FAQ NEIAF / ML-KNIL 18Sq
01 Aircrews 1943-1945
FAQ NEIAF / ML-KNIL 18Sq is een rubriek, waarin veel gestelde vragen beknopt worden beantwoord. FAQ is de
afkorting van Frequently Asked Questions. Er zijn twee soorten FAQ’s:
- vragen over de doel, werkwijze, activiteiten etc. van “Stichting Kinderen van…”. Daarvoor kunnen de lezers contact
opnemen met het bestuur via de geëigende weg;
- vragen over feiten uit de geschiedenis van 18Sq ML-KNIL. Die worden in deze rubriek FAQ behandeld.
Deze laatste is een tweetalige rubriek onder redactie van Guus van Oorschot en Coert Munk, bijdragen en suggesties
zijn van harte welkom.
FAQ NEIAF / ML-KNIL gives answers on frequently asked questions. There are two kinds of FAQ’s: those on the goal,
activities etc of the “Children of 18Sq…” foundation and those on facts and figures on 18Sq ML-KNIL. The facts and
figures are published in Dutch and English, compiled and edited by Guus van Oorschot and Coert Munk. Suggestions
for FAQ items are always welcomed!

VRAAG / QUESTION
Hoeveel vliegend personeel heeft het 18Sq in de periode januari 1943 tot en met april
1945 in dienst gehad.
How much flying personnel served in 18Sq between January 1943 and April 1945.
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ANTWOORD / ANSWER
Met een betrouwbare zekerheid kan gesteld worden dat het minimaal 721 personen
zijn geweest, inclusief het R.A.A.F. personeel. Het maximum zal echter niet veel hoger
liggen. Een nadere analyse:
De Operationele dagboeken van 18 Squadron (NEIAF) geven bij de beschrijving van
de opdrachten niet altijd de volledige bemanningen op. Ook het R.A.A.F. supplement
is niet volledig. Er zijn ruim 900 genummerde opdrachten uitgevoerd, met ruim 2.400
sorties. Van deze ruim 900 genummerde opdrachten zijn slechts 339 Intelligence
Rapporten geschreven, waardoor een volledige controle niet mogelijk is.
Bij de gevlogen opdrachten wordt zeker 90 procenten de namen wel genoemd. De
kans lijkt klein dat in het ontbrekende deel nog nieuwe namen zullen voorkomen.
Vandaar de stelling dat het aantal operationele personeel niet veel hoger zal liggen
dan deze 721.
In onderstaand overzicht zijn in eerste instantie alle in de opdrachtbeschrijvingen
voorkomende namen geteld. Gevolg is dat in de overgangsperiodes de namen dubbel
kunnen voorkomen. In het eindoverzicht zijn deze dubbeltellingen eruit gehaald.
With a reliable security, it can be stated that there have been at least 721 Aircrew
members, R.A.A.F. members included. The maximum however, will not be much higher.
A further analysis:
In the 18 Squadron NEIAF’s Operational Records, not all names of crews involved are
mentioned. The R.A.A.F. supplement as well is not complete. There are over 900 numbered Mission Orders, with over 2.400 sorties. More than 900 of these Orders are numbered but 339 Intelligence reports were written, ergo a full control is impossible.
However, in all flown missions sure 90 percent the names are known. Chances are
slim that the missing part will contain new names. Hence the statement is that the
number of operational staff is not much higher than this 721.
In the overview below are initially in the command descriptions all common names
counted. A result is that the transitional periods in the names double can occur. In the
end these are overview doubles taken out.
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Aircrews 18 Squadron 1943-1945 in wartime
1943

1944

1945

1943-1945

Pilots, First and Second

No. Sorties
907

Aircrew
103

No. Sorties
1340

Aircrew
115

No. Sorties
171

Aircrew
53

Total Sorties
2418

Total Aircrew
185

Navigators, Bombaimers

888

121

1320

66

158

27

2366

159

Radiotelegrafist

881

105

1300

77

159

31

2340

156

Gunner

846

108

1318

84

158

28

2322

Tailgunner

36

30

1148

59

156

33

1340

172

Total

221

467
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