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Van de voorzitter
Na alle activiteiten in het voorgaande jubileumjaar bleek de verwachte adempauze
in 2018 toch korter dan verwacht want veel zaken die tijdelijk op een laag pitje
waren gezet vroegen nu achterstallige aandacht. De viering van 100 jaar MLD
zorgde bovendien voor extra bezoekers en verzoeken om informatie, en mede
daardoor ook voor meer
schenkingen, uiteenlopend
van een paar foto- en
logboeken tot complete
archieven. Zo ontvingen wij
afgelopen zomer het hele
MLD-fotoarchief van oud
marine-fotograaf
Jan
Zwijnenburg, opgehaald met
een
NH90
uit
zijn
woonplaats in de buurt van
Rosyth, Schotland. De
uitgebreide collectie is
vakkundig gedocumenteerd
en daardoor goed doorzoek-baar.
En onlangs kregen wij de beschikking over het eveneens goed gearchiveerde
archief van wijlen Nico Geldhof (een groot MLD-kenner en veelschrijver, zie zijn
IM in deze nieuwsbrief) alsmede diens verzameling luchtvaartboeken en tijdschriften. Voor beide archieven wordt een speciale opslagruimte gecreëerd, al
wordt dat steeds moeilijker want langzaam maar zeker groeien we uit onze jas. Een
herindeling, wat schuifwerk en de voorlopige plaatsing van sommige objecten in
de opslag bood enig soelaas. Ook wat dat betreft begint de Traditiekamer steeds
meer op een echt museum te lijken, maar in feite is dit natuurlijk een luxeprobleem
waar we beslist niet rouwig om zijn.
Overigens zullen alle objecten met een korte beschrijving ervan over niet al te lange
tijd via internet te zien zijn dankzij het ingevoerde ZCBS (Zijper Collectie en
Beheer Systeem), een softwareprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor kleinere
musea en collecties. Aan het vullen van de digitale database wordt gestaag gewerkt
door een speciale projectgroep waardoor straks digitaal kan worden gezocht naar
foto’s, boeken, documenten en objecten uit de geschiedenis van de
Marineluchtvaartdienst. Maar echt zien en de sfeer proeven blijft natuurlijk het
mooist. Niet alleen individuele bezoekers (niet zelden nabestaanden van oudMLD’ers) maar ook een toenemend aantal groepen brengen een bezoek aan de
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Traditiekamer en doen steeds vaker een beroep op de beschikbare faciliteiten. Zo
was de Spoorbuurtvereniging te gast voor hun jaarlijkse bijeenkomst en werd het
auditorium dit voorjaar gebruikt voor de jaarconferentie van een groot aantal
ZCBS-gebruikers uit heel het land. Het vorig jaar in gebruik gestelde eigen wifinetwerk (inpluggen op het
defensienetwerk
is
niet
toegestaan) bleek ook hierbij
een welkome aanvulling op de
reeds
beschikbare
audiovisuele
middelen.
Wegens een te groot aantal
inschrijvers in 2017 was er ook
dit jaar weer een grote groep
vrienden van het Nationaal
Militaire Museum te gast. De geboden gastvrijheid en ambiance wordt door alle
gasten altijd bijzonder gewaardeerd.
Door de kaalslag in de afgelopen decennia is er bij defensie een groot
personeelstekort, waardoor steeds vaker een beroep wordt gedaan op de
vrijwilligers van “de Traka”. Om de ontvangst en begeleiding van gasten
verantwoord te kunnen uitvoeren én om onze eigen broek op te kunnen houden bij
onze eigen evenementen hebben een tiental van onze vrijwilligers op kosten van
defensie met succes een bedrijfshulpverleningscursus gevolgd. U zult het dus nog
wel vaker horen bij een bijeenkomst: gelieve de aanwijzingen van de BHV’ers
(kenbaar aan hun gele hesjes) zonder morren op te volgen.
Komend jaar zal Jacques Bierens het bestuur verlaten maar hij blijft gelukkig aan
als vrijwilliger. Het verheugt mij en alle andere vrijwilligers zeer dat het de
Koning onlangs heeft behaagd Jacques wegens zijn onbaatzuchtige inzet voor
velen koninklijk te onderscheiden. Een interview met Jacques is te lezen in deze
nieuwsbrief.
Vorig jaar nog spoorde ik u aan om vriend te worden van de stichting Catalina PHPBY (Karel Doorman). Veel materiële tegenslagen en sterk beperkende regels van
de overheid hebben er helaas toe geleid dat de exploitatie van dit vliegende MLDicoon in Nederland niet langer bleek te bekostigen. Zelf heb ik als donateur van de
stichting reeds een afscheidsvlucht mogen maken en vooruitlopend op de
overdracht aan de nieuwe (Amerikaanse) eigenaar vond er op 5 mei ’s middags een
symbolische afscheidsvlucht plaats door deze grand old lady waarbij ook op De
Kooy een low pass werd gemaakt. De Catalina zal evenwel niet helemaal uit ons
beeld verdwijnen want van de stichting Phantasy-in-Blue kregen wij een groot
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schaalmodel dat ooit echt heeft gevlogen. Omdat dit niet meer zal gebeuren zullen
een aantal details worden aangepast. Dat zou een kolfje naar de hand van wijlen
Herman Witteveen zijn geweest, maar het lot beschikte anders. In dit nummer kunt
u ook zijn IM lezen.
Eind jaren ’60 nam LTZVK2 OC René Blom (1920-1980) het initiatief om objecten
en foto’s uit de geschiedenis van de MLD te bewaren en waar mogelijk in de
diverse gangen en ruimtes op De Kooy te exposeren. Of om op te slaan in het oude
badhuis, in afwachting van de tijd dat voor deze “afstortgoederen” meer
belangstelling zou zijn. Dat getuigde van visie en Blom wist zijn inzet en
enthousiasme ook over te brengen op een aantal andere MLD’ers, niet zelden in het
bezit van talenten die goed van pas kwamen bij de opbouw van een museale
collectie. Na vele omzwervingen kreeg de gestaag groeiende verzameling
uiteindelijk in 1984 een vast onderkomen in de huidige Vreede-hal. Deze hal werd
met eigen middelen in het najaar van 1994 intern geheel gerenoveerd en
heringericht waarna ZKH Prins Bernhard de hal officieel in gebruik stelde. Deze
renovatie werd mogelijk gemaakt door de oprichting van de Stichting vrienden van
de Marineluchtvaartdienst, een voortzetting van de stichting 75/50 (75 jaar MLD,
50 jaar VSQ 860) die nog wat geld had overgehouden. Dit startkapitaal werd
allengs flink vergroot door de succesvolle uitgave van eerstedagenveloppen met
een MLD-thema. Velen van u zullen er net als ik nog wel een stapeltje van in een
kast hebben liggen. Bewaren, want ze worden “later” vast veel geld waard! De
aanvankelijke handvol donateurs groeide in de loop der jaren uit tot ruim 500,
waardoor een vaste bron van inkomsten was verzekerd om de vele activiteiten van
“de Traka” mogelijk te maken.
Het 25-jarig jubileum van onze stichting zal ik tijdens de donateursdag op
woensdag 2 oktober memoreren. De voormalige CMARHELI, KTZ b.d. Wim
Visée zal op die dag een presentatie geven over de Dornier Do-24K vliegboot en
de groepsoudste-MLD KTZ Hans Veken zal ons samen met stafadjudant Henri
Zuiderduin bijpraten over de actuele ontwikkelingen bij de Marineluchtvaartdienst
van het Defensie Helikopter Commando.
Ik hoop velen van u op die dag in goede gezondheid te mogen ontmoeten en wens
u een mooie zomer toe!
Anne van Dijk
p.s. graag vestig ik uw aandacht op het artikel van een aantal prominente MLDofficieren b.d. dat onlangs verscheen in het Marineblad (en ook op onze website is
te lezen) over het grote tekort aan langeafstands-patrouillevliegtuigen in de NAVO.
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In Memoriam Nico Geldhof (26 maart 1929 – 26 maart 2018)
Vorig jaar overleed op zijn 89e verjaardag Nico Geldhof
te Leiderdorp. Zijn naam zal velen herinneren aan het
onvolprezen jubileumboek 70 jaar Marineluchtvaartdienst, waarvan hij hoofdredacteur was. Hij maakte hier
naam mee, maar dit boek was slechts een van zijn vele
publicaties.
Geldhof werd geboren in Den Helder als zoon van een
MLD-vlieger waardoor hij in zijn jeugd een aantal jaren
in Nederlands-Indië doorbracht. In die tijd ontstond zijn
belangstelling en liefde voor de MLD. Na een studie
werktuigbouw aan de HTS te Rotterdam vervulde hij zijn
dienstplicht bij het Marine Elektronisch Bedrijf in
Oegstgeest en trad vervolgens in dienst van Shell als project-engineer, zowel in
Nederland als in het buitenland. Eind jaren ’70 begon hij met de systematische
bestudering van de geschiedenis van de MLD en het schrijven daarover. Deze
hobby zou hem nooit meer loslaten en allengs groeide hij uit tot een autoriteit op
dit gebied. Na zijn pensionering was hij jarenlang vrijwilliger bij het Bureau
Maritieme Historie en (na de samenvoeging) bij het Nederlands Instituut voor
Militaire Historie te Den Haag. In deze periode verzamelde en rangschikte hij tal
van historische bronnen die de grondslag vormden voor zijn vele artikelen en
boeken. Vanwege zijn grote verdiensten voor de geschiedschrijving over de MLD
ontving hij in 1997 een Koninklijke onderscheiding.
Een greep uit zijn belangrijkste boeken: Verkennen en Bewaken over de operaties
van de Dornier DO 24K-vliegboten (1979), het eerdergenoemde boek 70 jaar
Marineluchtvaartdienst (1987), de onovertroffen trilogie over de geschiedenis van
320 Squadron, het eerste Nederlandse vliegtuigsquadron (2006), Dutchies in de
Fleet Air Arm over de enerverende lotgevallen van marine jachtvliegers tijdens WO
II (2007) en een aantal boeken over specifieke vliegtuigtypen in de MLD: de
Fokker D-VI (2008), de Sikorsky S-51 (2012), de Dornier Wal, een verbeterde
heruitgave over deze eerste langeafstandsvliegboot van de Marine (2014) en tot slot
een boek over de Catalina (2017). Er zat nog meer in de pen maar de tijd haalde
hem in.
Nico Geldhof was altijd gastvrij en voelde voor velen als een oude en wijze vriend,
die ook ondergetekenden vele nuttige adviezen heeft gegeven. Het stemt tot
dankbaarheid dat zijn uitgebreide archief dankzij zijn kinderen sinds kort een
bijzondere plaats heeft gekregen in de Traditiekamer MLD.
Namens de auteurs van het boek Een Eeuw Marineluchtvaartdienst 1917-2017,
Anne van Dijk.
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In Memoriam Herman Witteveen (13 feb 1933 - 17 okt 2018)
Toen de Marinedagen nog Vlootdagen heetten zag Jacques Bierens oud-MLD’er
Herman in de weer met radiografisch bestuurde scheepsmodellen en nodigde hij
hem uit om eens een kijkje te komen nemen bij de Traditiekamer waar veel
modellen toe waren aan groot onderhoud. Bij de aanblik van het door uitleen sterk
verwaarloosde en beschadigde model van Hr. Ms. Karel Doorman was Herman
meteen verkocht. Hij kon het als trotse MLD’er niet hebben dat het model van dit
grote en in de marine bijna mythische schip waarop hij ooit had gevaren er zo
onttakeld uitzag. Zo begon zijn laatste loopbaan op De Kooy, waar hij vele jaren
als specialist vliegtuigmotoren had gediend –ditmaal als vrijwilliger bij de
Traditiekamer. En ook dat deed hij met overgave want hij was een aanpakker, het
woord stilzitten kwam niet in zijn vocabulaire voor.
Herman was dan wel de op een
na oudste vrijwilliger, maar dat
was zeker niet te merken: hij
speerde altijd met kwieke tred
door het complex en er ontging
hem weinig. Ook was hij een
enthousiast lid van het team dat
bij luchtvaartevenementen met
een stand de geschiedenis van
de MLD presenteerde en
daaraan gerelateerde boeken,
bouwdozen en andere voorwerpen verkocht. Met het klimmen der jaren moest hij
daarmee stoppen maar wij hadden niet echt de indruk dat hij zich veel aantrok van
de waarschuwing om niet meer op trapjes e.d. te gaan staan……..daarvoor was hij
nog te energiek. Als er bezoekers werden ontvangen of rondgeleid was hij bijna
altijd van de partij - ook op andere dagen dan de vaste woensdag. Gaandeweg had
hij zich verdiept in de geschiedenis van de Marineluchtvaartdienst en daar vertelde
hij graag over, aangevuld met zijn eigen ervaringen tijdens de opbouw van de
naoorlogse MLD. Aan de hand van het door hem inmiddels fraai gerestaureerde
scheepsmodel benoemde hij alle zichtbare details en de op het vliegdek opgestelde
vliegtuigen van de Doorman.
Bij het naderen van de honderdste verjaardag van de MLD opperde ik hem het idee
om als verjaardagscadeau aan de nieuwe helikoptercarrier Zr. Ms. Karel Doorman
een schaalmodel van haar illustere voorgangers te schenken. Een half woord was
Herman genoeg en binnen de kortste keren was er een mooi schaalmodel gereed,
niet lang daarna gevolgd door een model van HMS Nairana, het vliegkampschip
dat de marine eind jaren ’40 een paar jaar in bruikleen had van de Royal Navy.
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Een jaar later werden beide modellen in stevige, zeevaste vitrines met een
toelichtende tekst officieel aangeboden voor het grote allranks-verblijf, zodat de
vaste bemanning en haar vele opstappers kennis konden nemen van de twee
roemruchte voorgangers met dezelfde naam. Het besef dat zijn naam tot in lengte
van jaren zichtbaar verbonden zal zijn aan de nieuwe Karel Doorman zal Herman
zeker deugd hebben gedaan, evenals de door zijn echtgenote An onlangs postuum
ontvangen MLD-erepenning.
Anne van Dijk
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MLD-veteranen/MiLu
Zoals u weet (of op onze website kunt nalezen) is de Stichting vrienden van de
MLD (een zusterorganisatie van de St. Vrienden van de Traditiekamer MLD)
opgericht voor onder meer de belangenbehartiging van MLD-veteranen en
postactieven. Die belangenbehartiging vindt plaats in het MiLu, de
koepelorganisatie van veteranen uit de militaire luchtvaart. De coördinator van de
diverse activiteiten is Dirk Megchelse. Maar ook hij wordt een dagje ouder en wij
zijn naarstig op zoek naar een MLD’er die de fakkel van hem zou willen
overnemen. Voor nadere informatie kunt u met mij of met Dirk contact opnemen.
Op 29 juni is de Nationale Veteranendag 2019 op het Malieveld in Den Haag.
Daarbij zal ook de Traditiekamer met een stand zijn vertegenwoordigd.
Op de Luchtmachtdagen op 14 en 15 juni a.s. te Volkel is een speciale plaats
beschikbaar voor veteranen, ook van de MLD. Aanmelden via Dirk Megchelse.
Bij de Veteranendag KLu vorig
jaar werd door Dirk en
medeveteraan Ger Hoogland de
eer vergund namens alle bij het
MiLu aangesloten veteranenorganisaties een krans te leggen.
Hieruit blijkt eens te meer dat de
MLD-veteranen bij het MiLu in
een warm nest zijn terechtgekomen!
Ook in Indonesië hebben wij aandacht geschonken
aan onze veteranen. Tijdens een inspectiereis van de
Nederlandse Erevelden in Indonesië door de
Oorlogsgravenstichting heeft Hans Peters, namens de
Stichting Vrienden van de Marineluchtvaartdienst,
een krans gelegd bij het Monument van de
Marineluchtvaartdienst op het Ereveld Kembang
Kuning in Surabaya. De naamlijst van de MLDslachtoffers op de bronzen platen vlakbij het
Monument is ruim 10 jaar geleden in samenwerking
met onze Stichting vastgesteld op basis van de
Gedenkrol MLD.
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Op nevenstaande foto ziet u een
paar van de oud-MLD’ers van
de goed gevulde MLD-bak die
onlangs aanwezig was bij de
jaarreünie van de KLuveteranen die beginjaren ’60 in
Nederlands
Nieuw-Guinea
hebben gediend. Die waren
weliswaar apart gehuisvest op
het m.s. Keerkring, maar er
werd
natuurlijk
veel
samengewerkt
voor
de
verdediging van NNG en onderling het nodige geritseld om de Dakota’s en
Hunters in de lucht te houden met vriendschappen als gevolg.
Het was af en toe best een spannende periode (denk aan de Nep-fighter die een
Indonesische Dakota met infiltranten neerschoot) maar er was natuurlijk ook tijd
voor ontspanning, getuige onderstaande foto van Aad Vonk (KLu) waarop een
catamaran is gefabriceerd van een Mariner-drijver.

8

Een afvalvat als doopvont.
Naast de tactische taken van Squadron 1, zoals luchtsteun aan de vloot en mariniers
en de Opsporings- en Reddingsdienst (OSRD), was een belangrijke taak van de
MLD op Hato/Curaçao toch de type-kwalificatie van MLD-vliegers in opleiding
op de Grumman Tracker waarmee het vliegerbrevet werd behaald. Nadat een
leerling-vlieger met succes zijn final check had gevlogen werd het behalen van die
eindstreep
op Hato gevierd met een opmerkelijk ceremonieel onder leiding van de chef van de
flightline, die daarbij optrad als Ogor, de god over alle luchtwezens.
Direct na de landing werd het
slachtoffer bij het uitstappen
door
het
grondpersoneel
ontvangen met een heftruck,
voorzien van een hijsinstallatie
met sling of een pallet. De
vlieger werd verzocht de sling
om te doen of om op de pallet te
gaan staan en werd dan omhoog
getakeld. Vervolgens werd hij
zo naar het platform bij de
hangar vervoerd waar een groot
vat als “doopvont” gereed stond. Hij werd toegesproken door de god Ogor, kreeg
zijn vliegernaam toegewezen en daarna kon de doopplechtigheid beginnen. Ogor
was hierbij overigens niet uitgedost als de god der luchtwezens zoals bij Neptunus
het geval is. Een allesziende chef-lijn had in gewoon sergeantsuniform kennelijk al
voldoende goddelijke uitstraling.
Het doopvont was echter niet gevuld met heilig water maar met een aantal dagen
opbrengst van de keukenafvoer en was aan de bovenzijde meestal afgedekt met
pakpapier zodat de dopeling de inhoud niet kon zien. Zo hangend werd het
slachtoffer vervolgens onder luid gejuich van de vliegtuigmakers neergelaten in het
doopvont, of sprong erin vanaf de pallet, door het pakpapier heen en onderging zo
de verrassende inhoud van het vat met spoeling. Er was overigens een merkbaar
verschil waarneembaar in de inhoud van het doopvont, afhankelijk van de mate
waarin de vliegtuigmakers het slachtoffer al dan niet mochten! De uitwerking van
de spoeling na een paar dagen staan in de tropenzon laat zich raden…. en soms
werden voor wat extra effect dan nog ingrediënten toegevoegd zoals zeepschuim.
Eenmaal bevrijd uit de ton werd de vlieger door allen gefeliciteerd en toegesproken
door de squadroncommandant. Zodra iedereen van de vliegerklas zijn final check
had gedaan vond de officiële brevetuitreiking plaats.
Gerard Casius/Wilfred Muilwijk
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Een Belgische duizendpoot
Veel van onze vrijwilligers
komen uit Den Helder, maar
Jacques Bierens is geboren en
getogen in Brussel. Samen
met drie broers en een zus
groeide hij op in een gezin
met een Belgische moeder en
Nederlandse vader. Nog
steeds
spreekt
Jacques
vloeiend Frans, waar hij
tijdens vakanties dan ook
volop gebruik (of misbruik?)
van maakt. Als tiener was hij
ongedurig, of ‘avontuurlijk
ingesteld’ zoals hij dat zelf noemt. Het gevolg was dat hij zijn HBS niet afmaakte
en in een fabriek belandde. Niet genoeg avontuur daar, de zee lonkte! Bij de
Belgische Marine moest hij echter anderhalf jaar wachten tot hij de
onderofficiersopleiding in kon. Dat duurde hem te lang, dus solliciteerde hij bij de
Nederlandse Marine waar hij in september 1962 werd goedgekeurd. Dankzij het
feit dat op de Belgische HBS ook de vakken hout- en metaalbewerking werden
gegeven kon hij de marineleiding overtuigen van zijn technische onderlegdheid en
mocht hij vliegtuigmaker-elektromonteur worden.
Op Valkenburg werd hij geplaatst bij de werkplaats Onderhoud Onderdelen. Al
gauw volgde de Inspectiebevoegdheid voor de Grumman Tracker en niet veel later
voor de Sikorsky en kreeg hij een functie bij Squadron 8. En dan eindelijk varen!
Het werd Hr. Ms. Karel Doorman en de eerste walbezoeken aan Engeland,
Noorwegen en Duitsland volgden. Daarna anderhalf jaar naar de West, waar hij
zijn toekomstige vrouw Lenie leerde kennen.
In 1967 weer terug op de Kooy, een hele overgang van het vrije leven in de West
naar het strakke tijdschrijven bij het MLTB. Ook de overgang van het leven van
een vrije jongen naar het iets minder vrijblijvende regime van een huwelijk. Nadat
de moeder van Lenie de jonge Bierens namelijk diverse keren had gevraagd om
eens een kop koffie te komen drinken, is dat uiteindelijk gelukt waarna de vonk
oversloeg. Hoezo, in Nederland zijn er geen huwelijkskoppelaars meer? In ieder
geval was het geen slechte koppelaarster, hun huwelijk houdt nu al 48 jaar stand!
Dit ondanks de vele boordplaatsingen die nog volgden. Lenie kwam echter ook uit
een marine gezin en vond het allemaal heel normaal. Ze had haar eigen drukke
leven met banen in het bankwezen en bij de benzinepomp aan de Doggersvaart
(vele Heldenaren zullen haar daarvan kennen). Tussendoor stopte ze een paar jaar
met werken omdat hun zoon werd geboren, maar daarna weer vol aan de slag tot
aan haar pensioen.
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Na het varen even rust in het gezin tijdens de plaatsing als planner bij CoorLumag
op MVKK. Hier kwam niet alleen zijn technische kennis van pas, maar ook zijn
handelsgeest. Het opschonen van de bestelniveaus in het VAS en het opvoeden van
de techneuten om deze bestelniveaus niet te verzieken door veel meer onderdelen
aan te vragen dan nodig was, was een leuke uitdaging. Maar daarna weer volledig
terug naar de techniek: de fabrieksopleiding Lynx in de UK met vlak daarna de
IFTU bij het 700L Squadron. En als je dan in 1977 volledig gekwalificeerd op de
Lynx terugkomt op de Kooy stuurt de KM je vervolgens met de Wasp terug naar
zee. Dit keer lang van huis met de wereldreis van de Poolster. Naast de onderhoudswerkzaamheden aan de kisten werd de vrije tijd besteed aan het opknappen van een
oude fiets, het knopen van een Smirnoff-tapijt en trainen voor de klassieke
marathon in het Griekse Piraeus (‘achtjes’ lopen over het dek om te voorkomen dat
je voeten helemaal scheef gingen staan door de stand van het dek). Samen met 2
collega’s zorgde Jacques bij aankomst in de Olympische Arena van Piraeus (in 4
uur!!) voor een onverwachte, maar zeer grote positieve publiciteit voor de KM en
werden opeens alle onkosten die ze eerst zelf moesten ophoesten, volledig betaald.
Tijdens de aanloop naar de reorganisatie van de onderhoudsdienst werd Jacques
geplaatst bij de Maynard Projectgroep in de Anna Hoeve. Zijn handelsgeest kwam
weer van pas, de hele reorganisatie draaide nl. om de kostenplaatjes. Tijdens de
reorganisatie zelf kwamen zijn personeelstechnische kwaliteiten om de hoek
kijken, geen reorganisatie immers zonder pijn, probeer dan maar eens het personeel
mee te krijgen! Vanwege zijn aandacht voor het personeel was deelname in het
OOO (Onderdeel Overleg Orgaan) een logische stap. Nog steeds weten oudcollega’s (en commandanten!) hoe hij hamerde op het belang van werkoverleg.
Tijdens het STAMOL project bij Fokker werd hij tot officier bevorderd en daarna
volgde de Rimsesprojectgroep. Na de implementatie van de technische kant van
Rimses werd Jacques bij Operaties geplaatst om de operationele kant te
implementeren. Een ware uitdaging om de vliegers het nut te laten inzien van het
bijhouden van vluchtgegevens in Rimses en dat dit toch echt rechtstreekse
gevolgen had voor het optimaliseren van het onderhoud.
En dan met FLO in 1998. Dat werd zeker niet stilzitten voor deze duizendpoot. Het
Witgoed Reparatiebedrijf Bierens was reeds 2 jaar voor zijn FLO op poten gezet
en ook al ver voor zijn FLO was hij vrijwilliger bij de Traka. Daarnaast stond hij
aan de wieg van de oprichting van de Amateurtuindersvereniging Ooghduyne en
zit hij al jaren in diverse commissies van een lokale politiek partij, waarbij zijn
inzet en interesse zeer breed is.
In de Traka is Jacques inmiddels al 21 jaar spin in het web, naar binnen gehaald
vanwege zijn technische kennis, maar gaandeweg werd hij collectiebeheerder,
Tokobeheerder, aanspreekpunt voor iedereen, organisator 1e klasse, beursregelaar,
expositieopsteller en -inrichter. Maar ook degene die het handjevol vrijwilligers
wist uit te breiden tot de ruim dertig die we nu hebben, met oog voor de
verschillende benodigde vakgebieden. En met oog voor de mens achter het
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specialisme. Daarnaast al 11 jaar bestuurslid omdat Koos van de Berg indertijd zei
dat er beslist een man met technische en bedrijfsvoering kennis in het bestuur moest
zitten.
En nu begint voor deze 70plusser langzaam het afstoten van taken, geen klusbedrijf
meer, en iets minder taken binnen de Traka, zo ook het neerleggen van de
bestuursfunctie aan het eind van dit jaar. Tenslotte moet er eindelijk meer tijd
gevonden worden voor het (wrak)vissen samen met zijn zoon en voor de vele
vakantiereizen die nog in de planning staan samen met Lenie. Immers, naast de
jaarlijkse vakantietrips naar Frankrijk (wandelen en Franse boerenmarkten) en
Noorwegen (vissen) staat o.a. Canada en Amerika nog op hun wensenlijst.
Inge Peters-Prey

Donateursdag 2019
woensdag 2 oktober
Het thema voor deze dag is Oud en Nieuw:
Een lezing over de Dornier DO-24K door KTZ b.d. W. F. Visée
Heden en toekomst van de MLD door KTZ J. Veken
U ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging met details

12

TOKO-artikelen TRAKA MLD: ook leuk als cadeautje!!
Hieronder een kleine greep van de artikelen die we in de TOKO verkopen, altijd de moeite
waard om eens een kijkje te komen nemen. Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, u
kunt deze artikelen ook bij ons bestellen door het betreffende bedrag incl. verzendkosten
over te maken op onze rekening NL53 RABO 0370 5018 53 t.n.v. St.Vr. vd Traditiekamer,
onder vermelding van het artikel en uw adres. De levertijd is ongeveer 1 week.
Schaalmodellen
Revell 04651 NH-90 Navy
Hobby Boss 87236 Lynx
Revell 04208 Piper PA-18 Super Cub
Revell 04292 PB4 Y-2 Privateer
Revell 04526 Republic F-84F Thunderstreak
Revell 04727 Hawker Hunter F.MK.6
Revell 48041 Fairey Firefly
Boeken
DP Curtiss P-40 E/N Part 1 1942-1945
DP Curtiss P-40 N Part 2 1945-1950
DP Thunderjet F84E/G
DP De Indische Spitfire
DP Fokker T.V "Luchtkruiser"
DP Hawker Seafury
DP Lockheed L-12/212
DP P51D/K Mustang Photo File
DP TBM-Avenger
DP Douglas DB-8A/3N
DP Brewster B-339 C/D/-23
Een Eeuw Marineluchtvaartdienst
320 Squadron "Alle hens"
320 Squadron "De operaties"
320 Squadron "De Vliegtuigen"
De geschiedenis van MVKV Terg mij niet
Een bevlogen avontuur
Fokker D-7
Fokker S-14
Sikortsky S-51
NL Luchtvaart register 75 jaar
60 Jaar Helikopters KM
Fly Right Fly Lynx
Diversen
Cap MLD
DVD 90 jaar vliegende marine
Marine anker speld
MLD speld
TRAKA speld
Badge: 7sqn 60 jaar
Badge: de Kooy vierkant
Badge: 100 MLD

Prijs

Verz.kosten

Incl. verz.kst

€ 28,00
€ 12,00
€ 18,00
€ 16,50
€ 14,00
€ 35,00
€ 30,00

€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 35,50
€ 19,50
€ 25,50
€ 24,00
€ 21,50
€ 42,50
€ 37,50

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 39,95
€ 25,00
€ 57,50
€ 44,50
€ 10,00
€ 17,50
€ 40,00
€ 45,00
€ 20,00
€ 19,50
€ 10,00
€ 10,00

€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 7,50
€ 4,90
€ 4,90

€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 16,90
€ 47,45
€ 32,50
€ 65,00
€ 52,00
€ 14,90
€ 22,40
€ 44,90
€ 49,90
€ 24,90
€ 27,00
€ 14,90
€ 14,90

€ 10,00
€ 7,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 6,00
€ 2,50
€ 5,00

€ 4,90
€ 2,50
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00

€ 14,90
€ 10,00
€ 2,75
€ 2,75
€ 2,75
€ 7,00
€ 3,50
€ 6,00

Schrijver

Kees Leebeek ea
Nico Geldhof
Nico Geldhof
Nico Geldhof
Marc van Alphen
R.J. Idzerda
Nico Geldhof
Nico Braas ea
Nico Geldhof
Herman Dekker
W. Geneste
Fred Vermeer
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A. De Koninklijke Nederlandse Luchtmacht vloog met dit vliegtuig vanaf 1948.
Het was de allereerste straaljager van de KLU. Er zijn veel ongelukken mee gebeurd.
B. Ook nu bemoeide de Fransman Ferdinand de Lesseps, die eerder het Suezkanaal had
laten aanleggen, zich met deze grote klus. In 1881 werd een begin gemaakt om deze
doorgang van de Caribische Zee naar de Grote Oceaan te realiseren.
C. Een puissant rijke zakenman met een duister verleden die het ver schopt tot
ongekende hoogte in de huidige wereld van macht.
D. Multatuli (Max Havelaar) schreef: '............ Keizer van 't prachtige rijk van Insulinde
dat zich daar slingert om de evenaar als een .....................................'
E. Hij of zij heeft een éénmansfunctie aan boord van de boordheli. Maar toen ook op
o.a. de Neptune, de Atlantic en de Orion.
F. Als je met een vliegtuig een serieus technisch probleem hebt, maakt je deze landing.
Uiteraard in samenwerking met de verkeersleiding.
G. De 38ste breedtegraad scheidde deze twee landen. In 1950 brak die oorlog uit en
verdeelde deze twee landen definitief.
H. Menig marineman of vrouw die de zeewacht loopt, is toch wel jaloers op deze '.........'.
I. Toch wel een heel belangrijke functie aan boord van een helikopter varend
marineschip. Uiteraard samen met zijn teamgenoten en de vliegende bemanning.
J. Als je in dienst bij de KM komt, althans toen, wordt deze gymschoenen verstrekt.
Maar dan in het Maleis.
K. Als onverhoopt de motor of beide motoren door een mankement uitvalt, moet deze
noodlanding uitgevoerd worden.
L. Deze beroemde Engelse admiraal, werd volgens overlevering, net als velen, ook
zeeziek op zijn HMS Victory.
M. Dit is een van twee de stadsdelen van het Curaçaose Willemstad, gescheiden door
Sint Annabaai.
N. Eén voor allen, allen voor één. Zij waren met hun vieren. De laatste was D'Artagnan.
O. De Jappen wilden het snel gereed hebben. Bijna 225.000 dwangarbeiders en o.a.
Nederlandse- en KNIL krijgsgevangen militairen, moesten deze verschrikking klaren.
P. In de jaren '60 en '70 was er een MLD-O.O. die goochelen als hobby had. Wat was zijn
artiestennaam?
Q. Als je het complex MVKV wilde verlaten richting Den Haag passeerde je deze wacht.
R. Bijv. een gauwdief, kent vast niet de betekenis van deze spreek makende spreuk.
S. Paul Bremer, Amerikaans beleidsman in Irak sprak deze legendarische woorden:
"Ladies en gentleman, we got him"! Wie bedoelde hij??
T. Dit uitwendig onderdeel van een vliegtuig dient om de barometrische hoogte en
snelheid te meten.
U. Als je op uitzending moest, Nieuw Guinea of de West, kreeg je dit artikel van de afd.
tropenkleding op MK.Amsterdam. Je kon het niet dragen, maar je had het wel elke
dag of nacht nodig.
V. Of ze hedendaags nog bestaan? Korporaals en manschappen moesten toen iets
inleveren bij de O.O. van de wacht als men de wal op wilde. Maar ook op kazernes.
Gelijke cijfers, gelijke letters. Alle woorden zonder spatie. In de asterisk-kolom de oplossing die u
kunt sturen info@traditiekamermld.nl De winnaar (loting onder de goede inzenders) mag een boek
uitkiezen uit onze TOKO. Vorig jaar heeft Rinus Mieras de loting gewonnen. Succes!!
Ruud van Leerdam.
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Donateurs mutaties
Wegens overlijden zijn ons helaas enige donateurs ontvallen. Verder krijgen we
van een aantal donateurs de brieven als onbestelbaar retour. Graag willen we nog
een keer wijzen op het belang van adreswijzigingen! Ook zijn een paar donateurs
wegens het uitblijven van een bijdrage geschrapt (na een jaarlijkse aanmaning
volgt na het derde jaar royement). Desondanks is er nog steeds sprake van een
gestage groei. Sinds de vorige nieuwsbrief mochten we in 2018 weer 12 nieuwe
donateurs verwelkomen. In 2019 zijn er tot nu toe 9 donateurs bijgekomen (stand
d.d. 1 mei 2019).
Mevr. J.G.A. v.d. Berg
J. Stuij
D. van Duijvenbode
F. Dierckxsens
G. Sterken
W. Grötzinger
Mevr. J.H. v.d. Vlies

W. Vermaas
C.A. van Egmond
M. J. Poortman
P.H. Teunissen
J.A.M. Knoester
E. van der Veen
H. G. Jongeleen

J. de Vries
Mevr. A. Witteveen-Cornelissen
R. Varkevisser
Mevr. P.A. Bracke-Logeman
C.F.L. Dingler
C.P.J. van Kaam
H.B. Paats

Staat het al in uw agenda:
Donateursdag 2019
Woensdag 2 oktober
Voor ontmoetingen, lezingen, drankjes, blauwe hap en
vooral……bijpraten!

16

Veteranendagen en overige Activiteiten
Een aantal donateurs zijn er al bekend mee: De traditiekamer is vaak te vinden op
diverse activiteiten. Niet alleen om onze mooie MLD-boeken en -modellen te
verkopen, maar ook voor een praatje pot over onze mooie MLD of over onze eigen
ervaringen.
De komende maanden kunt u een stand van de Traditiekamer vinden op de
volgende activiteiten:
9 en 10 juni
14 en 15 juni
29 juni
29 en 30 juni
6 juli
11 juli
24 augustus
14 september

Airshow Oostwold
Luchtmachtdagen Volkel
Nederlandse Veteranendag Den Haag
Historisch weekend Den Helder
SAR Katwijk
Veteranendag Marine
Airshow Ede
Veteranendag Luchtmacht

De Nederlandse Veteranendag op 29 juni is een nationaal evenement waar heel
Nederland haar meer dan 111.000 veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van
de vrede, nu en in het verleden. Dit jaar zal de Stichting Vrienden van de
Traditiekamer MLD voor het eerst met een stand aanwezig zijn op het Malieveld
in Den Haag. U kunt ons vinden in stand nr. 24. Meer nieuws kunt u vinden op
https://www.veteranendag.nl . Wilt u nieuws ontvangen over de Veteranendag? Op
de site van de Veteranendag kunt u zich aanmelden voor de Veteranenmail.

Marine kalender
Zoals velen van u misschien weten verschijnt jaarlijks de Marine kalender.
Daarnaast wordt door de samensteller een website in stand gehouden met vele
interessante onderwerpen uit de geschiedenis van de KM.
In deze kalender zal vanaf volgend jaar een maand worden gereserveerd voor een
bijdrage uit de historie van de Marineluchtvaartdienst. De tekst hiervan zal worden
aangeleverd vanuit de Traditiekamer MLD.
Meer informatie kunt u vinden met de link http://mk.levendwateralmanak.nl/
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Boek “Een eeuw Marineluchtvaartdienst”
De Marineluchtvaartdienst is opgericht op 18 augustus 1917. In verband met het
100-jarig jubileum hebben een aantal prominente oud-MLDers (Kees Leebeek,
Arie van der Hout, Kees Bakker en Anne van Dijk) in opdracht van de Stichting
Vrienden van de Traditiekamer van de MLD vorig jaar een alomvattend boek
geschreven over de enerverende geschiedenis van de MLD.
In Een eeuw Marineluchtvaartdienst wordt een onbelemmerde blik achter de
schermen geboden, waardoor vele gebeurtenissen en beslissingen worden
verhelderd. Het boek is wetenschappelijk verantwoord, maar geschreven in
toegankelijke taal en bevat veel, vaak unieke, foto’s. Bovendien wordt het
doorspekt met zogenaamde sea stories, waarin de soms dramatische belevenissen
van de maritieme luchtvarenden en het grondpersoneel centraal staan. De omslag
en enig binnenwerk is ontworpen door de bekende kunstenares Leentje Linders.
Gijs Dragt heeft gezorgd voor een prachtige, uitgebalanceerde vormgeving.
Mocht u nog niet in het bezit zijn van dit prachtige boek: de Toko van de
Traditiekamer heeft nog enkele exemplaren te koop voor de inmiddels
gereduceerde prijs van € 39,95 (exclusief de eventuele verzendkosten ad € 7,50).
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Samenstelling bestuur Stichting Vrienden van
de Traditiekamer MLD
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

A. van Dijk - CDR b.d. (traka@vandijksr.nl )
W.F.C. Muilwijk - KTZ b.d.
I. K. Peters-Prey
J. Bierens - LTZWD2 b.d.
J. H.G. Rekveld - LTZT2

____________________________________________________________

Donateur worden van de Stichting
Vrienden van de Traditiekamer MLD
De jaarlijkse bijdrage voor individuele donateurs is € 12,50 en voor
bedrijven/instellingen € 125,00.
U kunt zich aanmelden middels het formulier op de laatste pagina.
____________________________________________________________

Vacature vrijwilliger
Tot slot willen we uw aandacht vragen voor het volgende: voor ons
vrijwilligersbestand zijn we op zoek naar iemand met affiniteit voor
automatisering, met name softwarematig.
Als u denkt hiervoor talenten te hebben en u heeft tijd om op de woensdagen (m.u.v.
uw vakanties natuurlijk) op de Traditiekamer aanwezig te kunnen zijn, verzoek ik
u te mailen naar onze secretaris Wilfred Muilwijk: info@traditiekamermld.nl
Ook wordt gezocht naar een aflosser voor Dirk Megchelse als coördinator
veteranen (zie pag 7).
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Aanmeldingsformulier Stichting Vrienden
van de Traditiekamer MLD

Naam:…………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………
Postcode:……………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:………………………………………………………………………………………………
Emailadres:…………………………………………………………………………………………………
Bij Def. gewerkt van ……………………………..tot………………………………………………
Registratienummer:……………………………………………………………………………………
Marinenummer:…………………………………………………………………………………………
Veteraan: ja/nee

Nummer Veteranenpas:……………………………….

Postactief: Ja/nee

Nog actief dienend: ja/nee

Geeft zich hierbij op als donateur van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer
MLD en zal de donatie overmaken naar
NL53 RABO 0370 5018 53 t.n.v. St. Vr. vd Traditiekamer MLD (individuele
donateurs € 12,50 en bedrijven/instellingen € 125,00 per jaar).
Dit formulier opsturen naar:
Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD
t.a.v. I.K. Peters-Prey
Boterzwin 2207
1788 WC Julianadorp
Of per mail: bovenstaande gegevens doorgeven aan de penningmeester
petersprey@hetnet.nl
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Alles over de Traditiekamer MLD
vindt u op onze website

www.traditiekamerMLD.nl

