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Nieuwe leden die meteen een incassomachtiging aan de penningmeester verstrekken zijn
vrijgesteld van de betaling van 5,00 inschrijfgeld. Machtigingsformulier kunt U per e-mail
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BESTUURS- EN REDACTIE MEDEDELINGEN

Voor inleveren van stukken graag naar

Inhoud van dit nummer

Redactie mededelingen + Agenda
(ver)blindvliegen Jan Bach
Het copy is op. Alles is welkom, foto‟s reisverslagen en Fotoverslag reunie oud onder officieren
anekdotes.
Natte voeten, Ivan Smirnoff
Na de vorige nieuwsbrief heb ik een waardevolle arti- Birds Island
kelen mogen ontvangen, waarvoor dank.
Help mij de zomer door met vulling.
prudentstaal@hotmail.com
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Agenda 320 Vereniging
Algemene agenda
2 Jan Dakota 079 herdenking in Roermond
10 Juni Nationaal Indië Monument Herdenking Goa
1959
1 juli Verjaardag van de KLU met herdenking bij het
monument „Voor de gevallen kameraden‟ op
voormalig vliegbasis Soesterberg.
15 Aug Herdenking Indië monument in Den Haag
5 Sept Nationaal Indië-monument herdenking in Roermond
10 Sept Abadan herdenking begraafplaats Katwijk
10 Dec Gevallenen Korps Mariniers; Oostplein Rotterdam
17 Dec Herdenking bemanningsleden van de P302, on
geval in de Patipi baai

Mededeling van de penningmeester
Beste leden,
De contributie dit jaar bedraagt net als andere jaren
€15. Van veel leden heb ik de contributie al ontvangen.
Heel veel leden hebben een machtiging voor een incasso verleend. Normaliter verzend ik de incasso in het
voorjaar. Dit jaar zal dat in oktober plaatsvinden.
In december zal ik nagaan bij welke leden de contributie nog niet is voldaan en die via de mail of post rappelleren.
Met vriendelijke groet,
De penningmeester

2022:
11 october Low Level
22 november Low Level
2023
10 januari Nieuwjaarsreceptie
* Bijeenkomsten (*) van 320 Vereniging worden gehouden in de kantine van F.C. Rijnvogels. Sportpark de Kooltuin. 1e Mientlaan, 2223LG Katwijk
en starten vanaf 19.30 uur.
Via de doorgaande weg rijdt U naar Valkenburg. Bij de
kapel slaat U de weg naar het vliegveld in (richting
“Soldaat van Oranje” de musical) . Na ongeveer 250
meter is links een groot parkeerterrein met voldoende
ruimte. Aan dat parkeerterrein ligt het clubhuis van FC
Rijnvogels, waar de bijeenkomsten worden gehouden.

(Ver)blindvliegen, Henk van Rooyen f.l.a.p.
Johannes Adam Bach, zeg maar Jan, wordt op 6 april 1905 geboren in een luchtvaartminnend gezin.
Zijn vader is een succesvol zakenman en droomt er van om de eerste postvlucht van Nederland naar
Nederlands-Indië te realiseren. De familie verhuist voor dat doel naar Zeist om dichterbij de vaderlandse bakermat van de luchtvaart, Soesterberg, te zijn. De luchtvaartliefde wordt onderstreept door de aanschaf van een Albatros D.II, een overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog. De kist zal naar Soesterberg
worden overgevlogen door een Duitse piloot. Dat gaat niet helemaal goed. De vlieger kan de vliegheide
niet vinden en meent bij Zeist hangars te zien staan. Dat blijken echter de nieuwe gebouwen van de
Gero Zilmeta fabriek te zijn. Hij zet de landing in boven een naastgelegen aardappelveld en slaat over
de kop. Resultaat: de Albatros is “total loss” en de piloot komt met de schrik vrij. Vader Bach laat een
vliegtuigtent in de achtertuin van hun woning plaatsen waarin de restanten van de onfortuinlijke Albatros worden geplaatst.
Een fantastisch speelattribuut voor de jonge
Bach, die het vliegen
„beoefent‟ in de tent en
nieuwsgierig allerlei
onderdelen uit elkaar
haalt. Het kan dan ook
niet anders of Jan is
voor piloot in de wieg
gelegd.
Met zijn in 1922 behaalde HBS papiertje in
de hand loopt hij stage
in Duitsland bij een
fabriek in fietsonderdelen en metaalwaren.
Drie jaar later wordt hij
toegelaten tot de militaire vliegeropleiding in
Soesterberg, die onder leiding van Willem Versteegh staat.
Hij was onderdeel
van de vliegklas
1926. Achtereenvolgens haalt hij zijn
klein- en in 1927 zijn
groot militair brevet.
Hij komt in dienst bij
de Marineluchtvaartdienst op Marinevliegkamp de Kooy
bij den Helder. Toch
lijkt hem de burgerluchtvaart een grotere uitdaging en hij
solliciteert bij Plesman. Die laat hem
kort en bondig weten dat de KLM geen geld heeft voor nóg een vlieger.

Dan maar op een andere manier de wijde wereld in! Met de kruiser „Java‟ vaart hij naar Nederlands-Indië. Aan
boord twee aftandse Van Berkel WA watervliegtuigen, die als „ogen van de vloot‟ moeten fungeren.
Als de kruiser ligt afgemeerd aan de rede van Makassar is het feest in de stad. Pasar Malam, de bekende jaarmarkt met alle
daarbij behorende
feestelijkheden.
Ook de Marine
doet mee en de
kruiser zal worden
verlicht met honderden lampjes.
Een spectaculair
gezicht voor Indiër
en Nederlander.
De kruiser is niet
alleen verlicht,
maar zal ook zijn
zoeklichten laten
schijnen. Dat
brengt Jan op een
idee en hij oppert
de mogelijkheid
om die avond óók
de lucht in te gaan.
Zijn commandant is
niet zo gecharmeerd
van dit idee,
maar ziet het
uiteindelijk
als een
mooie oefening voor
zijn manschappen om
het vliegtuig
met de zoeklichten te
vinden en te
volgen. Er
wordt een
plan de campagne opgesteld. Achter
Jan zal er een
sergeantvlieger als
passagier
meegaan, uitgerust met seinpistool en lichtkogels in de kleuren rood, wit en groen en twee zaklantaarns. Omdat de Van Berkel geen enkele verlichting voert, zelfs geen navigatielichten, is de sergeant onmisbaar. Als Jan
met z‟n vlakke hand een klap op de houten romp geeft, wordt de passagier geacht de aan een vleugelstijl gemonteerde snelheidsmeter te belichten en daarmee te stoppen na een flinke schreeuw. En als Jan wat gas terug
neemt dan moet hij, over het hoofd van de vlieger, zo snel mogelijk de toerenteller verlichten, die net boven
het instrumentenbord is te vinden. Tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Met de zoeklichtofficier wordt afgesproken dat met het sterkste licht laag over het water wordt geschenen,
eerst wat heen en weer om te zien of er geen bootjes in de weg dobberen en later recht in de wind. Dan zal er
worden gestart en dat moet geen problemen opleveren. Na twee minuten zal het licht doven en zal er vanuit de
kist een groene kogel worden afgeschoten om te laten weten dat het spel kan beginnen. Een rode lichtkogel
betekent dat er weer geland gaat worden na - zeg
maar - een half uurtje spelevaren. Nadat de WA gestreken is en op het water dobbert laat Jan z‟n ogen
aan het duister wennen en taxiet hij wat rondjes. Dan
gaat de smoorklep vol open en verheft de kleine waterkist zich in de donkere lucht. Niet lang daarna gaat
het zoeklicht uit en met zijn rug naar het schip toe
kijkt de piloot in een groot donker gat. Het is aardedonker en de roodgloeiende uitlaatpijp precies voor
zijn gezicht helpt er niet aan mee om ook maar een
stukje horizon te ontwaren. Hij geeft een klap op de
romp en onmiddellijk wordt de snelheidsmeter door
de sergeant verlicht. Gelukkig geeft die een goede
stand aan, de wijzer staat op „half 12‟ (120 km/uur). Hij maakt voorzichtig een niet al te fraaie bocht en ziet de
verlichte kruiser. Bach haalt opgelucht adem, hij moet het schip eigenlijk niet uit het oog verliezen, dit is zijn
vaste baken. Hij klimt naar 2000 ft en zijn ogen raken steeds beter aan de duisternis gewend. Als hij een stukje
van de kruiser is verwijderd schiet zijn compagnon een groene kogel af om te laten weten dat de „speurtocht‟
kan beginnen. Oef, dat valt even tegen! In no-time hebben de Jantjes van de kruiser de Van Berkel gevangen
in hun zoeklicht. Nu is Jan niet gevangen in het duister, maar in het licht en ook is hij nu het vaste baken kwijt.
Het is wederom behelpen
om in de lucht
te blijven.
Hoewel hij in
een open tweedekker vliegt
in een koele
tropennacht
zweet hij peentjes. Maar hij
ontdekt dat
wanneer hij
zich verwijdert
van het schip
en even het
gas dichttrekt, de stralenbundels hem niet meer bereiken. Dan gaat het weer richting de kruiser, een groene
lichtkogel over boord en begint het spelletje opnieuw. Na twintig minuten vindt Jan het welletjes en laat hij
een rode kogel de lucht in gaan. Het wordt tijd om te landen. Onmiddellijk verdwijnen al de witte vingers uit
de lucht en gaat het grootste zoeklicht weer op zoek naar ongewenste prauwen in het landingsgebied. Dan
schijnt het weer steady tegen de windrichting in. Met een wijde boog stuurt Bach de WA om het schip heen,
terwijl hij langzaam naar het wateroppervlakte zakt. De feestverlichting van de kruiser zorgt er voor dat er een
heel stuk water mooi wordt verlicht en daar wil hij zijn kist neerzetten. Hij zit iets te hoog en vliegt voorbij de
geplande landingsplaats. Dan valt ook de bundel licht weg van het sterkste zoeklicht en zit Jan weer in het aardedonker een halve meter boven het water. Hij denkt er aan om nog een keer rond te gaan als de drijvers al
nattigheid voelen. Hij haalt het gas eraf en trekt „het levier in den buik‟. Bokkig komt de Van Berkel op het
water terecht. De nachtoefening is tot een bevredigend einde gebracht, niet alleen voor Jan Bach, zijn meevliegende sergeant en de matrozen op de „Java‟, maar ook voor de feestvierende bevolking van Makassar.

Van de marinevliegerij in Indië stapt Jan over naar de KNILM (Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij) als hij in 1934 Plesman tegenkomt. Die vraagt hem om alsnog bij de KLM te komen vliegen en snel daarna vliegt hij met Iwan Smirnoff als tweede vlieger op de lijn Amsterdam-Batavia. In 1935
richt hij samen met Frans Habnit het luchtvaartblad „Vliegwereld‟ op en wordt hij als luitenant-vlieger op de
vliegbasis Soesterberg gestationeerd. Zijn taak: instructie blindvliegen! Zijn verdere loopbaan als militair- en
burgervlieger valt buiten het bestek van dit artikel, maar wel zij vermeld dat hij in 1940 aan een rechtenstudie
in Leiden begint en na november van dat jaar overstapt naar de Universiteit Utrecht, waar hij in drie jaar tijd
de studie tandheelkunde afrondt. In 1943 opent hij een tandartsenpraktijk in Den Haag. Zijn schrijverij over
de luchtvaart laat zien dat hij niet vaak met een mond vol tanden heeft gestaan…
Bron: Vliegwereld Zevende Jaargang nr. 3, 1 maart 1941, „Vervlogen jaren‟ zijn memoires

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (Natte Voeten), (Henk van Rooyen f.l.a.p.)
De in 1921 door de KLM aangekochte éénmotorige Fokker FIII is een verbetering ten opzichte van de toch
wel wat traag geachte Fokker FII. Een knap staaltje Nederlands vakwerk en gekwalificeerd als behorende tot
de beste verkeerstoestellen. Vijf passagiers kunnen gerieflijk worden vervoerd in de ruime, modern ingerichte
cabine met twee lederen fauteuils en een idem driezitsbankje.
De behuizing van de
piloot ziet er wat
Spartaanser uit. In
verband met de nogal nukkige 6-cilinder
watergekoelde Siddeley Puma motor
van 240 PK heeft
men de cockpit naast
de motor gesitueerd.
Handig in geval van
storing, de piloot kan
zo al vliegende een
losgesprongen slang
vastzetten of een vette bougie verwisselen. Let wel, de piloot zit op de bok,
dat wil zeggen in de
buitenlucht!
Zijn linkerzijde
wordt aldus heerlijk
warm gehouden, terwijl de rest van zijn
lichaam wordt geteisterd door weer en
wind. Met deze
„verkeerstoestellen‟ wordt Europa opengelegd en de KLM
groot. Zin in een vluchtje? We
gaan naar Londen!

Het is 19 oktober 1923. Op het natte groene gras van Schiphol maakt de H-NABH vaart en trekt de piloot
Iwan Smirnoff de kist van dek. In de knusse cabine trekken drie niet onbemiddelde reizigers genietend aan
hun door de KLM verstrekte bolknak. Het Nederlandse landschap trekt langzaam onder hen door. Om 14:00
uur zullen ze op Engelse bodem staan. Croydon is de bestemming. Naast de passagiers vervoert het toestel
vracht; enige dure schilderijen die voor een fiks bedrag aan harde guldens zijn verzekerd. Het is prachtig
vliegweer. Het zicht is optimaal, alhoewel de wind langzaam in kracht toeneemt.
Via België gaat het naar Calais,
alwaar het Kanaal wordt overbrugd. De grondsnelheid neemt af
door de steeds sterker wordende
wind. Plotseling reageert de toerenteller heftig en lopen de toeren snel
terug. Dan wordt het stil. De motor
is ermee gestopt, naar later blijkt
door een gebarsten cilinderkop. De
kruishoogte van 2000 voet (600 m.)
is niet te handhaven en het gaat
snel naar beneden. Suizend en fluitend duikt Smirnoff richting golven
zijn kist in de wind trappend om zo
lang mogelijk te kunnen zweven.
De Engelse kust is al in zicht, maar
zal niet kunnen worden gehaald.
Tussen Ramsgate en Dover liggen de Goodwin Sands, een langgerekte zandplaat, een krappe 10 kilometer
buiten de kust, die bij eb gedeeltelijk droogvalt. Smirnoff ontwaart een strook zand en weet met kunst en
vliegwerk de machine netjes neer te zetten. Buiten de cabine raast de zuidwester en steeds hoger wordende
golven spatten in witte brekers uiteen. De vloed komt opzetten.

De passagiers gaan naar buiten maar kunnen elkaar
niet eens verstaan door het gebulder van wind en
golven. Ten einde raad stappen ze maar weer in de
kajuit om beschutting te zoeken. In de verte vaart
een schip. Smirnoff vuurt twee lichtkogels af maar
die worden niet gezien. Ook de rest van de lichtkogels wordt de lucht in gejaagd maar de voorbij varende schepen zijn te ver weg van de kust om het
afgestoken nood vuurwerk in de gaten te krijgen. De
golven komen steeds hoger. Smirnoff klimt boven op
de kist en zwaait met zijn leren jas. Uiteindelijk
draait er een schip bij en strijkt men een sloep. Het
kost heel wat stuurmanskunst om dicht bij het vliegtuig te komen. De eerste golven spoelen al om de
wielen van de FIII heen en zorgen er voor dat het
toestel scheef wegzakt. Er wordt een boei naar de
onfortuinlijke vlieger en passagiers geworpen. De
eerste passagier wordt zo binnengehaald, maar bedenkt zich halverwege dat hij zijn bagage mee wil
nemen. Smirnoff treedt kordaat op en als de man al
niet helemaal doorweekt is, dan is hij dat nu wel. Als
laatste wordt de piloot van boord gehaald. Met logboek en de onvermijdelijke post wordt hij de sloep in getrokken. De FIII staat te schudden in haar tuig en het
is net of zij van het ene been op het andere hipt. De mannen roeien als gekken naar het dansende schip waar
de bemanning gespannen staat te kijken
naar de redding. Stuk voor stuk klauteren
ze bij de touwladder omhoog naar warmte
en droge kleding. Nog voor dat de sloep
binnengehesen kan worden slaat die met
een klap tegen de zijkant van het schip om
te veranderen in een bundel wrakhout die
terugvalt in het kolkende water. Maar de
mannen zijn gered. Van de stoere Fokker
FIII (en de dure schilderijen) wordt uiteindelijk niets teruggevonden.
Smirnoff vliegt op verzoek van de KLM de
dag later een ander vliegtuig terug naar
Schiphol, waar zijn collega‟s hem de eretitel van “Graaf van de Goodwins” geven.
Een bijnaam die hij z‟n hele leven trots
meedraagt. Smirnoff‟s onsterfelijke uitspraak “Wij kan niet spreek, wij kan vlieg”
na het volbrengen van de beroemde Pelikaanvlucht in 1933 is werkelijk niet uit de
lucht gegrepen.
Dit artikel is eerder verschenen in het
KNVvL magazine “All Clear”. Foto‟s
Aviodrome archief, Lelystad

In de vorige aflevering van onze Nieuwsbrief heette het artikel;
Een vriendendienst voor de Amerikaanse buren.
Een incognito missie van de Neptune 201. Gerard Casius

Ik heb nog wat geschiedenis over dit Bird Island
Getouwtrek om een kaal onbewoond eiland.
Alhoewel Isla de Aves, alias Bird Island, in de oudheid wel eens door respectievelijk Spanje, Nederland en
Engeland beschouwd werd als hun eigendom, was het eilandje voor geen van deze landen de moeite waard
geweest om er daadwerkelijk bezit van te nemen, laat staan oorlog over te voeren.
Pas in 1854 ontstond er werkelijke belangstelling, nadat Amerikanen er grote hoeveelheden “guano” hadden
ontdekt en dit gingen afgraven. Guano is een mooi woord voor ingedroogde lagen vogeluitwerpselen en het is
goede landbouwmest. De Gezaghebber van het Nederlandse St. Eustatius meende de Nederlandse rechten te
kunnen doen gelden door de Amerikanen een concessie te verlenen voor de guanoafgraving tegen een tarief
van ƒ 2,50 per ton. Maar, naar spoedig zou blijken, was dit een reeds achterhaalde en dus onnodige maatregel.
Venezuela - dat in 1811 na haar onafhankelijkheid in de rechten van Spanje was getreden – raakte nu ook geïnteresseerd in de mogelijkheid om aan de guano exploitatie wat te kunnen verdienen. Het hernieuwde haar
aanspraak op het eilandje en nam er in december 1854 ook daadwerkelijk bezit van. Toen dit in Nederland bekend werd, kreeg in maart 1855 het in de West aanwezige oorlogsschip Zr.Ms. Lynx “den geheimen last” om
te gaan kijken wat er gaande was en onze rechten zo nodig kracht bij te zetten. Welnu, dat bleek wel nodig
maar niet zo eenvoudig. Bij aankomst bij het eilandje zag men dat
Amerikanen reeds bezig waren guano in een schoener te laden en er
was een loodsje waarboven de Venezolaanse vlag wapperde. Een landingsparty van de Lynx werd ontvangen door een Venezolaanse officier die het commando voerde over een groep soldaten. De commandant van de Lynx, KLTZ jhr. Henri de Vaynes van Brakell, maakte
aan de Venezolaanse officier duidelijk dat het eilandje behoorde tot
“onze noordelijke groep eilanden” en dus Nederlands bezit was. Maar
de Venezolaanse militairen waren er nu eenmaal en van het
“handhaven” van de Nederlandse rechten zag KLTZ van Brakell maar
af. Na een rondleiding over het eiland nam de commandant van de
Lynx beleefd afscheid van de Venezolaanse officier en zette koers naar
Curaçao.
Een vriendelijk afscheid misschien, maar Nederland kon het er niet
maar zo bij laten. Er was nu wel een situatie ontstaan die precedentwerking kon hebben met betrekking tot onze rechten rond de andere
Nederlandse eilanden. Dit betrof met name Curaçao en Aruba, waar
Venezuela reeds langer op aasde. Venezuela en Nederland besloten
hun conflict ter arbitrage voor te leggen aan Isabella II, koningin van
Spanje. Voor Nederland een vreemde keuze wellicht, maar Den Haag
veronderstelde dat de Spaanse monarchie niet geneigd zou zijn om
haar afvallige ex-kolonie in het gelijk te stellen. Maar Isabella deed dat wel en wees in 1865 Isla de Aves (Bird
Island) toe aan Venezuela, op de grond dat het “dichter bij het Venezolaanse vasteland ligt dan bij de Nederlandse eilanden”. De Spaanse koningin vergiste zich daarbij wel. Zij verwarde, bewust of onbewust, kennelijk
de net ten oosten van Bonaire en veel dichter (70 NM) bij de Venezolaanse kust liggende Aves Archipel met
het veel verder op 300 NM noordelijk en relatief dicht bij de Nederlandse Bovenwinden gelegen Isla de Aves
(Bird Island). Maar de arbitrage was definitief: Isla de Aves was Venezolaans. De Sabaanse vissers behielden
wel hun vrije toegang tot Bird Island. Ondertussen werd het eilandje door de guano afgraving ook steeds kleiner en in 1912 was de voorraad uitgeput. De Venezolaanse bezetters waren inmiddels reeds verdwenen en omdat Nederland er verder geen belang meer bij had liet Den Haag het er maar bij. In mei 1949 bezocht het fregat
Hr.Ms. Willem van der Zaan het eiland en toen was er geen bewoning te bekennen. Afgezien van af en toe een
bezoekende Sabaanse visser waren de vogels weer de enige bewoners van Isla de Aves.

