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Luchtvaartpionier Feestelijk onthaal van 25 watervliegtuigen bij Schellingwoude

Schaamteloze Italiaanse
propaganda op Buiten-IJ
Op 1 juli 1933 landt de italiaanse luchtvaartpionier italo Balbo met
25 watervliegtuigen op het Buiten-ij. amsterdam liet zich gewillig
lenen voor deze propaganda voor het regime van Mussolini.
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ol gespannen ver
wachting hadden
duizenden
toe
schouwers zich op
1 juli 1933 verza
meld bij het vlieg
kamp van Schel
lingwoude op het
BuitenIJ.
Waar
‘om acht minuten
vóór éénen’ het eskader van 25 Italiaanse water
vliegtuigen de landing inzette. Het vliegtuig
van generaal Italo Balbo, minister van Lucht
vaart en rechterhand van Benito Mussolini, was
goed te herkennen aan de Italiaanse roodwit
groene kleuren en drie sterren boven de staart
van het toestel.
Zestien jaar eerder, in 1917, vestigde de water
vliegtuigdivisie van de Nederlandse Konink
lijke Marine zich op het Zeeburgereiland, toen
niet veel meer dan een moddervlakte ontstaan
door baggerstort. Watervliegtuigen waren goed
koper dan landvliegtuigen, omdat er geen start
en landingsbanen voor aangelegd hoefden te
worden. De basis was dan ook niet veel meer dan
een houten hangarloods met voorzieningen om
de vliegtuigen te water te laten.

Balbo wilde met zijn
Italiaanse Air Armada
pr genereren voor het
nieuwe fascistische Italië

Onmiskenbare glamour

Het BuitenIJ was een ideale plek: dicht bij Am
sterdam en met rustig vaarwater. In 1922 werd
de basis geprofessionaliseerd, waarbij de hou
ten hangar vervangen werd door een betonnen
exemplaar. Hierna begonnen civiele water
vliegtuigen het vliegkamp ook te gebruiken.
Ook vliegtuigenfabrikant Anthony Fokker, ge
vestigd in AmsterdamNoord, testte zijn water
vliegtuigen op het Schellingwouder vliegkamp.
Schellingwoude groeide zo uit tot een vliegbasis
met een zekere allure, waar ook steeds meer in
ternationale bezoekers gebruik van maakten.
Zo ook Italo Balbo, die zich in Italië had opge
werkt na Mussolini’s Mars op Rome. Balbo was
een flamboyante figuur, met een elegant punt
baardje en een bos vlammend rood haar, die de
nieuwe Italiaanse luchtmacht onmiskenbare

Uit de lucht geschoten
De Italiaanse minister van Luchtvaart,
Italo Balbo (1896-1940), kwam er
uiteindelijk niet al te best vanaf. Na
terugkeer van zijn bezoek aan
Amsterdam werd hij benoemd tot
gouverneur-generaal van Libië, mogelijk omdat hij kritiek had gehad op de
alliantie met nazi-Duitsland, of omdat
dictator Benito Mussolini zijn voormalige rechterhand beschouwde als
een heimelijke rivaal. Op 28 juni 1940
werd het vliegtuig van Balbo door de
Italiaanse luchtafweer van Tobruk
aangezien voor een vijandig doelwit
en uit de lucht geschoten. Hij overleefde het ongeluk niet.

→ KLM-gezagvoerder Evert
van Dijk en generaal Italo
Balbo (rechts) in 1937. FOTO
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glamour verleende. Met zijn ‘Italiaanse Air
Armada’ wilde hij publiciteit genereren voor het
nieuwe fascistische Italië en een pioniersrol op
zich nemen in de commerciële luchtvaart.
Die publiciteit was al gewekt door de beroem
de tocht van Umberto Nobile per luchtschip
over de Noordpool in 1926. In 1933 vertrok Balbo
zelf voor ‘een kranigen tocht’ dwars over de
Alpen naar Chicago, waar hij de Wereldtentoon
stelling zou bijwonen.
Zijn eerste stop, na 1400 kilometer, was op het
BuitenIJ bij Schellingwoude. Duizenden toe
schouwers hadden zich daar op 1 juli verzameld.
Rederij Bergman had zelfs een veerdienst inge
steld voor het Amsterdamse publiek naar de

Durgerdammerdijk. Om half twaalf ’s ochtends,
een paar uur voor aankomst, werden de Oran
jesluizen gesloten en het scheepsverkeer stil
gelegd. Zolang de Italiaanse delegatie aange
meerd lag, mocht het scheepvaartverkeer
maximaal 5 kilometer per uur varen.

Crash bij Durgerdam

Rijen dik zagen mensen toe hoe het Italiaanse
eskader overvloog en boven het BuitenIJ de
landing inzette. Op het platform van de vlieg
loods waren veel van oorsprong Italianen te vin
den die volop ‘Viva Wilhelmina! Viva Mussolini’
scandeerden. De kranten spraken van ‘een
grootsche aviatische prestatie’.
Een van de Italiaanse vliegtuigen kwam bij het
dalen met de punt in het water terecht en sloeg
vlak voor de Durgerdammerdijk over de kop.
Twee leerlingen van de nabijgelegen Zeevaart
school, de Amsterdammer Ophoff en de Haar
lemmer Witkamp, wisten enkele drenkelingen
te redden. De hulp kwam voor korporaalmeca
nicien Quintavalli te laat.
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‘Juist de beste vliegers laten zich weleens verleiden tot een zekere
onachtzaamheid als gevolg van het al te grote zelfvertrouwen’
Generaal Italo Balbo wijt het ongeluk met een watervliegtuig bij Durgerdam aan ‘de verstrooidheid van den piloot’.

Vaer wel 1835

→ Luchtvaartpionier
Italo Balbo landde
met zijn eskader
watervliegtuigen
op 1 juli 1933 bij
Schellingwoude.

Soeploodsoproer

→ Het Soeploodsoproer,
in 1835 op de
Herengracht.

Balbo was zich op dat moment van geen kwaad
bewust. Hij werd in vol militair ornaat aan wal
verwelkomd met een glas champagne door een
sterke Nederlandse diplomatieke afvaardiging.
Zo drukte hij handen met onder anderen de
Nederlandse minister van Defensie Laurent
Deckers, kolonel Van Reede en de Amsterdamse
burgemeester Willem de Vlugt.
Later die avond, toen het nieuws van het vlieg
tuigongeval de Italiaanse delegatie had bereikt,
verklaarde Balbo toch ‘bijzonder tevreden te
zijn over het verloop van de eerste etappe’. Het
ongeluk lag volgens hem niet aan het toestel of
de voorbereiding, maar was te wijten aan ‘de
verstrooidheid van den piloot’. Het was goed
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anuit een loods op de
Herenmarkt werd in de
winter aan arme Amster
dammers soep uitgedeeld.
Voorjaar 1835 werd het gebouw ge
bruikt als stalling van de inbeslag
genomen inboedel van de weduwe
Rest, eigenares van een garen en
bandenwinkeltje in de Bloemstraat.
De vrouw had geweigerd de nieuwe
belasting te betalen over een aantal
kleine huurpandjes, die ze niet kon
verhalen op haar arme huurders. Als
op 3 juli haar inboedel wordt uitge

mogelijk, zei Balbo, dat juist de beste vliegers
zich wel eens lieten verleiden ‘tot een zekere on
achtzaamheid of gebrek aan concentratie als
gevolg van het al te grote zelfvertrouwen’.
Voor de ongelukkige Quintavalli werd daags
daarna een puitvaartdienst in de Obrechtkerk
gehouden; zijn stoffelijk overschot werd later
per schip via Rotterdam naar Genua gebracht.

Slechts één kritisch krantenstuk

Na de feestelijke ontvangst werden de Italianen
op boten van de Nederlandse marine naar het
Amstelhotel gebracht, waar de delegatie werd
getrakteerd op een diner en de nacht door
bracht. Hierna vervolgde Balbo zijn tocht naar
Chicago, via Derry in NoordIerland. Opnieuw
hadden zich vele toeschouwers, autoriteiten en
journalisten verzameld bij Schellingwoude.
De Nederlandse kranten bleven opvallend stil
over het fascistische regime waarvoor Balbo
met zijn tocht reclame maakte. Alleen het socia
listische dagblad Het Volk wijdde een kritisch
stuk aan zijn komst en de feestelijke ontvangst.
Volgens de krant diende de vliegtocht als een
mantel die de ware aard van het regime moest
bedekken: ‘En de aldus voorgelichte menigte,
onder de bekoring van de heldhaftigheid en ro
mantiek, waarmede het geval omringd wordt,
vergeet helaas maar al te zeer de barre werkelijk
heid, die erachter verborgen ligt.’
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stald voor openbare verkoop, slaat
de vlam in de pan. Een woedende,
deels beschonken menigte belaagt
de deurwaarder en het opgetrommel
de detachement schutters. De ver
koop wordt uitgesteld. In de avond
uren wordt de soeploods in brand
gestoken, ondanks de gewapende
soldaten die het gebouw bewaken.
Dit Soeploodsoproer leidde uitein
delijk tot het ontslag van burgemees
ter Frederik van der Poll, in 1936,
omdat hij volgens de autoriteiten te
laks had opgetreden.

Amsterdammer 1972

Hoofdredacteur op de bres
voor schip de Amsterdam

‘R

ed de Amsterdam!’
Onder dat motto start
op 5 juli 1972 het
in Nederland
verschijnende tijdschrift
Herald Tribune een
publieksactie om de
achttiendeeeuwse
OostIndiëvaarder
Amsterdam te bergen
van een zandbank voor
de Engelse kust. Hoofd
redacteur Vernon Leonard
hoopt het wrak over te kun
nen brengen naar Amsterdam,
voor de viering van het 700jarig be
staan van de hoofdstad in 1975. De

Dit is een bewerking van een artikel uit het rijke
archief van Ons Amsterdam: onsamsterdam.nl

Op het platform van
de vliegloods werd
‘Viva Wilhelmina, viva
Mussolini’ gescandeerd

Amsterdam, gebouwd in 1748, ver
loor op haar eerste reis in een vlie
gende storm het roer, waarna
het stuurloze schip strand
de op een zandbank bij
Hastings. De beman
ning wist de kust veilig
te bereiken, met een
deel van de lading.
Maar volgens archeo
loog Peter Marsden zijn
er nog veel kostbaarhe
den aan boord, waaronder
12.000 flessen wijn.

→ Het wrak van de Amsterdam bij
Hastings. FOTO HET PAROOL

Zoekplaatje

Hoe goed kent u de stad?
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msterdam zit vol verbor
gen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we
de stad? Vorige week genoten we van
de zomer onder de schoorsteen van
brouwerij Oedipus aan het Javaplein.
De brouwerij is gevestigd in het voor
malige badhuis uit 1941, dat destijds
in een behoefte voorzag: slechts 3
procent van de woningen in de Indi
sche Buurt had een douche. Winnaar
van het jaarabonnement op Ons Amsterdam is Stientje Berendsen. Welke
historische plek zoeken we deze
week? Inzendingen voor maandag
12.00 uur naar: zoekplaatje@parool.
nl

→ Een van de Italiaanse vliegtuigen kwam bij het dalen met de punt in het water
terecht en sloeg vlak voor de Durgerdammerdijk over de kop.
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