
 

 

Een Amerikaans luchtvaartpionier landt aan de weg van Chaam naar Baarle Nassau  

In het verhaal “Hoe de Papegaaienbrug aan zijn naam kwam” op de website van BHIC/ontdekken/verhalen wordt 

melding gemaakt van een te Bergen op Zoom opgestegen en in Chaam neergekomen ballon.                                                         

De Noordbrabantsche en  ‘ s-Hertogenbossche courant berichtte hierover als volgt op woensdag 2 september 1925.                 

De zelfde krant meldde negen maanden later op dinsdag 1 juni 1926 opnieuw over een de landing van een ballon             

te Chaam en wel op zondag 30 mei 1926. 

     

Het bericht van 1 juni 1926 geeft aanleiding eens te kijken naar wie die luchtvaarder was, maar ook naar de wedstrijd 

om de Gordon Bennett – beker.  De Gordon Bennett beker op zich en de wedstrijd vanuit Antwerpen op zondag 30 mei 

1926 krijgt aandacht in een afzonderlijk verhaal. Dit verhaal beperkt zich tot de deelnemer/pilo aan die wedstrijd, die    

als enige werd gediskwalificeerd.   

Volgens voormeld artikel was de luchtvaarder was een Engelschman. Die Engelschman krijgt echter een naam en 

nationaliteit op maandag 31 mei 1926 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. De Maasbode bericht op die dag ook en 

meldt een voorval rond de ballon van Boettner. 

    

Voordat Boettner aan de Gordon Bennett beker voor ballonnen mocht meedoen, moest hij zich kwalificeren.                      

Dit was gebeurd in  

 

aldus      met de vlucht van de drie eerste teams in de wedstrijd 

 



 

 

 

 
 
Rotterdamsch nieuwsblad op zaterdag 22 mei 
1926en de  

            

 
De drie verstgekomen 
teams : de Amerikanen 
hebben deze drie teams 
ingeschreven voor de 
wedstrijd van                      
zondag 30 mei 1926. 
 

 
 

 

      

Dan de grote dag : klaar voor de start      
 
In de mand van de ballon  
 
John Boettner (white shirt with bow tie) and Herb 
Maxson (arms raised) prepare to launch in 1926 
International Balloon Race. 
 
Bron https://shortsnorterproject.org/originated/ 
van Tom Sparks              

 



 

en de start met anderhalf uur vertraging  

 

  
 
en passage uit de Maasbode op de zelfde dag  

 

   …. en 

 
 
en de Nieuwe Rotterdamsche Courant op maandag               
31 mei 1926 

 
 

        

  
 
Foto :  Nieuwsblad van het Noorden van  
             dinsdag 1 juni 1926      

 

De winst en vermissing van een Amerikaan in de New 
York Times op dinsdag 1 juni 1926.  

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant  op 
dinsdag 1 juni 1926 
 

 
en 

 
 

                               

Ook het Algemeen Handelsblad en het  Eindhovensch dagblad  berichten op dinsdag 1 juni 1926. Over het verlies 

onderweg van de helper heeft de eerste krant het over Herentals en de tweede krant over nabij Hoogstraten.    

 



 

         

Kijkende naar de ligging van Chaam/Baarle Nassau, Hoogstraten (noord oostelijk van Antwerpen) en Herentals  (oost 

zuid oost van Antwerpen) en de windrichting vanaf Antwerpen zuid – west zal Herentals foutief zijn genoemd. 

Maar een lokale/regionale krant in Bergen op Zoom in 
west Noord-Brabant doet uitvoerig verslag 

 
 

 

 

 
 
Aldus Nieuwe Apeldoornsche courant op  
woensdag  2 juni 1926.  
 
Echter zoals al gelezen kon worden wist de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant op maandag 31 mei al beter.                    

                                                                                                                         

Kort na zijn uitsluiting in de Gordon Bennett beker won hij in augustus 1926 een andere wedstrijd, aldus 

          

 



 

 
       

 

Maar zeven jaar eerder was John Boettner betrokken bij een rampzalig ongeval in Chicago. 

  

         

 

      

 
Original 
photo in 
Illinois 
Trust & 
Savings 
Bank "The 
Columns", 
special 
issue, July, 
1919                     

 
              

Links :  White City, c. 1912, looking south from 63rd St. Arrow points to the Airship Shed. Photo credits: Public  domain                                                                                           

Rechts: Wingfoot Air Express, Grant Park, Chicago, 1919. Photo credits: steampunkchicago.com 



 

Het ongeval te Chicago en het ongeval leidde tot wetten en reglementen voor luchtvaartverkeer.                                                                                              

 

 

 

  
 
Bron:    https://welweb.org/ 
ThenandNow/Wingfoot.html 

 

      
 

  Bron:   https://chicagology.com/notorious-
chicago/wingfootexpress/ 

 
 

 
 
 

Het ongeval leidde er toe dat John Boettner en Jack Wacker later als eerste leden van de op 21 oktober 1922 opgerichte 

Caterpillar Club, een organisatie bestaande uit personen die een parachute hadden gebruikt voor een noodsprong, 

werden beschouwd.             

 

https://welweb.org/
https://chicagology.com/notorious-chicago/wingfootexpress/
https://chicagology.com/notorious-chicago/wingfootexpress/


 

Boettner en een andere landing in Akron, de thuisbasis van de fabriek en basis van Goodyear luchtschepen. 

                

 
On June 20, 1928, Goodyear's first blimp, the "Pilgrim" 
landed on the roof of the M. O'Neil Co. building (a retailer) 
on the corners of South Main and State streets in Akron, 
Ohio. The blimp was piloted by Jack Boettner, veteran 
dirigible pilot and balloonist of the Goodyear Tire & Rubber 
Co. 
https://summitmemory.org/digital/collection/ABJarchives/
id/146/rec/1  
Home  Akron Beacon Journal Photograph Collection 
Airship "Pilgrim" lands on the roof of the M. O'Neil Co. 
Building, 1928 

              

Op 2 oktober 1929 meldde the Akron beacon journal een bijeenkomst van ballonvaarders met Boettner en Maxson.                                                             

                 

      https://www.newspapers.com/clip/12194885/the_akron_beacon_journal/        

Wie was John Boettner?                             

Van de website wvancetry.com :       

 

 
John werkte voor Goodyear vanaf 1916, het jaar waarin hij 
afstudeerde. Hij werd mede aangenomen wegens zijn atletische 
bouw en vermogen. 

 
Dan de piloot John of Jack Boettner was een 
luchtvaartpionier blijkens dit bericht in de 
New York Times bij zijn overlijden  in maart 
1961 en zijn geboorte- en overlijdensdatum.                                                                                                                                 
 

 
                                                 

https://summitmemory.org/digital/collection/ABJarchives/id/146/rec/1
https://summitmemory.org/digital/collection/ABJarchives/id/146/rec/1


 

Tot slot:                                                                                                                                                                                                                 

Op de website https://airandspace.si.edu/stories/editorial/first-members-caterpillar-club van                                              

The Smithsonian Air & Space Museum wordt Jack Boettner recent in herinnering gebracht.                                                                                                

FROM THE ARCHIVES           The “First” Members of the Caterpillar Club                                                                                         

Posted on Sun, July 21, 2019      by: Elizabeth Borja          Archives Division 

 
 

 

Portraits of Henry Wacker and John Boettner frame 
an illustration of their July 21, 1919, jump from a 
Goodyear airship, qualifying them as the first two 
members of the Caterpillar Club. 
A hundred years ago, tragedy struck the skies of 
Chicago just before five in the afternoon on July 21, 
1919.  The Goodyear airship Wingfoot Air Express, 
more commonly known as the Wingfoot Express, 
took off from Grant Park, destined for the White 
City Amusement Park balloon hangar. The Wingfoot 
Express had successfully made its maiden flight that 
morning and another later in the afternoon. As the 
airship passed over the Illinois Trust and Savings 
Bank, it turned into a “mammoth red ball of fire.” 
Four tiny parachutes became visible over the 
financial district. Only two survived—Henry Wacker, 
the chief mechanic, and John Boettner, the pilot. 
They became known as members one and two of 
the Caterpillar Club, an organization formed in 
November 1922 consisting of people who had used 
parachutes to make an emergency jump. 

               

Maar ook in 1939 was hierover al geschreven  

          

https://airandspace.si.edu/stories/editorial/first-members-caterpillar-club

