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De geschiedenis van AVIO-DIEPEN deel 1
Bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog was Frits Diepen,
24 jaar oud, eigenaar van de
DiFoGa (Diepen Ford Garage) in
Bergen op Zoom, sportvlieger en
havenmeester van vliegveld
Woensdrecht. De oorlog doorkruiste zijn plannen om zijn
bedrijf uit te breiden met een
vliegtuigafdeling.
Omdat Frits Diepen rekende op
een sterke groei van het luchtverkeer na de oorlog maakte hij met
een groepje technici tijdens de
Duitse bezetting het ontwerp voor
een eenvoudig reisvliegtuig. In
1942 nam hij het gewaagde besluit
het vliegtuig al vast te gaan
bouwen. In een loods in een
boomgaard bij Bergen op Zoom
begon hij in het diepste geheim
met de constructie. Als krachtbron
werd de V8 motor van zijn Ford
Mercury gebruikt. Strooptochten
naar wrakken van boven Nederland neergeschoten vliegtuigen
verschaften de nodige onderdelen.
Het mag een wonder heten dat dit
clandestiene project nooit door de
Duitse bezetters werd ontdekt.
Op 16 mei 1946 maakte Frits
Diepen met zijn eerste naoorlogse
Nederlandse vliegtuig de DiFoGa-421 een geslaagde proefvlucht

De door Frits Diepen gebouwde DiFoGa uit 1945. Foto: fotoarchief fam.
Grootens
boven Woensdrecht. Frits Diepen
gaf Fokker de opdracht om zijn
DiFoGa verder te ontwikkelen tot
zakenvliegtuig, dat werd de F-25
Promotor. Frits Diepen Vliegtuigen
N.V. trad ook op als vertegenwoordiger van Fokker voor de verkoop
van de Promotor F-25 en de
succesvolle Fokker S-11 trainer,
waarvan Frits Diepen er 100 bij
Fokker bestelde. Het bekende
demonstratieteam de ‘Fokker Four’
vliegt nu nog steeds met de S-11’s.

Verhuizing naar Ypenburg
In 1946 verhuisde Frits Diepen met
zijn pas opgerichte onderneming
van Woensdrecht naar het door de
oorlog zwaar beschadigde
vliegveld Ypenburg; het bedrijf
nam alle aandelen van de Grondmaatschappij Ypenburg over en
financierde vervolgens de heropbouw van het vliegveld. De
onderneming houdt zich bezig
met de fabricage, onderhoud en
reparatie van vliegtuigen alsmede
de handel in luchtvaart materialen.

Sikorsky S-51 PH-HAA testvlucht op Ypenburg in 1947. Foto: NIMH

In 1946 bestelde Frits Diepen als
eerste Nederlands bedrijf een
helikopter: een Sikorsky S-51. Om
ervaring op te doen met helikopter
vliegen. Men wilde in samenwerking met diverse ministeries en het
bedrijfsleven onderzoek doen naar
de bruikbaarheid van de helikopter. Op 7 juli 1947 kwam de
helikopter op Ypenburg aan en
kreeg als registratieteken PH-HAA.
Op 20 augustus 1947 maakte de
chef-invlieger Hein Bulten van Frits
Diepen Vliegtuigen N.V. zijn eerste

succesvolle vlucht met de
helikopter. Op 5 november 1947
vloog de eerste Nederlandse
helikopter, zijn eerste officiële,
internationale helikopter postvlucht. (Wordt vervolgd)

HVBY
Deze rubriek komt tot stand in
nauwe samenwerking met de
Historische Vereniging
Buitenplaats Ypenburg (HVBY).

Den Haag krijgt ‘Week tegen
Mensenhandel’

Boswachters: ‘Blijf op wandelpaden in onze
Haagse natuurgebieden’

Den Haag krijgt een Week tegen
Mensenhandel. Het stadsbestuur
mikt op een week in oktober 2021,
rond de Europese dag tegen
mensenhandel (18 oktober).
Mensen uitbuiten voor persoonlijk
gewin door gebruik van dwang of
misbruik van een kwetsbare
positie: dat is mensenhandel.

Veel mensen hebben in deze tijd
extra behoefte om de duinen,
bossen en parken te bezoeken.
Boswachters zien dat mensen
steeds vaker de rust op zoeken
door van de wandelpaden te gaan.

Het is een vorm van ondermijnende
criminaliteit met naar schatting
duizenden slachtoffers in Nederland.
Mensenhandel is in Den Haag en de
regio niet alleen in beeld in de vorm
van seksuele uitbuiting in de
prostitutie, maar ook in andere
vormen zoals arbeidsuitbuiting en
criminele uitbuiting.
In Den Haag zijn jaarlijks gemiddeld
145 slachtoffers in beeld bij de
hulpverlening. Het werkelijke aantal
slachtoffers van uitbuiting ligt waarschijnlijk veel hoger. Mensenhandel
raakt niet alleen volwassenen, ook
kinderen en jongeren worden
slachtoffer.
............
‘Bewustwording en voorlichting
zullen centraal staan in de Haagse
Week tegen Mensenhandel, die
past bij ons profiel als internationale
stad van Vrede & Recht. Het
programma wordt nu voorbereid’,
zegt wethouder Kavita Parbhudayal
van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. Verschillende partijen in de
gemeenteraad hadden het stadsbestuur gevraagd om de bewustwor-

ding over (de risico’s van) uitbuiting
te helpen vergroten.
In juni vorig jaar presenteerde het
stadsbestuur voor het eerst een
apart actieprogramma tegen
mensenhandel (‘Naar een stad
zonder uitbuiting’). Voorkomen,
bestrijden en beschermen van
slachtoffers zijn de drie pijlers van
dit actieprogramma, dat stoelt op
samenwerking tussen zorg en
veiligheid.

Op een mooie dag is het zowat
slalommen op de paden. We
wandelen ons in deze bijzondere
tijd niet alleen fit en vrolijk, we
zoeken het vermaak ook dichtbij
huis in de buitenlucht. En in regio

Den Haag hebben we het geluk dat
die natuur altijd heel dichtbij is.
‘Geweldig dat zoveel mensen
genieten. Maar ze moeten zich wel
aan de regels van dat gebied
houden’, zeggen de boswachters.
‘Wij zien dat het steeds drukker
wordt, vooral in droge weekeinden.
We vragen bezoekers afstand te
houden en zich aan de geldende
regels te houden, maar bij toegangspaden en op parkeerplaatsen
is dat soms bijna niet mogelijk’, zegt

boswachter Erwin Hemelop van
gemeente Den Haag.Ze komen
steeds vaker mensen tegen die
achter de borden ‘Verboden
Natuurgebied’ wandelen en de
wandelpaden verlaten. ‘Er zijn niet
veel wandelschoenen nodig om
kwetsbare planten en dieren te
beschadigen’, weet Erwin. ‘Daarom
roepen we mensen met klem op:
Blijf op de wandelpaden. Op onze
natuur moeten we zuinig zijn.’
(Bron: www.hethaagsegroen.nl)

..............
Kavita Parbhudayal: ‘Alleen een
integrale aanpak waarin maatregelen op elkaar aansluiten, kan
effectief zijn; een aanpak die
slachtoffers beschermt en daders
opspoort en vervolgt of anderszins
aanpakt. Maar het liefst willen we
natuurlijk slachtofferschap voorkomen en daarom krijgt preventie
veel aandacht in ons actieprogramma. Concrete acties zijn onder
meer: voorlichting aan arbeidsmigranten, laagdrempelige anonieme
chat voor jongeren (chattenhelpt.
nl), meer online veldwerk door
hulpverlening gericht op mannelijke, transgender en vrouwelijke
sekswerkers, plus een gecoördineerd zorg- en ondersteuningsaanbod voor slachtoffers van mensenhandel. De nieuwe Haagse Week
tegen Mensenhandel geeft ons de
gelegenheid hier extra aandacht
voor te vragen.’
Wethouder Kavita Parbhudayal:
‘Naar een stad zonder uitbuiting’.

Straks is de sneeuw weer verdwenen: Haagse boswachters verzoeken bezoekers met klem om in de natuurgebieden altijd op de wandelpaden te blijven. Foto: www.hethaagsegroen.nl

