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Een Mitchell vliegt eind oktober 1944 boven de zojuist gebombardeerde spoorbrug van Deventer. De schade van 
dit bombardement was minimaal. 
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 5 | In de lucht

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

Een gevaarlijke professie

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

Operationeel

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

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

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

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

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

Stand-by staand vliegend personeel van het 320 Squadron kijkt toe hoe een van hun collega’s aan zijn motorfiets 
sleutelt. Statistisch gezien liepen oorlogsvliegers aan het begin en aan het eind van hun tour of operations de 
grootste kans om te sneuvelen.



In de lucht 225

namelijk een groot verschil in aanzien tussen gevechtsvliegers onderling. Degenen die al een 
groot aantal gevechtsmissies hadden voltooid, genoten in de squadrons, ondanks hun soms 
lagere rang, de meeste achting. Oorlogsvliegers zonder operationele ‘bagage’ telden nauwelijks 
mee.12 Kortom: wanneer oorlogsvliegers hadden geparticipeerd in de luchtstrijd, mochten zij 
zich pas écht rekenen tot het corps d’élite van de raf en de faa. Het was dan ook niet zo verras-
send dat zij ook om deze reden liefst zo snel mogelijk hun vuurdoop wilden ondergaan. 

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

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

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

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

De talloze gevaren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Angstgevoelens

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

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

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

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

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

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

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

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

In de officiersmess van Grantham lezen 
enkele marinevliegers een tijdschrift of 
doen een dutje. De mess was dé plek op 
het vliegveld om tot zinnen te komen.



In de lucht 237

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

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

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

Wapenen tegen angst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Breken of doorzetten

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

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

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

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

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

Decoratiebeleid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Morele dilemma’s

Het doden van een tegenstander is een ingrijpende gebeurtenis die op iedere militair die erbij 
betrokken is veel impact heeft. Dit komt vooral omdat het, volgens toonaangevende onderzoe-
kers op dit gebied, zoals Dave Grossman en Joanna Bourke, een onnatuurlijk fenomeen is dat 
speciale training vergt en waarvoor extreme situaties noodzakelijk zijn.161 Toch zijn het tot op 
heden in veel gevallen ‘gewone mensen’ die in oorlogstijd het doden voor hun rekening nemen. 
Belangrijk in dit opzicht is de zogenaamde 80% regel. Uit wetenschappelijk onderzoek is geble-
ken dat in geval van het uitbreken van een oorlog, zo’n 80% van een doorsnee groep mensen 
bereid is om in directe zin te participeren in het oorlogsgeweld. Slechts 20% weigert of pro-
beert zich eraan te onttrekken.162 Om het grootste deel van de bevolking te kunnen mobiliseren, 
moeten wel randvoorwaarden worden geschapen waardoor burgers op vrijwillige basis gaan 
deelnemen aan het oorlogsgeweld. Dit geschiedt onder meer door het creëren van een sterk 
vijandbeeld en de dehumanisering van de tegenstander. Bij dit laatste aspect wordt getracht 
‘afstand’ te scheppen tussen de militair en de vijand, onder meer door deze te ‘ontmenselij-



HOOFDSTUK 5254

ken’ en als barbaars, wreedaardig en meedogenloos te typeren.163 Ook door gehoorzaamheid, 
gedeelde verantwoordelijkheid, groepsdruk, gevoelens van rechtvaardigheid en het accentue-
ren van het competitieve element, moeten nieuwe militairen over de streep worden getrokken 
om hun natuurlijke weerstand tegen het doden van mensen terzijde te schuiven. Van het op 
deze manier inzetten van een groot deel van de bevolking was zonder meer ook sprake tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neer in vijandelijk gebied

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hoewel de geallieerde oorlogsvliegers tijdens hun opleiding herhaaldelijk was ingeprent 
alleen hun naam, rang en dienstnummer te geven, wisten de Duitse ondervragers regelmatig 
veel meer gegevens te ontfutselen.211 Zij gebruikten hiervoor verschillende ondervragingsme-
thoden. In eerste instantie werd vaak getracht informatie los te weken door het opbouwen van 
een vertrouwensband en het doen van (valse) beloftes. Tijdens de ondervraging van Bob van der 
Stok werden bijvoorbeeld diens ouders in Den Haag opgebeld met de mededeling dat hun zoon 
krijgsgevangen was gemaakt, maar het goed maakte. “Ik kon mijn oren niet geloven”, schreef 



In de lucht 265

Van der Stok in zijn autobiografie, “het was zo totaal anders dan ik mij voorgesteld had. Waren er 
dan toch nog menselijke moffen?”212 Mislukte deze tactiek, dan gingen de ondervragers meestal 
over op een meer hardhandige aanpak. Regelmatig dreigden de verhoorders de gevangenen te 
laten fusilleren als spion. Ook kwam het veelvuldig voor dat oorlogsvliegers in een isoleercel 
apart werden gezet en vervolgens dagenlang wakker werden gehouden in de hoop dat zij zou-
den doorslaan. Onder meer Ronny van Beers van het 322 Squadron werd met deze handelswijze 
geconfronteerd. Hij belandde in een smerige cel die wemelde van de vlooien en ander onge-
dierte. “Je bestierf het letterlijk van de jeuk. Als je er desondanks toch in slaagde om in slaap te 
vallen, kwam de wacht je om de vijf minuten porren. Toen ik na drie weken eindelijk een douche 
kreeg, herkende ik mezelf niet meer.”213

Het leven achter het prikkeldraad

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

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

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

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

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

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



HOOFDSTUK 5268

‘officiersklasse’ behoorde. Hij getroostte zich de moeite om telefonisch bij Stalag Luft iii naar 
mijn ontvluchting te informeren en ik werd ten slotte op 12 September weer aan de Wehrmacht 
overgegeven.”224 Omdat Van Rood als recidivist werd beschouwd, besloten de Duitse autoritei-
ten hem kort erna over te plaatsen naar Oflag ivc in het kasteel van Colditz bij Leipzig, waar niet 
alleen hoge geallieerde officieren, maar ook notoire ontsnappers belandden. Van Rood kwam er 
terecht in het raf-detachement, waarvan onder meer de bekende ‘legless pilot’ Douglas Bader 
deel uitmaakte. Ook vanuit Colditz zou Van Rood nog meerdere ontsnappingspogingen onder-
nemen, die echter allemaal zonder resultaat bleven.225

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

Lange tijd bevonden zich vier Nederlandse 
oorlogsvliegers in Stalag Luft iii: Heije 
Schaper, Bob van der Stok, Eelco Ferwerda 
en Dick Geesink.



In de lucht 269

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

‘The Great Escape’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusie

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

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

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

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

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

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




