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Sir Winston Churchill:
Het beste argument tegen democratie is een vijf minuten durende gesprek met de gemiddelde kiezer.
The best argument against democracy is a fiveminute conversation with the average voter.

Van de Redactie
Door: Rick Franke

U leest de zevende editie van de Contrails Online.
80 jaar geleden gevoelde Nederland de dreiging van de
oorlog. Daarover in de volgende editie meer. Komende
week herdenken wij de gevallenen In de oorlog en is het 75
jaar geleden dat wij door de geallieerden zijn bevrijd. In
deze editie leest u allereerst de aankondiging van onze eerder opgenomen toespraak die op 4 mei vanaf 20:00 uur op
YouTube te bekijken is. De link staat in dat artikel.
Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is ondervond de Nederlandse bevolking in de oorlogsjaren. Momenteel ervaren wij ook een verminderde vrijheid van handelen en sociale interactie. Het is niet te vergelijken met een oorlog
maar ik vind het wel bizar dat het samenvalt met dit lustrum. De focus van ons museum ligt op Haarlemmermeer en omstreken. Daarom hier een verhaal over de
bevrijding van Haarlemmermeer .Dan treft u een wat lichter onderwerp. Vliegtuigen Hadden in de Tweede Wereldoorlog vaak versieringen op de neus, de zogenaamde “Nose Art”.
CRASH wenst u veel leesplezier en graag tot spoedig als wij weer open mogen.

Rick Franke
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder
voorafgaande toestemming. Alle verzoeken moeten aan de uitgever worden gericht.

Museumadres:
CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45.
Fort bij Aalsmeer,
Aalsmeerderdijk 460,
1436 BM Aalsmeerderbrug,
Tel.: 0297-321408,
b.g.g.: 0297-530667.
Openingstijden:
Gesloten t/m 31 mei 2020
zaterdag
11:00 - 16:00
woensdag
13:00 –16:00
2e zondag van de maand 11:00—16:00
Toegang:
Volwassenen
Kinderen 6-12
Groepen op afspraak

€ 5,00
€ 2,00

Website: www.crash40-45.nl.
webmaster: Rick Franke
Contrails online redactie:
Samenstelling:
Rick Franke,
Hoofdredacteur:
Leslie van der Schaaff.
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het magazine Contrails en heeft u en één introducee gratis toegang tot ons museum.
Donateur worden? Klik hieronder
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Dodenherdenking
Op 10 mei aanstaande is het 80 jaar geleden dat de
Duitse Wehrmacht ons land overviel. Dan is het op 5
mei het 75 jaar geleden dat wij werden bevrijd van die
Duitse overheersing. Dit jaar zijn er helaas geen mogelijkheden hier gepast bij stil te staan.
We maken wel een uitzondering voor de dodenherdenking op 4 mei. Omdat de dodenherdenking bij ons
‘Missing Man Salute’ monument dit jaar niet met fysiek
publiek kan worden gevierd, hebben wij de toespraak
eerder gefilmd. De toespraak zal op 4 mei om 20:00 uur
op onze website, onze Facebookpagina en onze YouTube site te bekijken en beluisteren zijn. Op 5 mei vinden
er geen activiteiten plaats en is ons museum helaas
gesloten.
U ziet hier een aantal foto’s van de opname actie op 27
april 2020.
KLIK HIER om de toespraak te beluisteren en bekijken

Raph de Wolf houdt de toespraak namens CRASH en Rick Franke filmt
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Het besef van vrijheid
Zelfs de mensen die niet zijn afgevoerd naar werkkampen of
erger, hadden thuis slechts een beperkte vrijheid. Men had
geen vrijheid van meningsuiting, geen bewegingsvrijheid, geen
vrijheid van handelen. Eenieder moest doen wat hem of haar
werd opgedragen. Wat een vrijheid hebben wij nu gelukkig!

Het lijkt zo vanzelfsprekend, vrijheid! Maar toch blijkt
vandaag de dag dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is.
Dat wij al 75 jaar zonder oorlog leven in ons mooie land
is een mijlpaal die gevierd moet worden, maar dat kan
nu niet op de uitbundige wijze zoals wij allen die voor
ons zagen. Geen menigte vrolijke mensen, geen feest,
geen defilés of optochten. De ons nu in Nederland opgelegde vrijheidsbeperkingen zijn niets ten opzichte van
een land dat 75 geleden nog onder controle van een
vijand stond en die daarbij onderscheid maakten tussen
verschillende soorten burgers.

Wij mogen tegenwoordig vrijuit het verhaal doorvertellen
van wat er in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden.
Wij mogen ter illustratie objecten tonen uit die tijd. Wij mogen
er over schrijven in alle vrijheid. Wij mogen iedere dag vieren
dat wij vrij zijn ook al kan dat momenteel niet zoals wij dat
graag zouden willen. Blijft dat wij onze vrijheid in ons hart kunnen vieren. Dat zijn wij allen verplicht aan de mensen die voor
ons hebben gestreden en daar het leven bij hebben gelaten.
Ons motto: Leren niet te vergeten en niet vergeten te leren.

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45
schenkt in het museum constant aandacht aan die vrijheidsbeperking die wij tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben moeten ondergaan. De gebeurtenis waarmee Nederland werd binnengevallen werd door Hitler operatie “Fall Gelb” genoemd.
De luchtoorlog waarmee de Duitsers op 10 mei zijn begonnen
wordt belicht bij onze gedeeltelijk gereconstrueerde Fokker
D.XXI jager Nr. 229 en de restanten van de Fokker T.V
‘Luchtkruiser Nr. 850. Onze Militaire Luchtvaart, de Luchtmacht bestond nog niet, heeft sterk tegenstand geboden aan
een sterke overmacht aan Duitse zijde. De Militaire Luchtvaart
had in de Meidagen slechts 125 gevechtsgerede toestellen. Die
luchtoorlog met Nederland heeft maar 4 dagen geduurd. Daarbij heeft een groot aantal bemanningen het leven gelaten.
De luchtoorlog duurde echter voort, nu vanuit Engeland. De
route naar Duistland was eenvoudig. Men hoefde maar het
Noordzeekanaal te volgen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat er veel vliegtuigen boven Haarlemmermeer zijn neergehaald of een noodlanding moesten maken. CRASH heeft een
bijzondere verzameling objecten aan de hand waarvan het
verhaal van die luchtacties wordt verteld. Vele bemanningsleden, als zij al niet waren omgekomen werden krijgsgevangen
gezet of hadden het “geluk” om te kunnen onderduiken bij
gezinnen in Nederland om daarvandaan hun weg naar de vrijheid te vinden
Onderduiken kon onder andere bij boeren in de toen uitgestrekte Haarlemmermeer polder. Eén van die locaties was
boerderij “De Zorg” van de familie Boogaard aan de, nu, Rijnlanderweg. Daar hebben vele vluchtelingen een beperkte mate
van vrijheid kunnen genieten. Zodra ze werden gesignaleerd
door collaborateurs, Duitsers of andere kwaadwillende geesten werden zij afgevoerd via Westerbork naar Auschwitz. Andere bekende adressen zijn de Olmenhorst aan de Lisserweg
waar het Haarlemmermeers verzet ook was gevestigd. Ook het
huis van de Familie Breijer heeft 20 onderduikers op 24 m2
onder de vloer verborgen. Van vrijheid was daar geen sprake.
CONTRAILS ONLINE 07 mei 2020

Bevrijdingsdag 2019 bij CRASH
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Bevrijding en feesten in Haarlemmermeer
Door: ?? Foto's: ??

Op 8 mei 1945 was het zover.
Canadese troepen trokken Amsterdam binnen. Op 8
mei werd ook Heemstede bevrijd. De soldaten overnachtten in het Groenendaalse Bos alvorens op 9 mei
de Haarlemmermeer binnen te trekken.
De bevrijders werden In Hoofddorp
enthousiast verwelkomd door een groot
aantal inwoners .
Het regiment ‘Princess Patricia’s Canadian Light Infantry’ onder leiding van
Lieutenant Kolonel Clark wordt toegejuicht. De Canadezen worden officieel
ontvangen door waarnemend burgemeester Jansonius. De ontvangst van de
bevrijders was een groot feest! Iedereen
was uitgelaten. Na jaren mocht je weer zeggen wat je denkt,
doen en laten wat je wilt. Na jaren mag de Nederlandse vlag
weer wapperen.
Veel Hoofddorpers reden een stukje mee met de gevechtswagens van de bevrijders. Een ‘Canadese’ luitenant op een motor
blijkt zich te ontpoppen als een echte Hoofddorper; Millenaar.
Want aan de geallieerde legers zijn Nederlandse militairen toegevoegd die tijdens de oorlog naar Engeland of het bevrijde
Zuiden zijn uitgeweken.

Waarnemend Burgemeester Jansonius met een Canadese militair
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Gevelversiering op het Raadhuis in hoofddorp

Feest!
Na de intocht van de Canadezen was er op donderdag 10
mei feest op het Marktplein in Hoofddorp. Die avond speelde
het fanfarecorps onder leiding van dirigent F. Thuis. Het mannenkoor Zang en Vriendschap verzorgde het vocale deel met
enkele mooie nummers. Als klapstuk trad het mandoline-orkest
op, onder leiding van N. van Exter.Overal in Haarlemmermeer
werd feest gevierd. De zaterdag, die daarop volgde, namen
waarnemend burgemeester Jansonius en de commandanten

Canadese troepen in Hoofddorp
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van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) Walpot en Grotenhuis
van Onstein vanaf het bordes van het Oude Raadhuis een aubade van de schooljeugd in ontvangst. In Lisserbroek waren er
kinderfeesten en in Rijsenhout (toen nog Aalsmeerderbuurtzuid) was een optocht van sierwagens georganiseerd. In Nieuw
-Vennep voerden echtpaar Verwer en enkele anderen een
cabaretrevue op ten bate van de oorlogsslachtoffers. Het
Hoofddorpse ETO won met 6-3 de voetbalwedstrijd tegen een
Canadees elftal.
Hoofddorpse Courant
Op 15 mei verscheen de Hoofddorpse Courant, zij het nog
in klein formaat, maar er was weer plaatselijk nieuws. Zie de
volgende pagina’s. De krant had sinds 30 mei 1942 een verschijningsverbod. Het eerste echt georganiseerde bevrijdingsfeest vond plaats op 23 mei aan de Aalsmeerderdijk op het
land van de dames Noorddam. Er werden kinder- en volksfeesten gehouden, die besloten werden met vuurwerk. Op 19 juni
is er in Rijk o.a. een gekostumeerde optocht. In het najaar is
het feesten nog niet afgelopen. In de verschillende dorpen in
Haarlemmermeer werden commissies opgericht, die zich bezig
hielden met het organiseren van bevrijdingsfeesten. Dit resulteerde in uitgebreide festiviteiten, vaak verspreid over meerdere dagen. Zo’n programma bestond vaak uit een herdenkingsbijeenkomst, volksspelen, optochten en sportspelen.
Nog meer feesten
In Hoofddorp vond op 4, 5, 6 en 7 september het grote
Bevrijdingsfeest plaats. De Oranjevereniging had een werkgroep in het leven geroepen van maar liefst 40 personen om
het een en ander te organiseren. Op 4 september werd ter
opening een openluchtbijeenkomst belegd op het gemeentelijk sportpark (het Concoursterrein, waar nu het Raadhuis
staat). De aanvang was om 6 uur in de avond en is geopend
door waarnemend burgemeester mr. J.F. Jansonius. Ter gelegenheid van het feest waren er overal in het dorp versierde
erepoorten. Een landelijke jury oordeelde dat Barneveld het
mooist versierde dorp was maar Hoofddorp werd goede tweede. Het laatste feest werd die maand in Badhoevedorp gevierd
op 18, 19 en 20 september.

Bevrijdingsfeesten in Hoofddorp 5, 6 en 7 september 1945. Wedstrijd straatversiering. Draverslaan gezien vanaf de Kruisweg (3e prijs artistiek)
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Bevrijdingsfeest in Hoofddorp. Optochten.
Bevrijdingsoptocht 10 mei 1945 3

Bevrijdingsfeest in Hoofddorp. Optochten.
Bevrijdingsoptocht 10 mei 1945 2

Burgemeester Jansonius op het bordes van het Raadhuis
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Wedstrijd straatversiering. Kruisweg t.h.v. Hotel De Beurs gezien in westelijke richting 1e prijs artistiek

Toernooi spel over de Hoofdvaart ter hoogte van hotel De Landbouw
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Nose art
Nose art is in de Tweede Wereldoorlog veel gebruikt. Er
mee begonnen om bevriende eenheden eenvoudig te
kunnen identificeren Dat is geëvolueerd tot vaak ware
kunst en gebruikt om de eigen individualiteit te benadrukken binnen de militaire uniformiteit. Het was ook
een soort psychologische bescherming tegen de stress
van de oorlog en de waarschijnlijkheid van de dood. De
aantrekkelijkheid er van kwam deels voort uit het feit
dat neuskunst formeel niet was toegestaan, hoewel de
regels ertegen niet werden gehandhaafd. Vanwege de
individuele en onofficiële aard, wordt het als volkskunst
beschouwd. Het kan worden vergeleken met hedendaagse graffiti. In beide gevallen is de artiest vaak anoniem en de kunst is vluchtig, Daarenboven is de uiting
mede afhankelijk van de beschikbare materialen.

Geschiedenis
Italiaanse en Duitse piloten brachten als eerste decoraties
op hun gevechtsvliegtuigen aan. Het eerste geregistreerde
voorbeeld was een zeemonster geschilderd op een Italiaanse
vlieg boot in 1913. Dit mondde later uit in de populaire praktijk
van het schilderen van een haaien mond onder de spinner van
de propeller. De eersten die dat deden waren Duitse piloten in
de Eerste Wereldoorlog. Wat wellicht de bekendste Nose art is,
is heus insigne met het haaiengezicht, later bekend geworden
Eerste “Amerikaanse Volunteer Group” (AVG) Flying Tigers.
Dit haaiengezicht verscheen voor het eerst in de Eerste
Wereldoorlog op een Britse Sopwith Dolphin en een Duitse
Roland C.II. Het effect was vaak meer komisch dan dreigend.
De cavallino rampante (steigerend paard) van de Italiaanse aas
Francesco Baracca was een ander bekend beeld.
De Nose art in de Eerste Wereldoorlog was meestal een
verfraaid of extravaganter eskader insigne. Dit was het officiële
beleid dat door het Hoofd van de Luchtvaart afdeling van de
Amerikaanse American Expeditionary Forces, Brigadegeneraal

R.T. Smith foto, 1942. Hell's Angels, The Flying Tigers - China. Bron:
Repository: San Diego Air and Space Museum Archive Catalog # 1606
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Benjamin Foulois, op 6 Mei
1918 was uitgevaardigd, waarmee verschillende, gemakkelijk identificeerbare eskader
insignes, werden verwezenlijkt. Voorbeelden uit de Eerste Wereldoorlog zijn de "Hat
in the Ring" van de Amerikaanse 94th Aero Squadron
(toegeschreven aan Lt. Johnny Wentworth) en de
"Kicking Mule" van de 95th
Aero Squadron. Nose art van
die tijd werd vaak bedacht en
geproduceerd door grondpersoneel en niet door de
piloten.

Eddie Rickenbacker bij zijn SPAD XIII
met het "Hat in the Ring" 94th Aero
Squadron insigne, Frankrijk, 1918.
Bron: Wikimedia Commons

Major General Benjamin D. Foulois
(1879-1967) Bron: http://
www.af.mil/news/story_media.asp?
storyID=123006455

SPAD XIII van de 95 th Aero Squadron
met het "Kicking Mule" insigne,
France, 1918
Bron: Wikimedia Commons

De werkelijke Nose art verscheen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die periode wordt door velen als de gouden eeuw
van het genre beschouwd, waaraan zowel piloten van de As
mogendheden als geallieerde piloten hun bijdrage leverden.
Op het hoogtepunt van de oorlog waren “Nose artists”s zeer in
trek in de USAAF, Zij werden vrij goed betaald voor hun diensten, terwijl AAF commandanten de Nose art tolereerden in
een poging het moreel van de bemanningen te stimuleren. De
U.S. Navy, daarentegen, verbood Nose art. De meest extravagante uitingen waren tot een paar gewoon-letterde namen,
terwijl Nose art in de RAF en RCAF ongewoon was. Het schilderwerk werd door professionele civiele kunstenaars en getalenteerde amateur militairen uitgevoerd.

Graaf Francesco Baracca bij zijnSPAD S.VII, met de”Cavallino Rrampante” dat de
inspiratie bron was voor het Ferrari logo Bron: Wikimedia Commons
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In 1941 gaf het 39th Pursuit Squadron
bijvoorbeeld een Bell Aircraft kunstenaar
de opdracht om het "Cobra in the Clouds"
logo op hun vliegtuig te ontwerpen en te
schilderen.

Het haaiengezicht motief was misschien wel de meest voorkomende Nose art tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat verscheen voor het eerst op de Bf 110s van Luftwaffe 76e Destroyer Wing over Kreta, waar de twee motorige Messerschmitts de
Gloster Gladiator tweedekkers van RAF 112 Squadron overklaste. De piloten van het Gemenebest werden teruggetrokken
naar Egypte en opnieuw uitgerust met Curtiss Tomahawks die
van dezelfde lopende band liepen waar de gevechtsvliegtuigen
voor de Amerikaanse Volunteer Group (AVG) Flying Tigers werden gebouwd dienst in China. In november 1941, zagen AVG
piloten in een krant een kleurenfoto van een haaienmond geschilderd op een nr. 112 Squadron RAF P-40 jager in NoordAfrika. Zijn adopteerden onmiddellijk het haaiengezicht motief
voor hun eigen P-40Bs. De Britse versie werd geïnspireerd
door "sharkmouth" Nose art (zonder ogen) op de Bf 110 zware
jagers van ZG 76. Dit werk werd gedaan door de piloten en het
grondpersoneel in het veld. Echter, het insigne voor de "Flying
Tigers", een gevleugelde Bengaalse Tiger die door een gestileerd V voor Victory symbool sprong, werd ontwikkeld door
grafische kunstenaars van de Walt Disney Company.
Tegelijkertijd, toen in 1943 de 39th Fighter Squadron het
eerste Amerikaanse squadron in het oorlogstheater was met
100 kills, adopteerden zij het haaiengezicht voor hun P-38
Lightnings. Het haaiengezicht wordt tot op heden nog steeds
gebruikt, het meest gezien op de A-10 Thunderbolt II (Met zijn
gapende muil uitlopend naar het GAU-8 Avenger 30mm kanon), en speciaal dier van het 23d Fighter Group, de eenheid
die van de AVG afstamt, en een testament van de populariteit
in de vorm van nose art.

Dylan Ashe from San Jose, USA / CC BY-SA
Bron: Creative commons.org

bij de draak een naakte vrouw in de voorpoten houdt.
Tony Starcer was de huiskunstenaar voor de91st Bomb
Group (Heavy), een van de
oorspronkelijke zes groepen
van van de Eighth Air Force.
Starcer schilderde meer dan
honderd bekende Nose Art
op B-17’s inclusief "Memphis
Belle".

Tony Starcer
Bron: 91stbomgroup.com

Sterrenbeeld geïnspireerde nose art op een B-24 Liberator van het 834 th Bomb
Squadron Bron: http://www.486th.org/Photos/AC1/Zodiac2.htm

Defense.gov News Photo 110111-F-1725G-522 - Maj. Loren Coulter stapt uit
een A-10C Thunderbolt II op Kandahar Airfield Afghanistan op 11 Jan 2011.
Bron: Creative commons

De grootste bekende nose art uiting ooit op een gevechtsvliegtuig uit de Tweede wereldoorlog stond op een B-24J Liberator, staart nummer 44-40973, genaamd: "The Dragon and his
Tail", van de USAAF Fifth Air Force 64th Bomb Squadron, 43d
Bomb Group, in de Zuidwest Pacific. Dit vliegtuig werd gevlogen door een bemanning geleid door Joseph Pagoni, met Staff
Sergeant Sarkis Bartigian als de artiest. Het kunstwerk liep van
de neus net voor de cockpit, langs de gehele romp zijden, met
het lijf van de draak recht onder en net achter de cockpit waarCONTRAILS ONLINE 07 mei 2020

Een commerciële kunstenaar uit Chicago , Brinkman genaamd, was verantwoordelijk voor de op sterrenbeelden geïnspireerde nose art van de B-24 Liberators van het 834th Bomb
Squadron op de RAF basis Sudbury in Engeland.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de bemanningen
van de bommenwerpers die grote verliezen leden gedurende
de oorlog, vaak een sterke verbinding met hun vliegtuig voelden en ze liefdevol met Nose art versierden. De bemanning
geloofden ook dat die versiering de vliegtuigen geluk brachten.
Het artistieke werk van Alberto Vargas zijn pin-up girls uit
Esquire Magazine werd vaak gekopieerd of aangepast door
Amerikaanse bemanningen en in de Tweede Wereldoorlog op
Pagina 9

de neus van Amerikaanse en geallieerde vliegtuigen geschilderd. Sommige Nose art was in herdenking of bedoeld als eerbetoon voor bepaalde mensen, zoals de B-29 Superfortress
"The Ernie Pyle".

109E-3 of JG 26 had medio 1941 een Mickey Mouse, met een
telefoon in zijn handen. Een Ju 87B-1 (Geschwaderkennung van
S2+AC) van Stab II/St. G 77, gevlogen door Majoor Alfons Orthofer gebaseerd in Breslau-Schöngarten (tegenwoordig Copernicus vliegveld Wrocław) was tijdens de invasie van Polen
met een haaienbek beschilderd, en sommige Bf 110s waren
versierd met furieuze wolfskoppen, gestileerde wespen (zoals
de SKG 210 and ZG 1), of in het geval van ZG 76, met dezelfde
haaienbekken die zowel RAF's 112 Squadron en vervolgens de
Flying Tigers in China, op de neuzen en motor omkappingen.

B-29 Ernie Pyle
Bron: http://flgrube1.tripod.com/noseart/index.album/noseart?i=60

Regionale variatie
Het bron materiaal voor de Amerikaanse nose art zeer divers, lopend van pinups als Rita Hayworth and Betty Grable en
stripfiguren zoals Donald Duck, Bugs Bunny, and Popeye tot
patriottishe figuren (Yankee Doodle) en fictieve helden (Sam
Spade). Gelukssymbolen zoals dobbelstenen en speelkaarten
inspireerden ook de nose art tezamen met referenties aan
sterfelijkheid zoals de Grim Reaper (Magere Hein). Stripfiguren
en pinups waren het meest populair onder Amerikaanse artiesten, maar andere werken bevatten dieren, bijnamen, thuis
steden en populaire film en liedjes titels. Sommige nose art en
slogans minachting voor de vijand en in het bijzonder hun leiders. Hoe verder de vliegtuigen en bemanningen van hun
hoofdkwartier of uit het publieke oog waren, hoe onfatsoenlijker de uitingen waren. Naaktheid op de vliegtuigen was bijvoorbeeld gangbaarder in de Pacific dan in Europa.

Messerschmitt Me 110 met haaien bek
Bron: Bundesarchiv Bild 101I-382-0211-011,

Een ander voorbeeld was Erich Hartmann's Bf-109G-14,
"Lumpi", met een adelaarskop. Jagdgeschwader 54 was bekend
als het Grünherz (Groene Hart) conform hum embleem op de
romp, een groot groen hart. Het Geschwader stamt oorspronkelijk uit Türingen, bijgenaamd "het groene hart van Duitsland". De meest in het oog springende Luftwaffe nose art was
waarschijnlijk het rood witte adder insigne dat over de gehele
romp van een aantal Ju 87 Stukas uit de II Gruppe, and specifiek de 6. Staffel van StG 2 in North Africa. Het is het enige bekenden kunstwerk op een vliegtuig van de As mogendheden
die ko wedijveren met de lengte van dat op de B-24 “The Dragon and his Tail".

Honey Bunny P-38 Spartan7W CC BY-SA
Bron: https://creativecommons.orglicensesby-sa3.0

De vliegtuigen van de Luftwafffe hadden bijna geen nose
art, maar er waren uitzonderingen. Bijvoorbeeld, Mickey Mouse sierde een Condor Legioen Bf-109 tijdens the Spaanse Burgeroorlog en een Ju 87A was in dezelfde periode versierd met
een groot varken binnen een witte cirkel. Adolf Galland's BfCONTRAILS ONLINE 07 mei 2020

Nose art met een karikatuur van de bemanning van de B -29 “Waddy's Wagon “
Bron: http://worldwar2database.com/gallery/wwii1017
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