

De strijd in de lucht

.          
     
     

Zoals wij al eerder hebben gezien wist de mens, die van nature is aangewezen op 
een verblijf op het land, zich reeds in vroege tijden met eenvoudige technische 
middelen ook op het water te begeven. Het water verschafte hem wegen die hij 
te land niet of moeilijker kon begaan. Daarnaast vormden de bewoners van dat 
water voor hem een prooi, die hem van dienst kon zijn als middel van bestaan. Het 
wateroppervlak ving de druk van de gewelfde romp van zijn schepen gemakkelij-
ker op en geleidde deze beter dan dat de grond dat met de druk en de gang van 
de wielen van zijn wagens deed. Zodoende heeft het schip voor hem altijd een 
vervoermiddel met een superieure transportcapaciteit betekend. Nog meer dan 
roof een oorzaak voor oorlog te land kon vormen, gold het roven van schepen 
als een reden voor oorlog ter zee. Het verleden van de oorlogvoering op land 
verschilt in zijn duur dan ook niet veel van de strijd te water. Hoe belangrijk de 
beheersing van zeewegen daarbij ook mag zijn, het uiteindelijke strategische doel 
van alle maritieme optreden is het bedreigen of het veilig stellen van belangen 
op land.

In het uiteindelijke strategische doel, de beïnvloeding van het bestaan op 
land, stemt de strijd in de lucht overeen met die in de vorige twee sferen. Dit 
is zelfs zozeer het geval, dat men de luchtoorlog niet slechts als een gebeuren 
in het luchtruim maar vooral ook als een gebeuren middels het luchtruim kan 
beschouwen. De geschiedschrijving van dit gebeuren verschilt echter in één 
opzicht heel wezenlijk van de strijd in de beide andere sferen. Dit geldt de 
uiterst beperkte omvang van het oorlogsverleden in de lucht in vergelijking met 
het oorlogsverleden in de andere twee sferen. De verklaring hiervoor is zeker 
niet gelegen in de interesse van de mens, maar wel in de ontwikkeling van zijn 
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vleugel het pleit beslechtte. Hierop volgt een relaas over het militaire gebruik van 
luchttoestellen tot en met de Eerste Wereldoorlog. Daarna komen de theoretische 
visies en de technische innovaties aan de orde die tijdens het interbellum werden 
ontwikkeld en de consequenties hiervan voor de situatie aan de vooravond van 
de Tweede Wereldoorlog. Met een korte verhandeling over tactische systemen 
die bij een luchtoorlog een rol spelen sluit het hoofdstuk af. 

.      
  

Om te vliegen is het allereerst nodig van het aard- of zeeoppervlak op te stijgen. 
Dit wist de mens al vroeg te bereiken met behulp van vliegers, zoals deze nog 
heden bekend zijn als speelobjecten voor kinderen. Een vlieger bestaat in zijn 
verschillende vormen uit een licht frame waarover papier, textiel, plastic of 
soortgelijk materiaal is gespannen. In de benodigde stijgen draagkracht wordt 
voorzien door een aanwezige stroming van wind. Deze wordt vooral voor het 
opstijgen vaak versterkt door de vlieger aan een lijn vanaf het aard- of zeeop-
pervlak met enige snelheid voort te trekken. Besturing is mede mogelijk met 
behulp van lijnen terwijl een staart zorgt voor de nodige stabiliteit in de lucht. 
Voor de gehele vlucht blijft de vlieger afhankelijk van het lijncontact met de aarde 
en van de vereiste stroming van wind. Reeds ver voor de  eeuw in Griekenland 
bij verschillende Aziatische volken bekend, was de vlieger niet alleen beperkt 
door zijn afhankelijkheid van luchtstroming en lijncontact maar ook beperkt in 
draagvermogen. Wat het militaire gebruik betreft zijn er voorbeelden bekend 
van vliegers die gebruikt werden voor het geven van signalen aan troepen. In 
zijn uitvoerige studie over de pogingen van de mens om te vliegen Aviation. An
historical survey from its Origins to the end of World War  vermeldt Charles 
H. Gibbs-Smith zelfs hoe, enige eeuwen nadat de Chinezen in circa  v.Chr. 
de vlieger hadden uitgevonden, dit ook het eerste luchtvaartuig was dat een man 
kon vervoeren ten dienste van militaire luchtverkenning.² Bij latere experimenten, 
zoals in  door B.S.F. Baden-Powell, bleek het inderdaad mogelijk een mens 
met behulp van een vlieger te doen opstijgen. De beperkingen van de vlieger 
ten opzichte van andere luchtvaartuigen stonden echter militaire toepassing in 
de weg. 

Een veel beproefde maar steeds teleurstellende oplossing bleek de ‘ornithoptè-
re’ waarvan de naam al verwijst naar de vogel waarop hij gebaseerd was. Deze 
vliegmachines bezaten flappende vleugels die met behulp van lichamelijk of 
mechanisch vermogen in werking moesten worden gesteld. In hun stijgvermogen, 
in hun draagvermogen en in hun vermogen tot voortbeweging schoten zij echter 
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beschikte waarin de gascellen, motoren en de verblijfsruimten voor bemanning
en passagiers waren ondergebracht. Naar de pionier en grote pleitbezorger 
van dit type, de graaf Ferdinand von Zeppelin, werd dit type vaak als ‘zeppelin’ 
aangeduid.

Het eerste vliegtoestel echter dat door een motor werd aangedreven was de 
helikopter, al ging het daarbij eerst nog om onbemande modellen. De helikopter 
of het hefschroefvliegtuig, ook wel aangeduid met de afkorting ‘heli’, ontleent 
zijn stijgvermogen en zijn draagkracht aan een of meer grote luchtschroeven, 
die ronddraaien in een min of meer horizontaal vlak. Deze schroeven, rotor 
of rotors geheten, worden aangedreven door een krachtbron en danken hun 
stijg- en draagkracht aan de werveling van de luchtmoleculen, die zij door hun 
beweging veroorzaken. Het hefschroefvliegtuig moet niet worden verward 
met de autogiro van Juan de la Cierva van . De rotor, die de draagkracht 
van dit toestel leverde werd niet aangedreven door een motor maar door de 
langsstromende lucht. Vandaar ook wel de benaming van molenvliegtuig. De 
motor van de autogiro dreef de rotor alleen aan bij de start en dreef verder een 
trekschroef aan voor de voorwaartse beweging door de lucht. De voorwaartse 
beweging van een hefschroefvliegtuig wordt bereikt door een verandering van 
de stand van de rotor. In tegenstelling tot een schroefvliegtuig worden hierdoor 
ook zijwaartse en achterwaartse bewegingen mogelijk. De staartrotor, die bij 
vele hefschroefvliegtuigen voorkomt, dient om het reactiekoppel van de rotor 
te corrigeren en om door vergroting of verkleining van de trekkracht besturing 
mogelijk te maken. Bij twee tegengestelde rotors of kleine straalmotoren aan de 
bladtippen ontbreekt het reactiekoppel en is een dergelijke staartschroef over-
bodig. Ofschoon reeds in  de helikopter van Cornu op eigen kracht opsteeg 
voor een bemande vlucht, zou het nog tot  duren voordat Igor Sikorski in 
de Verenigde Staten een succesvolle heli wist te bouwen, die het voorbeeld voor 
alle latere hefschroefvliegtuigen zou worden.³

Voordat de heli daarmee als luchtvoertuig succesvol werd was de concur-
rentiestrijd tussen de vliegtoestellen lichter dan lucht en die zwaarder dan lucht 
al geruime tijd beslecht ten gunste van het motorvliegtuig zwaarder dan lucht. 
Dit was voorzien van een of meer trekschroeven of in een enkel geval van een 
duwschroef. In hun draaiende beweging brengen zij de omringende luchtmole-
culen in beweging. Het vliegtuig, waarvan het draagvlak aanzienlijk is uitgebreid 
door de romp te verbinden met vleugels, ondervindt hierbij een draagkracht, 
loodrecht op de vliegbaan en een trekkracht langs de vliegbaan. Deze krachten 
moeten zodanig zijn dat zowel de werking van de zwaartekracht in de lucht als de 
luchtweerstand tijdens de vlucht voldoende worden overwonnen om het toestel 
de gewenste hoogte en de gewenste snelheid in beladen toestand te verschaffen. 
Is het vliegtuig eenmaal in beweging gekomen dan worden de moleculen in zijn 
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baan gedwongen uit te wijken en, vooral als het toestel los van de grond is, een 
eind meegesleurd. De lucht die hierbij langsstroomt ondergaat een versnelling, 
die weer bijdraagt tot de draagkracht en daarmee de taak voor de motor(en) 
ontlast. Voor vliegtuigen met trekschroeven of min of meer horizontale straal-
pijpen is de langsstromende lucht en daarmee een voorwaartse beweging zelfs 
een noodzakelijke voorwaarde om in het luchtruim te kunnen vertoeven. Een 
stationair verblijf is praktisch alleen voor hefschroefvliegtuigen en in theorie 
ook voor ballonnen en luchtschepen weggelegd. Behalve met vleugels is de romp 
ook uitgebreid met een ‘staart’. Deze staart is voorzien van een horizontaal vlak 
het ‘stabilo’ en één of soms enkele verticale vlakken, het ‘kielvlak’ of ‘kielvlakken’ 
geheten. Zowel de vleugels als de staartdelen zijn voorzien van scharnierende 
delen ofwel kleppen, aangeduid als ‘roeren’. Deze kunnen de luchtstroom wijzigen 
met het oog op het opstijgen, het afremmen, het dalen en het regelen van de 
hoogte en van de richting van het toestel. Zo bevinden zich ‘hoogteroeren’ aan 
het stabilo, een ‘richtingsroer’ aan een kielvlak en, daarbij tevens van belang voor 
het uitvoeren van zwenkingen, ‘rolroeren’ aan de vleugels. Hoewel de schroeven 
van de eerste vliegtuigen nog van vaste spoed waren voorzien werd later voor 
de meeste vliegtuigen gebruik gemaakt van schroeven met verstelbare spoed, 
zoals in het voorgaande al bij schepen vermeld.⁴ De verstelbare spoed maakt het 
mogelijk de stand van de bladen af te stemmen op de vluchttoestand zoals de 
start, de stijgvlucht en het afremmen bij landingen. Wanneer de bladen vanuit 
een loodrechte stand op de as naar voren worden gekanteld heet dit ‘positieve 
spoed’ of kortweg ‘spoed’. Wanneer de bladen achterwaarts worden gekanteld 
heet dit ‘negatieve spoed’. Zijn de bladen evenwijdig aan de as gekanteld dan 
spreekt men van ‘vaanstand’. Deze wordt wel gebruikt bij motorstoring om te 
voorkomen dat de motor schade oploopt doordat de propeller als windmolen gaat 
optreden. De mogelijkheid van een vliegtuig met reactiemotor werd al in  
onder ogen gezien door Mongolfier. De eerste ontwerpen voor raketvliegtuigen 
bleken echter nog weinig bruikbaar. Wel werden succesvolle vluchten gemaakt 
met turbojets in  in Duitsland met een ontwerp van Ohain en in  in 
Engeland met een ontwerp van Whittle.⁵ Deze leidden tot de Messerschmitt 
Me  en de Gloster Meteor, die als eerste straaljagers in  in dienst kwamen. 
Alleen al gezien de omstandigheid dat het vliegtuig en de ballon voor hun verblijf 
in het luchtruim afhankelijk zijn van de aanwezigheid van luchtmoleculen, zijn 
beide aan een bepaald plafond ofwel aan een maximale afstand ten opzichte van 
het aardoppervlak gebonden. Deze grens is echter zoals we zagen weer door de 
getrapte zuurstofraket overwonnen.⁶
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Tijdens de Franse Revolutieoorlogen was het Guyton de Morveau van het Comité 
de Sûreté Publique, die de aanzet gaf tot het gebruik van kabelballonnen voor 
militaire doeleinden. Als gevolg hiervan werd een eerste ‘Compagnie d’Arostiërs’ 
opgericht onder commando van Coutelle. Deze eenheid beschikte over een 
waterstofballon ‘L’Entreprenant’. Deze werd verankerd met twee kabels en bood 
plaats aan een bestuurder en een waarnemer in een korf onderaan het toestel. Op 
 maart  kwam deze observatieballon voor het eerst in actie bij Mauberge. 
Behalve met optische seinen werden ook door geschreven notities, die met behulp 
van zandzakken werden neergelaten, berichten doorgeven over de posities van 
de vijandelijke troepen buiten de stad. Coutelle ondervond bij deze gelegenheid 
ook het eerste luchtafweervuur. Hierbij schampte een kanonskogel zijn korf, maar 
hij ontsnapte aan verdere gevaren door zijn ballon wat meer te doen stijgen.⁷
Militair van meer betekenis was echter zijn optreden op  juni  bij Fleurus. 
Gedurende de volle tien uren waarin de slag woedde was hij met generaal Morlot 
in de lucht. Hun berichtgeving over de aanvallen van de Oostenrijkers droegen 
duidelijk bij tot het Franse succes. Hoewel Napoleon bij zijn tocht naar Egypte ook 
een sectie meenam van een corps dat tot vier ballonnen was uitgebreid, toonde 
hij zich weinig enthousiast over dit middel. Het werd dan ook later door hem 
afgeschaft. Hij deed dit vermoedelijk omdat de ondersteunende voorzieningen, 
zoals voor het opblazen van de ballon, de marssnelheid naar zijn smaak teveel 
remden en omdat hij van mening was, dat hij zonder dit bezwaar wel voldoende 
informatie op andere wijze kon verkrijgen. Het eerste luchtbombardement werd 
door de Oostenrijkers in  ondernomen op de stad Venetië. Hiertoe wilden zij 
vanuit een aantal onbemande heteluchtballonnen en met behulp van tijdbuizen 
bommen van  pond op het doel afwerpen. De ballonnen dreven echter af door 
de wind. Verliezen aan mensenlevens werden niet toegebracht en de aangebrachte 
schade was te verwaarlozen. Bij de ondertekening van de Haagse Conventie van 
 werd het afwerpen van explosieven uit ballonnen zelfs verboden. Van minder 
restrictie getuigt al het artikel  van de latere Haagse Conventie van . Hierin 
wordt slechts het bombardement van onverdedigde plaatsen verboden, terwijl 
steden voorzien van een garnizoen alleen mochten worden gebombardeerd na 
een sommatie tot overgave.⁸ Door een communicatiefout tussen de Duitsers 
bespaarde deze bepaling de Rotterdammers echter op  mei  niet het 
Duitse luchtbombardement op hun stad. Succesvoller overigens dan voor het 
bombardement was de ballon voor observatie en zelfs als luchtbrug. Zo werden 
in de Amerikaanse Burgeroorlog kabelballonnen, soms zelfs getrokken door 
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schepen, vaak gebruikt voor artilleriewaarneming. Tijdens het beleg van Parijs 
in  transporteerden vrije ballonnen niet alleen belangrijke informatie maar 
stelden ook  personen in staat om, over de hoofden van de belegeraars heen, de 
stad te verlaten. Niettemin bleef de kabelballon als drager van een observatieplat-
form de meest voorkomende militaire luchtballon. Als een belangrijk nadeel 
gold daarbij wel de bolvorm. Hierdoor was de ballon zeer windgevoelig wat 
de waarneming bemoeilijkte. Een meer gestroomlijnde vorm en de toevoeging 
van vinnen kwamen aan deze bezwaren tegemoet en bepaalden mede de vorm 
van het luchtschip. De meer geavanceerde versies van kabelballonnen waren 
ook in de Eerste Wereldoorlog in gebruik voor waarneming van troepen en het 
ontdekken van onderzeeboten. Aan het front boden zij daarbij een meer stabiel 
en meer permanent platform voor artilleriewaarneming en voor de observatie 
van troepen dan een vliegtuig kon verschaffen. Middels de telefoon onderhielden 
hun waarnemers contact met de grond. Zij werden daarom van zoveel belang 
geacht dat de tegenpartij deze niet alleen met vliegtuigen probeerden uit te 
schakelen, maar bij de bepaling van het aantal luchtoverwinningen van een 
piloot een vernietigde ballon als een vernietigd vliegtuig telde. Doordat zij door 
de eigen partij zwaar met luchtafweer en ander vuur vanaf de grond werden 
gedekt en de vuurbol van hun vernietiging de eigen vliegtuigen op het spoor 
van de ballonverwoester bracht, werd de aanval op een ballon door vele vliegers 
als een riskanter aangelegenheid dan een luchtgevecht gezien. Daarbij bleek het 
lastig de pure waterstof in brand te schieten. In  probeerden de Fransen dit te 
bereiken met Le Prieur-raketten die zij afvuurden vanuit zes of acht buizen die 
zij aan de binnenstijlen van hun   tweedekkers hadden bevestigd. Deze 
raketten troffen echter ook op korte afstand zelden doel. Behalve voor observatie 
konden kabelballonnen ook worden gebruikt als luchtboeien. Hieraan werden 
dan staalkabels bevestigd waaraan dan weer een zwevende luchtversperring werd 
opgehangen. In deze rol vonden vooral in de Tweede Wereldoorlog kabelballon-
nen toepassing ter bescherming van steden en schepen.

In de Eerste Wereldoorlog diende het luchtschip wel voor verkenning over 
langere afstanden en voor patrouilles boven zee. De Duitsers gebruikten het in 
die tijd bovendien voor het uitvoeren van bombardementen op Engeland. In 
 begonnen zij met een systematisch luchtoffensief tegen dit land met grote 
luchtschepen onder dekking van de duisternis. Het waterstofgas waarmee hun 
zeppelins waren gevuld maakte de gevaarten met hun grote afmetingen echter 
toch kwetsbaar. Helium, dat een geringer hefvermogen bezit, maar geheel 
onbrandbaar is zou daardoor een geschikter draaggas voor deze luchtvaartuigen 
hebben betekend. Helium was wel aanwezig in de bodem van Noord-Amerika, 
maar de levering ervan werd aan Duitsland geweigerd. Nadat de Engelsen hun 
verdediging met luchtafweergeschut en beter uitgeruste jagers hadden versterkt 
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kozen de Duitsers voor bombardementen vanaf . voet, ofwel , me-
ter, of nog hoger. Op deze hoogten dreven winden de luchtschepen echter uit 
hun koers en leden bemanning en instrumenten onder koude. Het uiteindelijk 
resultaat van de zeppelinaanvallen was gering. 

Minder spectaculair maar uiteindelijk, zowel civiel als militair, van meer 
betekenis dan het luchtschip werd het motorvliegtuig, verder kort aangeduid als 
vliegtuig. Zo bleef er voor het vliegtoestel lichter dan lucht uiteindelijk een meer 
beperkte en secundaire rol weggelegd. Met name aan het starre ondoordringbare 
front in het westen tijdens de Eerste Wereldoorlog was de enige mogelijkheid tot 
verkenning van de diepe vijandelijke versterkingen en het achterland daarvan 
voorbehouden aan vliegtuigen, die minder kwetsbaar waren voor luchtafweervuur 
dan de luchtschepen. Hoewel bestemd voor verkenning ging de taak van de 
vliegtuigen al gauw gepaard met gevecht om de tegenstander de mogelijkheden 
tot verkenning te betwisten. Hierbij werd met pistolen en geweren op elkaar 
gevuurd. Dit gebeurde overigens met meer bravoure dan resultaat, nadat de op-
ponenten soms eerst hoffelijk naar elkaar hadden gezwaaid. De sfeer werd echter 
al spoedig grimmiger toen zich meer dodelijke resultaten deden gevoelen door 
het gebruik van machinegeweren als boordwapens. De verkenningen gingen nu 
gepaard met gevecht om het bezit van het luchtoverwicht. Vooral tijdens grote 
offensieven werd het gebruik van het luchtruim boven de slagvelden door grote 
aantallen vliegtuigen van beide partijen betwist. Toch bleef de strijd in de lucht 
iets van de romantiek van heroïek behouden, een romantiek die het grote publiek 
bij de strijd in de loopgraven en op de modderige en met granaten doorploegde 
slagvelden zozeer miste. Vooral in Duitsland en in Frankrijk bejubelde de pers 
de succesvolle jachtvliegers, als een nieuw soort ridders, zoals Manfred von 
Richthofen aan Duitse en Georges Guynemer aan Franse zijde. De tientallen 
slachtoffers, die dergelijke ‘azen’ maakten, hadden zij voor een deel aan hun eigen 
bekwaamheid en ervaring te danken. Voor een ander deel echter waren deze het 
gevolg van de beperkte opleiding en het volledig gebrek aan gevechtservaring 
waarmee vele piloten hun eerste oorlogsmissies moesten vliegen. De Duitsers 
probeerden aan die ervaring nog wel iets te doen, door hun toekomstige piloten 
eerst als waarnemer in een tweezitter aan het front te laten vliegen. Bij de andere 
oorlogvoerenden werd de gevechtsvlieger daarentegen zo van de opleiding achter 
de stuurknuppel aan het front geplaatst.

Het is opvallend hoezeer in de vier jaren van die oorlog het vliegtuig zich 
ontwikkeld heeft in constructie, bewapening en in tactisch gebruik. Daarbij 
wordt duidelijk zichtbaar hoe de technologie kan bijdragen tot de ontwikkeling 
van de oorlogvoering, maar ook hoe omgekeerd de oorlogvoering kan bijdragen 
tot de ontwikkeling van de technologie. De soms met houtwerk en spandraden 
bijeengehouden en gammel ogende toestellen uit het begin ontwikkelden zich tot 
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even robuuste als wendbare vliegtuigen aan het einde van deze periode. Alleen 
de open cockpits bleven vaak oorontstekingen veroorzaken. Aan het begin van 
de oorlog werden bij de belligerenten nog veel eendekkers gezien. In Engeland 
daarentegen waren na enige ongelukken met eendekkers kort na elkaar en na een 
waarschuwing van Blériot voor te zwakke vliegtuigconstructies de eendekkers 
verboden, terwijl de Fransen strengere eisen aan dit type begonnen te stellen voor 
militair gebruik. Voor de meerdekker pleitten echter vooral de mogelijkheden 
voor meer draagvlak, zonder constructieve problemen bij vleugels met een grotere 
spanwijdte. Daarnaast hadden deze vliegtuigen ook het voordeel van een grotere 
wendbaarheid. De tweedekker werd dan ook verreweg het meest voorkomende
toestel, al verschenen in  ook wel driedekkers als de Sopwith Triplane gevolgd 
in  door de Fokker Dr.I. Hoewel voor bombardementen op ver gelegen doelen 
wel meermotorige, meest tweemotorige vliegtuigen werden gebruikt waren deze 
voor het luchtgevecht weinig geschikt. Aan het front was men derhalve voor 
verkenning en luchtgevecht aangewezen op eenmotorige toestellen. 

Een groot probleem vormde bij deze echter de montage van een geschikte 
bewapening voor het luchtgevecht. Hoewel in een enkel geval een kanon werd 
gemonteerd, werd normaal voor het machinegeweer gekozen. Bij een tweezits-
verkenner kon een waarnemer achter de piloot gemakkelijk een machinegeweer 
bedienen, dat draaibaar op een ringaffuit was geplaatst of van een andere affutage 
was voorzien. Ofschoon dit zeker defensieve voordelen naar achteren bood, was 
offensief gebruik hiervan, gezien de wendbaarheid van de tegenstander in de prak-
tijk moeilijk. Men kwam er al spoedig achter dat succes in een luchtgevecht het 
beste kon worden behaald met vuur dat in voorwaartse richting wordt uitgebracht 
waarbij de as van destructie coaxiaal is met de as van beweging en het vliegtuig 
dus in zijn geheel op het doel wordt gericht. De trekschroef aan de voorzijde 
van het toestel blokkeert echter een vrije kogelbaan. Ofschoon later in de oorlog 
de Engelsen wel hebben geëxperimenteerd met twee machinegeweren op de 
ondervleugel, die buiten de schroefcirkel vuurden, werd deze oplossing spoedig 
verlaten omdat de wapens in die positie tijdens de vlucht niet konden worden 
herladen. Eerst vrij kort voor de Tweede Wereldoorlog was een continue aanvoer 
van patronen bij een dergelijke vleugelopstelling mogelijk, zoals bij de Britse 
Hurricane. Aanvankelijk werd een oplossing gezocht met een wapenopstelling 
op de romp van het toestel onder een zodanig schuine hoek dat de kogelbaan 
buiten de schroefcirkel viel. Hiermee werd echter het principe van coaxialiteit 
van destructie en beweging teniet gedaan en het richten haast een onmogelijke 
aangelegenheid. Een Engelse oplossing was de verplaatsing van die hinderlijke 
schroefcirkel van de voorzijde naar de achterzijde van het toestel, waar het voor-
waartse vuur niet werd gehinderd. De trekschroef was hiermee vervangen door 
een duwschroef en een dergelijk vliegtuig werd een ‘pusher’ genoemd. Hoewel dit 
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principe al eerder was bekend werd het nu aangewend voor een tweezitter waarbij 
de waarnemer tevens als schutter optrad en daartoe vóór de piloot was gezeten. 
Dit type toestel werd als ‘Gunbus’ aangeduid. Het machinegeweer bezat dus een 
vrij schootsveld en was daarbij beweegbaar opgesteld. Deze beweegbaarheid bleek 
in dit geval echter slechts een betrekkelijk voordeel. Zoals opgemerkt kan een 
gevechtsvliegtuig het beste in zijn geheel op het doel worden gericht zodat een 
vaste wapenopstelling in voorwaartse richting, parallel aan de as van het vliegtuig, 
de meeste voordelen biedt. Een Fransman die dit tenvolle begreep en ook als 
eerste in de praktijk bracht was Roland Garros. Hij monteerde op zijn toestel een 
Hotchkissmachinegeweer zodanig dat hij daarmee recht door de schroefcirkel 
van zijn eendekker kon vuren. Om zijn propellerbladen daarbij niet te vernielen 
had hij aan de binnenzijde daarvan taps toelopende pantserplaten aangebracht 
zodat de kogels die deze bladen raakten afgebogen zouden worden. Ofschoon 
hij niettemin zijn bladen soms wel beschadigde en daarmee de werking van zijn 
motor hinderde, veroorzaakten zijn successen veel onrust bij de tegenpartij. De 
offensieve instelling van de geallieerde vliegers, waarbij zij diep in het Duitse 
gedeelte achter het front doordrongen, in combinatie met de onbetrouwbaarheid 
van zijn systeem werden hem echter noodlottig. Op  april  gedwongen 
door motorstoring te landen in gebied dat door de Duitsers was bezet, viel zijn 
vliegtuig in hun handen. Zij gaven het voor nader onderzoek aan de technici van 
Anthony Fokker. Hoewel deze van Nederlandse nationaliteit was, had hij zich in 
 als vliegtuigbouwer gevestigd in Berlijn en bracht zijn zakelijk belang het 
nu met zich mee ook in oorlogstijd voor Duitsland te werken. Al spoedig was 
de idee, voor het eerst toegepast door Garros, vervolgens technisch veel beter 
bij Fokker vormgegeven. Via de omwentelingen van een nok, die door de motor 
werd aangedreven, werd voorkomen dat het machinegeweer een kogel afvuurde 
wanneer zich een blad voor de loop bevond. Met dit ‘gesynchroniseerde’ ma-
chinegeweer werden de nieuwe eendekkers van de E-serie van Fokker uitgerust. 
Maar ook de geallieerden zaten niet stil. Zoals te zien op afbeelding  beschikten 
in  de Engelsen tevens over een eenzitter van het pushertype en hadden 
de Fransen hun Nieuport anderhalfdekker voorzien van een machinegeweer 
dat, op de bovenvleugel geplaatst, over de schroefcirkel heen kon vuren. Het 
richten was daarbij wel moeilijker dan met een machinegeweer dat zich vlak 
voor de schutter bevond. De piloot van deze Nieuport moest zich oprichten om 
het wapen dat kon scharnieren van achteren naar beneden te trekken wanneer 
het moest worden herladen. Tegenover dit nadeel stond echter het bijkomende 
tactische voordeel dat met het wapen niet alleen recht naar voren maar ook schuin 
omhoog kon worden gevuurd. Terwijl een lagere positie in het gevecht vaak als 
een nadeel gold, bood deze nu een trefkans waar handige gevechtsvliegers, zoals 
een Guynemer, gebruik van wisten te maken. Het overwicht dat de Duitsers met 
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Van boven naar
beneden: vóór de
schroefcirkel bij een
Airco D.H. uit 
van het pushertype;
boven de schroefcirkel
bij een Nieuport 
uit  en door de
schroefcirkel bij een
Fokker Dr.I uit 
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hun gesynchroniseerde machinegeweer hadden bezeten werd tijdens de slag 
om Verdun in  weer teniet gedaan door de grotere wendbaarheid van de 
Nieuport, zodat ook zij op meerdekkers overgingen. De pushertweedekkers van 
de Engelsen begonnen het op den duur eveneens af te leggen in wendbaarheid 
tegen een tweedekker met trekschroef en werden daarom teruggetrokken van 
het front. Zij werden daar zelfs overbodig toen de Britten hun eigen systeem van 
synchronisatie kregen, dat door de Roemeense ingenieur Constantinescu was 
ontworpen. In tegenstelling tot het mechanische van Fokker berustte dit op een 
hydraulische werking. 

Ondanks de latere komst van driedekkers werd de dienst aan de verschillende 
fronten voortaan uitgemaakt door tweedekkers, die waren voorzien van een 
trekschroef en van twee gesynchroniseerde machinegeweren die in een dubbele 
opstelling vlak voor de piloot waren geplaatst. Hoewel de verkenners door jagers 
begeleid konden worden, werden voor verkenningstaken ook enkelzitsjagers 
gebruikt, die daarmee als jager/verkenner optraden. Behalve dat deze beter in 
staat waren zichzelf te verdedigen, droeg ook een andere overweging hiertoe bij. 
Aanvankelijk had men gedacht dat voor verkenning langzame vliegtuigen moesten 
worden gebruikt. Daar deze door het luchtafweervuur echter gedwongen werden 
hoog te gaan vliegen bleken juist snelle toestellen een voordeel. De luchtwaar-
neming stimuleerde wel de luchtfotografie en daarbij de luchtfoto-interpretatie, 
maar droeg minder bij tot tijdige informatie aan troepen op de grond. Aangezien 
de lijnverbindingen kwetsbaar waren voor artillerievuur stelden bijvoorbeeld de 
Engelsen contactpatrouilles van vliegtuigen in om het eventuele succes van een 
aanval door te kunnen geven aan de eenheden voor de benodigde follow-up.
Het bleef echter een probleem voor grondtroepen om te communiceren met 
hun vliegtuigen. Zo zijn er talrijke voorbeelden van aanvankelijke successen van 
de geallieerden, die door gebrek aan tijdige informatie weer verloren gingen. 
Pas  jaren later hadden de Duitsers voor dit doel een geschikt radiosysteem 
ontwikkeld. De veelzijdigheid van de enkelzitsjagers bleek niet alleen uit hun rol 
als verkenner maar ook uit het feit dat deze toestellen, evenals als overigens ook 
tweezitters, in de latere fasen van de oorlog tevens ingezet konden worden voor 
aanvallen op bevoorradingscolonnes of voor directe steun aan de grondtroepen. 
Hierbij bediende men zich van hun boordwapens of zelfs van lichte bommen. Zo 
kon reeds sprake zijn van jachtbommenwerpers, die in de Tweede Wereldoorlog 
zo’n rol zouden gaan spelen. Behalve de eenmotorige enkelzitsvliegtuigen, die in 
de eerste plaats toch waren ingericht voor het voeren van het luchtgevecht, bleven 
ook de eenmotorige tweezitters voor diverse taken van belang. De boordschutter, 
in de cockpit achter de piloot gezeten, kon dan soms beschikken over een dubbel 
machinegeweer in een beweegbare opstelling. In zo’n geval bezat het toestel dus 
een defensieve bewapening die gelijk was aan de offensieve bewapening van een  
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jachtvliegtuig, waarvan de stroom kogels overigens onderbroken werd door een 
synchronisatiesysteem. In gesloten formatie hun defensief vuur coördinerend, 
konden dergelijke toestellen een aanval van jachtvliegtuigen beter doorstaan 
dan de bommenwerpers uit de Tweede Wereldoorlog, die jagers met een sterk 
offensief vuuroverwicht tegenover zich vonden. De tactiek tegen aanvallende 
bombardementsformaties bestond er in beide oorlogen uit om de formatie 
open te breken met behulp van luchtafweervuur om vervolgens de geïsoleerde 
vliegtuigen afzonderlijk met jachtvliegtuigen aan te grijpen.

De strijd gevoerd in het luchtruim had steeds tot doel de beschikking over 
het luchtruim zelf te bezitten of die aan de tegenstander te ontzeggen voor het 
waarnemen of voor het bestoken van doelen op het oppervlak van aarde of zee. De 
gevechtsvliegtuigen uit de Eerste Wereldoorlog waren daarbij niet minder aange-
wezen op klimvermogen en wendbaarheid dan op snelheid. De kunst was het vaak 
de tegenstander op de staart te komen en daaraan niet meer te laten ontsnappen. 
De positie even boven en achter een vijand was ideaal voor vuurafgifte en het was 
dus zaak ‘op zijn staart te blijven’. Getalenteerde en ervaren vliegers legden daarbij 
een variatie aan schijnbewegingen en ontsnappingsmanoeuvres aan de dag. De 
gevechten geleken daarbij wel op een schermduel waarbij men de tegenstander 
op het verkeerde been probeert te zetten, zoals deze misleidingsbeweging uit 
de schermtactiek nog in het dagelijks spraakgebruik is bewaard. De kling van 
de degen was bij deze duels dan vervangen door de dunne vuurstraal van het 
machinegeweer. Inderdaad doet de wijze waarop een Engelse aas als Albert Ball 
het gebruik van een opwaarts vurend machinegeweer, nog op de bovenvleugel 
geplaatst, combineerde met een reeds gesynchroniseerd, op de motorkap, 
denken aan de manier waarop in de zeventiende eeuw een tweedehandsdolk 
in de linkerhand gebruikt werd naast de degen in de rechter. Het was juist dit 
individuele karakter dat het krijgsbedrijf voor het grote publiek iets teruggaf van 
het heroïsche waas waarmee het door de Romantiek was omgeven. De meeste 
jachtvliegers waren jong – vaak niet veel ouder dan twintig jaar – en daarbij 
agressief. In hun mentaliteit geleken zij wel op de huzaren van weleer. 

Met de toename van de aantallen vliegtuigen en de groeiende behoefte het 
luchtruim te beheersen werden het allengs botsingen op een grotere schaal. 
Met name de Duitsers begonnen hun vliegtuigen met het oog hierop eerst in 
Jagdstaffeln en later in grotere Kampfgeschwader te organiseren. De luchtge-
vechten ontwikkelden zich nu meer tot botsingen tussen formaties. De leider 
gaf daarbij, onder dekking van vliegtuigen die hem volgden, met zijn koers 
de aanvalsrichting aan. Nadat contact tot stand was gekomen veranderde de 
confrontatie echter al spoedig weer in een verwarde mêlee van afzonderlijke 
gevechten. Beide partijen aan het westelijke front beschikten over een ruime 
voorraad aan vliegtuigen. Vooral de geallieerde beschouwden het vliegtuig als 
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een instrument voor de aanval boven vijandelijk gebied. De meestal heersende 
westelijke winden waar hun vliegtuigen bij terugkeer tegen in moesten vliegen 
en het feit dat hun eigen vliegtuigen, die werden neergeschoten, in vijandelijk 
gebied terecht kwamen vormden daarbij nadelen voor hen. Opvallend was het 
dat zij, in tegenstelling tot de Duitsers, hun bemanningen niet het gebruik van 
parachutes toestonden om zich in geval van nood mee te redden. De lessen 
opgedaan in de Eerste Wereldoorlog zouden hun invloed niet missen in de 
Tweede. Zo had bijvoorbeeld tijdens de eerste slag aan de Somme Trenchard zijn 
beschikbare toestellen zodanig verdeeld over de vier Britse legers dat hij een te 
kleine Headquarters Wing had aangehouden boven de sector van het  Leger 
om daar het luchtoverwicht te kunnen bevechten. Om zich van een voortdurende 
beheersing van het luchtruim te verzekeren gaf hij zijn eenheden bovendien tot 
taak ononderbroken patrouillevluchten te onderhouden. Het resultaat was dat 
de Duitsers, hoewel in totaliteit numeriek in de minderheid, op het moment en 
de plaats van hun eigen keuze hun Britse tegenstanders met een meerderheid 
konden bevechten. Dowding, die toen een van zijn wing commanders was, zou 
bij de Battle of Britain in de Tweede Wereldoorlog laten zien wat hij van deze 
vergissingen van Trenchard had geleerd. Het principe van concentratie van 
strijdkrachten en het aanhouden van reserves voor inzet op cruciale momenten 
ook waar het om het gebruik van vliegtuigen gaat, werd overigens wel toegepast 
door de commandant van de Amerikaanse Expeditionaire strijdmacht in , 
Pershing. Deze hield al zijn toestellen, die niet voor nabijondersteuning waren 
bestemd onder zijn controle. Daarnaast liet hij zijn vliegtuigen bij inzet in vrij 
grote formaties optreden. Hoewel het tactisch gebruik van vliegtuigen in de Eerste 
Wereldoorlog tegen grondtroepen, zeker bij tegenstanders die hier niet op waren 
ingesteld, zoals de Turken, succesvol kon zijn, bleek het effect van de strategische 
bombardementen gering. Zo hadden de tweemotorige Gothabommenwerpers, 
waarmee de Duitsers hun luchtaanvallen op Londen voortzetten wel meer succes 
dan hun zeppelins, maar zij leden uiteindelijk meer eigen verliezen dan dat zij 
uitwerking hadden op de Engelsen. Opvallend was wel dat soms een kwart van 
de burgerslachtoffers te wijten was aan de granaten en scherven van het eigen 
afweergeschut. De industriële productie werd echter niet door de aanvallen 
beïnvloed en evenmin behoefden er vliegtuigen aan het front te worden ont-
trokken voor bescherming van het moederland. De Engelsen bereikten daarbij 
veel succes met hun organisatie van een ‘London Air Defence Area’. Dit systeem 
zou in principe opnieuw toepassing vinden in . Hierbij moesten de binnen-
dringende toestellen worden ontdekt en gevolgd met behulp van directe visuele 
observatie of met waarnemingsapparatuur. In de Eerste Wereldoorlog werkte 
deze apparatuur op geluid, in de Tweede met radar. Wanneer de verdediging 
meende zich een voldoende beeld van de dreiging te hebben gevormd, kregen 
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op telefonische oproep jachtvliegtuigen van verschillende vliegvelden de order 
zich naar de aangegeven gebieden te begeven om de aanvallers te onderscheppen. 
Terwijl het afweergeschut vooral tot taak had de formaties van de indringers 
open te breken, hadden de jagers tot taak om, zelf wel in formatie, de indringers 
aan te vallen. Nog minder wellicht dan de Duitsers hadden de Fransen succes 
met bombardementsmissies op doelen ver weg gelegen van het front. Niet alleen 
de betrekkelijk geringe bommenlast die de toestellen konden meevoeren, maar 
vooral ook het probleem van de onnauwkeurigheid van de bommenrichtappara-
tuur speelde de aanvallers daarbij parten. De technologische ontwikkelingen 
tussen beide wereldoorlogen zou voor het probleem van de vervoerscapaciteit 
een voldoende oplossing bieden. De onnauwkeurigheid van de richtapparatuur 
zou een probleem blijven en eerst de technologie uit het laatste kwart van de 
twintigste eeuw zou het luchtbombardement meer de gewenste precisie kunnen 
gaan bieden.

.         .
      ,
–

.. De rol van de luchtstrijdkrachten in de Eerste Wereldoorlog in
tegenstelling tot de traditionele rollen van land- en zeemacht

Zoals eerder opgemerkt is de mens een wezen dat biologisch thuishoort op 
het land. Zijn militaire inspanningen zijn dan ook uiteindelijk gericht op zijn 
belangen te land. Ook een maritieme blokkade is er op gericht het verblijf op 
land van de tegenstander onmogelijk of althans moeilijk te maken. Ook als 
hij zijn voornaamste defensieinspanning richt op de vloot, zoals destijds de 
Atheners onder Themistokles en in latere eeuwen de Engelsen, diende de vloot 
toch om het verblijf van de Atheners in hun stad of dat van de Engelsen op hun 
eiland veilig te stellen. Niet voor niets stelt bijvoorbeeld ook iemand als Captain 
Wayne P. Hughes in zijn Fleet Tactics, theory and practice dat de vernietiging 
van de vijandelijke vloot een eerste taak van een vloot is, maar dat achter dit 
onmiddellijk doel een hoger doel is gelegen dat zich bevindt op het land. Hij 
stelt dan ook als een van de hoekstenen van de oorlogvoering ter zee: “the seat 
of purpose is on land.”⁹ In tegenstelling echter tot het uiteindelijke strategische 
doel zijn de intermediaire strategische doelen van de maritieme strijdkrachten 
echter wel te vinden op zee. Het tactische gebeuren speelt zich zeker op zee af, 
wat zelfs in het geval van kustbeschietingen of bij landingen nog grotendeels het 
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geval is. Vloten plachten derhalve van meet af aan onafhankelijk op te treden van 
legers. Hoewel bij gecombineerde operaties het succes van de een afhankelijk kon 
zijn van het succes van de ander, bleef een zekere onafhankelijkheid van beide 
krijgsmachtdelen ten opzichte van elkaar bestaan. Deze onafhankelijkheid was 
tot dusverre, ook in het geval van gecombineerde operaties, goeddeels bewaard 
gebleven. Hoezeer verschilde daarentegen het gebruik van de vliegtuigen in de 
Eerste Wereldoorlog van het gebruik van oorlogsschepen. De luchtmacht vormde 
een technisch verlengstuk vooral van het leger, maar ook van de vloot. Vliegtuigen 
namen de rol over van de lichte cavalerie, waar het om verkenningstaken of het 
hinderen van de vijandelijke troepenbewegingen ging. In zijn studie The Art of
War in the Western World vergelijkt de auteur Archer Jones de rol van lichte 
cavalerie bij de Turken en de Mongolen dan ook met die van de vliegtuigen in 
de Eerste Wereldoorlog. In dit verband duidt hij deze aan als “the light cavalry 
of the air.”¹⁰ Niet alleen konden verkenningsvliegtuigen de frontlijnen in het 
westen overschrijden die door patrouilles te land niet te doorschrijden waren, 
maar vliegtuigen deden ook dienst als aanvulling op het vuur van de artillerie. 
Al werden voor artilleriewaarneming vooral observatieballonnen gebruikt, 
vliegtuigen bestookten met bommen ook doelen, die buiten het bereik van het 
geschut waren gelegen of op het moment van de aanval door infanterie of tanks 
nog niet door het artillerievuur buiten gevecht waren gesteld. Voor verkenning, 
interdictie, luchtbombardement als aanvulling op artilleriebeschieting en voor 
nabijsteun aan de grondtroepen was beheersing van het luchtruim echter een 
noodzakelijke voorwaarde. Bevechten van het luchtoverwicht boven het opera-
tiegebied vormde daardoor al spoedig een eerste taak van de luchtmacht. Al deze 
taken, die zich al in de Eerste Wereldoorlog hadden afgetekend, zijn ook later, 
tot op de huidige dag terug te vinden. Bij de marine fungeerden vliegtuigen en 
daarnaast ook luchtschepen in hoofdzaak voor verkenning en voor de bestrijding 
van onderzeeboten. Deze boten waren voor luchtaanval extra kwetsbaar omdat 
zij, nog zonder snorkelapparatuur, gedwongen waren geregeld boven water te 
komen. In tegenstelling dus tot de zelfstandige posities van leger en vloot, elk 
met een eigen leiding en verantwoordelijkheid, stonden de luchtstrijdkrachten 
in hun eerste begin onder beheer van leger of marine. De aanvallen van de 
Duitse luchtmacht op Engeland en die van de Franse op strategische doelen 
ver achter het front leken in eerste instantie een meer zelfstandige positie voor 
een luchtmacht te kunnen billijken. De effecten van deze bombardementsacties 
bleken bij de evaluatie na de oorlog echter van onbetekenende tot geen enkele 
invloed op de oorlogsinspanning van de tegenstander te zijn geweest. De Duitse 
luchtaanvallen op Engeland hadden het publiek er echter wel toe gebracht be-
scherming te eisen tegen verdere luchtaanvallen. Deze eis leidde indirect tot een 
grotere algemene waardering van de luchtmacht. Deze waardering droeg er weer 
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toe bij dat Engeland als eerste land de beschikking kreeg over een luchtmacht, 
de Royal Air Force (), die organisatorisch onafhankelijk was van de andere 
krijgsmachtdelen. Naast de  behield de Britse marine haar eigen luchtmacht 
in de vorm van de Naval Air Force. 

.. Theoretische ontwikkelingen

Ondanks de invloed die de diverse luchtmachten op de krijgsgebeurtenissen uit 
de Eerste Wereldoorlog hadden uitgeoefend, hadden zij de vorm en de uitkomst 
hiervan niet bepaald. Het vliegtuig had niet zozeer tot de ontwikkeling van de 
oorlogvoering geleid, maar de oorlogvoering had eerder tot de ontwikkeling van 
het vliegtuig bijgedragen. Niettemin waren alle betrokkenen ervan overtuigd dat 
het vliegtuig in toenemende mate zou kunnen bijdragen tot de oorlogvoering. 
Over de rol die het daarbij zou moeten vervullen bleven de meningen echter 
verdeeld. 

Een zeer pregnante opvatting, die daarbij tevens in theoretisch opzicht het 
meest vergaand was onderbouwd, was de visie van de Italiaanse artillerieofficier 
Giulio Douhet. Zijn gedachten zijn reeds eerder in deze studie weergegeven en 
becommentarieerd,¹¹ maar toen behandeld als een voorbeeld van een deductieve 
benadering van krijgskundige problemen. Vanwege de invloed die de opvatting 
over de dominante rol van het strategische bombardement in een toekomstige 
oorlog op de latere gebeurtenissen heeft uitgeoefend, moeten zijn gedachten 
hier echter weer aan de orde worden gesteld. In dat verband ligt een vergelijking 
met anderen als Trenchard en Mitchell voor de hand. Om de lezer daarbij niet te 
dwingen om voortdurend bladen terug te moeten slaan, worden zijn gedachten 
hier bij wijze van doublure opnieuw vermeld. Toen Italië in  aan de oorlog ging 
deelnemen had hij trouwens al een deel van zijn ideeën over de betekenis van het 
strategische bombardement uiteengezet. Deze werden echter verder uitgewerkt 
en daarbij geïllustreerd met de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog in zijn 
hoofdwerk van , Il dominio dell’Aria.¹² Hij beschouwt  airpower als het gebruik 
van het luchtruim boven het aardoppervlak om de strijd op het aardoppervlak te 
beslissen.¹³ Volgens hem had deze oorlog laten zien hoe de toegenomen kracht 
van de handvuurwapens het defensief had bevorderd.¹⁴ Door de toename van de 
omvang der legers waren de ruimte en de snelheid voor manoeuvre verdwenen. 
Een succesvol offensief, als enige vorm waardoor een oorlog kan worden gewon-
nen, was door beide oorzaken voor de legers vrijwel onmogelijk geworden. In 
tegenstelling tot het land is de zee eenvormig van karakter en daardoor in alle 
richtingen te doorkruisen, maar daarbij wel beperkt doordat hij wordt begrensd 
door kusten.¹⁵ Het luchtruim is daarentegen onbegrensd.¹⁶ Vliegtuigen zijn dus 
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vrij van de begrenzingen van het aardoppervlak en in snelheid superieur aan alle 
andere middelen van transport. De lange arm van de luchtmacht reikt daarmee 
overal en is niet gebonden aan het bereik van het geschut. Hierdoor is het verschil 
uitgewist tussen burger en militair. De burger weet zich immers niet langer meer 
veilig achter de frontlijn. Ook het sterkste leger of de machtigste vloot bieden geen 
soelaas tegen een luchtmacht.¹⁷ Het vliegtuig is dus het offensieve wapensysteem 
bij uitstek. De aanvaller heeft daarbij het voordeel van het initiatief waarmee hij 
het punt van actie kan kiezen en daarop zijn strijdkrachten concentreren. Dit 
leidt zelfs tot de paradox dat het defensief een groter gevechtspotentieel vergt 
dan het offensief. Veronderstel immers dat de aanvaller een potentieel heeft van 
x en dat er  potentiële doelen zijn gelegen binnen zijn actieradius, dan dient de 
verdediger te beschikken over een gevechtspotentieel van x.¹⁸ Zelfs het meest 
uitgebreide signaleringssysteem kan de achtervolgingseenheden niet tijdig in de 
lucht brengen en jachtvliegtuigen kunnen niet voortdurend boven potentieel 
bedreigde doelen patrouilleren. Luchtafweergeschut beschouwde hij helemaal 
als een verspilling door de noodzaak tot spreiding over de potentieel bedreigde 
doelen, terwijl escortevliegtuigen het geschut ook nog kunnen afleiden of bedrei-
gen.¹⁹ De inspanning van de luchtmacht dient in eerste instantie gericht te zijn op 
de beheersing van het luchtruim. Voor de wijze van verwerving hiervan bedient 
Douhet zich van de uitroeiing van een vogelsoort als metafoor. Als je de vogels 
uit de lucht schiet blijven nog de eieren en de nesten over.²⁰ Het neerschieten van 
de vijandelijke vliegtuigen is niet zinloos, maar effectiever is de vernietiging van 
de vliegvelden en de fabrieken. Hiervoor zijn bombardementseenheden nodig. 
Deze kunnen echter pas optreden nadat gevechtseenheden de lucht hebben 
gezuiverd. Deze moeten niet bestaan uit de bekende jachtvliegtuigen met hun 
grote klimvermogen en snelheid maar met hun geringe actieradius. Voor het 
bevechten van het luchtoverwicht zijn ‘battle-planes’ nodig. Deze behoeven geen 
extra snelheid maar wel een grote actieradius. Beschermd door enige pantsering, 
moeten zij hun vuurkracht door optreden in formatie weten te bundelen. Pas 
als luchtoverwicht is verworven wordt het mogelijk naar de beheersing van het 
luchtruim te streven. Hiertoe dienen de vijandelijke vliegvelden en vliegtuigfa-
brieken door bombardement te worden uitgeschakeld. Ook de ‘battle-planes’, 
ontdaan van hun dan overbodige vuurwapens en tot bommenwerpers geconver-
teerd, kunnen aan die taak deelnemen. Conversie van passagiersvliegtuigen in 
bommenwerpers is overigens ook denkbaar omdat beide zijn bestemd voor 
transport; alleen de lading is verschillend. Bombardementsdoelen moeten uitge-
strekt zijn. Voor kleine, maar toch belangrijke doelen bombardeert men maar een 
groter gebied. Voor de uitvoering van een dergelijk ‘tapijtbombardement’ wijst 
Douhet al op vragen als het aantal vliegtuigen dat, met een gegeven bommenlast, 
nodig zou zijn ter verwoesting van een bepaald areaal. In een noot berekent hij 
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daarbij een bommenlast à  ton van  bommenwerpers op drie salvo’s van een 
slagschip en voorspelt hij daarom de hulpeloosheid van een slagschip dat wordt 
aangevallen door bommenwerpers. Nadat de beheersing van het luchtruim is 
verzekerd door de vernietiging van de luchtmacht van de vijand op de grond, is 
het voornaamste doel het moreel van diens bevolking. Door deze te breken wordt 
de oorlog beslist. In een vervolgstudie over de waarschijnlijke aspecten van een 
toekomstige oorlog²¹ stelt Douhet dat legers en vloten slechts functioneren als 
indirecte organen van attritie, maar dat alleen de luchtmacht in staat is de weer-
stand direct te breken. De vijandelijke hoofdstad kan al zijn bereikt voordat de 
oorlog is verklaard. Een eenheid soldaten kan ook na verlies van tweederde van 
zijn sterkte nog standhouden, maar arbeiders in fabrieken of bij havens houden 
het na enkele verliezen al voor gezien. Alleen luchtbescherming maar geen 
luchtverdediging is mogelijk. Het hele oeuvre van Douhet is een pleidooi voor een 
luchtmacht, die onafhankelijk van de andere krijgsmachtdelen is georganiseerd 
en in principe het hele luchtmachtpotentieel omvat. Steun aan leger of marine 
kan wel worden verleend wanneer luchtoverwicht is bevochten, maar is dan 
vrijwel overbodig. Bij een botsing tussen twee onafhankelijke luchtmachten is 
het, gezien de problemen van detectie, onmogelijk alle slagen van de tegenpartij 
te ontgaan. Het is dan alleen maar zaak zelf de zwaarste slagen toe te brengen 
zodat de tegenpartij als eerste raakt uitgeput. Hoewel eerder ook door anderen 
is gewezen op de mogelijke betekenis van vliegtoestellen voor oorlogvoering is 
het toch Douhet geweest bij wie een systematische reflectie op gang is gekomen 
over wat later bekend is geworden onder de naam ‘airpower’. In de officiële defini-
tie van de Koninklijke Luchtmacht wordt dit aangeduid als “het vermogen om, 
met gebruikmaking van de derde dimensie, militaire politieke doelstellingen te 
helpen realiseren.”²²

Nu is het gemakkelijk om met de kennis ontleend aan latere ervaring de theoreti-
sche prognoses, die vooraf waren ontwikkeld, te bekritiseren. In de geschiedenis 
heeft de historicus het achteraf gemakkelijker dan de theoreticus voor of de actor 
tijdens het moment. Zoals eveneens al eerder opgemerkt maakt Douhet echter 
een fout, die ook door anderen wordt gemaakt. Hij is vindingrijk en origineel 
en zijn redeneringen zijn logisch correct. De waarheidswaarde ervan lijdt soms 
toch door het gebruik van onjuiste premissen. Zo gaat hij er bijvoorbeeld van uit 
dat alleen de aanvaller tot concentratie in staat is omdat hij het initiatief heeft. 
Daarbij is voorondersteld dat de verdediger niet tijdig geïnformeerd kan zijn 
over de kracht en de richting van de aanval en daarmee over het mogelijke doel. 
Dankzij de ontwikkeling van de radar bleek de verdediger hiertoe later echter wel 
in staat, zoals de Duitsers in de Slag om Engeland en omgekeerd de geallieerden 
bij hun bombardementen op Duitsland hebben ondervonden. Douhet heeft wel 
oog voor de betekenis, die de technologie voor de handvuurwapens had gehad, 
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maar hij denkt niet aan eventuele mogelijkheden van de technologie zoals deze 
zich ten gunste van het defensief hebben voorgedaan. Ook let hij te weinig op de 
technische beperkingen uit zijn tijd voor het offensief waar het navigatie en doelop-
sporing betrof. In zijn optimisme gaat hij gemakkelijk voorbij aan het wisselend 
meteorologisch landschap van het luchtruim met zijn wolkenvelden, mist, regen 
en wat dies meer en aan de problemen, die deze kunnen opleveren. Hij redeneert 
wel correct vanuit de premissen die hij vermeldt en die op zich soms juist zijn, 
maar hij ziet wel eens premissen over het hoofd die hij impliciet ook hanteert, 
maar daarbij onjuist zijn. Zo is het gebruik van airpower mede afhankelijk van 
de geografische kenmerken van het doelgebied, de opbouw van de strijdmacht 
van de tegenstander en van de organisatiegraad en de mentaliteit van diens 
bevolking. Het terrein in een land als Vietnam bevorderde bijvoorbeeld sterk 
de mogelijkheden tot spreiding en maskering van de strijders van de Vietcong 
en van de troepen van de Noord-Vietnamezen. De geringe mechanisering van 
hun strijdkrachten, de lage organisatiegraad van hun samenleving en de gewen-
ning aan een beperkt consumptiepatroon maakten hen minder afhankelijk van 
logistiek en technische voorzieningen. Daarmee waren zij minder gevoelig voor 
een interdictie door luchtstrijdkrachten dan bijvoorbeeld de Duitsers destijds in 
 in Normandië of de Egyptenaren in  in de Sinaï.

De opvatting om airpower te bundelen in een onafhankelijke luchtmacht en 
de beslissing van de oorlog te zoeken in het strategisch bombardement waarin 
het industrieel potentieel van de vijand zou worden vernietigd en het moreel van 
diens bevolking zou worden gebroken leefde, zoals opgemerkt, ook in Engeland 
en in de Verenigde Staten. Het is echter de vraag of dit vooral te danken was aan 
de invloed van Douhet of meer aan andere factoren. Hoewel waarschijnlijk het 
laatste het geval is, blijft het zijn verdienste dat hij deze visie uitvoerig onder-
bouwt en uitwerkt. Hierdoor is deze opvatting beter voor discussie vatbaar dan 
wanneer zij slechts diende als grond voor een beslissing, die genomen was op 
de pragmatische gronden van een moment. Zo berustte de keuze van Engeland 
voor een onafhankelijke luchtmacht op de druk van de publieke opinie en de 
politici aldaar in reactie op de Duitse luchtaanvallen van . De man, die na 
die oorlog als chef van de luchtmachtstaf zo voor de  opkwam, Trenchard, 
was eerder zelfs een tegenstander van een onafhankelijke luchtmacht geweest. 
Zijn denken, en daarmee dat van het Engeland tussen de beide wereldoorlogen 
in, ontwikkelt zich tot een absoluut primaat van het offensief. Dit ziet ook hij in 
de vorm van het strategisch bombardement gericht tegen de productiecentra 
van de tegenstander en het moreel van diens bevolking. Voordat dit echter kan 
worden ondernomen dient eerst de vijand in de lucht boven het front van de 
grondtroepen te worden verslagen. Behalve de aanval daarna op de industrie en 
het moreel van de vijand, dienen ook zijn vliegvelden gebombardeerd om hem uit 
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de lucht te houden. Door een combinatie van dag- en nachtaanvallen wordt een 
permanente druk gehandhaafd. Het is aan Dowding te danken dat kort voor het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog toch ook aandacht aan de luchtverdedi-
ging is besteed door de inrichting van een waarschuwingssysteem met gebruik 
van radarstations en door de bouw van moderne jachtvliegtuigen. 

In Amerika was het Mitchell, die de ervaringen en opvattingen uit de Eerste 
Wereldoorlog vertaalde voor de Verenigde Staten. Hij pleit voor een luchtmacht 
die, evenals door Trenchard voorgestaan, centraal moet worden geleid. Deze 
moet onafhankelijk naast leger en marine staan, maar zonder deze, zoals bij 
Douhet, haast overbodig te maken. Wel komt ook hij daarbij steeds sterker tot 
de overtuiging dat het strategische bombardement tot de overwinning leidt, 
nadat daartoe echter eerst het nodige luchtoverwicht is bevochten. In tegen-
stelling tot Douhet, met diens scepsis over de mogelijkheden tot detectie, wil 
Mitchell de vijand in de lucht verslaan en niet op de grond. Deze taak ziet hij 
weggelegd voor het jachtvliegtuig en niet voor een ‘battle-plane’. Hij verwacht 
veel resultaat van luchtaanvallen met gasbommen. Op het gebruik hiervan had 
Douhet ook al gewezen. Evenals Douhet ziet Mitchell het oppervlakteschip zeer 
kwetsbaar voor vliegtuigen. Verder koesterde hij nog een aantal verwachtingen 
op technologisch gebied, die voor een belangrijk deel ook zijn uitgekomen. Zijn 
opvattingen over inrichting en gebruik van een luchtmacht werden echter niet 
alle zonder meer in de Verenigde Staten overgenomen. Zo zou het nog tot na 
de Tweede Wereldoorlog duren voordat daar een onafhankelijke luchtmacht 
zou bestaan. De gedachte van een strategisch bombardement gericht tegen het 
moreel van de bevolking, zoals door Douhet, Trenchard en Mitchell voorgestaan, 
ontmoette in Franse kringen weinig bijval. Het bombarderen van weerloze burgers 
werd daar niet als militair eervol beschouwd. Al genoot de Duitse luchtmacht 
formeel wel een aparte status naast leger en vloot, op grond van de gedachte van 
de ‘Blitzkrieg’ was de ‘Luftwaffe’ georganiseerd en uitgerust voor de tactische 
en operationele ondersteuning van de ‘Wehrmacht’. Pogingen van iemand als 
Walter Wever en anderen om Duitsland een zware bommenwerper voor de 
lange afstand te verschaffen liepen op niets uit. Technisch bleek de realisatie van 
een dergelijk groot toestel later ook een probleem door de halsstarrige eis dat 
met het oog op de precisie iedere bommenwerper over een duikbomcapaciteit 
moest beschikken. Japan stelde zijn luchtstrijdkrachten onder beheer van leger 
en marine en beschouwde deze als een verlengstuk daarvan. Ook de Russen 
zagen hun vliegtuigen in dienst van hun grondstrijdkrachten. 
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.. De technische ontwikkelingen en de situatie aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog

De vliegtuigen hadden in de periode van  tot  een grote gedaantewisseling 
ondergaan. Uit een fragiel samenstel van touwwerk en latten had zich het geheel 
metalen vliegtuig ontwikkeld, al gebruikten sommige landen, zoals Italië, voor 
een belangrijk deel van hun toestellen ook nog wel hout. De voordelen van een 
groter draagvermogen door vergroting van het vleugeloppervlak hoefde niet 
langer gezocht te worden in de vorm van meerdekkers. Deze kon ook worden 
verkregen in de vorm van eendekkers met grotere vleugels, waarvan de con-
structie nu voldoende stijfheid vertoonde. Hol uitgevoerd bezaten deze wel een 
grotere dikte. De luchtweerstand hiervan kon echter weer worden verminderd 
door toepassing van een stroomlijnvorm. De voordelen van deze holle vorm 
waren dat men in de vleugels brandstoftanks en een bewapening kon opnemen. 
Hierbij was voldoende ruimte voor de opslag en de aanvoer van patroonbanden, 
zodat het probleem van herladen verviel. Dit laatste was vooral voor de eenmoto-
rige gevechtsvliegtuigen van belang. Synchronisatie van machinegeweren was 
niet langer nodig omdat de wapens nu in de vleugels buiten de schroefcirkel 
werden geplaatst. Synchronisatie kon ook worden vermeden door de montage 
van een kanon in een holle naaf van de propelleras, zoals bij de Messerschmitt 
Me . Zo was bijvoorbeeld de vuurkracht van de Sopwith Camel als de 
beste Britse jager uit  met twee gesynchroniseerde mitrailleurs gestegen 
tot acht niet-gesynchroniseerde machinegeweren bij de Spitfire als de beste 
Britse jager uit . Door gebruik van kanonnen en raketten zou de vuurkracht 
van het jachtvliegtuig alleen nog maar toenemen. Sterkere motoren en betere 
stroomlijnvormen van het totale toestel verhoogden de snelheid aanzienlijk. 
Tweedekkers behielden nog wel enig voordeel in wendbaarheid maar in  
bestonden, althans alle moderne vliegtuigen, uit eendekkers. Misleid door suc-
cessen in de Spaanse burgeroorlog bleven alleen de Italianen ook in de Tweede 
Wereldoorlog teveel vertrouwen stellen in de tweedekker, terwijl hun concepten 
voor eendekkers telkens problemen vertoonden door te zwakke motoren. De 
toegenomen gevechtskracht van de jager werd bij het ontwerp en de inzet van 
de bommenwerpers onvoldoende beseft. Zo hadden de Duitse bommenwerpers 
het nadeel dat zij weliswaar in verschillende richtingen vuur konden afgeven, 
maar dit meestal slechts met een enkele mitrailleur konden doen. De Britten 
en Amerikanen stelden hun verdedigingswapens daarentegen wel in dubbele 
of meervoudige opstellingen op. Ondanks de coördinatie van het vuur hiervan 
door gebruik van formatie zijn zij tegenover het superieure vuurvermogen van 
de Duitse jagers in het nadeel gebleken. 

Zelfs de Amerikaanse -, die door zijn vele geschutskoepels met meervou-
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dige bewapening een ‘flying fortress’ werd genoemd en wat op de realisatie van 
een battle-plane in de geest van Douhet leek, is tegen met kanonnen en raket-
ten bewapende Duitse jagers niet opgewassen gebleken. Tegenover de Japanse 
jagers met hun zwakke bewapening en gebrek aan pantsering zijn de geallieerde 
bommenwerpers dit wel geweest. Toen de oorlog met Japan echter met de 
aanval op Pearl Harbor op  december  was uitgebroken, was met name de 
snelle en wendbare Zero een moeilijke opponent voor de jachtvliegtuigen van 
de Amerikanen. Dit veranderde pas toen deze nieuwere en zwaardere typen 
jagers gingen inzetten. De Japanners vertrouwden daarbij ten onrechte op hun 
eigen moreel en bekwaamheid als voldoende compensatie voor het materieel 
van hun tegenstanders.

Tijdens het interbellum deden zich twee ontwikkelingen op het gebied van de 
militaire luchtvaart voor, die in de Tweede Wereldoorlog maar ook daarna van 
grote betekenis zouden blijken. De eerste was die van het gebruik van vliegtuigen 
vanaf schepen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Engelsen voor verken-
ning sporadisch wel gebruik gemaakt van watervliegtuigen die in volle zee door 
een schip, dat daartoe was ingericht, werden afgezet en weer aan boord genomen. 
Door de lange tijd die deze procedures vergden kwam de mogelijke informatie 
echter te laat binnen. Daarna hadden de Britten reeds in  van een bestaand 
oorlogsschip het voordek, ofwel de ‘bak’ van zijn geschutopstellingen ontdaan 
en van een hangar en vliegdek voorzien. Hiermee was het eerste vliegdekschip, 
de Furious, tot stand gekomen. Dit onderging nadien nog allerlei verbouwingen 
maar behaalde in de Eerste Wereldoorlog al enige successen. Hiermee was een 
ontwikkeling ingezet die in de jaren tussen de wereldoorlogen een hoge vlucht 
nam. Behalve Engeland gingen ook de Verenigde Staten en Japan schepen bouwen, 
die speciaal als vliegtuigdragers of ‘carriers’ waren bedoeld. Om de start- en 
landingsbanen, die zich daarbij over de hele lengte van het schip uitstrekten, toch 
zo kort mogelijk te houden begon men zich voor de start van katapultinstallaties 
bedienen. Voor de landing maakte men dan gebruik van een remkabel, die het 
vliegtuig bij het binnenvliegen met een staarthaak moest grijpen. Met het oog op 
de take-off werd het schip met de kop in de wind gedraaid om meer winddruk 
te verkrijgen. Om dekruimte vrij te houden werd de bovenbouw van het schip 
aan stuurboordzijde gesitueerd. Voor een maximale capaciteit aan vliegtuigen
konden deze met liften vanuit lagere ruimen of dekken op het vliegdek worden 
gebracht. De capaciteit kon ook worden opgevoerd door, zoals later in de loop 
van de Tweede Wereldoorlog, vliegtuigen met opvouwbare vleugels te gebruiken. 
Een bekend voorbeeld hiervan is de ‘Corsair’ als een Amerikaanse vliegdekja-
ger. Behalve het vliegdekschip, dat als een varend vliegveld fungeerde, gingen 
diverse marines hun zwaardere schepen van een of enkele drijvervliegtuigen 
voor hulptaken voorzien. Deze vliegtuigen werden dan met behulp van een 
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rail en katapultinstallatie van boord af gelanceerd. Door de verbetering van de 
verbindingsmiddelen konden deze nu hun bevindingen wel tijdig doorgeven. Het 
zouden echter de vliegdekschepen blijken, die de slagkracht van de oppervlaktevlo-
ten in de nieuwe oorlog en ook daarna zouden bepalen. De voorspellingen van 
Douhet en Mitchell over de kwetsbaarheid van schepen voor vliegtuigen werden 
daarbij ten volle bewaarheid. De bevaarbaarheid van de zee in verschillende
richtingen en de grote actieradius van het vliegdekschip konden het vliegtuig, 
met zijn eigen beperkte actieradius maar groot vernietigingspotentieel, op ver 
uiteengelegen strijdtonelen brengen. De tweede belangrijke ontwikkeling op 
het gebied van de militaire luchtvaart was het gebruik van vliegtuigen voor het 
uitvoeren van luchtlandingen. Hierbij werd een eerste aanvalsgolf afgeworpen 
met parachutes. 

Gewoonlijk diende een deel van deze parachutisten belangrijke tactische 
punten te bezetten. Een ander deel moest dan een vliegveld of landingsstrook 
veilig stellen waarop transport- of zweeftoestellen konden landen om verdere 
ladingen aan troepen en uitrusting te lossen. De Duitse plannen voor de nieuwe 
oorlog voorzagen in dergelijke operaties en werden door hen ook voor het eerst 
uitgevoerd. Hiermee probeerden zij de zenuwcentra van de tegenstander ver 
achter het front uit te schakelen en paniek te zaaien in zijn gelederen. Zoals 
ook al eerder aangegeven aan het einde van hoofdstuk  over de strijd te land,²³
verleenden zij op deze wijze een extra dimensie aan het concept van de Blitzkrieg. 
Hun voorbeeld is al spoedig door de Britten en Amerikanen gevolgd. Met de 
mogelijkheden tot luchtlandingen, die na de Tweede Wereldoorlog nog sterk 
werden uitgebreid door het hefschroefvliegtuig, was nu ook de gelegenheid 
geboden de tegenstander ‘verticaal te omvatten’. Hij hoefde immers niet langer 
te worden omtrokken om in zijn rug te geraken. Gezien de kwetsbaarheid van 
luchtlandingseenheden in de eerste fasen van hun optreden is het element van 
verrassing van doorslaggevende betekenis. Gelet op de beperkte mogelijkheden
van de inzet van zwaarder materieel langs deze weg is de coördinatie van het 
optreden van luchtlandingseenheden met dat van de grondtroepen van groot 
belang. Dit is bijvoorbeeld bij de luchtlandingen van de geallieerden bij Arnhem 
in  gebleken. Hoewel doelanalyse, navigatie en doelopsporing in de Tweede 
Wereldoorlog nog veel problemen zouden opleveren, waren de luchtmachten van 
de belligerenten aan de vooravond hiervan voldoende volwassen geworden om 
het gewicht van airpower in de schaal te werpen. Daarbij hebben de strijdende
partijen niet alleen de oorlog in alle drie de sferen van land, zee en lucht gevoerd 
maar vooral de Britten en Amerikanen bij hun operaties in de gebieden van de 
Middellandse Zee, de Stille Oceaan en hun invasie van Normandië gedemon-
streerd hoe de oorlogvoering in deze drie dimensies zowel strategisch als ook 
tactisch kan worden geïntegreerd.
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Een discussiepunt nog lang na de Tweede Wereldoorlog is echter de vraag in 
hoeverre het strategische bombardement, waaraan zowel Douhet, Trenchard 
als Mitchell zoveel waarde hadden gehecht, in die oorlog aan hun verwach-
tingen heeft voldaan. De mislukking van de Duitsers hiervan was te wijten aan 
een drietal factoren. De eerste was de opbouw van een luchtmacht die hiertoe 
minder geschikt was. De tweede werd gevormd door de fout om, op grond van 
de verontwaardiging van Hitler over een bombardement op Berlijn, de Duitse 
aanvallen op de Engelse vliegvelden te verleggen naar die op de Britse hoofdstad 
zonder dat deze het moreel van de bevolking bleken te breken. De derde bestond 
uit de vastbesloten en accurate luchtverdediging door de Engelsen, die mede 
mogelijk werd gemaakt door de toepassing van radar. Moeilijker te beoordelen 
in de discussie is echter het effect van het aangehouden luchtoffensief van de 
Britten en Amerikanen tegen Duitsland. Het optimisme van Douhet over het 
effect op het moreel van de bevolking bleek ook hier niet te worden bewaarheid. 
Slechts de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki lijken zijn mening op dit 
punt te kunnen bevestigen. De Britse en Amerikaanse bommenwerpers kregen 
echter boven Europa, zoals al op grond van onze eerdere technische analyses 
was te verwachten, grote problemen om zich de jagers van het lijf te houden en 
zagen zich geconfronteerd met aantallen Flak van . tot . stuks toe. 
De verliezen namen in  zelfs zo’n omvang aan dat een bombardementspauze 
moest worden ingelast. Pas door de conversie van een gewone jager zoals de 
Amerikaanse -, ook wel ‘Mustang’ genaamd, tot een luchtoverwichtjager 
voor de lange afstand door hem eenvoudig van afwerpbare brandstoftanks te 
voorzien, werd de Luftwaffe in  in korte tijd uit de lucht gevaagd. De invloed 
van de bombardementen deed zich toen duidelijk op de Duitse oorlogsinspan-
ning gevoelen nadat de productie voordien zelfs nog een toppunt had bereikt. 
Ook de Duitse pogingen om het opdringen van de geallieerden na hun invasie 
van  juni  in Normandië een halt toe te roepen, mislukten volgens Duitse 
bronnen zelf omdat, tengevolge van een stelselmatige vernieling van de spoor-
wegverbindingen door luchtaanvallen, de benodigde troepen steeds niet tijdig 
aanwezig konden zijn.²⁴ De tekorten aan brandstof, mede veroorzaakt door het 
verlies van olievelden, waren door de recente bombardementen zozeer verergerd 
dat zij de superieure Duitse tanks meermalen in hun bewegingen verlamden. 
Volgens Overy in zijn studie Why the Allies won vormde het soms moeizame 
bombardementsoffensief tegen Duitsland uiteindelijk toch een belangrijke factor 
in de geallieerde overwinning.²⁵ Behalve aan de verhouding van de destructie
toegebracht tegen de verliezen geleden moet in de discussie echter ook aandacht 
worden besteed aan het bindingseffect dat de geallieerde bombardementen op 
het Duitse gevechtspotentieel hebben gehad. Grote aantallen manschappen, 
jachtvliegtuigen en een hoeveelheid Flak, volgens Overy meer dan een derde 
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van de totale artillerieproductie, werden tegen het bombardementsoffensief 
ingezet. Vooral de vliegtuigen konden elders node worden gemist. Zo valt op 
hoe de Duitsers aanvankelijk succesvol op alle fronten waren. Dit dankten zij aan 
een geconcentreerd gebruik van tanks met een uitvoerige luchtsteun, die weer 
mogelijk was door het luchtoverwicht boven het front. Aangezien vliegtuigen 
moeilijk permanent ter bescherming boven grondtroepen kunnen patrouilleren 
waren hun pantserdivisies aanvankelijk ook nog rijkelijk van mobiel luchtafweerge-
schut voorzien. Deze situatie wijzigde zich echter in de loop van de oorlog overal. 
De leuze in de bezette landen “Duitsland wint op alle fronten” werd een lege 
propagandaboodschap. De aanvankelijke voordelen van de Duitsers waren nu 
op hun tegenstanders overgegaan. Boven alle fronten zag de Luftwaffe zich in het 
nauw gebracht of moest het laten afweten. De Wehrmacht, die in zijn optreden 
belemmerd werd door de druk van de vijandelijke luchtmacht, gebruikte zijn 
luchtafweer wel met veel succes in een dubbelrol tegen gronddoelen maar kwam 
tegen vliegtuigen aan bescherming tekort. Het ‘tweede front’ waarop Stalin zo 
lang heeft gehamerd om Rusland te ontlasten, had hij in verticale zin dus reeds 
in het bombardementsoffensief gekregen. Dit werd echter niet als zodanig door 
hem onderkend. Moeilijk meetbaar maar psychologisch interessant is ook het 
morele effect dat het monotone gedreun van de luchtarmada’s op weg naar 
Duitsland op de bevolking in de bezette gebieden moet hebben gehad. Dit hele 
gebeuren lag voor de betrokken partijen aan de vooravond van de oorlog echter 
nog in de schoot van de toekomst verborgen. Al zijn de feiten nu wel bekend, 
hun interpretatie kan ook voor de historicus van de toekomst nog een opgave 
betekenen.
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.. Het uiteindelijke doel en de vereisten daarvoor bij een luchtoorlog

Aangezien onze studie is gericht op het tactische niveau als niveau van militair 
handelen wordt hierop in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk opnieuw de 
aandacht gevestigd. Het grootste deel van de geschiedenis van het luchtwapen 
speelt zich af buiten de grens, die werd getrokken bij de vooravond of bij het 
begin van de Tweede Wereldoorlog. Om de luchtoorlog toch zoveel mogelijk 
recht te doen in onze beschouwing wordt deze hier even over deze grens heen 
getild. Uit eerdere opmerkingen valt de conclusie te trekken dat het militair 
optreden in het luchtruim bedoeld is om invloed uit te oefenen op militaire of 
politieke situaties op aarde. In militair opzicht kan dit zowel opgaan voor situaties 
te land als die op zee. 

De vraag kan worden gesteld in hoeverre een optreden van luchtstrijdkrach-
ten ook invloed zou kunnen hebben of krijgen op die twee andere gebieden 
in de inleiding genoemd, namelijk die van de ‘ruimte’ en die van het ‘informa-
tiedomein’, begrepen als de ‘cyberspace’. Gelet echter weer op de opmerking 
daarbij gemaakt dat wel middels maar toch minder op deze gebieden zich tot 
dusverre oorlogshandelingen hebben voltrokken²⁶ wordt deze vraag hier terzijde 
gelaten. Een volgende conclusie, die overigens voor de hand ligt, is dat men 
om invloed uit te kunnen uitoefenen op de situatie te land of op zee over de 
vrijdom van beweging moet beschikken op weg naar en boven het doelgebied. 
Tenzij de partijen in toerusting en dominantie ten aanzien van het luchtruim 
sterk verschillen houdt dit in dat die vrijdom door verrassing, gevecht of door 
ontwijking van gevechtscontact moet verkregen worden. In de tegenwoordige 
tijd men te tegenstander verrassen door gebruik van ‘stealth’ vliegtuigen. Deze 
kunnen, zoals de benaming al aangeeft, ‘steels’ het luchtruim van de tegenstander 
binnendringen, omdat zij door hun vorm en bekleding onzichtbaar voor diens 
waarnemingsapparatuur zijn. Een voorbeeld hiervan vormt de - Nighthawk, 
door de Amerikanen voor het eerst met veel succes in  ingezet bij hun conflict 
met Irak over de annexatie van Koeweit. Verrassing is echter in de geschiedenis 
van de luchtoorlog eerder uitzondering dan regel. Door superieure snelheid 
of vlieghoogte kan de aanvaller tegenweer ontwijken, maar deze voordelen 
bleken in de geschiedenis door nieuwe technologie weer spoedig achterhaald.
Zo wist de Britse - Mosquito in de Tweede Wereldoorlog wel de Duitse 
Messerschmitt  ruim voor te blijven maar slaagde bij de Focke-Wulf  hier 
niet meer in. Stratosfeerbommenwerpers kunnen door hun plafond buiten het 
bereik van luchtafweergeschut optreden maar uiteindelijk niet buiten dat van 

Proefschrift Guy def.indd   381 1-5-2006   20:38:22



������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������
� �����������������������������������������������������������������������������

������������
� ������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
���������

� ���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������

����� ����� �� ��������� ������ ��� ����������

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����� ����������������������� ���������� ���������������������������� ����������
��������������������� ��������������� ������������� ��� ��������� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������� ����������� ������������ �������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����� ������������������������������������������� ��������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

���

������������������������������� �������������������



     

in samenwerking met luchtafweerinstallaties. Onderschepping, verspreiding 
en vernietiging in de lucht zijn niet alleen bij luchtdefensie, maar, zoals we al 
zagen, ook bij luchtoffensief van belang om de weg naar en de ruimte boven 
het doelgebied zo veilig mogelijk te stellen. Offensief en defensief optreden 
kunnen tactische of strategische doeleinden dienen, maar vertonen daarbij 
beide een tactische dimensie wanneer contact met de tegenpartij dreigt of is 
gemaakt. Bij de uitvoering van verschillende taken heeft het eerder genoemde 
hefschroefvliegtuig voor het eerst in Vietnam zijn veelzijdige militaire waarde 
getoond en daarmee een vaste plaats in het wapenarsenaal gekregen. Door zijn 
verticaal stijg- en landingsvermogen op zeer beperkte stukken terrein bleek het 
uiterst geschikt voor landing van troepen, evacuatie van gewonden en inzet 
van commando’s. Door zijn wendbaarheid in horizontale en verticale richting 
en vermogen tot stilstand en achteruitvlucht leent het zich uitstekend voor hit-
and-runacties in licht bebost of in heuvelachtig terrein. Hiervan kan een toestel 
als de ‘Apache’ indrukwekkende staaltjes vertonen. De ‘run’ is na een poging tot 
‘hit’ met zijn boordwapens of raketten overigens wel geboden want het toestel 
is kwetsbaar voor vuur vanaf de grond en eveneens voor straaljagers. Evenals 
bij land- en zeestrijdkrachten vertonen de vormen van tactisch optreden van 
luchtstrijdkrachten de gedaante van tactische systemen. 

.. Tactische systemen bij het gevecht in en vanuit de lucht

Bij het bevechten van het luchtoverwicht op weg naar, boven het doel en even-
tueel op de terugweg zijn de verschillende formaties waarin bommenwerpers 
hun defensief vuur probeerden te coördineren tegen de modernere jagers niet 
toereikend gebleken om deze van zich af te houden. Ook het nachtelijk duister 
bood niet alle gewenste beschutting. Jagerescorte bleek al in  in de Battle 
of Britain een noodzaak. Afgezien van het probleem van de actieradius van het 
kleinere jachtvliegtuig is het een vraag waar de escorteeenheden te plaatsen. 
Bij splitsing boven, onder, voor, achter en aan de zijkanten van de bommen-
werperformatie wordt de escortemacht dermate verdeeld dat deze numeriek in 
het nadeel is tegen een aanval uit een enkele richting. De jagers, die niet in dat 
gevecht zijn gebonden kunnen proberen te hulp te komen, maar dreigen daarbij 
te laat te komen. Door hun post te verlaten stellen zij de formatie aan aanvallen 
uit andere richtingen bloot. Zoals men bij een gevecht te land de infanterie en 
de tanks van de tegenstander probeert te scheiden, doet de verdediger dat na 
onderschepping van een bombardementsgolf. Zo vielen in de Slag om Engeland 
de Spitfires liefst de escortetoestellen aan, minder om ze vernietigen dan wel ze 
te binden en hun benzinevoorraad uit te putten. De minder capabele Hurrica-
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