds verder te versoepelen. Dit gebeurde overigens
tegen de zin van de Admiralty en het Air Ministry, die een sterke voorkeur bleven houden voor
vrijwilligers uit de betere sociale milieus, omdat dit hen, zo meenden zij, personeel van goede
kwaliteit garandeerde. De Nederlandse vrijwilligers profiteerden slechts ten dele van dit versoepelde toelatingsregime, omdat de eigen regering extra voorwaarden stelde. Zo moesten kandidaten, zeker in de eerste oorlogsfase, redelijk tot goed Engels spreken. Voorts dienden zij voor de
functie van vlieger of waarnemer, net als voor de oorlog, ook een voltooide middelbare schoolopleiding te kunnen overleggen. Voor dit beleid viel ook veel te zeggen, omdat de opleidingen nu
eenmaal geheel in het Engels plaatsvonden. Deze stringente regelgeving en het beperkte aanbod
had tegelijkertijd echter ook tot gevolg dat niet kon worden voldaan aan de met het Air Ministry
gemaakte afspraken voor de levering van een maandelijks vastgesteld quota aan personeel. Los
hiervan kan worden gesteld dat de selectiecriteria voor Nederlandse oorlogsvliegers nauwelijks
verschilden van die welke van toepassing waren geweest in de vooroorlogse situatie.
Waren de karakteristieken van de oorlogsvlieger daardoor ook grotendeels dezelfde als die
van zijn vooroorlogse collega? Voor een deel wel, maar er waren ook verschillen. Een eerste in
het oog springende overeenkomst was dat ook het merendeel van de oorlogsvliegers in een stedelijke omgeving was geboren. Het gros was zelfs afkomstig uit een van de drie grote steden:
Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Gezien de eis dat aspiranten een middelbare schoolopleiding moesten hebben voltooid, waren ook de meeste oorlogsvliegers geboren en getogen in
een stedelijke omgeving – en dus in het westen van Nederland – waar nu eenmaal meer opleidingsmogelijkheden voorhanden waren dan op het platteland. Een tweede overeenkomst met
de vooroorlogse militaire vliegergemeenschap was dat de meerderheid van de oorlogsvliegers
afkomstig was uit de bovenste sociale lagen. Het bezoeken van een middelbare school was, ook
al woonde je in de stad, in de eerste helft van de twintigste eeuw nu eenmaal voor grote delen van
de bevolking financieel niet weggelegd. Slechts jongens afkomstig uit het meer welvarende deel
van de samenleving, waren in de gelegenheid om het voortgezet onderwijs te volgen. Een nuancering is hier wel op zijn plaats. Er is een correlatie tussen de sociale herkomst en het soort vliegende functie dat werd vervuld. De meer verantwoordelijke en arbeidsintensieve functies van
vlieger of waarnemer werden veelal bekleed door jongemannen uit de hogere maatschappelijke
lagen. Degenen die als vliegtuigtelegrafist of boordschutter aan de strijd deelnamen, kwamen
hoofdzakelijk uit de middenklasse en de kleine burgerij.
De oorlogsvliegers kwamen voornamelijk uit koopliedenfamilies. Van een kleiner gedeelte
werkte de vader bij de overheid of bekleedde in het bedrijfsleven een niet-leidinggevende functie. Een relatief gering percentage stamde uit gezinnen waarvan de vader een vrij of academisch
beroep uitoefende. De laaggeschoolde en ongeschoolde laagste klassen leverden nauwelijks
vliegend personeel. Wat de religieuze achtergrond betrof, domineerde, zoals vanouds in de
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militaire wereld, de protestantse zuil, terwijl het aantal oorlogsvliegers van joodse afkomst een
belangrijke minderheid vormde. Helaas zijn ten aanzien van deze twee laatste aspecten geen
gegevens voorhanden over de vooroorlogse vliegers. Aangenomen mag echter worden dat ook
bij de vliegers uit het Interbellum, vanwege de strenge selectie-eisen in deze periode, nauwelijks
personeel uit de lagere sociale klassen was vertegenwoordigd.
Voor wat betreft de godsdienstige achtergrond van de oorlogsvliegers mag worden aangenomen dat deze een afspiegeling vormde van het patroon dat de officierskorpsen van de landmacht
en marine in dit opzicht vertoonden. Deze bestonden voor het overgrote deel uit militairen van
protestantse huize. Bij de oorlogsvliegers was sprake van een meer gelijkwaardige verdeling. Het
percentage protestanten onder oorlogsvliegers was lager en dat van katholieken en joden was
juist een stuk hoger. Er was daarnaast nog een ander verschil. Door de zeer beperkte aanwas in
Groot-Brittannië van nieuw militair personeel én de sterk verlaagde toelatingseisen bij de raf,
traden in Engeland ook vrijwilligers toe die voor de oorlog zonder twijfel de keuring niet hadden gehaald. Ook brildragers en jongens die kleurenblind waren, werden toegelaten. In fysiek
opzicht vormden de oorlogsvliegers dus minder een elitekorps dan hun vooroorlogse collega’s.
Een laatste punt is de wijze waarop aspiranten hun weg vonden naar de militaire luchtvaart.
Oorlogsvliegers moesten zich grote moeite getroosten Engeland te bereiken: het Nederlandse
contingent bestond uit personeel dat in mei 1940 uit Nederland was ontsnapt, Engelandvaarders, militairen die overkwamen uit Nederlands-Indië én dienstplichtigen die gehoor gaven aan
de oproep om onder de wapenen te komen. Zij waren zonder enige twijfel zeer ondernemend en
uitermate gemotiveerd. Het was voor hen immers veel eenvoudiger geweest de oorlog gewoon
‘uit te zitten’ of in ieder geval geen grote risico’s te lopen als oorlogsvlieger. Opvallend is daarbij
dat van de naar Groot-Brittannië overgekomen groepen niet de Engelandvaarders noch de elders
in de wereld gerekruteerde dienstplichtigen de belangrijkste versterkingen vormden, maar dat
dit het begin 1942 uit Nederlands-Indië ontkomen (vliegend) personeel was. De balans opmakend kan worden gesteld dat vooroorlogse militaire vliegers en oorlogsvliegers op geografisch,
sociaal en religieus vlak grote overeenkomsten vertoonden en slechts op details van elkaar verschilden. Daarmee kan óók worden geconcludeerd dat de Nederlandse oorlogsvliegers in veel
opzichten een corps d’élite vormden, die zich qua herkomst, motivatie en opleiding tot de bloem
der natie mochten rekenen.
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