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Inleiding
Al gauw na de Eerste Wereldoorlog begon het optimisme over de kansen dat een oorlog snel vanuit de lucht
via het bombarderen van de vijandelijke hoofdstad snel kon worden beslist. Nu was er maar één land dat in
de oorlog had geprobeerd dat te doen, namelijk Duitsland. Echter, bombardementen op Londen met
luchtschepen en bommenwerpers hadden niet de overwinning gebracht. Toch wonnen de argumenten van
strategische denkers als Douhet, Mitchell en De Seversky aan kracht naarmate de luchtvaarttechnologie
vorderingen maakte en beproevingen aantoonden dat relatief kleine doelen, zoals schepen, vanaf grote
hoogte konden worden getroffen. Hoe gemakkelijk moest het dan wel zijn een grote stad te treffen. Daarbij
zagen de voorstanders van het strategisch bombardement gemakshalve over het hoofd dat het treffen van
precies die doelen die de vijand het meeste pijn zouden doen of – beter nog – die doelen die het beste in de
eigen politieke strategie pasten, een heel andere kwestie was dan het raken van een stilliggend onverdedigd
schip. Als de vlieger buiten bereik van de luchtafweer wilde blijven betekende dat op grote hoogte vliegen.
Het was daar niet alleen koud, maar ook het zicht op het doel liet vaak te wensen over. Een deel van de
oplossing lag in het ontwikkelen van bruikbare bommenrichtapparatuur, die het mogelijk moest maken de
trefkansen van op grote hoogte afgeworpen bommen groot te maken. Zulk instrumentarium kon ook te pas
komen bij tactische bombardementen, bijvoorbeeld bij het aanvallen van militaire formaties te velde en bij
het aanvallen van schepen.
De vooroorlogse defensie-autoriteiten zagen voor de verdediging van Nederland uiteindelijk maar een
beperkte waarde in de opbouw van een bommenwerperorganisatie. Aanvankelijk zou de Luchtvaartafdeling
van de Koninklijke Landmacht LVA) bij mobilisatie vliegtuigen van de KLM vorderen en deze ombouwen tot
bommenwerpers. Een maximum van drie BomVA’s (bommenwerper vliegtuigafdelingen) was voorzien,
waartoe in 1927 een kern van drie Fokker F.VIIa’s (driemotorig) was aangeschaft. Rond 1935 was dit concept
achterhaald, omdat de ombouw intussen veel te complex was geworden. De drie BomVA’s bleven in de
plannen staan tot 1938 toen twee ervan werden geschrapt en alleen een afdeling T.5 resteerde.1 Anders lag
het in Nederlands-Indië. Bij de Marineluchtvaartdienst (MLD) waren uitsluitend watervliegtuigen in dienst,
primair voor de verkenningsrol, de grotere types secundair geschikt voor het bombardement tegen
vijandelijke oppervlakteschepen, zoals het drijvervliegtuig Fokker T.IV/IVa. Bij de Luchtvaartafdeling van het
KNIL deed vanaf 1937 een ‘echte’ bommenwerper zijn entree, de Martin B-10. Weliswaar was het voor het
KNIL zinloos zich voor te bereiden op een strategisch bombardement tegen Japan – dat zou een
bombardement op Tokio impliceren – maar het tactisch bombardement op met name transportschepen die
een troepenmacht naar de archipel vervoerden, paste naadloos in het strategische denken van de
autoriteiten. De drie militaire luchtvaartorganisaties onderkenden alle dat voor de inzet van hun
bommenwerpers goede richtkijkers onontbeerlijk waren.
In dit artikel richt ik mij op de ervaringen binnen de drie vooroorlogse militaire luchtvaartorganisaties met
bommenrichttoestellen. Twee factoren beperken het onderzoek. Ten eerste waren bommenrichttoestellen
al gauw als geheim geclassificeerd, waardoor vooroorlogse auteurs uit de diensten óf zich uitdrukten in
algemeenheden óf het onderwerp vermeden. In de tweede plaats zijn historici nogal eens afkomstig uit de
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alfa-hoek en minder geïnteresseerd in de techniek van wapensystemen. Bij de selectie van archiefmateriaal
komen technische documenten er dan ook meestal bekaaid af. Waar de tekst onvolledig of gebaat is bij
verduidelijking, hoop Ik dat oordeelkundige lezers mij zulke manco’s willen melden.
Theorie
Allereerst een stukje theorie. Een vanuit een vliegtuig losgelaten bom (meestal een serie) begint met een
valsnelheid nul en een voorwaartse snelheid die gelijk is aan die van het vliegtuig. Onderhevig aan de
zwaartekracht kiest de bom de minste weerstand (de punt naar beneden) en levert voorwaartse snelheid in
ten gunste van valsnelheid, wat vanaf de zijkant gezien een parabool oplevert. Om het doel te treffen moet
de bom ruim voordat het vliegtuig het doel zal passeren, worden losgelaten. De afstand waarop dit gebeurt
hangt af van vlieghoogte, vliegsnelheid en de eindsnelheid van de bom (de aerodynamische eigenschappen
van de bom – de bomfactor – zijn een vast gegeven in de berekening). De hoek tussen de loodlijn vanuit het
vliegtuig en de rechte lijn van afwerppunt naar trefpunt (‘point of impact’) heet voorhoudhoek. Deze hoek
varieert met hoogte en snelheid. De opstelling van de kijker is verticaal en door deze te bewegen rondom
een horizontale as kan via een uitsparing in de vloer zicht op het doel worden verkregen. Een technische
ontwikkeling van de kijker staat later toe de kijker verticaal te houden en de prisma’s aan de onderzijde van
het apparaat te laten bewegen, zodat de waarnemer naar voren en naar achteren kan kijken. De waarnemer
kan dan tijdens de aanvalsrun het doel zien om koers en tijd naar het afwerppunt te bepalen. Hij kan uit een
tabel aflezen welke voorhoudhoek overeenkomt met de gemeten snelheid en de vlieghoogte (de bomfactor
wordt daarin van te voren verdisconteerd). De gemeten (grond)snelheid kan hij bepalen met behulp van de
winddriehoek. Van belang is ook de achterblijfhoek: hiermee kan de eventuele inwerking van de explosie op
het passerende vliegtuig worden berekend en dus vermeden. De achterblijfhoek is afhankelijk van de
vlieghoogte: naarmate de bom langer moet vallen is de achterblijfhoek gemeten vanaf het vliegtuig groter.

De winddriehoek veronderstelt het brengen van de factor wind in de berekening (ik laat de factor
luchtdichtheid terzijde). Zolang de vlieger het doel aanvalt op de windlijn, is het nog simpel: de waarnemer
hoeft enkel de windsnelheid in de vliegsnelheid te verdisconteren.2 Tactisch zou het echter onhandig zijn een
doel steeds op de windlijn aan te vallen; de vlieger wil graag op een zelfgekozen koers het doel treffen en
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moet er dus rekening mee houden dat het vliegtuig en dus ook de bom door de wind wordt afgezet. Dit
probleem kan worden opgelost met de winddriehoek: als de luchtsnelheid, de koers plus de windsnelheid en
-richting bekend zijn, dan kunnen ook de grondsnelheid en -koers worden bepaald, waardoor voor de
drifthoek kan worden gecorrigeerd. De winddriehoek speelt dus niet alleen in de navigatie een hoofdrol,
maar ook bij het bommenwerpen.3

Bovenstaande rekenproblemen kunnen worden onderscheiden in een verticaal deel (het vaststellen van de
voorhoudhoek) en een horizontaal deel (de winddriehoek). Het was zaak een berekening van deze factoren
voor en tijdens de aanvalsrun, waarin de waarnemer de laatste correcties aan de vlieger doorgeeft, te
vermijden. Het was toch al risicovol in de laatste fase voor het afwerpen hoogte en koers te bevriezen, terwijl
het vliegtuig zich binnen bereik van de vijandelijke luchtafweer begaf. Een zo kort mogelijk verblijf boven het
doel dicteerde dus het gebruik van instrumentatie. In de jaren dertig waren er bommenrichttoestellen
beschikbaar die de werklast van de waarnemer sterk reduceerden. Een elektrisch aangedreven motor in het
toestel kon bij een vaste koers van het vliegtuig tijdens de aanvalsrun naar het doel de naderingssnelheid
(gemeten als veranderende hoeksnelheid) automatisch in de richtkijker vasthouden. De kijker bleef dan
automatisch gericht. Rekening houdend met de wind tijdens de valtijd van de bom en de achterblijfhoek,
koos de waarnemer het moment van afwerpen. Als de gegevens alle juist waren ingeschat, dan zou de bom
waarschijnlijker in de buurt van het doel vallen dan op het doel. Een serie zou uiteenvallen ten gevolge van
de spreiding van de bombanen.4 Of het doel schade zou oplopen, hing ook af van de zwaarte van de bom en
dus de explosieve kracht ervan plus uiteraard de afstand tot het doel. De laatste factor wees in de richting
van duikbommenwerpers.
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Tegen bewegende doelen als snelvarende schepen zochten planners de oplossing in een aangepaste
procedure. De beste kansen lagen in de dwarsscheepse aanval met een richtpunt iets voor de boeg. De
vlieger begon met een lijn parallel aan de koers van het schip te vliegen. De waarnemer bepaalde dan drift en
grondsnelheid op een nieuwe koers loodrecht op die van het doel. Ten slotte schatte hij de snelheid van het
doel en gaf hij aan op welk punt de vlieger moest indraaien voor de aanvalsrun. Om de kans op een treffer te
verhogen lag het voor de hand een serie bommen af te werpen.

Vroege bommenrichttoestellen
Al tijdens de Eerste Wereldoorlog beschikte de Gotha G.IV bommenwerper over een groot Goerzbommenrichttoestel met een Zeiss-telescoop met een lengte van een meter. Hoewel het bereik van de
Gotha onderdeed voor dat van de Zeppelin, was de effectiviteit van het vliegtuig stukken beter dankzij de
precisie waarmee het vliegtuig het doel kon aanvliegen en de bommenlast van 500 kg op het doel kon
plaatsen. Het Goerz-richtttoestel was dan ook tijdens de oorlog het beste Duitse instrument in zijn soort.5 De
Vrede van Versailles betekende onheil voor ondernemingen als Goerz. Een fusie met Zeiss volgde in 1926. Al
eerder, in 1921, had Carl Zeiss de marges van het verdrag opgezocht met de vestiging van Nedinsco
(Nederlandse Instrumenten Compagnie) te Venlo. De bekendste Britse uitvinding op dit gebied was de in
1917 door de Britse squadronleader Harry Wimperis ontworpen zogeheten navigraaf (winddriehoek) tevens
bommenrichter (voorhoudhoek). Met dergelijke instrumenten was het mogelijk een relatief snelle en
precieze berekening te maken om het doel met succes te bombarderen en bovendien de blootstelling aan de
vijandelijke luchtafweer te minimaliseren.
In Nederlands-Indië had kapitein-vlieger ir. M.P. Pattist naar het voorbeeld van Wimperis een soortgelijk
toestel ontworpen. Het standaard richttoestel van de LA van het KNIL begin jaren dertig was evenwel
afkomstig van Zeiss en was geïnstalleerd op de DH-9. De Zeiss voldeed matig in geaccidenteerd terrein en
evenmin tegen bewegende doelen, zodat vele waarnemers liever ‘op hun gevoel’ bombardeerden dan dat zij
op de berekeningen van het toestel vertrouwden.
Bij de LVA in Nederland was een in 1917 door de reserve-officier ir. N.E. Groeneveld Meijer ontworpen
bommenrichttoestel in gebruik. Frits Gerdessen heeft over dat toestel een uitvoerige beschouwing in dit blad
gepubliceerd. “Alvorens de bom(men) af te werpen moest de waarnemer de vlieghoogte op het apparaat
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instellen en de grondsnelheid bepalen. Aan te nemen valt dat aan de kijker enkele rekenapparaten waren
aangebracht (een variant op de rekenschijf of schuif), die de waarnemer moest bedienen en/of instellen.
Vermoedelijk werd de luchtsnelheid met behulp van een winddynamo gemeten en in het apparaat ingevoerd.
De waarnemer hoefde dan alleen nog vóór het afwerpen het doel in het vizier te houden waarbij het apparaat
automatisch koerscorrecties aan de vlieger doorgaf.”6 De stand van de kijker gaf de waarnemer aan of hij
meer stuurboord of bakboord moest aanhouden. Blijkbaar was het instrument in de praktijk te gevoelig – het
had onder andere kwetsbare kwikschakelaars – waardoor het nogal eens weigerde. Helaas bestaat er geen
technische documentatie van het apparaat meer, zodat we nooit zullen weten hoe het precies werkte. Wel
staat vast dat het zoveel mogelijk elektrisch werkte (Groeneveld Meijer was elektrotechnicus) en dat
waarschijnlijk de bommenklemmen met behulp van elektrisch ontstoken explosiepatronen werden
ontgrendeld. De ontwerper diende in de Verenigde Staten een patentaanvraag voor een ander type in; deze
werd in augustus 1924 toegekend.7 Als opvolger van de oorspronkelijke versie diende een toestel van
Nedinsco. Kapitein-waarnemer J.G.W. Zegers, het tactische brein van de LVA, had een navigraaf, ontworpen
door de Franse marineofficier Yves le Prieur, aanbevolen. Dat apparaat achtte Zegers kennelijk beter dan de
Nedinsco. Wellicht daarom had hij er in 1934 een instrument aan toegevoegd waardoor het beter geschikt
werd.8
De MLD gebruikte een apparaat ontworpen door de gepensioneerde luitenant ter zee 1ste klasse A.E.G. Post
Uiterweer. De schrijver van een artikel in het blad De Auto dat aan dit toestel aandacht wijdde, betreurde dat
de werking van het apparaat van Post Uiterweer, dat zou zijn gefabriceerd bij het ‘Torpedo-atelier’, niet
geheim was gebleven, want het toen bekende ‘Zeiss Libellen-Lotgerät’ zou erop zijn gebaseerd.9 Dat
apparaat richtte over een in de kijker vastliggende lijn, de kijkeras, die zichtbaar werd bij het richten over een
luchtbelletje in een waterpas, de ‘Fokus-Libelle’. Ook luitenant ter zee 1ste klasse J.S.C. Olivier oppert dat
Zeiss dit principe van Post Uiterweer had afgekeken, zij het dat Zeiss de werking had vervolmaakt. Zo
corrigeerde de versie van Zeiss automatisch voor zijwind en helling van het vliegtuig. Ook werd de benodigde
meettijd tot het doel automatisch aangegeven doordat de wijzer van de stopwatch die was ingesteld op de
valtijd van de bom, aan het einde van meettijd een duidelijk signaal triggerde.10 Bij gezamenlijke proeven van
de LVA en de MLD bleek een vergelijking tussen de apparaten van Groeneveld Meijer en Post Uiterweer ruim
in het voordeel van dat van de laatste uit te vallen. Het was goedkoper, corrosiebestendig, simpeler van
constructie en zou in de tropen beter voldoen.11
In 1928 stelde luitenant-ter-zee 1ste klasse C.A. Weemhoff belangeloos een instrument ter beschikking dat
‘beoogde om bij het werpen van bommen uit vliegtuigen op bewegende doelen alle hiervoor noodzakelijke
correcties nagenoeg automatisch in den bommenrichtkijker in te voeren, zoodat aan het bommenwerpende
vliegtuig algeheele vrijheid van aanloop-koers van het doel werd verschaft. De eenige manipulatie welke bij
gebruik van het instrument noodzakelijk blijft, is alsdan het houden van den koersschijf van het instrument
op den koers van het vliegtuig, welke handeling zoo eenvoudig is, dat zij door ieder willekeurig lid van de
bemanning kan worden verricht. Het instrument was dan ook bedoeld als aanvulling op den
bommenrichtkijker voor grootere vliegtuigen met een bemanning van minstens 3 personen en uit dien
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hoofde grootendeels van belang voor den Marinevliegdienst in Nederlandsch-Indië.’12 Details omtrent de
werking ontbreken. Het zou interessant zijn te weten of het instrument van Weemhoff hetzelfde is als dat
van Zegers.

Nedinsco met aangekoppelde
navigraaf, foto via Frits Gerdessen

Bommenrichttoestellen, vanaf de tweede helft van de jaren dertig
Bij de LVA kwam in 1939 het Lotfernrohr 2C van Nedinsco in gebruik. Deze richtkijker werd trillingvrij op een
bodemluikje van de Fokker T.5 bevestigd. Om de vizierlijn van de kijker altijd verticaal te laten staan was de
glasplaat met de kruisdraden cardanisch opgehangen. Daarop liepen naast de verticale kruisdraad extra
horizontale. De kijker had een zichthoek van 26° en een vergroting van 1,8. Het lineaire blikveld op een afstand
van 1000 meter was 460 meter. De zichthoek was instelbaar van 57,5° naar voren tot 5° naar achteren. Bij het
aanvliegen van het doel moest de waarnemer steeds het doel op de verticale kruisdraden houden. Het
apparaat mat zelf de drift. Wel moest de waarnemer de grondsnelheid berekenen door de verschuiving van een
bepaald object (bijv. een markant punt vóór het doel) van kruisdraad tot kruisdraad met een stopwatch te
meten. Het resultaat van de snelheidsmeting werd op een trommel met grafieken ingesteld, waarna de
voorhoudhoek werd afgelezen en ingesteld. De bommen werden geworpen als het doel in het dradenkruis was
gekomen. De waarnemer kon de achterblijfhoek en de snelheid van het vliegtuig eveneens op de kijker
instellen. Als het vliegtuig niet voor bommenwerpen werd ingezet, kon de kijker worden opgeborgen tegen de
rompzijwand; de kijker belemmerde de waarnemer in zijn bewegingen als hij bijvoorbeeld moest schieten.13
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Bomafvuurkastje T.5.

Namens het ministerie van Marine bezocht officier-vlieger 1ste klasse J.W.F. Bakker vanaf 1936 regelmatig de
Dornier-fabriek te Friedrichshafen in verband met de aankoop van de Do-24 vliegboot. Hem werd daar de
Oostenrijkse Goerz type R getoond, het bommenrichtapparaat dat de Luftwaffe ook gebruikte. Onder de
indruk van de kwaliteiten ervan kocht de marine de Goerz aan, niet alleen voor de Do-24, maar ook voor de
T-IVa.14 Ik veronderstel dat de LA in het kielzog van de MLD het toestel voor de Martin B-10 bestelde. De
Goerz zou dan de Zeiss vervangen, het standaard richtapparaat van de LA. De eerste B-10’s waren echter nog
geleverd met het weinig verfijnde Amerikaanse Estoppey-toestel teneinde de vliegtuigen zo snel mogelijk
operationeel te krijgen.15
Vanaf 1937 deed de LA met de B-10 al de eerste bomoefeningen op varende marineschepen. Omdat de
Martin de beste prestatie op 3.000 meter hoogte leverde, was het zaak ervaring in navigatie op die hoogte
op te doen. Die werd opgedaan bij de KNILM (de pendant van de KLM) waar de plaats van de tweede vlieger
op de lange trajecten, zoals bijvoorbeeld naar Australië, door LA-vliegers werd bezet. Vaak ontbrak op zulke
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trajecten vanwege een wolkendek zicht op de grond. Bosgebieden en zee gaven nauwelijks oriëntatiepunten,
dus kwam het aan op koersvliegen na vaststelling van drift en grondsnelheid. In de B-10 hielpen
radiopeilingen op twee of meer stations bij tussentijdse updates van de positie. De radio met lange golf
diende voor deze peilingen en daarnaast voor het ontvangen van weerberichten en voor het uitwisselen van
tactische berichten. De radio met korte golf maakte de onderlinge communicatie in de formatie mogelijk.16
In 1938/1939 werd de officiële ML-doctrine17 voor het bommenwerpen vastgesteld. De meest waarschijnlijke
doelen zouden de Japanse transportschepen met een aan boord een troepenmacht zijn. Een V-formatie van
drie vliegtuigen met elk 2 x 500 kg of 3 x 300 kg bommen zou zo’n schip in een rustige daling van 5000 naar
4000 m aanvallen, waarbij twee van de drie toestellen waren uitgerust met de moderne Goerzbommenrichtkijker type R. Testen wezen uit dat de kans van tenminste één treffer 80% was tegen een
stilliggend schip van 10.000 ton en 40% indien het schip manoeuvreerde.18 Het Goerz-sight woog 22 kg en
kon in korte tijd in elke B-10 worden ingebouwd. Het toestel bestond uit een kijker en een elektrisch
bediende drijfwerkkast. Het was bruikbaar op hoogtes tussen 500 en 6000 m en bij snelheden tot 600 km/u
(330 kts). Het kon zowel automatisch (mits elektrisch gevoed) als manueel (afwerpen met de hand) worden
gebruikt. Als het doel eenmaal was ingesteld, was een blindworp mogelijk. De drift kon van -30° tot +30°
worden ingesteld. Het objectief liet een vergroting van 1,5 toe, het gezichtsveld 30°. Verschillende
bomsoorten konden worden afgeworpen, daartoe dienden twee knoppen om de achterblijfhoek in te stellen.
Een elektrisch bomafvuurkastje maakte de instelling van ‘bom voor bom’ danwel ‘in serie’ mogelijk. De
intervallen bij ‘in serie’ waren instelbaar, evenals het afwerppunt vóór het doel.19

Goerz, type R, foto’s Anne Tjepkema, plaats
Traditiekamer MLD
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Nedinsco, foto via Frits Gerdessen
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Het Norden-toestel
Het meest bekende bommenrichttoestel van de Tweede Wereldoorlog was de Norden. De ontwerper en
fabrikant, Carl L. Norden, was een Nederlander geboren in 1880 in Semarang. Hem wordt vaak de Zwitserse
nationaliteit toegedicht, mogelijk omdat hij zijn ingenieursdiploma in Zurich had behaald (1904) en/of omdat
zijn zakenpartner een Zwitserse kolonel, genaamd Theodore Barth, was.20 Norden werkte bij onder meer vier
jaar bij Sperry aan scheepsgyrostabilisatoren en begon in 1915 zijn eigen ontwerpbureau, voornamelijk met
opdrachten van USNavy. In 1923 begon hij aan het ontwerp van een bommenrichter waarvoor hij vijf jaar
later een opdracht voor 40 stuks kreeg. Hoewel het product van Norden niet perfect was, voldeed het beter
dan het concurrerende Sperry-sight. Norden werd dan ook de preferente leverancier van de marine, in 1934
gevolgd door het Army Air Corps (AAC). Daartoe moesten de systeemeisen wel worden aangepast, want de
marinedoctrine schreef bombardementen vanuit vliegboten vanaf veel lagere hoogten voor. Het voordeel
van de maritieme oriëntatie was wel dat het ontwerp gericht was op aanvallen op varende schepen. Op
Hawaiï waar de enige waarschijnlijke doelen vijandelijke schepen waren, kwam die kwaliteit goed van pas.21
In 1938 had een zekere Herman Lang, een Duitser in dienst van de Carl L. Norden Company, bij een bezoek
aan zijn vaderland de werking van het toestel al de militaire autoriteiten prijsgegeven. Het bleek de Duitsers
dat zij identieke principes voor hun eigen bommenrichtapparatuur hanteerden, met uitzondering van de
complexe interactie tussen het toestel en de autopilot tijdens de aanvalsrun. De Amerikanen ontdekten in
een later stadium dat Lang een spion was, maar handhaafden de geheimhouding rond de Norden. Herhaalde
verzoeken van de Britten om informatie rond de werking van de sight stuitten dan ook op weigering.22 Toen
de Royal Air Force in 1941 de beschikking kreeg over een twintigtal B-17’s, waren de Norden-sights
vervangen door exemplaren van Sperry.23

20

E.R, Johnson, ‘Illuminati: The US Army Air Corps’s “Bomber Mafia” of the 1930s’, Skyways (Jan 2004) 26. Zie ook Loyd
Searle, ‘The bomb sight war: Norden vs. Sperry’, IEEE Spectrum (Sept. 1989) 63, 64.
21
Wesley F. Craven en James L. Cate (red.), The Army Air Forces in World War II, Vol One, Plans and Early Operations
(Chicago: The University of Chicago Press, 1948) 598-599.
22
en.wikipedia.org/wiki/Norden_bombsight, geraadpleegd op 26 jan 2016.
23
Craven, The AAF, 601.
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Norden Mk XV

Norden Mk XV in de neus van een B-25
n

11

Bewaking van de Norden op de Beechcraft AT11 (trainer)

De geheimhouding was ook door Barth aangewakkerd. Foto’s waren taboe, waarnemers moesten een
plechtige belofte afleggen nooit de werking van het toestel prijs te geven (‘if need be with my life itself’) en
de ‘football’ werd na elke vlucht gedemonteerd en naar een ‘Norden Lockup’ gebracht. Veelgehoord was de
mythe dat met behulp van de Norden een bom vanaf 20.000 voet in een ‘pickle barrel’ (augurkenton) kon
worden gemikt.24 De behoefte van het AAC aan zo’n toestel was groot, omdat de doctrine voorschreef dat er
bij daglicht moest worden gebombardeerd, wilde men enige voorspelbare precisie kunnen bereiken. Bij de
berekeningen ging het om de ‘circular error probable’, de cirkel rond het doel waarbinnen de helft van de
bommen valt. Bij de AAC meende men zelfs dat 90% van de bommen binnen 1000 voet van het ‘mean point
of impact’ (MPI) zou vallen. Aldus kon men precies berekenen welk tonnage aan bommen nodig was om het
doel te vernietigen. Omdat de bommenwerpers minstens zo snel waren als de vijandelijke jagers, leek
escorte van eigen jagers onnodig.25
Een opvallende toepassing van het Norden-sight vond plaats in juli 1944 binnen IX TAC (Tactical Air
Command) dat werd gecommandeerd door generaal-majoor Pete Quesada. De jager-bommenwerpers van
zijn commando, zoals de P-47 Thunderbolt en de P-38 Lightning, leenden zich niet voor het gebruik van de
Norden. Verbindingseenheden uitgerust met de MEW-radar (microwave early warning) gaven de positie van
de doelen via de radio aan de vliegers door. Deze radar had een groot bereik maar schoot tekort in precisie.
De luchtdoelartillerie gebruikte de SCR584-radar die was geoptimaliseerd voor de korte afstand. Door deze
twee systemen te koppelen ontstond een radar met het beste van twee werelden. De verbindelaars van
Quesada deden nog een stap door er het Norden-sight aan te koppelen. De vlieger gaf dan zijn luchtsnelheid,
hoogte en wind door aan de radar operator op de grond. Deze ‘bewoog’ vervolgens de telescoop van de
Norden over de kaart en gaf aan de vlieger door wanneer hij zijn bommen kon loslaten. Dit tegendraadse

24
25

Searle, ‘Norden vs. Sperry’, 63-64.
Johnson, ‘Illuminati’, 27-28.
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gebruik van doel naar vliegtuig in plaats van van vliegtuig naar doel sorteerde na enkele proefnemingen
effect.26
Oordelen over Norden en Goerz
De Norden werd niet aan het buitenland geleverd, maar toch kreeg de ML dat apparaat in handen, als gevolg
van de ‘noodtoewijzing’ van zestig B-25C’s in 1942. Die toestellen werden van de USAAF-productielijn
betrokken en waren dus voorzien van elektrische bedrading etc. voor de Norden. Vandaar dat de ML in de
beginperiode van de B-25 enkele maanden met de Norden heeft geoefend. Later bestelde toestellen waren
bedraad voor de Sperry.
Het sight van Sperry buiten beschouwing latend, rijst de vraag of het Goerz-R toestel vergelijkbaar was met
het befaamde Norden-sight. Twee vlieger-waarnemers van de Militaire Luchtvaart van het KNIL getuigden
van de superioriteit van de Goerz vis-à-vis de Norden. In een brief aan Gerard Casius27 zegt A. (Guus)
Moorrees: “The Norden bombsight needed minutes! You were very vulnerable to AA. And you had to
stabilise beforehand the gyros which took some 6-10 min, done 15-20 min before target! We hated the thing
in the B-25’s, ’42-’44. I had to repeat an attack 3 times (different altitudes) once, because the “new”
bombardier forgot to switch on one of the number of switches. The Goerz was far simpler and we had far
better results….Fiedeldij, in charge of the bombing instruction and working on the ballistics and equipment,
was a very clever man.28 Apart from the bombsight all what was needed electric power to run the motor in it,
and the connection to the electric bomb release system. The American “intervalometer” (to space the
sequence of release of the bombs) was removed – not enough choice of spacing to get a pattern of bombs.
An ML constructed device which was coupled to an “Austin 7 motorcar speedometer” was installed. The
bombardier through a “rheostat” (variable resistance) knob could drive the speedometer to different speeds
(a small electric motor drove the speedometer). The electric motor driving the speedometer was also driving
a “contact disc (?)” to activate bomb release. The speed of the electric motor (indicated by the speedometer)
was therefore adjustable determining the spacing of the bombs. The speedometer reading and the clicks of
the release mechanism (without bombs) before bomb loading, had to be checked every time against a
stopwatch. It needed always cleaning of the electric contact points before bomb loading (humid tropic). All
Fiedeldij’s + ML technical staff invented. The whole mechanism was set in motion before the bombardment
and the Goerz would trigger off the release current through the “rotating contact disc”, spacing the bombs
across the target as required. A table of aircraft speed vs speedometer speed etc, (not very clear to me now)
was carried next to the speedometer (= interval indicator). The Goerz released automatically the bombs
through this “spacing system”. All what the last action of the bombardier was follow the target through the
crosshairs in the telescope and when all data had been preset regarding bombs in the Goerz, the bombs
would hit the target. “Manual” activation of bomb release was also provided on the Goerz. There was a
“salvo” release, a mechanical to drop all bombs at once (sequence lowest to highest bomb in bomb bay) in
case of electrical failure or emergency….The Goerz was excellent but it required voice communication. The
bombardier would tell the pilot the general direction of the target or vice-versa.”

26

T.A. Hughes, Over Lord, General Pete Quesada and the Triumph of Tactical Air Power in World War II (New York: The
Free Press, 1995) 185-188.
27
Brief A. Moorrees dd 16 juli 1990. De tekst is met taalonvolkomenheden overgenomen.
28
Eerste luitenant B.J. Fiedeldij was van origine artillerie-officier en ten tijde van de invoering van de B-10 commandant
van de Waarnemersschool.
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A. Moorrees
Moorrees’ bevindingen werden bevestigd door Jan Staal, kapitein-vlieger-waarnemer in de periode 19401944.29 ‘Je kon op twee manieren afwerpen. a) Door op de afwerpknop te drukken. b) Door een pal om te
leggen ca 12 sec voor afwerppunt, dan zorgde het apparaat er zelf voor. Tenminste als de bomdeuren open
waren. Het koppelen aan de automaat acht ik onwaarschijnlijk. Dit is die automatische afworp.
Minstens 15 sec
12 sec of minder
Doel oppikken en in de
Afworppal om, de rest doet de
Loslaatpunt….doel
kruisdraden houden. De motor
Goerz zelf.
in het apparaat neemt de
beweging van het hoekverschil
over.
Het ding was snel. Een kwestie van seconden. Geen tijd voor flauwsies. Automaat inschakelen en na “bombs
away” uitschakelen om dienstig weg te wezen. Voordeel van Goerz boven Norden en Sperry was de korte tijd
voor rechtuit vliegen. Inderdaad Kiri-Kanan.’30
Conclusie
De Nederlandse militaire luchtvaartorganisaties gebruikten in het interbellum moderne
bommenrichttoestellen. Uit de door mij onderzochte gegevens blijkt weinig onderlinge uitwisseling teneinde
29
30

Brief aan Gerard Casius dd 10 augustus 1990.
Links en rechts werden over de intercom vanwege de grotere duidelijkheid in het Maleis aangegeven.
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bijvoorbeeld tot gezamenlijke aankopen, opleidingen en materieelvoorzieningen te komen. Evenmin lijkt
sprake van een ‘leereffect’ door een uitwisseling van ervaringen. Wel werkten de LVA en de MLD samen in
beproevingen van het toestel van Groeneveld Meijer versus dat van Post Uiterweer. Ook volgde de ML-KNIL
de aankoop van de Goerz sight na van de MLD. Over het hulpapparaat dat Zegers toevoegde aan de Nedinsco
en het hulpapparaat van Weemhoff is niets bekend. De drie diensten kenden het onderstaande verloop in
het gebruik van de bommenrichttoestellen.
LVA/ML

Groeneveld
Meijer

Nedinsco
(C.5. C.9, C.10)

MLD

Post Uiterweer

LA/ML-KNIL

Pattist/Wimperis

Nedinsco
(Do-Wal, T.IV)
Zeiss
(DH.9)

Zeiss
Lotfernrohr 2C
(T.5)
Goerz
(Do-24, T.IVa)
Estoppey
(B-10 a.i.)

Sperry
(Catalina)
Goerz
(B-10)

Norden en
Sperry
(B-25)

Het meest intensief maakte het KNIL gebruik van bommenrichttoestellen door te oefenen tegen varende
schepen. Weliswaar was de LA van de drie diensten als laatste begonnen met bommenwerpen, maar deze
achterstand werd in de tweede helft van de jaren dertig snel ingehaald. Tijdens de oorlog tegen Japan
gebruikte men met succes het Goerz sight. Operationele vliegers achtten het superieur aan het toestel van
Norden. Dat is opmerkelijk, omdat de Amerikaanse luchtmacht dat toestel met een hoge mate van
geheimhouding omgaf en de export ervan belemmerde.

Opmerking auteur: veel dank aan Gerard Casius en Frits Gerdessen voor hun commentaar en het beschikbaar
stellen van het nodige archiefmateriaal
Commentaar: ac.tjepkema@gmail.com
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