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Van uw redacteur 
 
Excuses dat de verschijning van deze uitgave van 
de 320-Nieuwsbrief verlaat is 
De vondst van de No. 321 Catalina in de Golf van 
Bengalen had U nog van mij tegoed. 
Verder vul ik nog steeds graag Uw nieuwsbrief en 
als U denkt artikelen/verslagen of verhaaltjes te 
hebben dan stel ik dat zeer op prijs. 
 
Als tweede en nog steeds; Ik wil een rubriek star-
ten van jubilea en herinnerings datums.  
Een lijst samenstellen van alle soort data die voor 
de marineluchtvaartdienst of luchtvaart in het al-
gemeen belangrijk zijn om te onthouden. Geef al-
les wat U weet aan mij door,  
prudentstaal@hotmail.com  om zo een kom-
pleet mogelijk een herdenkings agenda kunnen 
presenteren.  
 
Bij voorbaat mijn hartelijke dank 
Prudent Staal 
 
Agenda 
2015 
27 juni Nederlandse Veteranendag Den Haag 
3 juli Veteranenbijeenkomst Koninklijke Mari-

ne Den Helder 
4/5 juli Marinedagen Den Helder 
4/5 juli Fly-in Koksijde, België 
11 juli Flying Legends, Duxford. 
1 aug Texel Airshow 
18 aug Herdenking VJ day Den Haag, met me-

dewerking Catalina PH-PBY 
5 sept De jaarlijkse herdenking bij het Natio-

naal Indië-monument te Roermond 
11 sept Reünie Radioradarmonteurs. Locatie 

Kumpulan, Bronbeek, Arnhem. 
www.rrmnt.nl 
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reünie te organiseren en zal U daarover in 
een later stadium informeren 
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WERELD PRIMEUR VOOR VERENIGDE VLEUGELS! 
 

Catalina van RAF No. 321 (Dutch) squadron ontdekt in de Golf van Bengalen. 
 
Na de val van Java in februari 1942 volgde een evacuatiegolf naar Australië en Ceylon door vliegtuigen 
met bemanningen van de Marineluchtvaartdienst. Vrij snel daarna werd het 321 Squadron (her)
opgericht, met als hoofdbasis China Bay te Ceylon. In Australië was een detachement van 321 Sq. te 
Sydney en Rathmines geplaatst. 
 
De Catalina‟s van 321 voerden onderzeeboot patrouilles uit boven de Golf van Bengalen en ver daar-
buiten en een vliegduur van gemiddeld 17 uren.  
Soms werden de patrouilles vanaf andere vliegvelden uitgevoerd, zoals van Trincomalee, Galle, Minne-
riya en Sigiriya. Dit vliegveld werd in 1942 door de RAF geopend en heeft de gehele oorlog en kort 
daarna gediend als vaste basis voor minimaal vijf squadrons, maar ook voor gastvliegtuigen, waar dit 
verhaal over gaat. 
 
Op 7 december 1943 moest de  (amfibie) PBY-5A Catalina Y-78/N van China Bay naar Sigiriya vliegen 
om de dag erop een operationele opdracht te gaan vliegen. 
De bemanning voor deze vlucht was: 
Luitenant ter zee der 1e klasse KMR A. van den Hoeden.  
Officier Vlieger der 2e klasse A.E.H. Bijkerk.  
Sergeant vlieger E. Muller.  
Sergeant vlieger A.M.H. van Beurden.  
Officier Zeewaarnemer der 3e klasse A.W.C. Duyzings.  
Sergeant vliegtuig-telegrafist G.L. Post.  
Sergeant vliegtuig-telegrafist H.A. Bolleurs.  
Korporaal vliegtuigmaker W.G. Heijneker.  
Korporaal vliegtuigmaker H. Hoogendoorn.  
Milicien vliegtuigmaker F. van Tilborg.  
Sergeant luchtschutter A.C. Bakker.  
De opdracht luidde een “Buster 6” patrol, dat wil zeggen onderzoeken van verdachte vijandelijke opper-
vlakte schepen. Duur van de patrouille werd geschat op zo‟n 18 uur! 

De Catalina‟s Y-82/Q en Y-74/J op de Cocos-
eilanden. De Y-78/N heeft hier ook gestaan 
aangevulde met de B-24 Liberators van 321 

De startplaats van de Catalina Y-78/N met de locatie van 
van de noodlottige waterlanding. 
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Het toestel startte vanaf RAF Sigiriya met een afvlieggewicht van 34.500 lbs. (1700 gallon brandstof) 
met 4 dieptebommen van elk 250 lbs en verder normale operatieve uitrusting. Opgemerkt moet worden 
op bovenstaande bemanningslijst dat van alle disciplines een dubbel aantal was. Tijden in artikel zijn 
allemaal lokaal. De officiële starttijd was 02.00, echter de take-off run moest worden afgebroken omdat 
er koeien op de startbaan liepen. Terug taxiën, werden de koeien door het vliegveld personeel wegge-
jaagd en kon de tweede run plaatsvinden om 02.57 en zette men koers richting oost kust van Ceylon. 
Na 31 minuten werden deze twee mijl ten noorden van Elephant-point gepasseerd op een hoogte van 
450 meter. Om 03.35 merkte de mecano op dat de oliedruk van de linker motor vielweg, deze maakte 
heel ongewone geluiden en er vuurverschijnselen waarneembaar waren. Kort daarna stopte de motor 
er helemaal mee en werd de propeller in vaanstand gezet. Een handeling die ook met een gestopte 
motor uit te voeren is door de mecano. Omdat het toestel niet op hoogte gehouden kon worden moes-
ten de diepte bommen gelost en alle overbodige munitie en mitrailleurs overboord gezet worden. Ook 
werd in deze zelfde tijdspanne de koers gewijzigd, terug naar de kust. De telegrafist, de sergeant Post, 
kreeg de opdracht om onophoudelijk een S.O.S. en roepnaam, gevolgd door lange streep uit te seinen. 
Omdat de situatie zo slecht was moest al na vijf minuten de noodlanding worden ingezet. Bij de landing 
bleek de wind N.O. 5 mijl, met hoge zee, golfhoogte 4 a 5 meter, en lichte constante regen. De plaats 
van de landing was naar gissing 6 mijl beoosten Elephant-point. 
Bij de eerste klap was er een enorm lawaai en vlogen de beide blisters open. Eén van de reddingsvlot-
ten verdween door de blister naar buiten. De tweede klap moet ook schade hebben aangericht en daar-
na bleef het toestel stil op het water liggen. Hoewel de waterdichte deuren zeer goed bleken te sluiten, 
maakten de navigatieruimte en mecanoruimten zoveel water dat na 10 minuten het aggregaat uitviel en 
de elektrische pomp niet meer gebruikt kon worden. 
Hozen met alle beschikbare middelen bleek niet toereikend om het vliegtuig drijvend  te houden. 
Na drie uur ploeteren werd besloten om het vliegtuig te verlaten. Vanwege de geruime voorbereidings-
tijd was het mogelijk geweest enige noodzakelijke instrumenten mee te nemen, zoals sextant met ta-
fels, kijker en het uit het navigatieruim gesloopte waarnemerskompas. 
Na 16 uur doorroeien, let wel met 11 man (!) en met veel teleurstellingen door tegenwind en sterk uit-
zettende stroom bereikte zij ten slotte de kust, ongeveer 10 mijl benoorden Batticaloa. 
Tot overmaat van ramp liep de rubberboot in de branding vol en sloeg deze om zodat  iedereen zwem-
mend, dan wel wadend het strand moesten zien te bereiken. Hier werd de nacht doorgebracht. Vissers 
hadden de politie gewaarschuwd en verteld dat de Japanners geland waren. Na een kort onderzoek 
door de politie ter plaatse werd de bemanning begeleid naar RAF Batticaloa, vanwaar zij naar China 
Bay gedirigeerd werden. Gedurende het gehele voorval was de houding van de bemanning boven alle 
lof verheven, ten spijt van fysiek grote inspanning en daarom werd hun twee weken verlof gegund.  

 
 
 
Ontdekking 
Eind 2014 kwamen er verschillende berichten over het vinden van een Catalina. Het zou nog moeten 
gaan om een Nederlandse ook. Na een artikeltje in een Sri Lankaans dagblad werd ook gewag van ge-
maakt dat deze vondst een Nederlandse Catalina betrof. Contact gezocht met www.srilanka.com en 
spoedig bericht terug. 
Dharshana Jayawardena berichtte het volgende. 
Begin september 2014 kwam de visser Wasatha Kumara met een stuk aluminium frame naar hem toe 
met de vraag of dit herkenbaar was. Niet direct, maar de visser wist wel de locatie te geven waar dit 
precies gevonden was. Bij de eerste duik werd door hem sonar apparatuur gebruik en bleek de locatie 
150 meter vanaf de door de visser opgegeven plaats te liggen en werd herkend als een Catalina. Bij de 
tweede duik op 5 oktober werd een propeller, motor en een stuk vleugel gevonden en pas bij de vijfde 
duik werden weer meer onderdelen gevonden. 
Mede door de vondst van twee propellers, waarvan één in vaanstand staat, kan worden vastgesteld dat 
dit gaat om de Catalina Y-78/N. 

http://www.srilanka.com
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Andere verongelukte Catalina‟s in de Golf van Bengalen komen hiervoor niet in aanmerking omdat: 
Catalina AJ155/A  413Sq RCAF werd op 4 april 1942 neergeschoten door Japanse vliegtuigen, maar 
dat was 400 mijl zuidoosten van Ceylon. 
Catalina I, W8421, QL-Y van sq 413 Sq. RCAF, verongelukte 9 april 1942, maar was een vliegboot en 
had dus geen landingsgestel. 
De op 27 mei 1945 in de Golf terecht gekomen JX593 van 205 Sq. RAF FTR was eveneens een vlieg-
boot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laatste opmerking; 
Als ik de foto‟s bekijk valt wel op dat het toestel grondig gehavend is en dat is niet door de (nood-) lan-
ding en niet door de aanraking met de zeebodem veroorzaakt. Ik heb vele wrakken onder water ge-

zien. Onder andere in het Australische Broome, de ha-
ven van Perth en daar waren en zijn de wrakken, als ze 
inmiddels niet geborgen zijn, goed te herkennen. De Y-
78 moest herkend worden op details. Propellers en mo-
toren zijn woest op heel merkwaardige plaatsen afgebro-
ken. In 1978 ontwikkelde zich een tropische storm/
cyclone in de Golf van Bengalen die recht over de crash-
site heen kwam. Ik heb het sterke vermoeden dat ook de 
tsunami van kerst mogelijk de zeebodemgesteldheid, 
dus ook de ligging van het vliegtuigwrak, beïnvloed zou 
kunnen hebben. 
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BEELD VERSLAG ALV HOTEL WASSENAAR DOOR ROB MALJERS 
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FOTOVERSLAG WAGENINGEN, 4 MEI HERDENKING, 5 MEI VIERING/DEFILé. 
 

Bloemen leggen bij omgekomen bemanningsleden van RAF No.320 (Dutch) Squadron door leden 
van de 320 Vereniging. (foto: Leo IJsveldt, OGS). 
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FOTO VERSLAG VAN HET BEZOEK VAN DE 320 VERENIGING AAN  OORLOGS- 
MUSEUM OVERLOON 
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HET VERONGELUKKEN VAN B-25 MITCHELL FV927/K MET DE VERSCHILLENDE 
HERDENKINGEN 70 JAAR LATER. 

 
29-12-1944 [Off.vl. 2

e
 kl. E.J. Wils, Off. Zwrn 2

e
 kl. A. Hissink, Sgt Dekker, Sgt Sch z.m. J. Jillings] Na 

een aanval op Duitse troepenkoncentraties nabij Vielsalm in de Ardennen door afweergeschut in beide mo-
toren geraakt. Hierbij kwam de SGTMS Jillings om het leven. Werden genoodzaakt het vliegtuig te ver-
laten, wat Wils, Hissink en Dekker gelukte. (320 Memorial, pg204-205) 
 
VERSLAG: Na take-off, geformeerd op een hoogte van ongeveer 2000 voet. De ramen van het toestel wa-

ren erg smerig. Tijdens het formeren was het toe-
stel ok. We zetten het toestel op koers in de juiste 
formatie op dezelfde hoogte als de eerste box. Ik 
vloog nummer 2 van de tweede box, welke geleid 
werd door Sldr Sall. Tijdens het naderen van de 
vijandelijk gebied en het kruisen er van vlogen we 
iets lager dan box 1. Meteen toen we de vijandelij-
ke gebied waren in gevlogen werden geraakt. Er 
was zwaar en intensive flak. Nadat we waren ge-
raakt liet de navigator de bommenlast los. De linker 
motor was geraakt in het oliesysteem. De oliedruk 
viel weg waarop ik probeerde de propeller in vaan-
stand te zetten wat mislukte. Ik was nog steeds in 
staat de formatie te volgen tot boven het doel. Bo-
ven het doelgebied waren we op een hoogte van 
12.000 voet toen we wederom werden geraakt. We 
draaide af van het doelge-bied, richting onze eigen 
linies toen de rechter motor stil-viel. Onmiddelijk gaf 
ik de opdracht het vliegtuig te verlaten op een 
hoogte van ongeveer 11/12.000 voet nadat ik een 

noodbericht had uitgezonden. We vlogen 
boven de wolken en de snelheid was onge-
veer 130 mph, 15° flaps. We daalden onge-
veer met 1000 voet per minuut. De naviga-
tor (Lt Hissink) ging meteen naar achter en 
met veel moeite wist hij het ontsnappings-
luik te openen. Er kwamen geen geluiden 
uit het achterste deel van het vliegtuig. We 
zaten op 7000 voet toen een van de lucht-
schutters (Sgt Dekker) geholpen werd door 
het bomb-bay kanaal naar de navigator-
ruimte te komen. De navigator verliet het 
vliegtuig op ongeveer 7000 voet hoogte, de 
luchtschutter volgde op ongeveer 5000 
voet. Naar achteren kijkend kon ik niemand 
meer ontdekken en ik wachtte tot ongeveer 
3000 voet en nog steeds zag ik niemand. 
Toen werd het tijd voor mij om het vliegtuig te verlaten. Ik verliet het vliegtuig op een hoogte van ongeveer 
2/3000 voet. We kwamen neer ongeveer 2 mijl ZZO van Luik en we werden opgevangen door de 51ste 
Highland Divi-sie. De boven-luchtschutter (Dekker) meldde later dat de staart-schutter (Sgt Jillings) com-
pleet zijn beheersing was verloren. Het vliegtuig werd later gevonden met één lichaam erin. Het weer was 
slecht en het was onmogelijk om een noodlanding te maken omdat overal mist was. De tijd van het verla-
ten van het vliegtuig was ongeveer 15.30 uur. De hoofdoorzaak dat de staartschutter niet kon ontsnappen 
was omdat het ontsnappingsluik met geen mogelijkheid geopend kon worden, vol-gens de rompschutter. 
Beide schutters hebben geprobeerd het luik te openen, maar zelfs met het gebruik van een bijl wilde het 
luik niet open. 
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Herdenking “The Battle of the Bulge”, 29 december 2014 te Vielsalm, waar 
ook Jillings herdacht werd. 
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HET VERHAAL VAN JOHANNES JILLINGS UIT SNEEK (Hille Opedijk) 

 
Een wederom bijzonder verhaal van wederom een Fries , een Sneker die ver van huis 
en haard ligt begraven. 
Niet in Sneek maar op de Algemene Begraafplaats „‟Rusthof „‟ In Amersfoort in Utrecht. 
Jillings was bemanningslid van Mitchell MK-II FV928 EV-K van No 180 sqn van Melsbroek. 
 
Wie was Johannes Jillings? 
Johannes Jillings was een zoon van bankwerker Jacobus Jillings en van Sjoerdje Rinsma. 
Jillings die helaas maar 28 jaren oud mocht worden werd in de Friese watersportstad geboren op 15 fe-
bruari 1916. 
 
Burgelijke Staat: 
Jillings, die trouwde op 21 augustus 1943 met M.Jillings –Blakeborough, 38 St Marysfield Morpeth. 
Het internetforum STIWOT geeft aan dat Mw. Geertje Rosema zijn echtgenote zou zijn en dan moest 
het huwelijk in 1940 al gesloten zijn.  
 
Verdere bijzonderheden: 
Jillings die Stamboek Nummer 9516Z had was van de Lichting 36/1935 , met de aantekening dat hij 
werd ingelijfd op 2 september 1935. Op 26 oktober 1935 werd Jillings op De Kooy geplaatst. De enigste 
smet op zijn staat van dienst lezen we in het jaar 1937, toen hij rond 24 februari van dat jaar werd ver-
oordeeld tot twee weken zwaar arrest die gelukkig eindigde op 10 maart van dat zelfde jaar.  
 
Behaalde rangen: 
Stoker 3

e
 klasse op 02-09-1935. 

Stoker 2
e
 klasse op 26-01-1936. 

Stoker 1
e
 klasse op 01-11-1942. 

Korporaal Vliegtuigschutter op 22 -05-1943. 
Sergeant Vliegtuigschutter op 01-06-1944. 
 
Plaatsingen in het kort: 
Op 29-08-1939 staat in de bronnen Kazerne Willemsoord, gevolgd door de Van Speijk 
 op 7 september 1939. Op 21 februari 1940 wordt Jillings Batterij schutter Erfprins, gevolgd door 
„‟Uitgeweken met Heemskerk, Stuyversant‟‟. Op 2 december 1940 staat er in het archiefmateriaal 
Heemskerk, gevolgd door 20 april 1942 Sumatra. We gaan door een hele grote lijst aan plaatsingen en 
komen dan bij P390 -
1943 Gedatacheerd op 
RAF West Raynham. 
Pas op 10 april 1943 le-
zen we No 320 squa-
dron. 
PERS 510 -1944 geeft 
via de archieven aan ge-
detacheerd bij de Mit-
chell OTU of Operational 
Training Unit op het 
toenmalige RAF Finmere 
in het graafschap of 
County Buckinghamshi-
re.  
Na de OTU lezen we 
P7/2/25-06 1944 dat Jil-
lings bevorderd wordt tot 
Sergeant vliegtuigschut-
ter zm. Daarna gaat Jil-
lings wederom naar No 320 sqn terug op de datum van 25 augustus 1944. 
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TOESPRAAK ANDRE HISSINK OP HERDENKING LEUSDEN OP BEGRAAFPLAATS 
“RUSTHOF” 
 
Geachte aanwezigen ( of ….. dames en heren) 
Het is een grote eer dat ik vandaag een paar woorden mag uitspreken bij de nagedachtenis van alle be-
manningsleden van 320 squadron, dus niet alleen van de zeven mensen die hier liggen, maar ook van 
alle bemanningen van ons squadron die elders hun leven verloren in WO2 en begraven zijn in Enge-
land, Frankrijk, België en Nederland of van hen wiens graven onbekend zijn. 
Twee vluchten zijn in mijn geheugen gegrift, namelijk die welke wij zelf moesten verlaten en waarbij Jil-
lings omkwam en die waarin Manschot neerstortte na een botsing door een ander vliegtuig in een for-
matie waarin ik ook vloog. 
Bij 320 is een op de drie gesneuveld, een totaal van 156 man waarvan 56 nog steeds vermist zijn. Vier-
maal is een Militaire Willemsorde uitgereikt, en 176 maal de dapperheidsonderscheiding het Vlieger-
kruis! 
Wij allen verlieten ons land en onze families in Mei 1940 en verloren daardoor gedurende vijf lange ja-
ren alle familie contact! Wij waren op ons zelf aangewezen en vormden zodoende een hechte band on-
der elkaar. Er is weinig over ons bekend, aangezien wij na de oorlog uiteen gingen en weinig of niet 
spraken over onze inzet. Bovendien was “Nederland” toen ook hard bezig met de “wederopbouw”! Het 
was ook moeilijk om met je naasten de emotie van ons dagelijks bestaan te delen, want ook zij hadden 
het nodige ondervonden. Wij wisten dat iedere vlucht de laatste kon zijn, zoals dat het geval was  met 
156 van ons. Mogen zij in vrede rusten. 
Ik wil ook enige woorden spreken over Nederlands Oost Indië en de Japanse bezetting. Wij drieën wer-
den allen in Indië geboren, onze families woonden daar, zij ondergingen onbeschrijflijke wreedheden 
gedurende de Japanse bezetting. Hollandse families werden geïnterneerd en velen stierven door onvol-
doende voeding, zoals: drie van mijn grootouders en een neef. Twee broers en een neef werden 
POW‟s, mijn ouders, zuster en haar kinderen, en  vele andere relaties werden allen geïnterneerd. Mijn 
vader werd erg ziek en overleed een jaar na de bevrijding. Dit is Japans nalatenschap die zij weigeren 
te erkennen en er verontschuldigingen voor aan te bieden. Alle geïnterneerden die nog leven, lijden nog 
steeds hieronder.   
Ten slotte nog enige woorden over het Ardennen offensief. Op 29 December 1944 kregen wij opdracht 
om de 82nd Airborne Division van de Amerikanen te hulp te schieten in hun gevecht met de 9

e
 SS Pan-

zer Division Hohenstaufen. Daar het Engels 180 squadron twee bemanningen te kort kwam, werden 
twee van 320 squadron aangewezen hun formatie aan te vullen. Een daarvan was de onze. Het ons ge-
geven vliegtuig was vuil en als zodanig niet operationeel klaar, iets onmogelijks bij 320! Toen wij het 
doel naderden werden wij in beiden motoren getroffen en moesten wij het vliegtuig verlaten. Beide 
noodluiken zaten door het vuil muurvast. Ik slaagde er uiteindelijk in ons luik open te trappen, meldde dit 
aan de vlieger Wils toen de kreet van achter over de koptelefoon kwam: “Nog niet, ons luik zit ook vast, 
wij komen naar voren”. 
In tegenstelling tot ons luik aan de voorzijde, kon die aan de achterzijde niet geopend worden. Beide 
boordschutters zaten als ratten in de val. Ze konden alleen ontsnappen door via een nauw gangetje bo-
ven het bommenruim naar voren te kruipen. Dekker slaagde hierin. Jillings niet. Waarschijnlijk is hij met 
zijn parachute ergens blijven haken of door de rook die zich in het toestel ontwikkelde hopelijk bewuste-
loos geraakt. 
Al 70 jaar zit deze gebeurtenis in mijn keel tussen Kerstmis en het Nieuwe jaar. Nooit kan en zal ik verg-
eten dat Jillings die dag niet gesneuveld zou zijn, als het noodluik was open gegaan. Wij waren onder 
grote druk. Wij verloren hoogte en zakten naar het wolkendek met de Ardennen onder ons en ik wist dat 
het tijd was om te springen.. 
Het verheugt mij daarom dat nu eindelijk na zoveel jaren de nodige aandacht wordt geschonken aan 
mijn vrienden. Ik ben nu 95 jaar, voor mij is dit een belangrijke plechtigheid. Speciaal voor Jillings. Het 
noodlot trof hem, terwijl ik kon ontkomen.  
Ik dank u allen.  
They shall grow not old, as we that are left grow old. 
Age shall not weary them, nor the years condemn. 
At the going down of the sun and in the morning 
We will remember them. 
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Ik wil gaarne mijn 320 vrienden Camiel Stritzko en Eduard Jacob bedanken. Wij zijn 3 van de laatste ve-
teranen van het Dutch 320 squadron RAF, en alle 3 geboren in  Nederlands Indië. Camiel en Eduard 
dank voor jullie ondersteuning!  
 
Wieteke van Dort (dank voor je gratis optreden), wat fijn dat je in ons midden bent. Met jouw aanwezig-
heid denk ik terug aan al mijn 320 vrienden, speciaal aan hen die geboren zijn in Nederlands Indië. Bij 
320 hebben 96 leden gediend, afkomstig uit NOI. 31 van hen zijn gesneuveld. 
 
They are not dead. Not even broken. Only their dust has gone back home to earth. For they, the essen-
tial they; 
Shall have rebirth whenever a word of them is spoken. 
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Bij Hissink was in de periode tussen kerst en oud en nieuw altijd een zware druk. Waarom moeste Jil-
lings dood, waarom redde hij het niet, terwijl de anderen het wel lukte te ontsnappen. Door deze reeks 
aan herdenkingen, waar andré ook zelf bij was, kon hij een aantal zaken van dit in het reine brengen. 
Het is Uw 320Vereniging die dit alles heeft kunnen organiseren en kunnen realiserern., 



14 

 

Beste aanwezigen op 9 Mei, 2015  
 
Namens C-47 Club Ardennes Salm River Chapter en de gemeente Vielsalm willen wij  u allen  bedan-
ken voor uw aanwezigheid op 9 Mei, 2015, om het Squadron de verdiende plaats te geven in de ge-
schiedenis van de Slag in de Ardennen. Hissink, Jillings en de gehele eenheid hebben nu een monu-
ment dat een blijvende herinnering is aan de acties van het Squadron in december 1944 en januari 
1945. Het was zeer bijzonder dat bij de onthulling van de gedenkplaat Hissink, Jacob en Stritzko aan-
wezig waren, drie oorspronkelijke leden van het Squadron en alle drie afkomstig uit Nederlands Indie, 
plus een familielid van Joop Jillings, die zo jammerlijk omkwam bij een actie boven Vielsalm, op 29 de-
cember 1944.  
 
We hebben de aanwezigheid van u allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij 320 Squadron bijzon-
der op prijs gesteld en we hopen dat het monument in Vielsalm een blijvend verzamelpunt wordt voor 
allen die 320 Squadron in hun hart hebben gesloten. Dat een Nederlands Squadron een plaats op het 
monument in België gevonden heeft, geeft eens te meer aan dat Wereld Oorlog II een echt geallieerde 
inspanning is geweest. De rol van SAS Belgium en de inwoner van Vielsalm Wathelet, gesneuveld in 
Finsterwolde op 15 april 1945, zijn daar ook een bewijs van. 
 
Wees er van overtuigd dat C-47 Club en de gemeente Vielsalm het Squadron in hun hart hebben ge-
sloten, vanwege de bijdrage aan de vrijheid en vrede, waarvan de vredige Ardennen nu al zo lang mo-
gen genieten. 
Met dank voor uw aanwezigheid, als gast, als vlaggendrager en in welke rol dan ook.  
Met groet,  
C-47 Club Ardennes Salm River Chapter 
 Erik, Eddy en Claude 
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In Memoriam Peter Meijers 
Onze vriendschap begon in augustus 1983, toen we als broekies (al vonden we onszelf al hele kerels) 
aantraden op de RLS in klas MLD 83-2. In een almaar kleiner wordende vliegklas nam de saamhorig-
heid evenredig toe, waarbij Peter van een ietwat behoedzame, rustige jongeman veranderde in een 
voortrekker die alle antwoorden had als de rest weer eens had zitten snurken bij bv. elektronav of in-
strumenten danwel aerodynamica. Zijn bijnaam "Yoda" naar de Jedi master uit Star Wars (één van z‟n 
favoriete films) kwam dan ook niet in de laatste plaats door het feit dat hij altijd mijlen verder was dan 
wij tijdens de theorie opleiding. 
Waar wij tot diep in de nacht bezig waren met onze gele markerstiften en dictaten, zat Peter rustig een 
video te kijken met een koptelefoon met muziek op, terwijl hij studeerde. Dat hij vervolgens een negen 
scoorde was nooit een verrassing, wij moesten het met zesjes en zeventjes doen, met recht onze pri-
mus inter pares. 

 
Onze absurdistische gevoelens voor humor sloten 
naadloos op elkaar aan en zorgde voor de noodza-
kelijke luchtigheid tijdens de af en toe zware perio-
des tijdens de opleiding. Het verzinnen van eigen 
woorden als "quasibatie" en "watsies" was een zeer 
geliefde bezigheid, de buitenwereld snapte er nix 
van, we hielden het tot ruim 20 jaar na de RLS vol. 
Wat we ook lang volhielden was het "mutten", het 
met z‟n tweeën vliegen, op de Bonanza, Citation, F-
27 en uiteindelijk de Orion. 
Het vliegen was onze passie geworden en we geno-
ten van alles, van laag boven zee tot de loops en 
rolls boven het Groningse landschap en later, voor 
het "echie", achter de Russen aan in de poolcirkel. 
 
Op vrijdagmiddag uitblazen van een week vliegen 
gebeurde meestal ten huize Meijers, het warme nest 
in Noordwijkerhout, waar moeder Meijers de bier-
tjes, bitterballen en kaasblokjes bijna wekelijks ser-
veerde.  
 
Peter was wars van oppervlakkigheid en altijd op 

zoek naar de diepere achtergrond van alles. Zijn integere en oprechte inborst maakte hem tot een bij-
zonder mens, recht voor z‟n raap  met inlevend vermogen. 
"Autoriteit wekt vaak jeuk en uitslag op", zoals hij placht te zeggen bij de borrel, als we de wereld weer 
eens opnieuw wilde inrichten. Een zeer regelmatige gebeurtenis, soms ook met andere "jonkies" van 
Valkenburg waarbij alle kleuren cocktails werden gemixed en genuttigd.  
Het zoeken naar de diepere betekenis van alles is altijd doorgegaan, waarbij aangetekend dat het ware 
geluk helaas nét altijd buiten bereik leek te blijven. Van z‟n passie voor het duiken en golfen heeft hij tot 
het onverwachte einde nog mogen genieten. 
 
Na de Marineluchtvaartdienst werd Martinair zijn werkgever, waar Peter tot z‟n grote voldoening de we-
reld in kaart bracht op de DC-10 en MD-11. 
Vorig jaar maart werd hij tijdens de keuring geconfronteerd met een kleine hartafwijking, het zou niet 
meer goed komen. 
 
Met het overlijden van Peter verliezen we een bijzonder fijn en begaafd mens met een zeer groot recht-
vaardigheidsgevoel. Een dierbare, warme, onbaatzuchtige, humorvolle en lieve vriend, die ontzettend 
gemist zal worden. 
Het was een voorrecht en een groot genoegen samen al die jaren met je op te trekken. 
Rust zacht en "use the force".. 
 
Alain Handgraaf 
MLD 83-2 
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DORNIER WAL De eerste grote zeeverkenner van de Marineluchtvaartdient (Nico Geldhof) 

Series boeken komen uit van verschillende vlieg-

tuigtypes van LVA, KLu, MLD en een grote vari-

ëteit aan andere typen. Heel mooi dat mensen zich 

daarvoor inzetten. En toch blijken een aantal typen 

vliegtuigen het niet te halen, komt geen publicatie 

van uit. Ook wel begrijpelijk als van die vliegtuigen 

weinig bekend is en dat internet ook niet echt soe-

laas brengt en zeker niet als details niet te controle-

ren zijn. Internet is een groot fenomeen, alles is te 

zoeken en te vinden. Maar zekerheid en waarheids-

vinding is daarvan moeilijk af te leiden. En dan in-

eens komt er een publicatie wat de aandacht trekt, je 

interesse er warm voor loopt, waarvan je graag het 

voorwoord van leest, hoe komt dit nu. Zo’n uitgave 

is de Dornier Wal van Nico Geldhof. Uiteraard geen 

onbekende op MLD gebied, gezien zijn prachtige 

uitgaven van 320 Squadron. 

Dornier Wal, “De eerste grote zeeverkenner van de 

Marineluchtvaartdienst”. 

Eerst wordt het persoon Claude Dornier belicht, hoe 

en waarom hij begon als vliegtuigbouwer en zeker 

wat zijn inspiraties waren. Natuurlijk waren zijn 

connecties met Zeppelin heel belangrijk en samen 

hebben zij in Friedrichshafen aan de Bodensee vele 

ontwerpen bestudeerd. Ook werden veel ontwerpen 

gebouwd voordat de Wal in beeld kwam. De eerste 

Wal en de daaruit voortvloeiende andere Wallen 

waren niet voor militaire organisaties. Daarvoor zijn 

een aantal publicaties voorhanden die er verder niet 

toe doen. Behalve de Dornier Wal waren er ook nog 

een aantal andere opties die voor mogelijk werden 

gehouden. Onder andere van Fokker en Rohrbach. Toch was de keuze redelijk eenvoudig omdat de concurrenten 

in het geheel niet aan de verwachtingen konden voldoen en de Wal veruit de grootste was met veel meer mogelijk-

heden. 

Snel nadat een aantal vliegboten in Indië waren afgeleverd werd er besloten om een postvlucht te organiseren Soe-

rabaja – Sabang – Soerabaja. Postvluchten vonden al veel vaker plaats, maar deze was ook bedoeld om de Wal te 

presenteren. Al deze vluchten zijn nauwkeurig beschreven, waar zelfs de vader van Nico een deel van deze ge-

schiedschrijving uit maakt. 

Ook is er een heel uitgebreid hoofdstuk over de licentiebouw van de Wal te Papendrecht, het latere Aviolanda. De 

onderdelen werden aangeleverd en door Aviolanda geassembleerd. Opgeluisterd door heel veel en zeer goed foto-

materiaal, vaak van uitzonderlijke kwaliteit. Ook het tekeningenwerk van Luuk Boerman is zeer verhelderend en 

uiterst duidelijk. Een hoofdstuk over de Holland – Indië vlucht mag natuurlijk niet ontbreken en in een van de bij-

lages is een chronologisch verslag. Het verhaal van het operationeel worden en het in bedrijf zijn van de vliegboten 

is duidelijk, in heldere taal op papier gezet. Er is een hoofdstuk gewijd aan de onderhoudsperikelen die men gedu-

rende de operationele periode allemaal meemaakten. Vervolgens een opsomming van de historie van elk van de 

vliegtuigen in dienst bij de Marineluchtvaartdienst. 

In de bijlagen worden genoemd de langeafstand vluchten met de Dornier Wal, wijzigingen aan de door Aviolanda 

af te leveren Wal’s, bouwbeschrijvingen, technische gegevens van Nederlandse Wal-vliegboten. Ook zijn er bijla-

gen over de verschillende gebruikte motoren , beschilderingen en leveringscontracten. 

Kortom een geweldige uitgave, heel goed vormgegeven. Met op de (harde) kaft een heel mooie  beschildering, 

maakt het ook een heel gewichtig boek. Het is voor Nico Geldhof weer een pracht staaltje van geschiedschrijving. 

 

ISBN: 9789081893602 

Hardcover, 352 pagina’s. 

Uitgeverij Geromy bv 

Deze uitgave is ook bij Uw redacteur te verkrijgen. 


