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Foto voorpagina; 
Hendrik de Bell maakt voorbereidingen om een 

R1830 te gaan proefdraaien. (foto familie Bell 

Lidmaatschap:  
  
Leden zijn zij die affiniteit hebben met het doel 
van de vereniging en zich als l id bi j de ver-
eniging hebben aangemeld en door het be-
stuur als zodanig tot de vereniging zijn toege-
laten. 
  
  
 
 
 
 
Contributie: 
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Betaling 
per ING bank 
IBAN: NL29INGB0005480774 
BIC:     INGBNL2A 
t.n.v. : 320-Vereniging, 
In het buitenland wonende leden wordt verzocht hun 
contributie te betalen via een Nederlandse giro of 
bank. Anders betaling CASH, zeker geen bankche-
ques daar bij het innen € 7,00 aan kosten in re-
kening worden gebracht. Indien u toch op deze 
wijze betaalt, minimaal € 22,00 overmaken! 
 
Our members abroad are kindly requested to pay 
the contribution (€ 15,00) via a bank account in 
the Netherlands. If impossible, please send 
CASH (foreign currency accepted reluctantly, as 
high costs are involved). Send NO bank cheque, 
money order, etc. as high costs (€ 7,00) for cash-
ing leave only a very small amount to the Associa-
tion. 
   
Maak gebruik van de mogelijkheid om uw con-
tributie, door middel van een incasso mach-
tiging, automatisch te laten innen. Inlichtin-
gen bij de penningmeester. 
Nieuwe leden die meteen een incassomachti-
ging aan de penningmeester verstrekken zijn 
vrijgesteld van de betaling van 5,00 inschrijf-
geld. Machtigingsformulier kunt U per e-mail 
aanvragen bij de penningmeester of de leden  
administrateur.  
 
  
 
 
 
 



 

 

 
Voor inleveren van stukken graag naar 

 

prudentstaal@hotmail.com   
 

Het copy is op. Alles is welkom, foto‟s reisverslagen en 

anekdotes. 

Na de vorige nieuwsbrief heb ik een waardevolle arti-

kelen mogen ontvangen, waarvoor dank. 

Help mij de winter door met  vulling. 

 
 
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 

Eerste zaterdag Sept  Nationaal Indië-monument her-

denking in Roermond 

10 Sept Abadan herdenking begraafplaats Katwijk  

10 Dec Gevallenen Korps Mariniers; Oostplein Rotter-

dam 

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 incas-

so 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 contribu-

tie nog niet is voldaan en die via de mail of post rappel-

leren. 

Met vriendelijke groet, 

De penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud van dit nummer 

 

Redactie mededelingen + Agenda           3 

Fototverslag Low Level 11 oct j.l.    4 

Hendrik de Bell       6 

 

 

 
Agenda 320 Vereniging 

 

 

2023 

10 januari Nieuwjaarsreceptie 

 

* Bijeenkomsten (*) van 320 Vereniging worden ge-

houden in de kantine van F.C. Rijnvogels. Sport-

park 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.  

 

BESTUURS- EN REDACTIE MEDEDELINGEN 

mailto:prudentstaal@hotmail.com


 

 

Fotocollage van Rob Maljers van de Low Level van 11 oktober jongleden in de kantine van F.C. 

Rijnvogels, met een heel mooie opkomst 



 

 



 

 

Zijn leven gered door discriminatie, het onwaarschijnlijk ware verhaal van Hendrik H. de Bell 

(Prudent Staal) 
 

 

Pietje Bell werd hij genoemd op het Marinevliegkamp Morokrembangan van de Marineluchtvaart-

dienst (MLD) te Soerabaja. Hendrik H. de Bell (1916), oud-zeemilicien korporaal vliegtuigmaker, de 

laatste MLD’er die met de legendarische Fokker drijvervliegtuig T.IV heeft gevlogen. Ook al heette hij 

Hendrik werd hij toch Pietje Bell genoemd. In die periode waren er drie vliegtuigmakers met de voor-

naam Piet, maar met de achternaam Bell kan dat alleen maar met de voornaam Piet zijn, voornamelijk 

door de boekenreeks van Chris van Abcoude, eerste uitgave in 1914. 

 

Fokker T.IV 

Op Morokrembangan werd hij na de opleiding in de vliegtuigbouw bevorderd tot zeemilicien korporaal vlieg-

tuigmaker. Zijn vlieguren maakte hij op de Fokker T-IV drijvervliegtuigen als mechano. De Bell kreeg van 

zijn commandant te horen dat hij als Indische jongen als korporaal mecano zonder examen te doen in vaste 

dienst van de MLD kon komen met een soldij van 80 gulden. Een uit Nederland uitgezonden Hollander in de-

zelfde functie kreeg 150 gulden. ''Commandant, waarom krijgt een 

Hollandse jongen 150 gulden?", vroeg ik hem. „Duurder leven, , 

zei hij. 'Dat bestrijd ik', zei ik. 'Een pakje sigaretten kost hem een 

dubbeltje. maar mij ook. Een stukje zeep, een tube tandpasta, dat is 

voor allebei gelijk. Ik ben werktuigbouwkundige, een MTS 'er. Een 

Hollandse jongen heeft misschien alleen maar Ambachtschool. Ik 

eis voor dezelfde verantwoording dezelfde soldij, hetzelfde salaris.' 

Dat kon niet. Na een gesprek met officiervlieger Zoethout, waarin 

Hendrik aangaf graag veel te willen vliegen, mocht hij vele vluch-

ten meemaken. Hierdoor werd het salaris zodanig verhoogd dat het 

boven zijn Hollandse collega uitkwam.  

De Bell kon dit heel goed gebruiken omdat hij juist was getrouwd.  

Echter het discriminatie gevoel bleef hem achtervolgen.  



 

 

T-13 neergestort 

De Bell vloog als korporaal mecano met de T-13, een van de door de MLD in 1936 aangeschafte Fokker T-IV 

drijvervliegtuigen. Iedereen op het vliegkamp prees het verstand van motoren van 'hun Pietje ' en zijn handig-

heid en snelheid bij het verhelpen van manco's. De BelI en anderen noemde de T-IV een vliegende zwangere 

eend. "Het had twee luchtgekoelde motoren van het type Wright Cyclone en twee drijvers. Het vloog 240  

kilometer per uur. De vleugels waren van hout en het frame van stalenbuis, zoals dat bij Fokker gewoon was 

in die tijd. 

De MLD was trots op de T-IV en wilde dat door machtsvertoon laten zien. "Er werd daarvoor in oktober 1937 

een vlucht met de T-13 en de T-16 naar Batavia georganiseerd. 's Avonds zouden ze weer terugkeren. Ik kreeg 

tot mijn verbazing en ergernis van sergeant-majoor Piet Esselman te horen dat ik niet meevloog. 'Pietje, je 

gaat eraf, de Hollandse korporaal Rutte neemt je plaats in', zei hij. Ze vonden me te donker voor zo'n officiële 

vlucht. 's Avonds om tien uur vroeg ik of ze al terug waren. 'Nee', zei de sergeant van de wacht. Vier uur 's 

nachts werd ik gewekt door een leerling 

van de wacht. Ik schold hem uit en zei 

dat ik geen wacht had. 'Nee, U moet 

naar hal 3 komen, de T-13 is met man en 

muis vergaan', zei de leerling. Discrimi-

natie had mijn leven gered. De T-13 was 

bij Brondong noordelijk van Soerabaja 

in zee neergestort. Normaal vlogen we 

de T-13 met vier man: de piloot offV1 

M. Vethake, sgtV P. Spronk de mitrail-

leurschutter kplvgmra A.A. Goedhart, 

de mecano kplvgmra  G.J. Rutte en de 

telegrafist kpltelg F.H. Plevier.  

 

 

Er waren toen negen mensen aan boord. CMLD. ned. 

Indie kltzH.G. de Bruyne, offmsd1 H. Uurbanus. 

Voor opleiding waren aanboord de arowrn P.J.S. de 

Groot, arowrn G.J. Zuyderhoudt. 

Alle negen inzittenden werden geborgen. Op het ere-

veld Kembang Koening in Soerabaja staat een monu-

ment ter nagedachtenis van deze ramp. De Bell deed 

na deze ramp met een andere T-IV tal van plaatsen in 

de archipel aan. "Op Tarakan moesten we reservema-

terialen voor onze type vliegtuigen in de bossen ver-

bergen.  

Palembang stond ook op ons programma. Alleen de 

officieren kenden het doel van al die bezoeken. Ons 

toestel werd ook aangewezen om een overste naar 

Ambon te vliegen. Ik constateerde olieverlies van de 

rechtermotor. Kapotte zuigerveren. Op Morokrem-

bangan heb ik ze verwisseld. De sergeant-vlieger 

Buikes werd woedend toen hij het hoorde. 'Stel je 

eens voor wat er had kunnen gebeuren met een over-

ste aan boord?' Ik zei kalm: 'Niets, want die veren 

blijven toch in de sponningen zitten.' Het leverde me 

uiteindelijk een goede aantekening op mijn conduite-

staat op." 



 

 

Vernielingskorps 

Op 1 maart 1941 kwam hij na een conflict over discriminatie van Indische Nederlanders als burgerambtenaar 

in vaste dienst bij de MLD. In 1939 werd het wettelijk mogelijk om als militair in Indisch verband in vaste 

dienst te komen. 

"Toen heb ik ontslag aangevraagd 

en ben ik ambtenaar geworden bij 

de MLD. Ik werd chef van de car-

buratorafdeling en de vraagbaak 

voor de BPM (Bataafsche Petrole-

um Maatschappij) en de KLM. 

Die hadden evenals de MLD voor 

hun Catalina's en andere vliegbo-

ten met Pratt & Whitney motoren 

dezelfde carburators nodig. Maar 

ik moest wel wachtlopen, Ameri-

kaanse vliegtuigen helpen met 

benzine en bommen laden. Hen-

drik de Bell werd bij de nadering 

van de Japanners ingedeeld bij het 

Vernielingskorps. Watervliegtui-

gen met een langere actieradius, 

vlogen met MLD' ers en vluchte-

lingen naar Broome, een klein 

plaatsje aan de tropische noord-

kust van West-Australië. De ove-

rige toestellen werden overgebracht naar de schuilplaats Lengkong aan de Kali Brantas bij Modjokerto. Op 5 

februari '42, zijn verjaardag, telde de Bell vijfenwintig Japanse bommenwerpers boven Soerabaja. "De grana-

ten van het luchtdoelgeschut 

kwamen halverwege de hoog-

te van de vliegtuigen al tot 

ontploffing. Dat was niet 

best. Ik heb mijn vrouw toen 

naar haar ouders in het zuiden 

gebracht. We waren pas ge-

trouwd. Nadat ik mijn werk 

als vernieler voltooid had 

meldde De Bell zich bij de 

Marinestaf in Soerabaja. "Een 

luitenant ter zee 1e klasse zei: 

'Je bent van het Vernielings-

korps. De japanners maken 

korte metten met lui die mo-

toren in brand hebben gesto-

ken. Ga zo diep mogelijk het 

binnenland in. 

Meng je tussen 

de bevolking en 

hou je gedeisd. 

Kali Brantas in 

het jaar 2000, 

tijdens berging 

(PST) 



 

 

Kali Brantas 

“Overigens, die Fokkers be-

staan nog wel, maar ze liggen 

sinds de Slag in de Javazee in 

februari 1942 bij het MLD-

steunpunt Lengkong op de 

bodem van de Kali Brantas 

bij Modjokerto op Java”, ver-

teld Hendrik de Bell. Acht 

Fokker T.IV en vijf Fokkers 

C.XIw drijvervliegtuigen, die 

met bijlen waren lekgeslagen 

en met kromgeslagen propel-

lers tot zinken zijn gebracht, 

omdat hun actieradius te kort 

was om uit te wijken naar Au-

stralië. Ook een van MVKM 

ontsnapte Dornier Do 24 (X-

22) werd in de rivier tot zin-

ken gebracht. Toen MVKM 

verlaten was, waren er nog 

steeds mensen op de rede bezig 

een Dornier 24 te repareren. 

Een officiervlieger en een vlieg-

tuigmakersmaat konden het toe-

stel opstarten en naar Lengkong 

vliegen. Het moest benzine laden 

om door te vliegen naar Austra-

lië. Echter Lengkong was op dat 

moment geheel verlaten en totaal 

vernield. Er was ook geen brand-

stof meer voorhanden.  

Toen werd de Dornier tot zinken 

gebracht en vertrokken de beide 

heren naar Tjilatjap. Daar zijn ze 

in krijgsgevangenschap geraakt. 

In de loop der jaren zijn er wel 

eens een paar toestellen, op grove wijze, geborgen. On-

dermeer toen de nieuwe dam gebouwd werd zijn er ze-

ker twee vliegtuigen gevonden. De toestellen liggen in 

zoet water op een diepte van zeker vijftien meter. Door 

de Stichting Vrienden van het Militaire Luchtvaartmu-

seum (SVMLM) werden al jaren pogingen ondernomen 

om twee van die historische Fokkers te bergen. Door 

diverse oorzaken is dit tot op heden nog niet gelukt. 

Een samenwerking van SVMLM en SNA heeft in 2000 

wel geleid tot een expeditie. Maar door corruptie werd 

dit een totale fiasco, maar uw redacteur heeft er wel een 

mooie reis aan overgehouden 



 

 

Onderduiken 

Gedurende de dramatisch verlopen dagen voor de val van java, zag De Bell steeds meer MLD' ers naar Au-

stralië vertrekken. Wat moest hij doen? Op 9 maart 1942 eindigde de strijd op Java. “ Ik ben naar mijn vrouw 

gegaan. Ze was bij haar ouders in Kepanjen, dat ligt aan de spoorlijn tussen Malang en Blitar. Mijn schoonva-

der had daar een onderneming voor 

het veredelen van suikerriet. Bij 

zijn bedrijf stond een fabriek waar 

voor de suikerindustrie jutezakken 

werden gemaakt. Ik ben in contact 

gekomen met meneer Van Houwe-

ningen, de administrateur van die 

fabriek. De fabriek had een techni-

cus nodig. Een week later werd het 

personeel door de Japanners opge-

pakt. Van Houweningen was een 

geweldige kerel. Hij eiste zijn 

mensen terug om de fabriek te la-

ten draaien. Kort daarna werden 

alle Hollanders geïnterneerd en 

werd ik ontslagen.  

Van Houweningen bleef als enige 

blanke over. Hij zei tegen de ja-

panse administrateur van de fa-

briek: 'Ik moet die De Bell hebben, 

die is goed. 'Ik werd teruggeroepen 

onder voorwaarde dat ik niemand 

zou slaan. 'Hoe kan ik nou iemand 

slaan?', vroeg ik. Op een gegeven 

moment werd Van Houwingen ook 

geïnterneerd. Hij zei: 'Meneer De 

Bell, ik wil u niet beledigen, maar 

u bent donker. Probeer uit de inter-

nering te blijven door zoveel mo-

gelijk zakken te maken.'Het vreem-

de was, dat geen jap mij iets durfde 

te doen. De fabriek werd bewaakt 

door twee soldaten. Eén hele grote, 

de andere klein, met hele grote 

brillenglazen. Vrouwen spinden 

het garen uit rauwe vezels. Met 

twee andere heren had ik die fa-

briek tot 12 februari 1945 draaien-

de gehouden. Ik had Van Houwe-

ningen beloofd zoveel mogelijk 

zakken te maken, omdat wij ervan 

overtuigd waren dat Japan de oorlog 

zou verliezen en de voorraad zakken ten goede zou komen van de firma. Op 12 februari 1945 werd ik gearres-

teerd van-wege een brand in de vezelopslagplaats. De Kempetai, de jJpanse geheime dienst, was er achter ge-

komen dat ik bij de MLD was geweest en ze sloten hem op in de gevangenis van Malang . Ze beweerden dat 

ik op Java was gedropt om sabotage te plegen en die brand had gesticht. Japan capituleerde op 15 augustus 

1945. Op 24 augustus werd ik voor het laatst verhoord. Ze hebben me gemarteld en dreigden me te onthoof-

den. Toen ik Amerikaanse Lightenings zag overvliegen. wist ik dat de oorlog over was. Er werd niet op ge-

schoten. Eén dag later werd ik bevrijd.” 

In de periode 1946—1949 bleef  ik als burger bij de MLD werken en 

leidde onder andere de motorproefbank. 



 

 

Naar Nederland 

De Bell bleef na de oorlog, in de periode 1946-- 1949 werken bij de MLD. Vervolgens keerde hij na de soeve-

reiniteitsoverdracht terug naar de jutezakkenindustrie. Na uiterst bewogen jaren in de Republiek Indonesië 

vestigde hij zich met zijn gezin in 1958 in Schijndel (Noord-Brabant) en werd leraar aan 

de technische school.  

Na zijn pensionering leidde hij een rustig leven. In 2000 werd hem nog advies gevraagd over de berging van 

vliegtuigen uit de Kali Brantas en in 2006 heeft de Bell met zijn familie een vlucht gemaakt met “zijn” Catali-

na. 

Op 96 jarige leeftijd is hij in 2012 overleden 



 

 

 

 

 

 

 

 


