
Op 17 december 1903 schreven de Amerikaanse gebroeders Wright ge-
schiedenis. Luchtvaartgeschiedenis. De twee fietsenmakers kregen het voor 
elkaar om met een samenraapsel van bamboe en veel, erg veel pianosnaar 
hun zelf geconstrueerde Flyer los van de grond te krijgen en 36 meter te 
‘vliegen’. Er bestond geen motor voor de bedachte machine, dus constru-
eerden de heren hun eigen motor. Het lukte, met twee fietskettingen (waar 
anders mee?) werden de twee propellers aangedreven. Orville was de eerste 
piloot omdat drie dagen daarvoor Wilbur de machine bij een eerste poging 
al in het zand van de duinen bij Kitty Hawk had laten bijten. Na een vlucht 
van 12 seconden was de luchtvaart geboren! 
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O 17 d b 1903 h d A ik b d W i ht

Alkmaar 1910 in de ban 
van de vliegmachien

Als transportmiddel werd het vliegtuig in 
die dagen nog zeker niet gezien. Het was 
een publiekstrekker van de bovenste plank 
en het vliegen werd door het overgrote 
deel van de mensheid als waaghalzerij 
beschouwd.

Eerste luchtvaartslachtoffer
Een van de eerste Nederlandse vliegdemon-
straties werd gehouden op de ijsbaan te 
Heerenveen. Op zaterdag 3 juli 1910 vloog 
de Nederlander Clement van Maasdijk 

Souvenir van de Alkmaarsche Vliegweek:  

6-10 oktober 1910. Léon Verstraeten, Aviateur.

De wereld stond versteld! Iets dat zwaarder 
was dan lucht, kon na een aanloopje op 
de grond het luchtruim kiezen en allerlei 
capriolen maken, om daarna gewoon weer 
neer te strijken op het stukje grond waar 
het was vertrokken. De beginjaren van de 
luchtvaart speelden zich niet zozeer af in 
het verre Amerika, maar in Europa. De 
eigenlijke bakermat van de aviatiek ligt in 
Frankrijk. Overal werden vliegweken geor-
ganiseerd en er werden complete comités 
uit de grond gestampt om deze evenemen-
ten te organiseren. Ook in Nederland was 
men gecharmeerd van de nieuwe vorm van 
transport, alhoewel er misschien maar wei-
nig visionairs rondliepen die de draagwijdte 
van het nieuwe fenomeen konden overzien. 
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in zijn Sommer tweedekker ’s avonds om 
19.00 uur 1 minuut en 16 seconden. Zijn 
hoogte werd geschat op zo’n slordige 25 à 
30 meter(!) Op zondag 31 juli herhaalde hij 
dit kunststukje nog eens en bleef warempel 
3 minuten en 57,5 seconden in de lucht! 
En dat alles was te danken aan zijn Gnôme 
50 PK motortje, die de propeller maximaal 
1.200 keer per minuut deed ronddraaien. 
Hoezeer deze heldhaftige pogingen om 
in de lucht te blijven tot de verbeelding 
spraken moge blijken uit het feit dat er 
zondags 8.000 mensen binnen het terrein 
rondliepen en nog eens 3.000 daarbuiten… 
Na afloop van de vliegweek te Heerenveen 
schonk de prille Nederlandsche Luchtvaart 
Vereeniging de koene luchtheld een zilveren 
plaquette, na op de schouders van een 
uitzinnige menigte te zijn rondgedragen en 
hij kreeg meteen aanbiedingen om in Arn-
hem, Haarlem, Zwolle en in Leeuwarden te 
komen vliegen. In Arnhem echter werd van 
Maasdijk op 27 augustus 1910 het eerste 
Nederlandse luchtvaartslachtoffer.

De duivel van Antwerpen
Lang werd er niet bij stilgestaan en het 
vliegen bleef zijn aantrekkingskracht be-
houden. Èn op de piloten, die toen nog als 
vliegmensch, aviateur of vliegenier werden 
betiteld èn op de steeds weer in grote drom-
men samenkomende menigten. De Belgische 
Jan Olieslagers bijvoorbeeld deed van zich 
spreken in Groningen en de ‘duivel van Ant-
werpen’ brak een dag na het overlijden van 
Clement van Maasdijk en passant in Utrecht 
het Nederlands duurrecord in de lucht en 
stelde dat op maar liefst 51 minuten. Na zijn 
optreden in Groningen schreven de kranten: 
‘de Groningers hebben het wonder, dat is de 
vliegende mensch, thans ook aanschouwd’. 

En de kranten publiceerden steeds meer over 
het fenomeen luchtvaart. Het bleek een hot 
item in binnen- en buitenland.   
Wat te denken van het volgende artikeltje?

“Een vliegtocht. De vlieger Parisot vloog za-
terdagochtend (10 september 1910) zeer vroeg 
met zijn tweedekker, waarin nog een passagier 
uit Issy naar Parijs waar hij, na de Eiffelto-
ren te hebben rondgevlogen, op de Place des 
Invalides landde. Echter niet zonder hinder-
nissen. Hij botste tegen een wagen, die het 
plein overstak en wierp met zijn tweedekker 
twee lantaarnpalen omver, waarbij het toestel 
geheel uit elkaar gerukt werd. Parisot en zijn 
metgezel kwamen er ongedeerd af.”

In september was Olieslagers in Amsterdam 
te vinden, waar zijn faam op zaterdag de 12e 
4.000 bezoekers op de been bracht en zondag 
de 13e maar liefst 7.000. Helaas zagen deze 

11.000 mensen niets en niemand vliegen.  
De te harde wind noopte de Belg aan de 
grond te blijven. Gelukkig kon hij op maan-
dag de 14e toch nog een vlucht van  
14 minuten maken. De menigte was niet al te 

teleurgesteld want als het toestel aan de grond 
stond was er de mogelijkheid om de machine 
te bezichtigen tegen een klein entreegeld ten 
bate van “Liefdadigheid naar Vermogen”.

Alkmaarse Vliegweek
Op 15 september 1910 maakte de Alkmaar-
sche Courant melding van de organisatie 
van een vliegweek te Alkmaar. Olielagers 
was niet in de markt, maar er zou wel 
inmiddels een comité zijn opgericht om het 
vliegfestijn te organiseren. De eerste mid-
denstander die daarop inhaakt is de firma 
Herms Coster & Zn aan de Voordam C9 
(telefoon no. 3) te Alkmaar. De wervende 
advertentie kopt: “vliegen te Alkmaar” 
en daarna volgt de handel: het boek ‘de 
Vliegmachine’, hare resultaten en werking, 
verklaard ook voor niet-technici door W. 
H. Cool, 1e Luitenant der Genie, met vele 
afbeeldingen. Prijs? 0,60 cents… Langzaam 

maar zeker komen er meer aanwijzingen dat 
het menens is. Alkmaar krijgt een vliegweek!

Op 21 september schrijft de Alkmaarsche 
Courant: “Heden was de Belgische aviateur 
Léon Verstraeten, leeraar in de Aviatiek 
en bestuurder der Vliegschool Sommer 
te Mouzon in Frankrijk alhier om het 
daarvoor aangewezen terrein te keuren. 
Het werd door hem uitstekend geschikt 
bevonden. Op 6, 7 ,8 ,9 en 10 october zal 
de heer Verstraeten alhier komen vliegen. 
Het terrein is in de onmiddellijke nabij-
heid van het Overbosch te Heiloo gelegen.” 
Professor Léon Verstraeten scheen verrukt 
over het prachtige terrein: “Je zou hier zoo 
een vliegschool openen.”

Bedrijvigheid
Er verschenen steeds meer advertenties in 
de Courant en zo promootte D. Asjes Czn 
aan de Westerweg gelegenheid tot stalling 
van rijtuigen, automobielen en rijwielen op 
een ruim, afgesloten terrein op vijf minu-
ten afstand van het vliegterrein. Beleefd 
aanbevolen natuurlijk. Een paar dagen later 
heeft ook Jb Rol van café de Ooievaar aan 
het Ritsevoort 46 plek voor alle soorten 
voertuigen… 
Verstraeten had zelfs een echte impresario 
in de persoon van de heer Grau uit Meche-
len. Hij kwam de bedrijvigheid in Alkmaar 
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gadeslaan en profeteerde dat Verstraeten 
het duur- en hoogterecord in Nederland 
zou gaan verbeteren. “Grau had daarin geen 
zware muts”, schrijft de journalist van de 
Alkmaarsche Courant. Verder sprak Grau 
de gevleugelde woorden: “Als u in Alkmaar 
nu maar zorgt dat we morgen over een 
week zulk weer hebben -deze wind hindert 
Verstaeten niet- heusch, dan zult u eens zien 
wat een vliegprofessor kan!” Het gonsde van 
de activiteiten in en rond het Overbosch.

Op 29 september kwam er op het station te 
Alkmaar een partij kisten aan met een totaal 
gewicht van 1.200 kilo, waaronder het 300 
kilo zware vliegtoestel. Twaalf man en drie 
paarden moesten er aan te pas komen om al 
het materiaal op karren naar het Overbosch 
te brengen. De broer van de professor, Jean 
Verstraeten, die het toestel zou monteren 
verried dat de vrachtkosten alleen al zo’n 
800 à 900 gulden zouden bedragen! Voor 
de fragiele machine, die uitgerust was met 
een 75 kilo wegende Gnôme motor van 40 
PK, een lengte had van totaal tien meter 
en die verder slechts bestond uit bamboe, 
linnen, ijzerdraad en staal werd zelfs een 
‘hangar’ gebouwd van 12 bij 14 meter. Tja, 
het was immers bijna oktober en de herfst 
was al begonnen. Op 2 oktober bezochten 
1.000 nieuwsgierigen (waarvan 600 beta-
lende…) het vliegterrein om eigenhandig 
het nog niet geheel gemonteerde toestel in 
ogenschouw te nemen. De meningen waren 
verdeeld, maar de vliegmachien maakte 
‘geen bijster solieden indruk’.  

Op 4 oktober was het de beurt aan de 
professor zelf. De in Mechelen geboren, 
34 jaar oude, ongetrouwde Belg nam zijn 
intrek in hotel ‘de Toelast’. Vóór zijn lucht-
vaartcarrière was hij vooral geïnteresseerd 
in automobielen, had hij ook gewerkt in 
een Antwerpse automobielfabriek en deed 
hij dikwijls aan autorennen mee. Hij had 
leren vliegen in februari 1910 bij Voisin in 
Mourmelon, Frankrijk en sinds die tijd had 
hij in België en Frankrijk naam gemaakt 
in Rouen, Brussel, Chatelet, Antwerpen, 

Nîmes, Ans en Thierlemont. En debuteerde 
hij in Nederland te Bergen op Zoom.  
De berichtgevers van de Alkmaarsche Cou-
rant waren het erover eens: de man maakte 
een ‘aangenamen, bescheiden indruk.  
Hij scheen degelijk en deugdelijk, ja, als 
zijn motor”.

Het wonder
Op 6 oktober stroomde het volk toe. Twin-
tig rijksveldwachters, gemeente veldwachter 
Vos en twee boswachters zorgden voor 
de regeling van het verkeer en de afzet-
ting. Tussen 13.00 en 17.00 uur zou er 
gevlogen worden en Verstraeten stelde de 
menigte niet teleur. De eerste vlucht ging 
wel honderd meter hoog en duurde negen 
minuten. Na de landing werd de aviateur 
de hand gedrukt door de burgemeester van 
Heiloo, jonkheer N. van Foreest en werd 
hij door de burgemeester van Alkmaar de 
heer G. Ripping toegesproken. Maar het 
feest was nog niet voorbij; nog tweemaal 
koos de vliegende professor het luchtruim 
en maakte fantastische vluchten van nog 
eens zes en vijf minuten. Het nieuws van 
de koene luchtheld ging als een vuurtje 
door de regio en toeschouwers uit de gehele 
kop van Noord-Holland en de Zaanstreek 
stroomden toe.  

De 7e oktober was het geen vliegweer.  
Er woei een stevige wind, die zelfs als ‘he-
vig’ werd omschreven en er waren ook veel 
‘belemmerende wolken’. Toch steeg Léon 
Verstraeten op. De aanwezige journalist 
tekende op: “men zag het toestel scheef 
opgaan, eerst het eene en toen kwam het 
andere wiel van de grond. Met vrees en be-
ving volgde men de gevaarvolle evoluties in 
de lucht, de plotselinge zwenkingen en de 
snelle dalingen en de leek kon waarnemen 
hoeveel moeite het den vliegman kostte den 
bocht te nemen en tegen den wind in bin-
nen te komen. Een zucht van verademing 
ging het handgeklap en hoerageroep vooraf. 
Wat was de heer Verstraeten verhit toen hij 
van zijn stoutmoedigen tocht terugkwam”. 
Hij maakte die dag dan ook maar één 

tochtje van vier minuten. Maar genoeg om 
de uitzinnige menigte van ‘het wonder’ te 
laten genieten. 

De vliegkrocht
Op 8 oktober werden er zeilen gespannen 
langs de Hoevervaart. Het organiserend 
comité was er namelijk achter gekomen dat 
veel mensen uit ‘den bezittenden stand’, 
die het makkelijk konden betalen, buiten 
het terrein, dus zonder entree te betalen de 
vliegkunsten volgden. Dat moest een halt 
worden toegeroepen en aldus werden de 
goeden uit ‘den werkenden stand’ de dupe 
van de slechten uit ‘den bezittende stand’. 
Maar ook dat was natuurlijk relatief. Na 
een aanloopje van 50 tot 70 meter verhief 
de vliegmachine zich in de lucht en daar 
konden geen zeilen tegenop… Toch sprak 
men van een aantal van drie- à vierduizend 
gratis toeschouwers!  

Tot en met 10 oktober vloog Verstraeten 
totaal 14 keer en bracht hij duizenden 
mensen op de been. Er werden geen records 
gebroken en dat was misschien wel te wijten 
aan het minder goede weer. Er was steeds 
tamelijk veel wind en het was fris. Bij elke 
vlucht trok Verstraeten dan ook het vest 
van zijn broer aan, waaronder hij nog twee 
Alkmaarsche couranten stopte… Zijn lang-
ste vlucht was exact 14 minuten en voor 
die tijd, de omstandigheden in aanmerking 
nemend, was dat héél lang. Nooit hebben 
de 8-oktoberfeesten (“Alkmaar ontzet”) zo 
de gemoederen bezig gehouden als toen. 

Wat er is overgebleven van het vliegveld? 
Niets eigenlijk. Het is het stukje land naast 
de boerderij van de familie K.J. Bakker, 

maar het frappante is 
dat de mensen daar dat 
(inmiddels afgegraven) 
stukje land nog steeds 
“de vliegkrocht” noe-
men…
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