
Uit de Staat van Dienst, zoals die door het Ministerie van Defensie 
over Adrianus Manschot (geboren 10-05-1916 te Jaarsveld) is 
verstrekt aan de heer J.A. van Vliet, is onder meer te lezen dat 
Adrianus met ingang van 1 februari 1942 als dienstplichtige in 
Nederlands-Indië geplaatst was, als militie-sergeant-vlieger. Later die 
maand vertrok hij naar Australië. In april bevond hij zich in de 
Verenigde Staten, waar hij met ingang van 15 maart 1943 was 
benoemd en aangesteld tot officier-vlieger der derde klasse 
Koninklijke Marine Reserve Tijdelijk Verband. Op 31 mei kwam hij 
aan in Canada, waar hij bij de opleiding RAF te Mitchel werd 
geplaatst.  

Bron: archief J. van Vliet. 

Op 19 september kwam hij aan in Engeland, waar hij met ingang van 1 november 1943 gedetacheerd 
werd bij het 320 Squadron. Met ingang van 10 augustus werd hij gedetacheerd naar de K.L.M., maar 
met ingang van 12 oktober 1944 was hij weer terug bij het 320 Squadron. Over dit Squadron heeft de 
heer Geldhof een uitgebreid werk geschreven (Geldhof 2006). Het onderstaande overzicht is geheel 
gebaseerd op dit werk.  

Het 320 Squadron werd kort na de Duitse inval in Nederland gevormd. Dit gebeurde in Engeland, 
waar vliegers van de Marine Luchtvaartdienst naar uitgeweken waren. Er werden twee Nederlandse 
eskaders gevormd, die op 2 augustus 1940 de aanduidingen No. 320 (RDNAS) Squadron en No. 321 
(RDNAS) Squadron ontvingen. Hierbij staat RDNAS voor Royal Dutch Naval Air Service. De 
squadrons waren vanaf dat moment RAF-squadrons, maar met een Nederlandse identiteit. De 
squadrons werden aangevuld met Engelandvaarders en militair personeel uit Nederlands-Indië.  

Ook in de tijd na de geallieerde invasie was het 320 Squadron actief. Boven Frankrijk, België en 
Nederland werd een groot aantal missies uitgevoerd, waarbij onder andere brandstofdepots, bruggen 
en munitiedepots het doelwit waren. Adrianus Manschot voerde vooral in deze tijd vluchten uit. Hij 
werd in juni 1944 door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina gedecoreerd met het Bronzen Kruis. Hij 
was op dat moment officier-vlieger der derde klasse KMR TV. Met ingang van 16 september 1944 
was hij overigens benoemd en 
aangesteld tot officier-vlieger 
der tweede klasse KMR TV.  

 

 

 

 

 

A. Manschot 6de van links. Bron: Geldhof 
2006.                   

 

 



Uitleg crew rechts A. Manschot naast persoon met pijp.Bron: 
Van der Kop 1975. 

In februari 1945 voerde het 320 Squadron 
missies uit boven Nederland en Duitsland. 
Er werden inmiddels veel vluchten 
uitgevoerd vanuit Vlaanderen.  

Op 9 februari waren Britten en Canadezen 
bezig met een offensief bij het Duitse 
plaatsje Geldern. Zij verzochten dringend 
om luchtsteun. Van de 42 Mitchell-toestellen 
die hiervoor bijeengebracht werden, waren 
er 17 van het 320 Squadron. Bij het 
opstijgen moest men door een wolkendek 
heen. Dit was niets nieuws voor de piloten, 
maar tragisch genoeg botste een vlak nadat 
men boven de wolkenlaag uitkwam, een 

kwartier na de start, een toestel met de neus tegen de staart van het leidende toestel. Het eerste 
vliegtuig verloor zijn rechtervleugelhelft en stortte neer, waarbij twee van de vier bemanningsleden 
nog op tijd het vliegtuig konden verlaten en zich met hun parachute in veiligheid konden brengen. Het 
leidende vliegtuig, met officier-vlieger Adrianus Manschot als commandant, 
was direct neergestort. Hierbij kwamen hij en de drie andere bemanningsleden 
om het leven. Dit gebeurde bij de Vlaamse stad Tienen/Tirlemont. 

Speciale dank aan de heer Geldhof voor zijn vriendelijke toestemming om zijn 
werk voor het bovenstaande overzicht te mogen gebruiken. 

                                                    Adrianus Manschot is herbegraven op 29 november 1946 
                                                                              om 9.00 uur in de ochtend op Rusthof in Leusden 
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