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door Bob van Dijk

Een boerenzoon uit Bussum, die toevollig Fokker heette, probeerde

ruim viifentwintig ioor geleden te vliegen met een toestel, woorvon

de propeller door pedolen werd oongedreven. Twee keer steeg hii

op en twee keer viel hii noor beneden. Kort voor de derde proeÍ-

neming bemerkte hii, dot de vliegfiets, wooroon hii tezomen met

ziin broer twee ioor long hod gewerkt, moedwillig wos vernield

ieu ding: vraagt u nu alstublieft
I niet of de Bussumse boerenzoon
L ;an Fokker, over rvie ik u ga ver-
tc'llen, íamilie is van de grote lucht-
''aartoionier. \\'ant er u'orten in het
()ooi ieker zo'n ticn F-okkers, die zich
rnaar vaagjes bes'ust zijn, dat er in
,)ns land ooit cerr rlazrmgenoot van
rlezc' allure hceft rondgelopen. I.aat
staan, dat er tusseu hetr en het avia-
tisch genie van,,De Spin" eu een
aantal minder vreedzame vliegcreaties
uit de jaren l9l4-'18 enige veru'ant-
schap zou bestaan.

Dc Gooise Fokkers zijn altijd brave
landbouv'ers, veehouders, loonmaaiers,
grondrverkers, nrelkboeren, monteurs
t,n tratrsportonderncmers geu'eest en
,rver hct algcmeen timmertlen zij níet
zo drrizclings'ekkend verheven. Be-
halve dan in zekcre zin voormelde
vriend Jan. Hij u'as zogezegd de hoog-
vlieger .r.an clc familrc. En al oefent hij
thans als achtenvijítigjarige het *.einig
adembenemende beroep van boswach-
ter uit, de eerste helft van zijn leven
rvas vol s'ilde sensaties.

Zesents.intig jaar terug, toen hij te
paard zó $,oest over sloten en hekken
sprong, dat het helc Gooi er schaude
r.an sprak, bracht hij het tot de voor-
pagina's van de dagbladpers. Niet door
zijn hippische u,aaghalzerijen, maar
omdat hij zich als eerste in den lande
ging toeleggen op cle u'ielersport in de
lucht. Dat moge vreemd klinken, maar
Iret n'ás zo. lan Fokkcr, de tu'eeënder-
tigjarige zuivelhan<lelaar uit Bussum,
had een vliegfiets geconstrueerd. En
hij zou u'eleens even laten zien, dat
er in zijn op de carrier getrainde melk-
boerenbenen even veel pk's scholen
als in dat ronktr.rig van de K.L.M.

Dat het niet rvaar rvas, heeft Jan
tot tvree keer aan den lijve ondervon-
den. Hij moet er nu, na een paar
hrriselijke aaitjes over zijn aanminnig
hondenduo 'l'anja I en 1'anja II, nog
e'ven \À'rang om lachen. Goed - hij
hceÍt zich er tenslotte bij neergelegd,
dat vlicgtuigpropellers altijd nét iets
harder behoren te draaien dah peda-
lende voeten kunnen bijhouden. Maar
het verlies van zijn aeroirautisch rijwiel
en de rvijze \Maarop hij het verloor,
vervult hem nog steeds met bitterheid.

,,Dat ding had me binnen het jaar
steenrijk kunnen maken," zegt hij met
het ontgoochcld gebaar van iemand,
die de honderdduizeud ziet vallen op
een lot, dat hij zo juist in de kroeg
heeft verku.anselcl. ,,Ook al vloog-t-ie
niet, de menseu betaalden grif om
'm alleen maar te zicn.

't Was dan ook iets bijzonders. We
hadden er op zdn minst de kermissen
mee af kunnen reizen.. 

"'Dat ue is geen majesteitsmeervoud'
Broer Cor, die in die dagen als zesen-
twintigjarige knaap uog bij pa Fokker
op de-6oerderij wérkte, was namelijk
mede financieet bij de vliegfiets gein-
teresseerd. Hd had trouu'ens ook bij
het bouwen geholPen. En, naar Jan
me in een recent ónderhoud rvel tien
minuten lang heeft voorgehouden,
toonde Cor zich toentertijd reeds een
onvergelijkelijk technicus.

foch 6en ik voor dit verhaal alleen
maar met Jan gaan Praten, omdat Jan
de stuwentle kiachf is geweest en het
lef hc'eÍt bezeten zijn hals en zijn bot-
ten te wacen. Cor 

-heeft weliswaar in
alle oprecÍtheid gepoogd de nodige
moed óp te brengen, maar oP het be-
slissendê moment bleek het henr toch
niet te zijn gelukt.

Maar táat ik de gebeurtenissen uit
de jaren dertig vertellen in dc r'olg-
ordó, zoals Jan-die tijdens ons gcsprek
in ziin wonins aan de Landstraat te
Busslm heeft"aangehouden. Wij zaten
rond de tafel, waàrop l'anja II zich
hautain een zetel had gekozen en
mevrou$' Fokker schonk stevige koP-
pen koffre. In dit milieu, waarvan de
àegelijkheid als het ware van het old
Íin-ish- afstraalde, klonk het allemaal
nogal onwezenlijk. Jan haalde echter
ouáe dagbladen vah zolder om zijn
boudste beweringen te staven.

Op een stille wei aan de Brediusweg,
zo v-ertelde hij, stond de hangar' Een
Êkse loods, waarbinnen zich geheim-
zinnige handelingen voltrokken. Nie-
mand, behalve hij, Cor en een derde
broer, die ook de kunst van het lassen
verstond, had er enige notie van, waar-
mee de nachtelijke klop- en sisgeluiden
in dit aÍgelegen domein waren te
rrJmen.

Noch het ouderpaar Fokker, noch
de andere vier zonen des huizes werden
ingewijd in de geheimen van deze
merkwaardige vrijetijdsbesteding. En
als zij ernaar vroegen, dan zeiden de
jongelui onverschillig: ,,Och, een din-
getje voor Koninginnedag." OÍ: ,,Ocb,
een reclamewageii voor het corso." En
openbaarde de nieuwsgierigheid zich
later in het jaar nog eens, dan was
het: ,,Och, een <lingetje voor Sinter-
klaas."

'lwee jaar lang bleven Ian en Cor
aldus dingetjes maken voor Oranje-
feesten, optochten en 5 december.

Zodra ze weeÍ eens geld hadden voor
een nieuwe zuurstofCylinder, inviteer-
den ze broer Bertus, de lasexpert. Dan
groeide het skelet van metalen buizen,
áe vleueelsteunen en het frame voor
het tanáingsgestel. Nauwkeurig hiel-
den ze vooi het draagvlak de bereke-
ningen aan, welke zekere ir. Simons,
eeu-in Àmerika werkzaam vliegtuig-
expert, tijdens een bezoek aan Bussum
had achtergelaten.

Ondergrondee octiviteit
Niet alleen in de hangar, maar ook

oo het erf van de oude Fokker aan de
V'eldheimerlaan werd clandestiên aan
onderdelen voor de vliegfiets gewerkt.
In de schuur van Pa ontPlooiden de
iongemannen een verbijsterende
óndirgrondse activiteit en zij verbor-
gen óe triplex vleugel\laPPen en
Éoogteroeren in een nabije timmer-
man-swerkplaats. Van het vliegveld
Soesterberg lieten zij geprepareerd
zeildoek komen en daarmee begonnen"
ze het vleugelgeraamte te overtrek-
ken.

, De jonge Fokkers betimmerden de
teakhóuten sPanten van de romP met
lange reoen aiuminium en ze verwerk-
ten"in hïn toestel duizenden spijker-
ties en honderdvijf meter ijzerdraad.
Ze maakten een deurtje, een neus van
mica en een landingslestel op lucht-
banden. Ze kochten een kettingloze
Beleische racefiets, monteerden die in
zijrigeheel binnen het zilvergrijze. om-
hulsel en zorgden voor een tngemeuze
overbrenging van het kamrad oP de
propeller. En toen alles in de hangar
àan elkaar was geslagen, gelast en
geschroefd, gingeí de deuren wijd
oDen,'Oo de wallen van het oude foÉ aan
de Voormeulenweg stond oP donder-
dacmiddas I I december 1930 bet
wo-nder vór een deel van de burgerij
te kiik. Kleumende jochies spuiden
hun luchtvaarttechnische wijsheid en
hielden bespiegelingen omtrent het
motorisch Íermogen. Oude heren
wreven de wasem van hun brillen en
gisten minder overtuigd naar her-
Éomst en fabrikaat.

Zodra echter het toestel naderbij
rverd gereden, ging er een verrast ge-
mompil door -de -rijen, want oP de
peervbrmige romp stond irr vierkante
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Op de wallen
van het oude
fort aan de
Voormeulen-
weg stond op
donderdagrnid-
dag 11 decem-
ber 1930 het
wonder voor
een deel van
de burgerij
te kijk

kaoitalen: FOKKER l. Het was u'at
mi'sleidend, maar zelís toen men in
deze opzienbarende vertoning een
nieurv stuntie van de melkleverancier
beson te onódekken, bleef de spanning
erin. Een motorloos vliegtuig, dat was
noq eens \Áat.

Ïan Fokker sPrak het niet tegen.
Hii huurde een sïapel tentzeil, schoot
er'een stuk land mée af en begon twee
kwarties entree te heffen, samen met
broer'Cor. Aan de kassa zat als een
bookmaker, de hoed achterover, zekere
heer Postma de kaaÉjes af te scheu-
ren. 'l'ussen het inderhaast gemobili-
seerde oolitiekorps stond halÍ Bussum
te drin^gen. En Postma rieP: ,,Komt
dat ziei, komt dat zien - een vlieg-
tuis door mankracht gedreven."

Iï de entreeprijs was volledige
explicatie verdiscbnteerd en de gaPen-
de^ meniste liet zich geduldig onder-
u'iizen. 'l-otale boogte drie en een halve
mËter. Soan*'iidte-zeven en een halve
meter. Lèngte ïan de romp vijf meter.
Inhoud daárvan 1500 liter. Ge*'icht
bij totate belasting 35O .pond. Vliegt

- na door een auto bU een vaartJe
van veertig kilometer te zijn'opge-
trokken --uitsluitend 

op spierkracht.
Stijgvermogen, kruissnelheid en vlieg-
duu-r dus -naar constitutie van de
oiloot.' Hoe hard de Fohher bij het aan'
trappen van de propeller vooruitging
*'efd- eedemonstreerd door een paars
aanloo"end kereltie in de cabine. Dat
*'as deef Heintjé, voor wiens afmat-
tend benenwerli lan een honorarium
van eniqe flessen bier had uitgetrokken,
die in deze menselijke motor werden
leeggegoten. Aan de staart van het
vtiËitriig zat een sterke veer, die

telkens strak krvam te staan door de
voonvaartse ber+'eging, welke dank
zij Heintjes gedalendl voeten rverd
rrérootraikt. Ên dat rvas het be*'ijs.
.'I'raooen!" riepen de Fokkers en de

zestidriiarige knaap overtrof Jan Pij-
nenburg.
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Bouwkosten eruit
'l'oen die avond het bervonderde

monster weer in de hangar stond en
het tentzeil t'erd opgerold, hadd-en
Ian en Cor hun kostèn er dik en dik
íit. p" achthonderd guldens, die zij
bii de bouw van hun vliegfiets in twee
jaár tijds geleidelijk.aan hadden zien
ïerdu'ijnen-, waren in één slag weer
terueeérold en het toestel had nog
niet'Ëens gevlogen. Dat evenement
moest nog komen.

Om seá hinder van het Publiek te
hebben- kozen zij voor hun eerste
oroeínemins de iracht van vrijdag
ào zaterdael Bii het licht van de volle
niaan haaláen áe Fokkers hun vogel
van stal en sPanden hem oP de Franse
Kampheide aan een tachtig meter
lang'hooiwagentou\,1' achter de Over-
lanáauto van de boerderij.

Broer Gerrit chaufteerde en hij had
er op de goede afloop maar vast eentje

genomen. Cor trourvens ook, maar
Ëet bleek hem niet tot heldendaden
aan te zetten en daarom krooP Jan,
de onthouder, in een even dappere als
lankmoedige bui in de kist. Hij had
zich tóch pas laten verzekeren tegen
invaliditeit en overlijden. En al was
er in de polis een wétteliike cladsule
opgenomón betreffende 

^ 
vliegongel'al'

teï tret raakte hem niet, aangezien
zii slechts betrekking had op ongeluk-
kón met motortoestellen. En daar
vielen vliegfietsen vooralsnog niet
onder.

Volsens afsPraak zou de auto niet
hardei riiden àan veertig. Pas op een
sein uit dt cockpit kon de snelheid een
streepie worderi opgevoerd en hoewel
dat een duidelijke zàak leek, moet de
rvagen vlak na de start zonder rugge-
spráak met de piloot snel zijn over-
g^eg"a.t van veeÉig op zeventig. Hoe
áa"n ook, het gevleugelde rijwiel
zu'eefde na een korte aanloop ineens
een heel stuk boven de grond. Jan

Fokker schatte het wel oP een meter
oÍ dertig, maar de kranten schreven,
dat het er acht lvaren geweest.

Door de Plotselinge ruk rverd de
verbindinc rtret de auto verbroken
en daar za"t Ian in de lucht zich buiten
adem te trafpen. Om hoogte te winnen

beson hii de bedieningshandel te ge-

briiken, maar hij drukte het ding
orecies naar de veikeerde kant, zodat
irii met de neus Pal naar de grond
dók. Dwars dooi het mica en de
draaiende propeller heen zag hij een
sroeo sDarr:ebolmen naderen. Hij rukte
i"tt'frel stuur en miste rakelings de
toDoen. maar net niet het laatste
uóinpie, dat een eindje verderoP
stond.

I'oen de rechtervleugel de takken
raakte. kantelde het toestel een slag
om en'viel oP de grond. Het lag daar
als een neefgeschbten stuk wild -aÍeeknapt linkerwiel, kapotte pro-
oeÏterasi beschadigde romp, verboge-n
3taneen. Ian zat met de rug tegen de
vleuËel ná te hilgen van zijn sprint
op dË trappers. fÍij ton van vermoeid-
hèid niet-sbreken, maar hij was onge-
deerd, zodàt de politie voornamelijk
oroces-verbaal opmaakte met betrek-
Line tot het eekiakte sparreboompje'
Dat" kostte hËm zeven 

-gulden vijftig'
Overigens was de Fohker I dusd-anig

ontwricËt, dat het voorjaar werd eer
het toestel de hangar weer kon ver-
laten. De volgeniie .opstijging,- ^^op
tweede Paasda! van hèt jaar 1931,
trok duizenden Éilkers naar het vakan-
tiecentrum Utrechl tussen Huizen en

Valkeveen. Zonder htllp van ecn altto
zou fan-de-trapPcr oP de top valt ccrt
hclliirg starten om daaroP, na ecn
sierlijke lus boven dc Zuiderzee te
hebbên beschreven, een landing uit
te voeren oP het strand.



Overmoedig zrvaaidc hij naar het
publiek en zodra <le luchtbanden over
het gras van het glooiende terrein
begonnen te zoeven, klom de aviatcur
in zijn pedalen om aan de propeller
een heftige s'ervelr*'incl te ontlokken.
.{,ls een projectiel schoot de gevleu-
gelde peer-op-rvielen vooruit. Steecls
sneller rventeldc de schroef op het
gcjaagde ritmg van Jans voeten en
rvat vriju'el rriemand voor mogelijk
had gehouden, gebeurde in de eerste
minuut. Na een aanloop van dik
honderd meter kq'am het vliegtuig
los van de grond.

Beneden zich zag Jan Fokker zand,
gras, mensen, auto's en lvater, maar
tegelijkertijd begon hij zijn kuitspieren
te voelen. Hij hield de krachttoer
niet vol en naarmate het tempo van
zijn op en neer gaande benen daalde,
werd de afstand tussen hem en het
zee-oppervlak kleiner. Het hoogteroer
reageerde niet meer en daarom gaf
hij het na een paar minuten maar op.

Bijna horizontaal schoof de vlieg-
6ets door het ondiepe n'ater, totdat
het landingsgestel werd vabtgezogen
door de weke grond. Er was niets aan
de hand. Alleen moest Jan later voor
de interessantigheicl tègenover pers
en publiek verklaren, dat zijn neus
behoorlijk had gebloed. Ze kwamen
hem met een bootie van het Rode
Kruis halen erL de Fohhe/ f kon geheel
schadevrij naar het strand worden
getrokken, omdat de zee bij de landing
als een uitstekend opvangkussen haii
gediend.

Derde poging
werd doot aobotoge vcrhiaderd
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ELKEZONDAG
EENFEESTELIJKE

FAMLIEDAG.

TI?ISCH
JAI\TABAK.

Elke zondag is bÍ Golden Tulip Jan Tabak familiedag. U kunt
dan genieten van e€n uitgebpide brunch à Í4950. Met ruime keus
uit koude en waÍme qeÍ€óten. incl. mousserende wiin. En voor
kindercn tot U iaar &Ualt u siechb een kwartie oer'cm lenote.
Bo.rendien is ei hnderopvang met spelleges eir tàkenfilms bij het
zwembad.

Daamaast is er elke 2e en 4e zondag van de maand, tusen
15.30 en 1730, een Aftemoon Tea má sandwich€s, scones,
cakes en diverse theesoorten. Evenals tijdens de brunch omlijst met
live muziek. Zondag wordt de gezelligste Íamiliedag.

C9 GOLDEN TULIPJAT{ TABAK
\IIl NTHEC'ARDENOFAMS'IERDAM

Zo eindigde Jan Fokkers laatstc
vliegtocht, *'ant nooit in zijn. leven is
hij meer in de gelegenheid geweest om
de lucht in te gaan. Op een zomeÍ-
middag in 1931, toen dertigduizend
mensen op de Crailoose hei tussen
Hilversum en Bussum feestelijk zijn
derde opstijging stonden te verbeiden,
vonden hij en Cor het toestel vernield
in de hangar. Het rvas die morgen
moedwillig in stukken gezaagd dóor
enkele hun niet gunstig gezindè lieden.

In het zoëven nog gladde gezicht
tegenover mij heeft een onzichtbaar
pennemes plotseling tu'ee diepe groe-
ven gekerfd. Naast de strakke ogen
zijn kraaiepootjes en twee handen
wrijven op bet tafelkleed denkbeeldige
kruimels u'eg. Jan Fokker, sinds élf
jaar bosrvachter van Bussum, ziet er
voor het eerst werkelijk uit als een
man van achtenvijftig. \\'ant het zit
hem plotseling weer dr*'ars, dat zijn
kortstondige roem hem door anderen
werd misgund.
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