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PERSBERICHTEN VLIEGSPORT ROND 1910
VOORAF 

Honderd jaar geleden, in 1921, sloot ‘AIRPORT EDE’  op de Doesburgerheide bij 
de Driesprong voorgoed haar deuren. Hiermee kwam een eind aan het kort-
stondig bestaan van de plek waar luchtvaartgeschiedenis geschreven werd. 
Aan dit lang verdwenen kamp zal voor altijd de naam van Johan Hilgers ver-
bonden blijven. Het was deze jonge aviateur die op 29 juli 1910 als eerste Ne-
derlander boven Nederlands grondgebied vloog, een dag eerder dan Clement 
van Maasdijk. Op de Zonneoordlaan staat een monumentje dat de herinne-
ring aan dit bijzondere feit levend houdt.

Over de begintijd van de vliegsport, zoals de vliegerij aanvankelijk genoemd 
werd, is veel geschreven. Een standaardwerk over dit fascinerende onder-
werp is het boek uit 1984 ‘Aviateurs van het eerste uur’, van Wim Schoenmaker 
en Thijs Postma. Ook in het archief van de gemeente Ede en in dat van de 
Vereniging Oud-Ede is een en ander terug te vinden over deze tijd waarin ook 
Ede te maken kreeg met grote veranderingen. Na de komst van de automobiel 
kwam ook hier de aeroplane in beeld. 

Zelf maakte ik in de vroege jaren vijftig, toen ik in nog Ede woonde, bij toe-
val kennis met de resten van dit vliegkamp. Tot mijn grote verbazing vond 
ik midden in het bosgebied, grenzend aan de Zonneoordlaan, langwerpi-
ge, overwoekerde betonplaten. Thuisgekomen vertelde mijn vader dat dit de 
overblijfselen waren van een vliegveld dat hier ooit gelegen had; ik kon het 
nauwelijks geloven. 

Toen ik onlangs weer op dit onderwerp stuitte, werd ik nieuwsgierig naar 
feiten en achtergronden. Wat speelde er in die prille jaren van de luchtvaart 
en hoe kwam het dat het toch zo behoudende Ede een heus vliegveld kreeg? 
Om hierop antwoord te krijgen, raadpleegde ik Edese archieven en speurde 
verder op internet. Met de bedoeling voor mezelf een iets helderder beeld te 

2



PERSBERICHTEN VLIEGSPORT ROND 1910krijgen van wat er toen speelde rond het nieuwe fenomeen ‘vliegen’ en zeker 
niet om deze geschiedenis te herschrijven.
In de gedigitaliseerde oude kranten en tijdschriften op de Delpher-site vond 
ik een schat aan informatie in woord en beeld die voor mij de mist iets deed 
optrekken. Ik las interessante verslagen van vliegdemonstraties, namen van 
beroemde aviateurs, over publiek dat uit hun dak ging bij het zien van de 
vliegshows, over ondernemers die brood zagen in deze nieuwigheid, car-
toonisten die de vliegerij op de hak namen, enz. 

Maar vooral het beeld van een tijd waar in rap tempo op allerlei terreinen gro-
te, ingrijpende veranderingen plaatsvonden. Veranderingen waar met name 
het behoudende deel van de bevolking ernstige kanttekeningen bij zette. Ede 
had al genoeg te stellen gehad met de komst van de automobiel en het gar-
nizoen. Maar als nieuwe ontwikkelingen toch onvermijdbaar zijn, dan wél 
graag de zondagsrust in ere houden; dus niet vliegen op de dag des Heeren! 
En och, aan de andere kant: een centje daaraan verdienen is mooi meegeno-
men...

Ik besloot van mijn vondsten een albumpje te maken als herinnering aan 
mijn zoektocht naar het verleden van Vliegkamp Ede. Het gaat hierbij.

Arend Bulder.

Johan Hilgers in de cockpit
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HOE KWAM EDE AAN ZIJN VLIEGVELD?

Dat was het gevolg van de snel groeiende belangstelling voor de luchtvaart 
onder de bevolking. De Haagse Verwey & Lugard’s Automobiel-Maatschappij 
zag daar brood in en stapte in de nieuwe vliegbusiness. Op zoek naar ge-
schikte lokaties komt men, behalve in Soesterberg, ook in Ede terecht. 

“Op 4 juni 1910 besluit de gemeenteraad van Ede een aantal gronden op de Does-
burgerheide, gelegen vlakbij De Driesprong in Ede, te kopen en deze te verhuren aan 

Verwey en Lugard’s Automobiel 
Maatschappij in Den Haag. Deze 
maatschappij is van plan daar 
een vliegveld aan te leggen. De 
centrale ligging en de aanwezig-
heid van spoorlijnen maakt Ede 
aantrekkelijk. Bovendien wil men 
er loodsen voor het fabriceren en 
repareren van vliegtuigen laten 
bouwen. De maatschappij heeft 
al van enkele eigenaren perceel-
tjes heide in pacht verkregen. De 
VVV`s in Ede en Lunteren zien 
in de vestiging van een vliegveld 
grote kansen voor de ontwik-
keling van de gemeente Ede. Er 
worden uiteindelijk drie hangars 
en een vliegtuigfbriekje gebouwd.

Verwey en Lugard horen op een 
gegeven moment dat de eerste 
vlucht van een Nederlander boven 
Nederlands grondgebied tussen 31 

juli en 4 augustus 1910 zal plaats vinden boven Heerenveen. Daar zal aviateur Cle-
ment van Maasdijk vanaf het sportterrein Thialf demonstratievluchten gaan maken. 
Jan Hilgers krijgt de opdracht om de Friezen voor te zijn en men geeft hem opdracht 
om bij vliegtuigbouwer Blériot te Pau in Frankrijk een vliegtuig te kopen. Hij moet dit 
toestel zo snel mogelijk naar Ede transporteren, vliegklaar maken en vóór 31 juli de 
lucht in gaan. Hoewel Hilgers amper kan vliegen levert hij toch een huzarenstukje: 
op 29 juli 1910 kiest hij als eerste Nederlander het Nederlandse luchtruim. Hilgers kan 
alleen nog maar rechtuit vliegen; bochten maken is nog te moeilijk voor hem. Aan 
het eind van de baan moet hij noodgedwongen landen, het toestel keren en opnieuw 
opstijgen, maar hij vliegt wel degelijk!”
 
Bron: gemeente-archief Ede.
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De volgende dag, 30 juli 1910, stond in de Arnhemsche Courant een zeer le-
vendig verslag van deze historische gebeurtenis: 

“Hoewel het niet algemeen bekend was, dat er gevlo-
gen zou worden, hadden zich gisteravond honderden 
nieuwsgierigen verzameld om dit, voor de meesten nog 
nieuwe schouwspel bij te wonen. Te omstreeks 7 uur 
klom de 20-jarige bestuurder in zijn toestel en zette dat 
in beweging. Eerst langzaam, toen al sneller en sneller 
volgde de machine de terreingolvingen om plotseling, 
op een hoogte gekomen, niet meer te dalen, doch in de 
lucht te blijven zweven, ja, steeds hooger en hooger te 
stijgen, tot ongeveer 10 meter. 
Het enthousiaste publiek barstte in een luid gejuich los, 
toen hij op een hoogte van 5 à 6 meter de eerste rijen 
passeerde; men zwaaide met hoeden, petten, zakdoe-
ken, kortom overal waarmede maar te zwaaien was. 
Weer draaide hij en weer vloog hij op, om reeds binnen 
enkele minuten daarna aan het einde der 2 kilometer 
lange baan te dalen. Ten slotte landde hij voor goed, 
beschreef nog een sierlijke bocht en bleef juist voor de 
primitieve loods staan.”
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Na de vlucht van Hilgers wordt het 
vliegkamp verder opgebouwd en worden 
toegangswegen aangelegd. Begin au-
gustus arriveert er een tweede vliegtuig 
op het vliegkamp, waarmee Hilgers op 
18 augustus een eerste vlucht maakt. De 
vliegbaan, 5000 meter lang en 200 me-
ter breed, wordt keurig afgebakend en 
er wordt een toegangspoort (met kassa) 
gebouwd. 
Begin november 1910 wordt het vlieg-
kamp met een ‘grote’ vliegshow officieel 
geopend. De vliegdemonstraties trekken 
veel publiek en worden uitgevoerd door 
de bekende aviateurs Gijs Küller en Henri 
Wijnmalen (hiernaast). Edese drankleve-
ranciers zorgen er voor dat de bezoekers 
op het vliegterrein niet op een droogje hoeven te zitten... 

Uit teruggevonden krantenberichten bleek dat heel Nederland in 1910 in de 
ban was van de vliegsport. De circusachtige vliegdemonstraties en de belang-
stelling waren zeer in trek. Al was de bereikbaarheid van het verafgelegen 
kamp in Ede wel een probleem. Er waren geen tram- of treinverbindingen 
om de mensen snel daar te brengen. Daarom werden er omnibussen ingezet 
om het publiek vanaf station Ede-Wageningen naar het terrein te vervoeren. 
Verwey en Lugard maakten plannen voor een vaste tramverbinding vanaf 
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station S.S. naar de Driesprong en/of een railaftakking vanaf halte Does-
burgerbuurt (Kippenlijn) rechtstreeks naar het vliegveld. Kostbare projecten 
waar men vanaf zag toen de vliegbelangstelling na 1910 vrij snel verflauwde. 
Om de onderneming toch financieel haalbaar te maken, werd besloten de pu-
blieksactiviteiten te concentreren op vliegkamp Soesterberg, het tweede ter-
rein van Verwey en Lugard, dat makkelijker voor het publiek te bereiken was.

VLIEGKAMP BOOD WERKGELEGENHEID

De komst van het Edese kamp bracht werk voor lokale bedrijven en am-
bachtslieden. Goed denkbaar dat bijvoorbeeld houthandel Tulp het materiaal 
leverde waarmee timmerlieden de loodsen en de imposante toegangspoort-
-met-loket bouwden. In het verlengde daarvan was er emplooi voor schilders. 

Van twee schilders zijn herinneringen bewaard gebleven aan het kamp en 
aan de mensen die met de vliegerij bezig waren. Johan Plooy, een van de 
twee, werd in 1977 geïnterviewd door een redacteur van de Zandloper aan wie 
hij vertelde vertelde dat hij ooit een vlucht mee mocht maken: 
“ Stevig vastgesjord in zo’n open toestel, een eendekker waarvan de vleugels met 
ijzerdraad aan elkaar verbonden waren, wuifde hij vrolijk naar de omstanders. Zijn 
stemming sloeg al snel om toen het wankele geval de lucht inging en van de ene 
naar de andere zijde schommelde. Op vijftig meter hoogte vond hij het welletjes en 
trommelde de piloot op zijn rug om te beduiden zo snel mogelijk terug te keren, Deze 
lachte hem vierkant uit, maar voldeed even later aan zijn verzoek en Plooy voelde tot 
zijn opluchting, weer vaste grond onder zijn voeten”.

De tweede herinnering komt van Ko de Nooij (1897-1984), oud-wethouder en 
mede-eigenaar van de voormalige Edese verffabriek MACOSTAN. 
In 1983 beschreef hij heel gedetailleerd wat hij als 13 jarige jongen rond 1910 
meemaakte van het vliegkamp en de personen die het runden. Het geheel is 
terug te vinden op het archiefdeel van de site van de gemeente Ede. Een paar 
fragmenten uit zijn verhaal:

 “... We trokken dwars door de bossen, de kortste weg naar de Doesburger-
heide, waar al diverse loodsen waren gebouwd voor de fabricage van vliegtui-
gen. Tot overmaat van geluk werd die fabrieksopzet tijdelijk ondergebracht in 
een voormalig instituut van onderwijs net t.o. ons ouderlijk huis, n.l. in de Brou-
wershoeve. Mijn ouders zagen met enige zorg onze groeiende belangstelling voor 
deze instelling, daar mijn broer en ik enthousiast beweerden later ook dit vak te 
gaan beoefenen, temeer daar wij reeds hand- en spandiensten verrichtten bij de 
opbouw van staart en vleugels. 
 De staart was van een open constructie, zodat liggende en staande lat-
ten door blanke spandraden werden versterkt. Deze spandraden moesten met een 
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blauwe transparante lak bestreken worden. Een dot watten werd in de lak ge-
dompeld en via dit primitieve systeem kreeg dit draadwerk de idee van staal.
 Mijn vader en broers hadden een huisschildersbedrijf, dus de kritiek kwam 
los. Die lak droogde té snel om goed te zijn. Toch bleven wij onze “nieuwe werk-
gevers” trouw! Ondanks de niet mis te verstane “kwalificatie”,  dat het maar woest 
volk was! Zij hadden n.l. een stoomfiets, een 2e of 3e hands N.S.U. met open uit-
laat, de riem direct gekoppeld aan de motor, dus “aanlopen” en na veel geraas 
- hup, erop springen, stofbril op, pet met klep naar achteren enz.”

 “...En dan die eerste vluchten. Oh, wat een sensatie op die avond van eind 
juli 1910. De eerste vlucht van een Nederlander boven Nederland! Herhaaldelijk 
stak men een natte vinger in de lucht om de windrichting vast te stellen. Eindelijk, 
de ééndekker werd naar buiten geduwd. Wij, toeschouwers, de staart vasthouden, 
tot dat Hilgers de hand zou opsteken. Hilgers draaide enige keren met korte ruk-
ken de schroef aan, wipte via enige voetsteunen tussen vleugels en staart in het 
toestel. De hand des bestuurders ging als een vuist omhoog en de ééndekker snor-
de en waggelde naar de rand van de heide, na.bij de Hessenweg (van de wind af). 
De motor afzettend wipte Hilgers uit het toestel, keerde het aan de staart en was 
vlug genoeg in het toestel om de nog zwak draaiende schroef op volle toeren te 
krijgen. Hij vloog over ons heen op zo’n 10 à 20 meter hoogte. Wij waren perplex 
en even later in alle staten van luidruchtigheid!”

 “... Mocht Hilgers zich tot ééndekkers bepalen, Wijnmalen bleek verkleefd 
aan zijn tweedekker. Op voor ons duizelingwekkende hoogte zette hij de motor af 
en daalde “vol plané”,  d.i. in spiraalvorm, vlak bij ons neer. Doodkalm begaf hij 
zich naar de hangar. Steeds was hij gekleed in een sportief geruit kostuum, klep 
van de pet in de nek, de onmisbare pijp in de mond. Aan ons gaf hij geen aan-
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dacht, in tegenstelling tot Jan Olieslagers, de getapte Belg.
Wat een typen, die mannen van het eerste uur in de vliegwereld: Hilgers, v.d.Burg, 
Olieslagers, Wijnmalen, Koolhoven, Bakker. Zij waren inventief, ijverig, eenvou-
dig en beschaafd... ”

Tot zover het relaas van Ko de Nooij.

WIE WAS JOHAN (JAN) HILGERS?

Johan Willem Emile Louis Hilgers wordt 
op 19 december 1886 te Probolingo op 
Java geboren. In Amsterdam volgt hij een 
technische opleiding en in 1908 houdt 
hij zich bezig met de bouw van model-
len en zweefvliegtuigen. In 1910 komt hij 
in dienst bij de firma Verwey en Lugard, 
die hem naar Frankrijk zendt voor het 
volgen van een vliegopleiding. Nog vóór 
hij de kans heeft een brevet te behalen, 
wordt hij door Verwey naar Ede gehaald 
voor de eerste vliegproef. 
Hij blijft bij de firma in dienst als techni-

cus en instructeur, en ontwikkelt een anderhalf-dekker. Als instructeur is hij 
op Soesterberg actief. Op 12 augustus 1911 ontvangt hij zijn vliegbrevet aan de 
school van de Maatschappij voor Luchtvaart van Verwey en Lugard te Ede. Hij 
is hiermee de vierde Nederlander die in ons land zijn brevet haalt.

Hier staat Hilgers (witte jas) voor de door hem aangepaste Bleriot XI met 
naast hem zijn mecanicien, Johan Verhagen. Vermoedelijke locatie: Ede.
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In 1912 vertrek Hilgers naar Duitsland om daar te gaan werken bij Fokker. Hij 
demonstreert de Fokker Spin in Rusland en vertrekt met twee Fokkers naar 
Nederlands-Indië om daar het product aan te prijzen. Wat niet zo’n succes 
blijkt. Hij is de eerste vliegenier die in Indonesië een crash maakt en die over-
leeft. Hij blijft in Nederlands-Indië wonen en trouwt op 27 september 1913 in 
Bangil met Anna Sophia Blijenburg. Het echtpaar krijgt zes kinderen.
Op 30 mei 1914 wordt de Proefvliegtuigenafdeling van het Nederlandsch-
-Indisch leger opgericht (voorloper van de uiteindelijke ML-KNIL), en wordt 
Hilgers aangetrokken als instructeur-werktuigkundige. Hij blijft hiervoor 
werken totdat de Japanners in 1942 Nederlands-Indië binnenvallen. Hilgers 
overlijdt in 1945 in een gevangenkamp bij Ngawi.

Bron: Aviateurs van het eerste uur - Wim Schoenmaker & Thijs Postma, 1984. 

In het wereldje van de vliegsport in die dagen was Hilgers (hierboven rechts in 
een fotomontage in het tijdschrift Revue der Sporten uit 1910) niet een van de grote 
sterspelers. Hij kreeg wel de credits als eerste Nederlander boven Nederland 
te hebben gevlogen, maar moest het in populariteit afleggen tegen het illus-
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tere drietal, van links naar 
recht: Gijs Küller, Henri 
Wijnmalen (neef van J. Ver-
wey, eigenaar vliegveld) en 
Frits Koolhoven. 
Zij waren het die het greti-
ge publiek naar grote vlieg-
demonstraties trokken. Zij 
brachten geld in het laatje 
van de organisatoren en dat 
was wel nodig, want vlie-
gen was een prijzige sport. 

Niet alleen vanwege het technisch materiaal, transport, terreinhuur en op-
stallen, maar ook door de vaak niet geringe honoraria van de sterspelers: de 
aviateurs.

HOE HET VERDER GING MET VLIEGKAMP EDE

Het vliegkamp heeft tijdens de eerste wereldoorlog gediend als uitwijkhaven 
voor militaire vliegtuigen. In 1918 vestigde de jonge vliegtuigbouwer Joop 
Carley een echte vliegtuigfabriek op het vliegkamp Ede en maakte hier diverse 
vliegtuigen. Zijn vliegschool was flink opgezet, met in totaal 13 toestellen. Het 
terrein was inmiddels volledig ingericht, compleet met hangars, een pension, 
een restaurant, een gebouwtje voor de administratie en een woning voor de 
familie Carley. Hieronder zeer waarschijnlijk het gezin Carley op kamp Ede.

Na het aanvankelijke succes wordt de belangstelling voor vlieglessen kleiner 
en neemt ook de verkoop van vliegtuigen af. Carley besluit in de zomer van 
1921 de vliegschool en de fabriek te sluiten en vertrekt met zijn gezin naar 
Rotterdam. 
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Het volgende stukje uit de herinneringen van Ko de Nooij tekent de oorzaak 
van de geleidelijke teruggang van het kamp: 

“Al met al bleef de vliegtuigindustrie in Ede na 1918 noodlijdend. De animo van 
toeleverende bedrijven werd steeds minder en zo langzamerhand werd het bedrijf 
stilgelegd, zeker ook door de groeiende concurrentie van Fokker. Even nog kwam 
er actie. In de beginjaren van ‘20 stond het voormalige jachthuis Reehorst ledig, na 
vier jaren als kazerne te hebben gediend. Er circuleerden hardnekkige geruchten dat 
er vliegtuigonderdelen waren opgeborgen, onttrokken aan de krijgsbuit der gealli-
eerden van Duitsland. In november 1918 was toch de capitulatie van Duitsland een 
feit geworden. Het lukte mij vóór de aangekondigde verkoping binnen te komen en 
zag daar o.a. nog in kratten verpakte vliegtuigmotoren met waterkoeling en, naar ik 
meen, een 7-cylinder stermotor.” 

Als Carley in 1921 vertrokken is, vallen de hangars en andere gebouwen in 
slopershanden; de betonvloeren laat men gemakshalve maar liggen. Jaren-
lang hebben vakantiegasten en omwonenden er als tennisbaan dankbaar ge-
bruik van gemaakt. Later is ook het beton verwijderd en is er niets meer wat 
verwijst naar het vliegkamp dat daar ooit was. Zo kwam er een einde aan het 
korte, maar turbulente bestaan van vliegkamp Ede. 
Het kleine monumentje aan de Zonnelaan houdt de herinnering aan de vlucht 
van Hilgers levendig: in Ede werd luchtvaartgeschiedenis geschreven!

Luchtopname vliegkamp Ede - jaar onbekend
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Rond 1910 groeit in West-Europa in snel tempo de belangstelling voor een Rond 1910 groeit in West-Europa in snel tempo de belangstelling voor een 
gloednieuwe sport: vliegen. De Haagse ondernemers Verwey & Lugard, gloednieuwe sport: vliegen. De Haagse ondernemers Verwey & Lugard, 
handelaars in automobielen, zien mogelijkheden deze sport in Nederland handelaars in automobielen, zien mogelijkheden deze sport in Nederland 
te exploiteren. Ze zoeken daarvoor geschikte terreinen en komen terecht te exploiteren. Ze zoeken daarvoor geschikte terreinen en komen terecht 
in Ede, de Doesburgerheide, en in Soesterberg. in Ede, de Doesburgerheide, en in Soesterberg. 

Om de plannen te realiseren is haast geboden want de concurrentie is Om de plannen te realiseren is haast geboden want de concurrentie is 
groot. Alom in Nederland vinden vliegdemonstraties plaats met aviateurs groot. Alom in Nederland vinden vliegdemonstraties plaats met aviateurs 
van naam die een breed, betalend publiek trekken.van naam die een breed, betalend publiek trekken.

Verwey heeft een jonge en avontuurlijke neef, Henri Wijnmalen, die in Pau Verwey heeft een jonge en avontuurlijke neef, Henri Wijnmalen, die in Pau 
(Frankrijk) een vliegopleiding volgt. In datzelfde Pau bekwaamt zich ook (Frankrijk) een vliegopleiding volgt. In datzelfde Pau bekwaamt zich ook 
de jonge mecaniciën Johan Hilgers, afkomstig uit Nederlandsch-Indië, in de jonge mecaniciën Johan Hilgers, afkomstig uit Nederlandsch-Indië, in 
de vliegkunst. Als het huurcontract voor de Doesburgerheide met de ge-de vliegkunst. Als het huurcontract voor de Doesburgerheide met de ge-
meente Ede rond is, neemt Verwey Hilgers in dienst om hier verder te wer-meente Ede rond is, neemt Verwey Hilgers in dienst om hier verder te wer-
ken aan het bouwen en uitproberen van vliegmachines. Met als resultaat: ken aan het bouwen en uitproberen van vliegmachines. Met als resultaat: 
dé historische vlucht op 29 juli 1910 in een Blériot boven het uitgestrekte dé historische vlucht op 29 juli 1910 in een Blériot boven het uitgestrekte 
heideveld: de eerste Nederlander boven Nederlands grondgebied! heideveld: de eerste Nederlander boven Nederlands grondgebied! 

Hierna volgt een kleine bloemlezing persberichten met betrekking tot de Hierna volgt een kleine bloemlezing persberichten met betrekking tot de 
begindagen van de luchtvaart. Er was vrijwel geen krant in Nederland die begindagen van de luchtvaart. Er was vrijwel geen krant in Nederland die 
er niet over schreef. Het grote publiek was geheel in de ban van deze nieu-er niet over schreef. Het grote publiek was geheel in de ban van deze nieu-
we sport en gaf de gevierde aviateurs een ware heldenstatus, vergelijkbaar we sport en gaf de gevierde aviateurs een ware heldenstatus, vergelijkbaar 
met de profvoetballers van nu die op het podium gehesen worden. met de profvoetballers van nu die op het podium gehesen worden. 
Maar er waren ook kritische geluiden, met name van behoudende Neder-Maar er waren ook kritische geluiden, met name van behoudende Neder-
landers die zich tegen deze ‘roekeloze luchtacrobatiek’ verzetten. Of me-landers die zich tegen deze ‘roekeloze luchtacrobatiek’ verzetten. Of me-
dici die kanttekeningen maakten bij het op grote hoogte vliegen. En weer dici die kanttekeningen maakten bij het op grote hoogte vliegen. En weer 
anderen grepen deze hype aan om in cartoons daar mee de spot te drijven. anderen grepen deze hype aan om in cartoons daar mee de spot te drijven. 
Kortom: allerlei feiten en achtergronden die laten zien dat het nog jonge  Kortom: allerlei feiten en achtergronden die laten zien dat het nog jonge  
fenomeen ‘luchtvaart’  hét gesprek van de dag was.  fenomeen ‘luchtvaart’  hét gesprek van de dag was.  
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1910 (08-01) Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant  
Lugard-Verwey toont interesse in de Doesburgerhei om er een vliegterrein aan te leggen

14

Verwey & Lugard start een publiciteitscampagne om het volk te laten we-Verwey & Lugard start een publiciteitscampagne om het volk te laten we-
ten dat zij op twee plaatsen in Nederland, Ede en Soesterberg, vliegterrei-ten dat zij op twee plaatsen in Nederland, Ede en Soesterberg, vliegterrei-
nen aanleggen. De nu volgende persberichten concentreren zich met name nen aanleggen. De nu volgende persberichten concentreren zich met name 
op vliegkamp Ede.op vliegkamp Ede.

Onderstaand bericht lijkt nogal voorbarig omdat de gemeenteraad van Ede Onderstaand bericht lijkt nogal voorbarig omdat de gemeenteraad van Ede 
pas in juni van dat jaar definitief besloot de hei te verhuren. Een poging  pas in juni van dat jaar definitief besloot de hei te verhuren. Een poging  
van Verwey om via de pers de druk iets op te voeren?van Verwey om via de pers de druk iets op te voeren?

1910 (17-02) Algemeen Handelsblad  
komst vliegterrein Ede vrijwel zeker
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1910 (07-06) Nieuwe Venlosche Courant  
Gemeente Ede besluit Doesburgerhei te verhuren.

Het heeft nogal wat voeten in aarde voordat de gemeenteraad van Ede uit-Het heeft nogal wat voeten in aarde voordat de gemeenteraad van Ede uit-
eindelijk de Doesburgerheide verhuurt om als vliegterrein te gebruiken. eindelijk de Doesburgerheide verhuurt om als vliegterrein te gebruiken. 
Want de komst van deze publiektrekkende nieuwigheid vergroot de kans Want de komst van deze publiektrekkende nieuwigheid vergroot de kans 
op verstoring van de Zondagsrust, vinden behoudende raadsleden.op verstoring van de Zondagsrust, vinden behoudende raadsleden.

1910 (15-06) Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant  
Verwey en Lugard in de vliegerij (verder op volgende pagina)
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1910 (15-06) Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant  
Verwey en Lugard in de vliegerij (slot)
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1910 (21-07) Arnhemsche Courant  
Doesburgerheide gebruiksklaar maken voor vliegsport.

1910 (28-07) Arnhemsche Courant  
Doesburgerheide gebruiksklaar maken voor vliegsport.

Het gebruiksklaar maken van het terrein en de bouw van de loodsen daar-Het gebruiksklaar maken van het terrein en de bouw van de loodsen daar-
op wordt voortvarend aangepakt. Omdat er plannen zijn om hier op korte op wordt voortvarend aangepakt. Omdat er plannen zijn om hier op korte 
termijn een (nationale) vliegweek  te houden.termijn een (nationale) vliegweek  te houden.
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Gediplomeerd luchtschipper Hilgers, in dienst van Verwey & Lugard, vliegt Gediplomeerd luchtschipper Hilgers, in dienst van Verwey & Lugard, vliegt 
met zijn Blériot in Ede. Het zal zijn historische vlucht worden.met zijn Blériot in Ede. Het zal zijn historische vlucht worden.



PERSBERICHTEN VLIEGSPORT ROND 1910

19

Verwey & Lugard lanceren een perscampagne om vliegkamp Ede onder de aan-Verwey & Lugard lanceren een perscampagne om vliegkamp Ede onder de aan-
dacht te brengen. Een levendig verslag van een uitgenodigde journalist(e):dacht te brengen. Een levendig verslag van een uitgenodigde journalist(e):

1910 (30-07) Arnhemsche Courant  
perspresentatie vliegkamp Ede  (verder op volgende pagina)
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1910 (30-07) Arnhemsche Courant  
perspresentatie vliegkamp Ede  (verder op volgende pagina)
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1910 (30-07) Arnhemsche Courant  
perspresentatie vliegkamp Ede  (verder op volgende pagina)
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1910 (30-07) Arnhemsche Courant  
perspresentatie vliegkamp Ede  (slot)
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1910 (30-07) De Nieuwe Courant  
perspresentatie vliegkamp Ede  (verder op volgende pagina)

Aardig om ook het verslag te lezen van een andere journalist(e) die ook door Aardig om ook het verslag te lezen van een andere journalist(e) die ook door 
Verwey & Lugard uitgenodigd was. Hierin wordt ook het enorme wedstrijdele-Verwey & Lugard uitgenodigd was. Hierin wordt ook het enorme wedstrijdele-
ment in de vliegtochten duidelijk: Hilgers wil Clement van Maasdijk vóór zijn! ment in de vliegtochten duidelijk: Hilgers wil Clement van Maasdijk vóór zijn! 
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1910 (30-07) De Nieuwe Courant  
perspresentatie vliegkamp Ede  (verder op volgende pagina)
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1910 (30-07) De Nieuwe Courant  

perspresentatie vliegkamp Ede  (slot)
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1910 (31-07) Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant  
verslag Hilgers vlucht op 29 juli  (verder volgende pagina)

Hieronder nog een verslag van Hilgers memorabele vlucht, aangevuld met Hieronder nog een verslag van Hilgers memorabele vlucht, aangevuld met 
enkele andere feitjes. Zo lezen we dat de Edese garnizoenscommandant Ool-enkele andere feitjes. Zo lezen we dat de Edese garnizoenscommandant Ool-
gaard 60 militairen meebracht om zonodig hand en spandiensten te verlenen.gaard 60 militairen meebracht om zonodig hand en spandiensten te verlenen.
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1910 (31-07) Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant  
verslag Hilgers vlucht op 29 juli  (slot)
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Na de geslaagde vlucht van Hilgers nodigen Verwey & Lugard de Luchtvaart-Na de geslaagde vlucht van Hilgers nodigen Verwey & Lugard de Luchtvaart-
vereeniging uit in Ede een vliegproef bij te wonen. Met als doel: het vliegpark vereeniging uit in Ede een vliegproef bij te wonen. Met als doel: het vliegpark 
geschikt verklaren voor vliegwedstrijden van de Luchtvaartvereeniging.geschikt verklaren voor vliegwedstrijden van de Luchtvaartvereeniging.

1910 (08-08) Arnhemsche Courant  
verkenning Doesburgerheide als vliegkampterrein  (verder op volgende pagina)
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1910 (08-08) Arnhemsche Courant  
verkenning Doesburgerheide als vliegkampterrein  (slot)
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1910 (09-08) Provinciale Drentsche en Asser Courant 
inrichting vliegveld Ede

Nu de kogel door de kerk is, wordt vliegterrein Ede met spoed bedrijfsklaar Nu de kogel door de kerk is, wordt vliegterrein Ede met spoed bedrijfsklaar 
gemaakt en komen er voorzieningen voor het bezoekende publiek.gemaakt en komen er voorzieningen voor het bezoekende publiek.
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1910 (05-09) De Nieuwe Courant 
aanleg vliegkamp Ede  (verder op volgende pagina)

De publiciteitsmachine van Verwey & Lugard draait op volle toeren. Vrijwel alle De publiciteitsmachine van Verwey & Lugard draait op volle toeren. Vrijwel alle 
kranten in Nederland (én in Nederlandsch-Indië!) schrijven over hun vlieg-kranten in Nederland (én in Nederlandsch-Indië!) schrijven over hun vlieg-
kampen in Ede en Soesterberg. De dikwijls identieke teksten in de bladen doen kampen in Ede en Soesterberg. De dikwijls identieke teksten in de bladen doen 
sterk vermoeden dat V&L zelf, landsbreed, de persbulletins aanleverde. sterk vermoeden dat V&L zelf, landsbreed, de persbulletins aanleverde. 
Soms doet een krant of tijdschrift daar nog een lyrisch schepje boven op:Soms doet een krant of tijdschrift daar nog een lyrisch schepje boven op:
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1910 (05-09) De Nieuwe Courant 
aanleg vliegkamp Ede (slot)
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1910 (15-08) Arnhemsche Courant 
betere bereikbaarheid van het vliegkamp gewenst 

Nu het serieus wordt op de Doesburgerhei, neemt men de bereikbaarheid van Nu het serieus wordt op de Doesburgerhei, neemt men de bereikbaarheid van 
het vliegterrein kritisch onder de loup. Die laat te wensen over en dus zoekt het vliegterrein kritisch onder de loup. Die laat te wensen over en dus zoekt 
men naar betere, snellere verbindingen met het afgelegen kamp. Misschien men naar betere, snellere verbindingen met het afgelegen kamp. Misschien 
een tramlijn van Station S.S naar de Driesprong, of een aftakking van de ‘Kip-een tramlijn van Station S.S naar de Driesprong, of een aftakking van de ‘Kip-
penlijn’ vanaf halte Doesburgerbuurt naar het vliegveld? penlijn’ vanaf halte Doesburgerbuurt naar het vliegveld? 
Dit alles roept in de Edese raadsvergadering niet alleen vragen, maar ook Dit alles roept in de Edese raadsvergadering niet alleen vragen, maar ook 
weerstanden op. Is dit écht nodig, komt de Zondagsrust niet in de knel, en ... weerstanden op. Is dit écht nodig, komt de Zondagsrust niet in de knel, en ... 
wie zal dat allemaal betalen? wie zal dat allemaal betalen? 
Omdat Verwey & Lugard het merendeel van hun activiteiten rond 1911-1912 Omdat Verwey & Lugard het merendeel van hun activiteiten rond 1911-1912 
gaan concentreren op Soesterberg, zal het voor Ede bij plannen blijven. gaan concentreren op Soesterberg, zal het voor Ede bij plannen blijven. 

1910 (08-08) Algemeen Handelsblad  
plan tramverbinding Station S.S.-Driesprong

1910 (21-08) Het Vaderland 
Aanvraag tramverbinding met Doesburgerheide
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Een teruggevondenverslag van de raadsvergadering van Ede, Arnhemsche Een teruggevondenverslag van de raadsvergadering van Ede, Arnhemsche 
courant 22 augustus 1910, met daarin de aanvraag van de heer Kleinsma voor courant 22 augustus 1910, met daarin de aanvraag van de heer Kleinsma voor 
een tramverbinding Station S.S.-Driesprong. Hoogst interessant om de argu-een tramverbinding Station S.S.-Driesprong. Hoogst interessant om de argu-
menten van de raadsleden te lezen over nut en noodzaak van deze verbinding.menten van de raadsleden te lezen over nut en noodzaak van deze verbinding.

verder op de volgende pagina

34
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slot raadsverslag 
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1910 (09-08) Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
komst vliegkamp Ede  (verder op volgende bladzijde)

Onderstaande Nijmeegse Courant steekt de loftrompet over haar inwoner, de Onderstaande Nijmeegse Courant steekt de loftrompet over haar inwoner, de 
jonge aviateur Hilgers. Zijn fysieke souplesse en grote technische vaardighe-jonge aviateur Hilgers. Zijn fysieke souplesse en grote technische vaardighe-
den maken hem zeer geschikt voor de nieuwe wereldsport: de luchtvaart.den maken hem zeer geschikt voor de nieuwe wereldsport: de luchtvaart.
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1910 (09-08) Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 

komst vliegkamp Ede  (slot)
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Het is Verwey & Lugard inmiddels duidelijk dat behoudend Ede met gemengde Het is Verwey & Lugard inmiddels duidelijk dat behoudend Ede met gemengde 
gevoelens naar hun onderneming op de Doesburgerheide kijkt. Om goodwill gevoelens naar hun onderneming op de Doesburgerheide kijkt. Om goodwill 
te kweken, grijpen de mannen Koninginnedag 1910 aan om de schoolkinderen te kweken, grijpen de mannen Koninginnedag 1910 aan om de schoolkinderen 
een feestmiddag te bezorgen met vliegdemonstraties op hun terrein.een feestmiddag te bezorgen met vliegdemonstraties op hun terrein.

1910 (25-08) Arnhemsche Courant 
koninginnedag te Ede



PERSBERICHTEN VLIEGSPORT ROND 1910

39

1910 (24-09) De Courant 
eerste Nederlandse vliegweek in Ede  (verder op volgende pagina)

Nu vliegkamp Ede voldoet aan de eisen van een goed geoutilleerde luchtha-Nu vliegkamp Ede voldoet aan de eisen van een goed geoutilleerde luchtha-
ven, gaat men plannen maken voor een grote, internationale wedstrijdweek. ven, gaat men plannen maken voor een grote, internationale wedstrijdweek. 
Kosten nog moeiten worden gespaard om daar een groot succes van te maken.Kosten nog moeiten worden gespaard om daar een groot succes van te maken.
De verwachtingen zijn hoog gespannen: de Doesburgerheide in Ede zal in de De verwachtingen zijn hoog gespannen: de Doesburgerheide in Ede zal in de 
nieuwe, mondiale luchtvaartsport een grote rol gaan spelen!nieuwe, mondiale luchtvaartsport een grote rol gaan spelen!
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1910 (24-09) De Courant 
eerste Nederlandse vliegweek in Ede  (verder op volgende pagina)
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1910 (24-09) De Courant 
eerste Nederlandse vliegweek in Ede  (verder op volgende pagina)
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1910 (24-09) De Courant 
eerste Nederlandse vliegweek in Ede  (slot)

Wat de luchtvaartlobby wél voor elkaar kreeg, maar anderen niet: het post-Wat de luchtvaartlobby wél voor elkaar kreeg, maar anderen niet: het post-
kantoor van Ede de hele dag open voor het vliegverkeer. Scheve gezichten...kantoor van Ede de hele dag open voor het vliegverkeer. Scheve gezichten...

1910 (28-09) De Courant 
prioriteit vliegverkeer bij post

Vliegen is een prijzige sport: machines, terreinhuur, opstallen en technisch Vliegen is een prijzige sport: machines, terreinhuur, opstallen en technisch 
personeel. Ook het transport van de toestellen naar de terreinen waar gevlo-personeel. Ook het transport van de toestellen naar de terreinen waar gevlo-
gen wordt kost geld. Vóór dat vervoer moeten de toestellen eerst gedemon-gen wordt kost geld. Vóór dat vervoer moeten de toestellen eerst gedemon-
teerd worden en ter plekke weer in elkaar gezet. En, niet onbelangrijk: avia-teerd worden en ter plekke weer in elkaar gezet. En, niet onbelangrijk: avia-
teurs van naam vertonen hun kunsten niet bepaald voor een appel en een ei:teurs van naam vertonen hun kunsten niet bepaald voor een appel en een ei:

1910 (28-09) Het Vaderland
honorering voor zes vluchten
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Eindelijk is het zover: de vliegkampen Ede en Soesterberg worden officieel in-Eindelijk is het zover: de vliegkampen Ede en Soesterberg worden officieel in-
gewijd. Om deze nationale happening, een waar prestigeproject, vlekkeloos te gewijd. Om deze nationale happening, een waar prestigeproject, vlekkeloos te 
laten verlopen, wordt alles tot in de puntjes voorbereid. Om veel (betalend!) laten verlopen, wordt alles tot in de puntjes voorbereid. Om veel (betalend!) 
volk binnen de poorten te krijgen, start men een landsbrede perspresentatie, volk binnen de poorten te krijgen, start men een landsbrede perspresentatie, 
met als lokaas de namen van de drie meest gevierde aviateurs.  met als lokaas de namen van de drie meest gevierde aviateurs.  

1910 (01-11) De Courant 
programma vliegwedstrijden Ede en Soesterberg (verder op volgende pagina)
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1910 (01-11) De Courant 
programma vliegwedstrijden Ede en Soesterberg (verder op volgende pagina)



PERSBERICHTEN VLIEGSPORT ROND 1910

45

1910 (01-11) De Courant 
programma vliegwedstrijden Ede en Soesterberg (slot)
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1910 (04-11) Nieuws van den Dag
bereikbaarheid vliegkamp Ede vanuit Lunteren

Lunteren laat potentiële bezoekers van Vliegkamp Ede weten dat het terrein Lunteren laat potentiële bezoekers van Vliegkamp Ede weten dat het terrein 
ook vanuit hun dorp makkelijk te bereiken is. De weg daar naar toe is uitste-ook vanuit hun dorp makkelijk te bereiken is. De weg daar naar toe is uitste-
kend geschikt voor rijtuigen, automobielen en rijwielen. kend geschikt voor rijtuigen, automobielen en rijwielen. 
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In tientallen kranten, verspreid over het hele land, verschenen dit soort grote In tientallen kranten, verspreid over het hele land, verschenen dit soort grote 
advertenties. Omdat de demonstraties weersgevoelig waren, werden namen advertenties. Omdat de demonstraties weersgevoelig waren, werden namen 
van lokaties in de stad of het dorp er bij genoemd waar men de laatste berich-van lokaties in de stad of het dorp er bij genoemd waar men de laatste berich-
ten kon vinden over het al dan niet doorgaan.ten kon vinden over het al dan niet doorgaan.

1910 (10-11) Provinciale Geldersche Courant 
programma vliegdemonstraties Ede en Soesterberg
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Om de verwachte grote bezoekersstroom naar en van het vliegevenement in Om de verwachte grote bezoekersstroom naar en van het vliegevenement in 
Ede goed te laten verlopen, worden (lokale) trein- en trammaatschappijen in-Ede goed te laten verlopen, worden (lokale) trein- en trammaatschappijen in-
geschakeld. Het publiek wordt door de pers, opnieuw landsbreed, uitvoerig geschakeld. Het publiek wordt door de pers, opnieuw landsbreed, uitvoerig 
gegeïnformeerd over tijd en plaats. ïnformeerd over tijd en plaats. 

1910 (08-11) Het Vaderland 
reizen naar en van Ede tijdens de vliegweek
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1910 (28-09) De Courant 
doopceel Henri Wijnmalen

Wie top-aviateur Henri Wijnmalen nog niet mocht kennen, hieronder meer Wie top-aviateur Henri Wijnmalen nog niet mocht kennen, hieronder meer 
over zijn persoon en achtergrond. Hij is de neef van directeur J.F. Verwey.over zijn persoon en achtergrond. Hij is de neef van directeur J.F. Verwey.
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VLIEGMENSCH HENRI WIJSMALENVLIEGMENSCH HENRI WIJSMALEN

Van iemand als onze landgenoot Wijnmalen kan, naar Van iemand als onze landgenoot Wijnmalen kan, naar 
het uiterlijk, moeilijk gezegd worden: dit is een echt Hol-het uiterlijk, moeilijk gezegd worden: dit is een echt Hol-
landsch-type. Hetzij dat het komt door de sport in handel landsch-type. Hetzij dat het komt door de sport in handel 
en wandel, hetzij door de beoefening van de vliegkunst, en wandel, hetzij door de beoefening van de vliegkunst, 
hetzij door het verblijf in het buitenland, - maar je zou hetzij door het verblijf in het buitenland, - maar je zou 
hem evengoed voor een slanken Germaan, een langen hem evengoed voor een slanken Germaan, een langen 
Engelsman, een gladgeschoren Amerikaan, als voor een Engelsman, een gladgeschoren Amerikaan, als voor een 
kalmen Scandinaviër kunnen aanzien.kalmen Scandinaviër kunnen aanzien.
Er is tegenwoording in kleeding, gelaat, manieren een Er is tegenwoording in kleeding, gelaat, manieren een 
type dat zuiver internationaal is. Daartoe behoort Wijn-type dat zuiver internationaal is. Daartoe behoort Wijn-
malen.malen.
Het type als zoodanig is aannemelijk. Onberispelijk in Het type als zoodanig is aannemelijk. Onberispelijk in 
zijn manieren, of hij hartelijk zijn ouders op het vliegter-zijn manieren, of hij hartelijk zijn ouders op het vliegter-
rein begroet, of zich zijn aardige kleine zusje laat kieken; rein begroet, of zich zijn aardige kleine zusje laat kieken; 
of hij zijn medereizigster mevrouw Koolhoven uit het of hij zijn medereizigster mevrouw Koolhoven uit het 
toestel helpt springen, of buigt voor den ex-gouverneur-toestel helpt springen, of buigt voor den ex-gouverneur-
-generaal Van Heutz die na zijn vliegtoestel bekeken te -generaal Van Heutz die na zijn vliegtoestel bekeken te 
hebben, ook den vlieger zelf wil spreken.hebben, ook den vlieger zelf wil spreken.

Onberispelijk in zijn kleeding: korte rijbroek, wit en zwart Onberispelijk in zijn kleeding: korte rijbroek, wit en zwart 
geruit, wijde, maar met oor-geruit, wijde, maar met oor-
spronkelijke coupe getailleerde, spronkelijke coupe getailleerde, 
leverkleurige overjas, de beenen leverkleurige overjas, de beenen 
omwikkeld met de welbekende omwikkeld met de welbekende 
khaki-rijlappen. Als hij zich dan khaki-rijlappen. Als hij zich dan 
gereed maakt, te gaan vliegen, gereed maakt, te gaan vliegen, 
en daar zijn niet-luchtig toilet en daar zijn niet-luchtig toilet 
maakt - hetgeen hij gelukkig ten maakt - hetgeen hij gelukkig ten 
aanschouwe van het hem be-aanschouwe van het hem be-
wonderende publiek doet! - dan wonderende publiek doet! - dan 
is er een sneeuwblanke trui die is er een sneeuwblanke trui die 

hem over het hoofd schuift; twee bouffanten wikkelen hem over het hoofd schuift; twee bouffanten wikkelen 
zich om zijn nek; zijn gelaat, schedel, hals verdwijnen bij-zich om zijn nek; zijn gelaat, schedel, hals verdwijnen bij-
na geheel in een wollen muts, en een autobril beschermt na geheel in een wollen muts, en een autobril beschermt 
zijn oogen dikke handschoenen, bontgevoerd, trekt hij zijn oogen dikke handschoenen, bontgevoerd, trekt hij 
aan; over de voeten heeft hij slanken, tot de knie reiken-aan; over de voeten heeft hij slanken, tot de knie reiken-

Was de vorige informatie over Henri Wijnmalen nog ingehouden zakelijk, in Was de vorige informatie over Henri Wijnmalen nog ingehouden zakelijk, in 
het Algemeen Handelsblad van donderdag 10 november 1910 stuitte ik op een het Algemeen Handelsblad van donderdag 10 november 1910 stuitte ik op een 
uiterst curieuze beschrijving van de persoon Henri en zijn verschijning. uiterst curieuze beschrijving van de persoon Henri en zijn verschijning. 
Wie is toch deze -Wie is toch deze -FF , de schrijver van dit stuk? Een op hol geslagen bewonder- , de schrijver van dit stuk? Een op hol geslagen bewonder-
aar(ster), verkapte reclame van modische kledingzaken?; wie zal het zeggen. aar(ster), verkapte reclame van modische kledingzaken?; wie zal het zeggen. 
(De leesbaarheid van het gedrukte krantenartikel liet te wensen over. Ik heb het gedigitaliseerd 
en ‘krantogend’ vormgegeven. De foto van Wijnmalen stond niet bij het stukje in de krant)
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den glimmenden glimmende schoenen geregen, met schapenvacht ge-de schoenen geregen, met schapenvacht ge-
voerd - Hollandse industrie, in Utrecht laten maken! - en voerd - Hollandse industrie, in Utrecht laten maken! - en 
een korte jas trekt hij over alles heen, zoo warm, dat de een korte jas trekt hij over alles heen, zoo warm, dat de 
vossenstaarten er bij neerpluimen.vossenstaarten er bij neerpluimen.
Wat overdadig ! zou men geneigd zijn te kritiseren. Maar Wat overdadig ! zou men geneigd zijn te kritiseren. Maar 
het is koud in November en in de lucht. En dus zou men het is koud in November en in de lucht. En dus zou men 
in sporttaal van dit garderobe-geheel niet anders mogen in sporttaal van dit garderobe-geheel niet anders mogen 
zeggen dan: “Ç’ est chic!”zeggen dan: “Ç’ est chic!”

Onberispelijk is ook het gelaat van dezen vliegman, die Onberispelijk is ook het gelaat van dezen vliegman, die 
ons land eensklaps plaatste aan de spits der wereldvluch-ons land eensklaps plaatste aan de spits der wereldvluch-
ten. Hij draagt het haar geplakt en gescheiden coiffure ten. Hij draagt het haar geplakt en gescheiden coiffure 
aviatrice, onberispelijke scheiding, meetkundig juist in aviatrice, onberispelijke scheiding, meetkundig juist in 
het midden, (vanwege het evenwicht, weet u !). Het jonge het midden, (vanwege het evenwicht, weet u !). Het jonge 
frissche gelaat, vooral als hij zoo uit den kouden hemel frissche gelaat, vooral als hij zoo uit den kouden hemel 
neergedaald kwam, wat gezond-rood aangezet. Wangen, neergedaald kwam, wat gezond-rood aangezet. Wangen, 
lippen en kin glad-geschoren, zoodat zijn mond geheel lippen en kin glad-geschoren, zoodat zijn mond geheel 
vrij komt, wanneer hij spreekt en zijn tanden laat zien. vrij komt, wanneer hij spreekt en zijn tanden laat zien. 
Hij heeft een gebit als Roosevelt; wit, blikkerend, sterk, Hij heeft een gebit als Roosevelt; wit, blikkerend, sterk, 
de tanden alweer onberispelijk in de rij. Hij gebruikt zijn de tanden alweer onberispelijk in de rij. Hij gebruikt zijn 
tanden om te lachen en om zijn pijp vast te klemmen. tanden om te lachen en om zijn pijp vast te klemmen. 
Wijnmalen houdt van lachen en hij houdt van zijn pijp. Wijnmalen houdt van lachen en hij houdt van zijn pijp. 
Het laatste wat hij doet vóór zijn opstijging, is zijn pijp Het laatste wat hij doet vóór zijn opstijging, is zijn pijp 
uitkloppen; en nog geen minuut is hij op aarde terug, of uitkloppen; en nog geen minuut is hij op aarde terug, of 
hij heeft zijn groote meerschuimen pijp al aangestoken.hij heeft zijn groote meerschuimen pijp al aangestoken.

Hij vliegt voor zijn pleizier; geen emoties, geen buiten-Hij vliegt voor zijn pleizier; geen emoties, geen buiten-
gewone gewaarwordingen. “Wat maal ik om de psyche gewone gewaarwordingen. “Wat maal ik om de psyche 
van den aviateur !”, antwoordde hij ons op een wellicht te van den aviateur !”, antwoordde hij ons op een wellicht te 
spitsvondige vraag; — hij is gezien, bemind, populair, be-spitsvondige vraag; — hij is gezien, bemind, populair, be-
roemd. Dus lacht hij. Daar zit iets onbezorgds, vroolijks roemd. Dus lacht hij. Daar zit iets onbezorgds, vroolijks 
en onbedorvens in dien lach. Slechts een oogenblik lacht en onbedorvens in dien lach. Slechts een oogenblik lacht 
hij niet. Dat is, als hij poseeren moet voor een kiekkast. hij niet. Dat is, als hij poseeren moet voor een kiekkast. 
Ik heb vele beroemdheden zien poseeren; gewoonlijk Ik heb vele beroemdheden zien poseeren; gewoonlijk 
trachten dezen hun gezicht dan juist tot een lach te ver-trachten dezen hun gezicht dan juist tot een lach te ver-
grijnzen. Wijnmalen werd gisteren, op den eersten dag grijnzen. Wijnmalen werd gisteren, op den eersten dag 
van de Vliegbetooging te Ede, tot kwellens toe gekiekt. van de Vliegbetooging te Ede, tot kwellens toe gekiekt. 
En elke keer liet hij het lachen en hij trok een niet-lachend En elke keer liet hij het lachen en hij trok een niet-lachend 
gezicht. Zoo lijkt dus deze beroemdheid op geen van zijn gezicht. Zoo lijkt dus deze beroemdheid op geen van zijn 
portretten. Hij lacht; — slechts als hij gekiekt wordt, lacht portretten. Hij lacht; — slechts als hij gekiekt wordt, lacht 
hij niet. Ligt daarin niet iets van nog sympathieken een-hij niet. Ligt daarin niet iets van nog sympathieken een-
voud over dezen jongen menschvogel, wiens leven en lust voud over dezen jongen menschvogel, wiens leven en lust 
het is te zweven tusschen aarde en hemel?het is te zweven tusschen aarde en hemel?        
    — F.— F.
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Ik blijf nog even bij het bericht in het Algemeen Handelsblad van donderdag 10 Ik blijf nog even bij het bericht in het Algemeen Handelsblad van donderdag 10 
november 1910 met de breeduitgesponnen lofzang op Henri Wijsmalen.november 1910 met de breeduitgesponnen lofzang op Henri Wijsmalen.

Verderop in dit artikel werden woorden voor personen en zaken in de nieuwe Verderop in dit artikel werden woorden voor personen en zaken in de nieuwe 
vliegsport kritisch gewikt en gewogen. Het vocabulaire lag toen kennelijk nog vliegsport kritisch gewikt en gewogen. Het vocabulaire lag toen kennelijk nog 
niet vast en dus werd de lezer gevraagd om met voorstellen te komen.niet vast en dus werd de lezer gevraagd om met voorstellen te komen.
Aardig om te zien hoe men dacht en welke argumenten gebruikt werden om Aardig om te zien hoe men dacht en welke argumenten gebruikt werden om 
een gekozen woord te rechtvaardigen.een gekozen woord te rechtvaardigen.

Omdat, zoals gezegd, de leesbaarheid van het gedrukte verslag slecht was, heb ik ook dit 
gedeelte gedigitaliseerd en fragmenten van deze discussie in een ‘krantenoog’ gevangen.

ALLERLEIALLERLEI

Nog meer luchtwoorden. - Wij hadden wel ge-Nog meer luchtwoorden. - Wij hadden wel ge-
dacht - zelfs gehoopt! - dat na onze meer uitvoeri-dacht - zelfs gehoopt! - dat na onze meer uitvoeri-
ge beschouwing over ‘Luchtscheepvaartwoorden’ ge beschouwing over ‘Luchtscheepvaartwoorden’ 
de belangstelling van onze lezende en denkende de belangstelling van onze lezende en denkende 
lezers niet zou uitgeput zijn. Wij ontvingen weer lezers niet zou uitgeput zijn. Wij ontvingen weer 
nieuwe voorstellen, die echter in hoofdzaak neer-nieuwe voorstellen, die echter in hoofdzaak neer-
komen op de onvermoeide pogingen om voor den komen op de onvermoeide pogingen om voor den 
mensch, die vliegt, een goed-zeggend, duidelijk, mensch, die vliegt, een goed-zeggend, duidelijk, 
echt Hollandsch woord te vinden.echt Hollandsch woord te vinden.

Zoo stelt er een der inzenders voor Vleugelaar Zoo stelt er een der inzenders voor Vleugelaar 
en een ander Luchtzwever. Op beide moeten wij en een ander Luchtzwever. Op beide moeten wij 
technische kritiek toepassen, omdat in het eerste technische kritiek toepassen, omdat in het eerste 
woord de vleugels een te groote rol spelen, aange-woord de vleugels een te groote rol spelen, aange-
zien de vleugels het toestel niet doen vliegen; ter-zien de vleugels het toestel niet doen vliegen; ter-
wijl in het tweede woord aan het zweven een e be-wijl in het tweede woord aan het zweven een e be-
langrijke beteekenis wordt gegeven; de motorische langrijke beteekenis wordt gegeven; de motorische 
kracht ontbreekt er in, en het zweven geschied ei-kracht ontbreekt er in, en het zweven geschied ei-
genlijk pas bij den ‘vol-plané’, wanneer de motor genlijk pas bij den ‘vol-plané’, wanneer de motor 
niet meer werkt.niet meer werkt.

Een ander inzender schrijft:Een ander inzender schrijft:
„Het woord „vliegenier” wordt alree toegepast om „Het woord „vliegenier” wordt alree toegepast om 
aan te duiden hem die vliegt, (zie „De Luchtvaart” aan te duiden hem die vliegt, (zie „De Luchtvaart” 
van 29 Oct. l.l.) het woord is gemanieerd en de van 29 Oct. l.l.) het woord is gemanieerd en de 
afleiding is, volgens Kollewyn niet juist. Het woord afleiding is, volgens Kollewyn niet juist. Het woord 
vlieger durft men niet toepassen omdat daarmede vlieger durft men niet toepassen omdat daarmede 
een vliegtuig of meteorologisen hulpmiddel wordt een vliegtuig of meteorologisen hulpmiddel wordt 
aangegeven. Wat dunkt u dan van ‘vliegert’- hij die aangegeven. Wat dunkt u dan van ‘vliegert’- hij die 
vliegt is een ‘vlieger’, zij die vliegt een ‘vliegster’.vliegt is een ‘vlieger’, zij die vliegt een ‘vliegster’.  
— Nog dit. Hij die zich op het land beweegt is een — Nog dit. Hij die zich op het land beweegt is een 
landman, die zich op zee beweegt, een zeeman. landman, die zich op zee beweegt, een zeeman. 

verder op de volgende pagina
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Die zich dus in de lucht beweegt, hoort ‘luchtman’Die zich dus in de lucht beweegt, hoort ‘luchtman’  
te heeten. Men spreekt ook van; eente heeten. Men spreekt ook van; een  landrot, eenlandrot, een  
zeerob, en zou dus kunnen praten van een ‘lucht-zeerob, en zou dus kunnen praten van een ‘lucht-
mosch’. Zoodoende blijft de korte o behouden. mosch’. Zoodoende blijft de korte o behouden. 
Voor ‘vliegert’ en ‘vliegster’ is stellig veel te zeg-Voor ‘vliegert’ en ‘vliegster’ is stellig veel te zeg-
gen; meer dan voor... ‘vliegmosch’! Wij zouden gen; meer dan voor... ‘vliegmosch’! Wij zouden 
dit woord gisteren stellig niet hebben durven ge-dit woord gisteren stellig niet hebben durven ge-
bruiken, toen wij gemoedelijk op het vliegterrein bruiken, toen wij gemoedelijk op het vliegterrein 
te Ede een gesprek trachtten aan te knoopen met te Ede een gesprek trachtten aan te knoopen met 
den druk-omringenden vliegert Henri Wijnma-den druk-omringenden vliegert Henri Wijnma-
len.len.

Nog een enkele opmerking over hetgeen wij schre-Nog een enkele opmerking over hetgeen wij schre-
ven over de nieuwe officieele Duitsche Lucht-ven over de nieuwe officieele Duitsche Lucht-
vaartwoorden. Een dezer woorden, ‘Flugdrache’ is vaartwoorden. Een dezer woorden, ‘Flugdrache’ is 
door de taalcommissie en het te Dresden onlangs door de taalcommissie en het te Dresden onlangs 
gehouden Luchtschippers Congres officiëel aan-gehouden Luchtschippers Congres officiëel aan-
genomen. In ons overzicht van deze nieuwe Duit-genomen. In ons overzicht van deze nieuwe Duit-
sche woorden hebben wij Dinsdag zooveel moge-sche woorden hebben wij Dinsdag zooveel moge-
lijk getracht, gelijkwaardige benamingen te zoeken lijk getracht, gelijkwaardige benamingen te zoeken 
in onze taal, ons daarbij van letterlijke vertalingen in onze taal, ons daarbij van letterlijke vertalingen 
en germanismen onthoudend.en germanismen onthoudend.

Toen wij dus het woord ‘Flugdrache’ (N.B. Profes-Toen wij dus het woord ‘Flugdrache’ (N.B. Profes-
sor dr. Johannes Poeschel wees er in *Der Tag op, sor dr. Johannes Poeschel wees er in *Der Tag op, 
dat het woord in het enkelvoud zonder n geschre-dat het woord in het enkelvoud zonder n geschre-
ven moet worden) voor ons kregen, aarzelden wij ven moet worden) voor ons kregen, aarzelden wij 
hiervoor in het Hollandsch ‘Vliegdraak’ te zetten, hiervoor in het Hollandsch ‘Vliegdraak’ te zetten, 
omdat wij evenmin het Fransche woord ‘Cerf-vo-omdat wij evenmin het Fransche woord ‘Cerf-vo-
lant’ voor onze jongensvliegers met ‘Vliegend hert’ lant’ voor onze jongensvliegers met ‘Vliegend hert’ 
zouden willen vertalen. zouden willen vertalen. 
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Hierna een uitvoerig en zeer levendig verslag van de vliegdemonstratie op 11 Hierna een uitvoerig en zeer levendig verslag van de vliegdemonstratie op 11 
november 1910 op vliegkamp Ede. Met een gedetailleerde beschrijving van het november 1910 op vliegkamp Ede. Met een gedetailleerde beschrijving van het 
terrein en de personen die bij dit evenement een rol speelden. terrein en de personen die bij dit evenement een rol speelden. 

1910 (12-11) Apeldoornsche Courant 
uitvoerig verslag start vliegkamp Ede (verder op volgende pagina)
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1910 (12-11) Apeldoornsche Courant 
uitvoerig verslag start vliegkamp Ede (verder op volgende pagina)
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Interessant om te zien hoe sterk de nog jonge A.N.W.B. zich verwant voelt met Interessant om te zien hoe sterk de nog jonge A.N.W.B. zich verwant voelt met 
deze nieuwe sport. Zij vindt dat deze perfect aansluit bij de wieler- en auto-deze nieuwe sport. Zij vindt dat deze perfect aansluit bij de wieler- en auto-
mobielsport die zij vertegenwoordigt. Daarom heeft zij vooraf al haar leden mobielsport die zij vertegenwoordigt. Daarom heeft zij vooraf al haar leden 
uitgenodigd bij deze bijzondere gebeurtenis  acte de presence te geven.uitgenodigd bij deze bijzondere gebeurtenis  acte de presence te geven.

1910 (12-11) Apeldoornsche Courant 
uitvoerig verslag start vliegkamp Ede (verder op volgende pagina)
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1910 (12-11) Apeldoornsche Courant 
uitvoerig verslag start vliegkamp Ede (slot)

1910 Toegangskaartje voor de Nationale Vliegdemonstraties
(aardige bijkomstigheid: het stempel is van een vroegere buurman van mij aan de Buitenzorglaan in Ede)
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1910 (10-11) Provinciale Drentsche Courant
Hoog bezoek op vliegkamp Ede

1910 (16-11) Revue der Sporten
gelukwens van Groot-Hertogin voor aviateur Wijnmalen  (zij is de moeder van prins Hendrik)

Gelukkig is er beeldmateriaal bewaard gebleven van dit feestelijk evenement Gelukkig is er beeldmateriaal bewaard gebleven van dit feestelijk evenement 
op 11 november 1910. Waaronder een opname van de Groot-Hertogin van Meck-op 11 november 1910. Waaronder een opname van de Groot-Hertogin van Meck-
lenburg lenburg (moeder van Prins Hendrik)(moeder van Prins Hendrik) die Wijnmalen feliciteert met zijn overland- die Wijnmalen feliciteert met zijn overland-
-vlucht van Ede naar Soesterberg. Ze beloofde hem haar schoondochter (-vlucht van Ede naar Soesterberg. Ze beloofde hem haar schoondochter (ko-ko-
ningin Wilhelminaningin Wilhelmina) verslag uit te brengen van deze gebeurtenis.) verslag uit te brengen van deze gebeurtenis.
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1910 (16-11) Revue der Sporten
Wijnmalen met mevr. Koolhoven op vliegveld Ede

1910 (10-11) De Nieuwe Courant
verslag openingsmeeting in Verwey en Lugards Luchtvaartpark te Ede

................................................

Korten tijd later — het was nu vijf minu-Korten tijd later — het was nu vijf minu-
ten voor drie — steeg Wijnmalen weer op, ten voor drie — steeg Wijnmalen weer op, 
ditmaal een passagier meenemend: mevr. ditmaal een passagier meenemend: mevr. 
Koolhoven. Zij is een Luiksche; typisch Koolhoven. Zij is een Luiksche; typisch 
Belgische, aardige verschijning. Wijnmalen Belgische, aardige verschijning. Wijnmalen 
verhief zich ditmaal hooger en bleef zes mi-verhief zich ditmaal hooger en bleef zes mi-
nuten boven, zijn vlucht eindigend met een nuten boven, zijn vlucht eindigend met een 
magnifieken vol plané.magnifieken vol plané.
................................................

Fragment uit het zeer gedetailleerd verslag van de openingsmeeting Lucht-Fragment uit het zeer gedetailleerd verslag van de openingsmeeting Lucht-
vaartpark Ede in de Nieuwe Courant van november 1910. Het sluit aan bij bo-vaartpark Ede in de Nieuwe Courant van november 1910. Het sluit aan bij bo-
venstaande foto.venstaande foto.

Omdat de leesbaarheid van het verslag in de krant slecht was, heb ik het gedigitaliseerd 
en het een ‘krantenoog’ gegeven.
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1910 (16-11) Revue der Sporten

Enkele foto’s van de eerste dagen op en rond Vliegkamp Ede met Hilgers in Enkele foto’s van de eerste dagen op en rond Vliegkamp Ede met Hilgers in 
actie. Beelden die zichtbaar maken hoe primitief het prille begin van de lucht-actie. Beelden die zichtbaar maken hoe primitief het prille begin van de lucht-
vaart was: iele, open airoplanes en afhankelijk van weersomstandigheden.vaart was: iele, open airoplanes en afhankelijk van weersomstandigheden.
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Twee opnames uit 1910 op Vliegkamp Ede. Bovenste foto: de smederij en daar-Twee opnames uit 1910 op Vliegkamp Ede. Bovenste foto: de smederij en daar-
onder mensen bij een Blériot-machine. Van twee zijn de namen bekend: in het onder mensen bij een Blériot-machine. Van twee zijn de namen bekend: in het 
toestel (met pet) Hilgers en de derde van rechts is monteur Johan Verhagen.toestel (met pet) Hilgers en de derde van rechts is monteur Johan Verhagen.
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1910 de man links, gebukt achter de machine, is Hilgers
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1910 (03-11) Arnhemsche Courant
Te koop: bos- en heide gebied, grenzend aan vliegkamp Ede

1910 (28-09) De Telegraaf 
commercie rond vliegkamp Ede

1910 (03-11) Arnhemsche Courant
Te koop: bos- en heide gebied, grenzend aan vliegkamp Ede

Eigenaars van grond en opstallen willen graag een graantje meepikken, zeker  Eigenaars van grond en opstallen willen graag een graantje meepikken, zeker  
nu het groots opgezette vliegkamp Ede veel publiek lijkt te gaan trekken... nu het groots opgezette vliegkamp Ede veel publiek lijkt te gaan trekken... 
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Wat veel mensen niet weten, is dat Ede korte tijd nog een tweede vliegter-Wat veel mensen niet weten, is dat Ede korte tijd nog een tweede vliegter-
rein had. Dit lag in de buurt van de Doesburgerheide rein had. Dit lag in de buurt van de Doesburgerheide aan de Immenweg op aan de Immenweg op 
het landgoed ‘De Valouwe’. Hier had de NV Nederlandsche Aviateurmaat-het landgoed ‘De Valouwe’. Hier had de NV Nederlandsche Aviateurmaat-
schappij Dschappij DE CONDOR E CONDOR tevens een vliegschool gevestigd. tevens een vliegschool gevestigd. 

Bovenstaande foto is zeer waarschijnlijk in mei 1911 gemaakt toen het Bovenstaande foto is zeer waarschijnlijk in mei 1911 gemaakt toen het 
terrein in gebruik werd genomen. Helaas terrein in gebruik werd genomen. Helaas 
werden de vlieglessen een flop en bleef werden de vlieglessen een flop en bleef 
het bij demonstratievluchten die verzord het bij demonstratievluchten die verzord 
werden door Henri Bakker. De hele onder-werden door Henri Bakker. De hele onder-
neming was echter van korte duur want in neming was echter van korte duur want in 
juni 1912 ging DE CONDOR failliet.juni 1912 ging DE CONDOR failliet.

Henri Bakker Henri Bakker (op de foto hier-(op de foto hier-
boven)boven) werd in 1913 één van de  werd in 1913 één van de 
eerste vliegers van de op 1 juli eerste vliegers van de op 1 juli 
1913 opgerichte Luchtvaart-1913 opgerichte Luchtvaart-
afdeling van de Nederlandse afdeling van de Nederlandse 
krijgsmacht. krijgsmacht. 

1911 (12-10) Nieuwe Apeldoornsche 
Courant - 
opening vliegschool DE CONDOR 
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1912 (31-12) Het Vaderland
nieuwe vliegschool in Ede

1913 (14-01) Arnhemsche Courant - opening vliegschool Ede

De CONDOR failliet? Niet getreurd, want het spel is nog niet uit: nieuw leven De CONDOR failliet? Niet getreurd, want het spel is nog niet uit: nieuw leven 
voor vliegscholen in Ede.voor vliegscholen in Ede.
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Een vliegenier uit de stal van Carley (de derde vliegschool in Ede!) verraste tij-Een vliegenier uit de stal van Carley (de derde vliegschool in Ede!) verraste tij-
dens een vlucht boven het dorp de bewoners op hemelse muziek...dens een vlucht boven het dorp de bewoners op hemelse muziek...

1913 (17-01) Algemeen Handelsblad
opening vliegschool De Kampioen in Ede

1920 (31-05) Dagblad van Noord Brabant
onverwachte muziek, hoog boven Ede

1920 (18-11) Apeldoornsche Courant - uitbreiding vliegschool Carley in Ede
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Vliegkamp Ede rond 1913. Boven een toestel van vliegschool Carley, onder de Vliegkamp Ede rond 1913. Boven een toestel van vliegschool Carley, onder de 
loods waar vliegtuigen gebouwd werden. Kort daarna zegt Carley Ede vaarwel loods waar vliegtuigen gebouwd werden. Kort daarna zegt Carley Ede vaarwel 
en verplaatst hij zijn bedrijf naar het westen des lands.en verplaatst hij zijn bedrijf naar het westen des lands.
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Dat vlieglessen weggelegd waren voor mensen met een behoorlijk ruime beurs, Dat vlieglessen weggelegd waren voor mensen met een behoorlijk ruime beurs, 
maken we op uit onderstaande advertentie van Verwey & Lugard uit 1910. Om-maken we op uit onderstaande advertentie van Verwey & Lugard uit 1910. Om-
dat dit geen grote groep is, zal het lastig zijn de lessen winstgevend te maken.dat dit geen grote groep is, zal het lastig zijn de lessen winstgevend te maken.

1910 (23-09) De Nieuwe Courant
info V&L over hun aanstaande vliegkampen en de vlieglessen die men daar verzorgt
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Komen we toe aan de kritische geluiden uit de toenmalige samenleving met Komen we toe aan de kritische geluiden uit de toenmalige samenleving met 
betrekking tot de luchtvaart en de vliegsport in het bijzonder. betrekking tot de luchtvaart en de vliegsport in het bijzonder. 

1910 (19-11) Opregte Steenwijksche Courant
relativering landelijke vlieghype  (verder op volgende pagina)
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1910 (19-11) Opregte Steenwijksche Courant
relativering landelijke vlieghype  (verder op volgende pagina)
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1910 (19-11) Opregte Steenwijksche Courant
relativering landelijke vlieghype  (slot)
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1910 (10-11) Bredasche Courant
medische risico’s bij vliegen

1911 (12-07) De Vriend van Jong en Oud
fulmineert op bijbelse gronden tegen de vliegsport
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1911 (28-07) Gereformeerd Jongelingsblad
kritiek op vliegen en vliegdemonstraties
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1909  De Ware Jacob
cover satirisch weekblad
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En tot slot de spottende blik op de vliegsport in de vorm van cartoons. Ge-En tot slot de spottende blik op de vliegsport in de vorm van cartoons. Ge-
vonden in het humoristisch-satirische weekblad De Ware Jacob dat in de jaren vonden in het humoristisch-satirische weekblad De Ware Jacob dat in de jaren 
rond 1910 tal van heilige huisjes omver haalde. Een politiek neutraal blad.rond 1910 tal van heilige huisjes omver haalde. Een politiek neutraal blad.
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1909  De Ware Jacob - satirisch weekblad
spotprent over de vlieghype
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1909  De Ware Jacob - satirisch weekblad
spotprent over toenemend vliegverkeer
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1910  De Ware Jacob - satirisch weekblad
spotprent aeroplan vervangt de ooievaar
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1910  De W(R)are Jacob - satirisch weekblad
spotprent aeroplan: ‘Alle zegen komt van boven - Vroeger waren het alleen maar de vogeltjes...’
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1909  De Ware Jacob - satirisch weekblad
spotprent over de verheerlijking van aviateurs
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Tot zover wat ik vond over de vliegsport rond 1910. Het begon met een terug-Tot zover wat ik vond over de vliegsport rond 1910. Het begon met een terug-
blik op Hilgers, maar werd gaandeweg steeds breder. Ik kreeg zo een beeld van blik op Hilgers, maar werd gaandeweg steeds breder. Ik kreeg zo een beeld van 
hoe men in die dagen tegen het nieuwe fenomeen ‘vliegen’ aankeek, zowel in hoe men in die dagen tegen het nieuwe fenomeen ‘vliegen’ aankeek, zowel in 
Ede als daarbuiten. Het werd mij duidelijk hoe snel de maatschappij, als gevolg Ede als daarbuiten. Het werd mij duidelijk hoe snel de maatschappij, als gevolg 
van nieuwe ontwikkelingen, aan het veranderen was. En dat dit voor sommige van nieuwe ontwikkelingen, aan het veranderen was. En dat dit voor sommige 
mensen moeite kostte om dit te accepteren of om hierin mee te gaan. Vooruit-mensen moeite kostte om dit te accepteren of om hierin mee te gaan. Vooruit-
gang versus traditie - portemonnee tegenover principe.gang versus traditie - portemonnee tegenover principe.
Voor mij een boeiende en interessante reis terug in de tijd, een ontdekkings-Voor mij een boeiende en interessante reis terug in de tijd, een ontdekkings-
reis die mij veel duidelijk maakte over de vliegsport rond 1910. reis die mij veel duidelijk maakte over de vliegsport rond 1910. 

Arend Bulder, Velp september 2021.Arend Bulder, Velp september 2021.


