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Van de voorzitter 
 

Bij een bijzonder jaar hoort een bijzondere Nieuwsbrief. 
Vanzelfsprekend is dit nummer vrijwel geheel gewijd aan het honderdjarig jubileum 
van de MLD, met de meest recente informatie over de reünie en het boek Een eeuw 
Marineluchtvaartdienst. Meer informatie daarover vindt u elders in deze Nieuws-
brief en op de bijgesloten voucher. Met die voucher kunt u als trouwe donateur voor 
drie tientjes in het bezit komen van deze must have voor iedereen die de MLD een 
warm hart toedraagt en is geïnteresseerd in de enerverende geschiedenis ervan. 
Voorafgaand aan de MLD-reünie op 15 september zal het eerste exemplaar van dit 
standaardwerk worden uitgereikt aan de Commandant Zeestrijdkrachten, luitenant-
generaal der mariniers Rob Verkerk en de groepsoudste MLD, commandeur Ger-
hard Polet. Beiden schrijven ook een voorwoord. 
De geschiedenis van de MLD, och, die ken ik wel, daar is al zoveel over geschreven 
………..dat dacht ik ook toen we daar een paar jaar geleden serieus mee aan de slag 
gingen. Maar wist u bijvoorbeeld dat de in het begin onstuimig groeiende Marine-
luchtvaartdienst - zeer tegen de zin van LTZ1 Dirk Vreede, de eerste commandant - 
om politieke redenen al na een paar jaar werd opgesplitst in zelfstandige vliegkam-
pen en vliegtuiggroepen? En waarom 320 en 321 in Engeland marine-squadrons 
werden?  Dat het rampzalige geallieerde bombardement van het Bezuidenhout in 
maart 1944 te wijten was aan een eigenwijze stafofficier die niet luisterde naar een 
bij het Engelse squadron gedetacheerde vlieger uit Den Haag? Dat de MLD als eer-
ste krijgsmachtdeel met helikopters opereerde, waardoor Ruud Idzerda en zijn be-
manning bij de Watersnoodramp in 1953 tientallen levens kon redden? Dat de MLD 
dertig jaar lang als enige met één vlieger en een tacco als “non-flying pilot” nachte-
lijke dip-operaties met de Lynx uitvoerde, hetgeen nu met de NH-90 ook door ande-
re marines wordt overgenomen? Dat oorlogsheld Heye Schaper – de vlieger in die in 
1941 vanuit Engeland met een Fokker T-VIII W enige verzetsstrijders probeert op te 
pikken uit hetr Tjeukermeer, een bekende scéne in Soldaat van Oranje – de eerste 
VOMLD was en in 1956 bevelhebber werd van de Koninklijke Luchtmacht? Dat de 
Orion-bemanningen van de Amerikanen vaak de opdrachten “met haar erop” kre-
gen? Zo kan ik nog wel even doorgaan, maar………..lees het boek en oordeel zelf. 
Voor drie tientjes weet u straks alles, ook over uw eigen periode bij de MLD. 
U treft in deze Nieuwsbrief een aantal voorpublikaties uit het boek aan. Die zijn niet 
willekeurig gekozen, maar hebben een directe link met de actualiteit. Zo vond 75 
jaar geleden na de Slag in de Javazee het drama in Broome plaats. En in een seastory 
kunt u lezen hoe precies 50 jaar geleden de spraakmakende redding plaatsvond van 
de bemanning van de sleepboot Vikingbank met een Agusta Bell. In een volgende 
wordt beschreven wat het verhaal was achter de unieke vlag die onlangs werd ge-
schonken aan de Traditiekamer (We are Dutch….don’t shoot!). Geen fabeltjes over 
meegenomen bolhoeden en andere verzinsels, maar gebaseerd op een nog niet eerder 
gebruikt dagboek van een der deelnemers, die vervolgens in dienst kwam van 320. 



 

Ook een van de soms unieke en onbekende foto’s uit het boek willen we u niet ont-
houden. Tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940 wist een Fokker T-VIII W met een 
tweetal ministers ternauwernood aan de hevige gevechten te ontsnappen naar 
Brighton (Engeland). Daar was geen foto van beschikbaar. Tot ieders verrassing 
dook er echter onlangs toch een op uit een Engelse schoenendoos. En zo staan er 
meer “niet-bestaande” foto’s in het boek, ook uit recenter tijden. Als u behoort tot 
de groep “jongere ouderen” - met warme herinneringen aan Koot en Bie - weet u 
zich vast nog iets te herinneren over de formatie Neptunes boven het Binnenhof, 
daags na Prinsjesdag in 1975, toen forse bezuinigingen op defensie werden aange-
kondigd (what’s new?). Ook hiervan bestaat officieel geen foto – want niet poli-
tiek-correct. Maar hij staat straks wel met toelichting paginagroot in uw boek, met 
dank aan Rob Vinckx. De volledige redactionele vrijheid van de auteurs heeft ge-
leid tot een aantal pikante constateringen, ook wat betreft de recente geschiedenis. 
Dat kunt u komend najaar allemaal lezen. 
Er is in het voorbije jaar bij de Traditiekamer zelf ook het nodige gebeurd. Het is 
verheugend te constateren dat “het museum-complex” (deze politiek niet-correcte 
uitdrukking vergeeft u mij vast) intensief wordt gebruikt voor allerlei bijeenkom-
sten en ceremonies. Dat is namelijk een belangrijke doelstelling. Dat het bestuur in 
verband hiermee voor zichzelf regelmatig elders op de Kooy vergaderruimte moet 
regelen nemen wij graag op de koop toe. Ook de nieuwe Commandant Luchtstrijd-
krachten luitenant-generaal Dennis Luyt heeft de Traditiekamer vlak na diens aan-
treden bezocht. Niet onbelangrijk, want de Luchtmacht is sinds 2008 onze logistie-
ke huisvader. Zijn belangstelling onderstreept de goede samenwerking die altijd 
heeft bestaan tussen de MLD en de Luchtmacht, bijvoorbeeld bij de opleidingen, 
verkeersleiding en vliegveiligheid. Vanuit dat perspectief is op voorstel van com-
mandeur Polet ook het contact aangehaald met de traditiekamer Gilze-Rijen. Ver-
der is achter de schermen hard gewerkt aan het archiefbeheer en de collectiebe-
schrijving. Noodzakelijk monnikenwerk, waardoor de informatie hierover binnen 
afzienbare tijd ook via internet toegankelijk zal zijn, een onmisbare functionaliteit 
voor een kennisbank over de geschiedenis van de MLD. De Gedenkrol MLD is 
bijgewerkt met de meest recente bevindingen, waardoor deze als naslagwerk se-
cond-to-none blijft. Een verkorte versie komt als bijlage in het boek en rond de zo-
mer ligt er een nieuw ingebonden exemplaar in de Stiltehoek: een eerbetoon aan 
hen die de afgelopen eeuw met een vliegtuig van de Marineluchtvaartdienst om het 
leven kwamen. Het meest zichtbare resultaat van het ellebogenstoom van onze vrij-
willigers is de herinrichting van de Kramerhal, met de Lynx 278 als stralend mid-
delpunt. Het museum Bronbeek is verblijd met het door ons uit Amerika ontvangen 
fotoalbum uit de nalatenschap van ML/KNIL-held van Bevervoorde. Het bestuur 
vond dat dit erfgoed daar thuishoort, en net als het NIMH krijgen wij de beschik-
king over de digitale content ervan. De “modellen van Herman” worden eind april 
aangeboden aan het nieuwe JSS Zr.Ms. Karel Doorman. Te laat voor deze Nieuws-
brief, maar meer hierover kunt u lezen in de (digitale) Alle Hens, waarin 
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komende maanden een serie interviews staat met voormalige en actief-dienende 
MLDers. Het eerste interview met SBNV b.d. Ruud Idzerda is reeds te lezen in het 
maart-nummer. Ook het NMM in Soesterberg besteedt enige aandacht aan het 
MLD-eeuwfeest. Het Aviodrome in Lelystad wijdt er - in nauw overleg met ons - 
zelfs een hele expositie aan, met onder meer een prachtige replica van de van Ber-
kel WA - het eerste drijvervliegtuig van Nederlands fabricaat - waarmee de MLD 
in Nederlands-Indië zo succesvol opereerde. Deze expositie wordt naar verwach-
ting op vrijdag 7 juli geopend door commandeur Polet en is die dag (met legitima-
tie) vrij toegankelijk voor alle donateurs. Meer hierover kunt u lezen op onze web-
site, en dat geldt zoals ik al vaker schreef voor vele zaken: 
www.traditiekamermld.nl wordt voortdurend bijgewerkt en bevat altijd de meest 
recente informatie. 
Wegens de MLD-reünie op 15 september (vergeet niet u tijdig op te geven!) is 
er dit jaar geen donateursdag. Ik hoop velen van u bij dit centennial te ontmoeten 
en wens u mede namens het bestuur en alle vrijwilligers van de Traditiekamer 
MLD een mooi kroonjaar toe. 
 

Anne van Dijk 
 

 3

 
 
 
 

Honderd jaar 

MLd 
 
 
 

Reünie 
vrijdag 15 september 2017 



 

Alle donateurs van de Traditiekamer MLD (peildatum 1 jan. 2017) ontvangen 
een persoonlijke voucher voor een donateurskorting van 20 €: trouw wordt 
beloond! 
De winkelprijs bedraagt 59,90 € maar met voorintekenkorting tot 1 okt. 49,90 €, 
waardoor u als donateur tegen inlevering van uw voucher slechts 29,90 € betaalt 
voor deze “must have”. 
Bent u op 15 sept. (reünie) of 16 sept. (Open Dag) niet aanwezig dan kunt u het 
boek nadien ‘s woensdags afhalen bij onze toko of voor € 6,50 laten opsturen. Uw 
voucher is geldig tot 1 okt. 2017. Bewaar hem goed. Geen voucher = 
geen donateurskorting. 
 
 

Traditiekamer MLD schenkt het JSS Zr.Ms. Karel Doorman 
een mooi cadeau wegens 100ste verjaardag MLD 

 
 

In 2015 maakte Herman Witteveen – oud-opvarende van “Hr.Ms. Rookverbod” – 
voor de Traditiekamer een fraai schaalmodel 1:200 van Hr.Ms. Karel Doorman II 
(R 81, ex-HMS Venerable). Op verzoek maakte hij daarvan een kopie, bestemd 
voor de bemanning van het nieuwe Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman ter 
herinnering aan haar beroemde voorganger tijdens the finest hours van de na-
oorlogse MLD. Eenmaal lekker op stoom maakte hij aansluitend een vergelijkbaar 
schaalmodel van de Hr.Ms. Karel Doorman I (QH 1, ex-HMS Nairana), dat de ma-
rine vanaf 1946 twee jaar leende om te leren omgaan met een vliegkampschip. 
Toen ik hem lief aankeek begreep Herman meteen de bedoeling en maakte ook 
daarvan een extra exemplaar. Het Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-
Lands zeedienst bleek bereid de professionele, zeevaste vitrines te bekostigen. De 
twee modellen zullen op 25 april worden aangeboden aan de bemanning van deze 
grote helikoptercarier, vanzelfsprekend in het bijzijn van de maker en zijn familie. 
Te laat voor deze Nieuwsbrief, maar in de digitale Alle Hens kunt u daar mee over 
lezen.        AvD 
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Het jubileumboek 
“Een eeuw Marineluchtvaartdienst” 

 

In verband met het 100-jarig ju-
bileum schrijven een aantal oud-
MLDers (Kees Leebeek, Arie 
van der Hout, Kees Bakker en 
Anne van Dijk) in opdracht van 
de Traditiekamer MLD een al-
omvattend boek over de enerve-
rende geschiedenis van de MLD. 
In Een eeuw Marineluchtvaart-
dienst wordt een onbelemmerde 
blik achter de schermen geboden, 
waardoor vele gebeurtenissen en 
beslissingen worden verhelderd. 
De tekst is wetenschappelijk ver-
antwoord (voetnoten, bronver-
melding, register enz) maar ge-
schreven in toegankelijke taal. 
Het boek bevat veel - soms unie-
ke - foto’s en afbeeldingen. De 
tijdlijn wordt doorspekt met zo-
genaamde seastory’s, waarin de 
niet zelden dramatische beleve-
nissen van de maritieme luchtva-
renden en het grondpersoneel 
centraal staan. 

 

De omslag is ontworpen door de bekende kunstenares Leentje Linders, die in goe-
de samenwerking met vormgever Luuk Boerman ook enig binnenwerk verzorgt. 
De voorplecht van het boek vormt met de rug- en achterzijde een harmonisch ge-
heel, met markante beelden uit het verre en minder verre verleden maar ook uit het 
heden van de MLD. 
 
De stevig gebonden luxe uitgave van ruim 450 bladzijden in hardcover met leeslint 
verschijnt medio september bij uitgeverij Geromy (www.geromybv.nl). 
 
Het eerste exemplaar zal tijdens de MLD-reünie op 15 september op de Kooy wor-
den aangeboden aan de Commandant der Zeestrijdkrachten en de groepsoudste 
MLD, die ook het voorwoord schrijven. Aansluitend is het boek in onze toko te 
koop. 
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 aan zodat de Roebuckbaai al aardig vol begon te lopen. Vanwege het lage tij 
moesten de boten 600-800 meter vanuit de kop van de havenpier ten anker gaan. 
Aangezien op dat moment geen communicatieboot voorhanden was moesten de 
inzittenden in de afgeladen vliegboten blijven. Tegen 09.00 u verschenen nog 
twee X-boten van GVT 7 (X-1 en X-20); ook zij moesten een flink eind buiten-
gaats wachten op de benzineboot zonder een mogelijkheid de passagiers te kun-
nen debarkeren. Spoedig daarna zagen bemanningsleden van de Y-60 negen klei-
ne stipjes in de lucht - keurig in formatie - die met grote snelheid de Roebuckbaai 
naderden vanuit het noorden. Het waren Japanse Zero jachtvliegtuigen. De for-
matie splitste zich op in drie groepen, waarvan een groep het vliegveld bestookte, 
een groep de vliegboten in de baai aanviel en een groep op hoogte bleef voor de 
eigen luchtverdediging. Toen bleek dat er geen Australische tegenstand volgde 
kwam ook die derde groep naar beneden om de aanval te ondersteunen. Ze joe-
gen op lage hoogte over vliegveld en baai en mitrailleerden daarbij alles wat zich 
in hun vizier toonde. Een grote B-24 met zesentwintig passagiers aan boord was 
juist los van de startbaan gekomen - het landingsgestel was nog uit - toen het 
werd doorzeefd door de Zero’s en in zee stortte.  In de baai waren twee grote 
Australische Empire vliegboten het eerste target. Aan boord van de Nederlandse 
vliegboten brak onder de opeengepakte inzittenden paniek uit. In nauwelijks een 
half uur tijd brandden vijftien vliegboten als fakkels. Vanuit sommige Neder-
landse vliegboten werd - tevergeefs - vuur afgegeven op de aanvallende Zero’s. 
Door de vijandelijke kogelregen werden talrijke inzittenden van de volgepakte 
MLD-vliegboten direct gedood of gewond. Doordat de uitstromende benzine 
vrijwel onmiddellijk vlam vatte ontstond rondom de brandende en zinkende 
vliegboten één grote vuurzee waaruit tientallen drenkelingen vergeefs trachtten te 
ontkomen. Terwijl vanaf de wal reddingsacties met kleine bootjes op gang kwa-
men hing boven de Roebuckbaai een dikke zware rookwolk die tot ver in de om-
trek zichtbaar was. De Japanse bliksemaanval op Broome resulteerde in het ver-
lies van 24 geallieerde vliegtuigen. Zelf verloren de Japanners slechts twee Zer-
o’s (……………). Over het totale aantal slachtoffers van de aanval lopen de me-
ningen uiteen. Australische bronnen spreken van minstens 70 doden. Van de naar 
schatting 140 inzittenden aan boord van de MLD-vliegboten werden er in totaal 
57 gedood of vermist (waarvan 16 MLD-ers, zie Gedenkrol MLD, red.). Ook 
moesten 19 gewonden in het hospitaal worden opgenomen. 
 
Aansluitend volgt in het boek een seastory met het hartverscheurende verslag 
van de belevenissen van de sergeantvliegtuigmaker J. Kuin, mecano van de 
Catalina Y-70, die het bombardement door toeval (wegens plichtsbetrachting!) 
overleeft en aan de wal wanhopig op zoek gaat naar zijn vrouw en dochter 
………In het boek “Verslagen en verdreven” van de onvolprezen MLD-kenner 
Nico Geldhof dat dit jaar eveneens bij Geromy zal verschijnen wordt uitgebreid 
ingegaan op de aanloop naar dit drama. 
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Drama in Broome 
Na de verloren Slag in de Javazee op 27 februari 1942 - dit jaar precies 75 
jaar geleden - werd ook Java overrompeld door de Japanners. De vraag doet 
zich voor waarom er geen ordentelijke evacuatieplannen waren. 
Het antwoord daarop valt te lezen in “Een eeuw Marineluchtvaartdienst”, dat 
ook ingaat op de chaos die daardoor ontstond. Het was vaak “ieder voor zich” 
en een negental vliegboten van de MLD vluchtten naar Broome, in noordwest 
Australië, met aan boord een flink aantal vrouwen en kinderen. Een (iets ver-
korte) passage uit het boek: 

Drama in Broome 3 maart 1942. Het drukke vliegverkeer op Broome was de 
actieve Japanse luisterdienst niet ontgaan. Op 2 maart verscheen om ca. 15.00 u 
een grote Kawanishi verkenningsvliegboot die op 3000 meter hoogte rustig de situ-
atie ter plekke kon waarnemen. In de Roebuckbaai lagen op dat moment de drie X-
boten (Dorniers) van GVT 6 (groep vliegtuigen no. 6, red.) en op het kleine, stamp-
volle vliegveld van Broome heerste een rusteloze evacuatie-activiteit waarbij een 
aantal vliegtuigen van zowel de Amerikaanse legerluchtmacht met hun zware B-17 
en B-24 bommenwerpers, als de Nederlandse ML en KNILM met diverse typen 
transportvliegtuigen waren betrokken.  Hoewel de Japanse verkenner vanaf de 
grond was waargenomen werd de mogelijkheid van een Japanse luchtaanval in alle 
drukte genegeerd! Vlak voordat de schemering inviel arriveerden diezelfde maan-
dag nog vier vliegboten in Broome. In de vroege ochtend van 3 maart - tussen 
06.20 u en 08.30 u - kwamen de vier Y-boten (Catalina’s) uit Toeloeng Agoeng 
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Steen verwacht: het is geen jachtvliegtuig! 
De opdoemende Hembrug wordt snel groter en het lijkt er even op dat hij er onder-
door wil vliegen maar op het laatste moment trekt hij de kist op, waarbij de over-
spanning van de spoorbrug op een haar na wordt gemist. 
Daarmee zijn ze er echter nog niet: nadat de vlieger wat gewend is geraakt aan de 
kist buigt hij aan het eind van het Noordzeekanaal af naar Zandvoort, waar de kist 
door de inmiddels gealarmeerde Duitsers door de kustbatterij onder vuur wordt 
genomen. Door de lage bewolking in te duiken wordt de flak (luchtafweergeschut) 
ontweken en op dat moment wordt ontdekt dat een kompas ontbreekt. Als de Fok-
ker ter oriëntatie even onder de wolkenbasis zakt komt de Scheveningse pier in 
zicht: wegwezen! Steen draait haaks op de kust weg naar zee en klimt zo snel mo-
gelijk weer de bewolking in, onzichtbaar voor eventuele achtervolgers. Gaandeweg 
lost de bewolking op en wordt de tocht op golftophoogte voortgezet. Na ruim een 
uur vliegen doemt de Engelse kust op - naar later blijkt in de buurt van Broadstairs, 
even ten noorden van Ramsgate. Evenwijdig vliegend langs de kust opent Boom-
sma een cabineraam en ontrolt de door hem meegenomen Nederlandse vlag, in de 
hoop dat deze de Home Guard ervan zal weerhouden het vuur te openen op het 
Duits uitgemonsterde toestel. Steen heeft ondertussen wat anders aan zijn hoofd: 
hoe maak je een waterlanding op zee, zonder enige instructie vooraf? Dat blijkt 
mede door de spanning lastiger dan verwacht en met een harde klap stuitert het 
vliegtuig weer op. De passagiers zitten met samengeknepen billen, maar na nog een 
paar stuiters lijkt het alsof de drijvers ergens achter blijven haken, waardoor de kist 
bijna over de kop slaat. Steen roept: “eruit, eruit!” en maakt aanstalten de kist te 
verlaten, maar als de kist weer langzaam achterover zakt bedenkt hij zich. 
De afgeslagen motoren worden herstart en hij taxiet langzaam naar de kust, terwijl 
Boomsma heftig zwaait met de meegevoerde vlag en allen in koor luidkeels roepen 
“We are Dutch….don’t shoot!”. Dat helpt, het afweervuur is gestopt en met het 
geweer in de aanslag sommeren de verbaasde Home Guards hen uit te stappen en 
hun verhaal te doen. Na een uitvoerige ondervraging worden zij enige dagen later 
in Londen ontvangen door Prins Bernard en Koningin Wilhelmina en kan Radio 
Oranje de afgesproken boodschap “Ons motto blijft Je Maintiendrai” uitzenden 
voor hun verzetsvrienden en familie in Nederland. Steen treedt in dienst bij de RAF 
en komt een jaar later om het leven met een Spitfire van 129 Sq bij een luchtge-
vecht boven de Franse kust. Boomsma en Lindeman worden ingedeeld bij 320 
squadron en overleven beiden de oorlog, evenals 
Beelaerts van Blokland die zich aansluit bij de Prinses Irenebrigade 
 
Deze ontsnapping was een grote blamage voor de Duitsers, die enige dagen later 
nog zou worden vergroot door de “vredesvlucht” van Rudolf Hess met een Mes-
serschmitt naar Schotland. 
 

“We are Dutch…don’t shoot!” 
Een jaar na de overrompeling van Nederland is het al heel wat Engelandvaarders 
gelukt om met een bootje naar Engeland te ontkomen, om van daaruit in geallieerd 
verband de strijd tegen de Duitse bezetter voort te zetten. Maar het wordt steeds 
moeilijker om vanaf de bewaakte stranden de oversteek te wagen. Sommigen we-
ten op een minder voor de hand liggende manier te ontkomen. 
Evert Willem Boomsma ziet als korporaalvliegtuigmaker van de 4e afdeling Jacht-
vliegtuigen van de LVA op het vliegveld Bergen bij Alkmaar hoe op 10 mei 1940 
tegen zonsopkomst vrijwel alle vliegtuigen - waaronder enige splinternieuwe Fok-
ker G1 jachtvliegtuigen - bij een Duitse verrassingsaanval op de grond worden 
vernietigd. Dat frustreert hem hevig en hij zint op wraak. Na de ontbinding van de 
Nederlandse strijdkrachten verricht Boomsma vanuit zijn ouderlijk huis te Apel-
doorn koeriersdiensten voor het verzet, waarin zijn vader, kolonel KL b.d. R. 
Boomsma, en burgemeester Jhr. Mr. C. G. C. Quarles van Ufford een leidende rol 
vervullen. Van deze laatste krijgt hij samen met de hem goed bekende jachtvlieger 
Govert Steen een contactadres in Amsterdam om hun plan met een vliegtuig naar 
Engeland te ontsnappen te realiseren. Steen - die als tussenstap voor zijn voorge-
nomen ontsnapping een baan bij Fokker heeft geregeld – heeft ontdekt dat in de 
Minervahaven aan het IJ in Amsterdam een nieuw Fokker drijvervliegtuig van het 
type T-VIII W ligt, oorspronkelijk bestemd voor de marine maar inmiddels voor-
zien van Duitse registratietekens en hakenkruizen. In afwachting van een test-
vlucht is de kist afgemeerd aan een boei. Met behulp van een zogenaamde drijfzak 
(een grote, opblaasbare blaas) weten Boomsma, Steen en twee medevluchters het 
vliegtuig in de nacht van 5 op 6 mei ongezien te enteren. De kist blijkt tot hun op-
luchting volledig opgetopt te zijn met brandstof. Vreemd genoeg houden de Duit-
sers geen rekening met nog een kaping, want juist de dag daarvoor is al een ander 
toestel ontsnapt naar Engeland. De vier mannen houden zich tot het ochtendgloren 
schuil in de cabine, waarna Fokker-monteur Wybert Lindeman de motoren start. 
Hij kent het toestel als geen ander en is een onmisbare hulp voor jachtvlieger 
Steen, die nog nooit een tweemotorig vliegtuig, laat staan een watervliegtuig heeft 
gevlogen. Bij het ontmeren gaat het bijna fout als de linkermotor afslaat en het 
toestel door de draaiende rechterpropeller rondjes begint te draaien om de boei 
waaraan hij nog met één tros vastligt. De zwaarbewapende schildwachten reageren 
vreemd genoeg niet op de verwoede herstartpogingen en gaan er kennelijk vanuit 
dat het een routinevlucht betreft. De vierde passagier, cavalerieofficier Jan Beelae-
rts van Blokland, houdt wijselijk koppen weg. Als ook de tweede motor op de lijn 
blijft gooit Boomsma de laatste tros los en taxiet het toestel de werkhaven uit naar 
het IJ. Vol gas komt de vrij zwaarbeladen kist echter langzamer los dan vlieger  
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De in de loop der jaren wat 
verschoten vlag, die voorkwam 
dat zij onder vuur werden 
genomen door de Engelsen, 
is op aanraden van Nico Geldhof 
door de familie Boomsma 
geschonken aan de Traditiekamer, 
waar hij inmiddels samen met een 
model van de Fokker 
T-VIII W deel uitmaakt van de 
320-expositie. 

 
 
 
 

Unieke foto uit Brighton (U.K.) 
die niet mocht worden gemaakt 

 

De onverhoedse Duitse inval op vrijdagochtend 10 mei 1940 verrastte Nederland, 
maar wegens de toenemende dreiging lagen er wel plannen klaar voor het geval 
dat. De uitvoering van een van die plannen was toegewezen aan de MLD: direct 
na het intreden van de oorlogstoestand moesten drie militaire missies per vliegtuig 
naar het buitenland vertrekken om hulp te vragen. Kennelijk werd ervan uitge-
gaan dat er tijd genoeg zou zijn om lang genoeg zelfstandig weerstand te bieden. 
Het zou anders lopen. 
Ook dit plan liep grotendeels mis doordat de Duitsers inmiddels parachutisten 
hadden afgeworpen op de drie vliegvelden rondom Den Haag, waardoor de vlieg-
tuigen onder vuur kwamen en werden beschadigd. Eén kist - een Fokker T-VIII 
W – met aan boord de minister van Buitenlandse Zaken mr. E.N. van Kleffens, 
diens echtgenote en de minister van Koloniën Ch.J.I.M. Welter (die de Britten 
hulp zou vragen voor Nederlands-Indië) wist echter te ontsnappen. 
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De passagiers werden na een twee uur durende avontuurlijke tocht met een lek-
kende benzinetank, een lekke drijver en zonder lucht- of zeekaarten aan boord via 
het Nauw van Calais aan de Engelse kust nabij Brighton afgezet. Gelukkig kwam 
de Britse Kustwacht niet in actie. 
De onverwachte aanlanding van een buitenlands drijvervliegtuig trok natuurlijk 
flink de aandacht van het flanerende publiek op de zonnige boulevard. Toegesnel-
de agenten verboden het publiek om foto’s te nemen en dat werd – gezagsgetrouw 
als de Engelsen waren – door iedereen strikt opgevolgd. 

Gelukkig op Eric Dalton na dan, die misschien een scheut Bataafs bloed in de 
aderen had. Hij nam na het passeren van een toesnellende “officer” vlug een foto 
met zijn klapcamera om zich vervolgens snel uit de voeten te maken. Tijd om 
goed scherp te stellen was er niet, maar het beeld zegt genoeg. 
Gerard Casius tipte mij over deze sterk verkleind afgedrukte foto in de vragenru-
briek van het februari-nummer van het Britse luchtvaartblad The Aeroplane.  Na 
een toelichting (met dank aan Kees Leebeek, onze WO II specialist) kwam ik in 
contact met Geoffry King, die de foto ooit had gekregen van zijn inmiddels over-
leden buurman. Hij stuurde een goede scan van de echter flink beschadigde foto. 
Daar kon Gerard wel wat mee en het resultaat ziet u hier: een uniek tijdsbeeld dat 
nooit had mogen worden vastgelegd. 
 AvD 
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De eerste nachtelijke helikopterredding 
 

Op zaterdag 18 maart 1967 wordt noordwest Europa geteisterd door een zware 
storm, waardoor vele schepen in moeilijkheden raken. ‘s Avonds krijgt de 
commandant van vliegtuigsquadron 7, luitenant ter zee der 1e klasse Nico van 
Dam, het dringende verzoek van het Rescue Coördination Center Valkenburg om 
met een Agusta Bell (I) UH-1 helikopter hulp te verlenen aan een sleepboot in 
nood. De Vikingbank van Smit & Co is bij het slepen van een op drift geraakt 
vrachtschip door een grondzee op het uiteinde van de Zuiderpier te Hoek van Hol-
land geworpen. Het schip maakt zware slagzij en is een prooi van de woeste gol-
ven. Door het geweld van de ene na de andere breker zijn de motoren door binnen-
dringend water uitgevallen en daarmee ook de elektriciteit. De negenkoppige be-
manning is onbereikbaar voor redders vanaf de wal of de reddingsboot en houdt 
zich met moeite vast aan de reling, terwijl ze voortdurend overspoeld wordt door 
ijskoud, kolkend water. Kapitein Plug weet via een draagbare noodzender alarm te 
slaan. Er is haast geboden. 
De helikopters van de MLD hebben tot dan nog nooit bij nacht voor de OSRD 
(Opsporings- en Reddingsdienst) gevlogen omdat daarvoor de juiste vlieginstru-
menten ontbreken. Ook beschikt de Bell niet over een hover- of stabilisatie-
inrichting, de besturing is volledig handmatig. Van Dam besluit desondanks te 
gaan kijken en ter plekke een beslissing te nemen. Samen met de ervaren adjudant-
vlieger Cor Heinen en mecano Rex Naumann is de helikopter binnen een uur air-
borne en hangt rond 23.30 u met de “220“ boven de Vikingbank. Het lamgeslagen 
schip ligt inmiddels op zijn kant met de kiel tegen de pier en slingert woest heen en 
weer als een speelbal van de elementen. Het is duidelijk dat de doorweekte en 
waarschijnlijk zwaar onderkoelde bemanning dit niet lang meer zal uithouden. Om-
dat het uitwerpen van een reddingsvlot zinloos is wordt besloten bij het schijnwer-
perlicht van de reddingsboot Koningin Juliana een hijspoging te wagen. Om vrij te 
blijven van de heftig slingerende sleepboot moet de kist vrij hoog boven het schip 
blijven hangen en op aanwijzingen van de meccano wordt de sling langzaam maar 
zeker boven de schipbreukelingen gemanoeuvreerd. Net op tijd, want het eerste 
bemanningslid is er al zo slecht aan toe dat hij na het aan boord sjorren uitgeput en 
roerloos op de helikoptervloer blijft liggen. Daarom wordt besloten de onderkoelde 
mannen stuk voor stuk af te zetten op een nabijgelegen landingsplaats naast de ma-
rineseinpost, die wordt verlicht door de koplampen van een aantal in carré opge-
stelde auto’s van toegestroomde kijkers. Op deze manier worden vijf drenkelingen 
naar de wal gebracht, waarbij de volgorde op grond van hun conditie wordt bepaald 
door de kapitein. De laatste vier mannen worden - met de kapitein als spreekwoor-
delijke laatste - in een keer op de wal afgezet. 
Deze spectaculaire redding staat de maandag daarop met grote koppen in de krant, 
naast het nieuws dat op diezelfde dag de olietanker Torrey Canyon op de kust van 
Cornwall schipbreuk heeft geleden, met een grote milieuramp tot gevolg. 

De dappere bemanning van de reddingshelikopter wordt uitgebreid gehuldigd, 
waarbij ook de (demissionaire) minister van Defensie en oud-marineofficier P. J. 
S. de Jong zich niet onbetuigd laat. 

Een bronzen plaquette van deze reddingsactie in het squadrongebouw van VSQ 7 
getuigt nog steeds van deze eerste en geslaagde nachtelijke redding door een heli-
kopter in Nederland. Er zullen er nog vele volgen. 
 
Bron: Willem Geneste “60 jaar helikopters bij de Koninklijke Marine” (Traditiekamer MLD, 2011) 
en Interview met mecano Rex Naumann, 
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Een fotoboek uit 1917 

 

In de vorige Nieuwsbrief stond een artikel over een bijzonder fotoboek uit 1917 
dat ons eind 2015 vanuit de USA werd toegestuurd. Het ging over het laatste jaar 
uit het leven van RMWO 4e Kl. Johan Engelbert van Bevervoorde, een militaire 
luchtvaartpionier van het KNIL uit Nederlands-Indië, die op 18 sept. 1918 bij een 
vliegongeval om het leven kwam. Het album was gemaakt door zijn Amerikaanse 
echtgenote. Desgevraagd gaf geen van de lezers aan iemand van de twee afge-
beelde marineofficieren te herkennen, niet zo gek na honderd jaar. Voortgezet 
speurwerk toonde wel aan dat het niet de twee marineofficieren waren die kort na 
het nemen van die foto’s medio 1917 in opleiding zouden gaan bij de Proefvlieg 
Afdeling van het KNIL. 

 

Max Schep zond ons zijn bevindingen over de vermoedelijke aanleiding van afb. 
1: ”Op 23 juli 1917 werd er voor het eerst meerdere dagen geoefend met de mari-
ne. Kapt. van Bevervoorde vloog met een Glenn Martin naar Tandjong Priok voor 
een oefenverkenning met de onderzeeboot K-1.  Hierbij werd in de eerste dagen 
dichtbij de kust gevlogen in zgn. groen water en op 25 juli boven dieper, zgn. 
blauw water. Het vliegtuig kwam daarbij ongeveer 40 kilometer uit de kust. Hier-
mee toonden de PVA-vliegers aan dat de (meteorologische) omstandigheden ter 
plaatse geen belemmering vormden om te vliegen in Nederlands-Indië ”(daarover 
bestond in Nederland - ook bij de MLD - nogal wat twijfel, red.).  Bron: Weer-
machtjournaal, 4e jaargang 1917 p.219, Boven goenoeng en sawah. Het Vlieg-
veld, 10e jaargang 1926 p.228. Waarschijnlijk was de afgebeelde marineofficier 
een liaisonofficier of waarnemer bij de proefvluchten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over afb. 2 weten we alleen dat hij is genomen in Batavia, wellicht tijdens de 
voorbespreking van de proefvluchten. Via de Traditiekamer van de Onderzee-
dienst zijn we achter de namen van de commandanten van de K-1 gekomen, 
misschien helpt dat ons verder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In januari is het bewuste fotoboek (met verder veel opnames van huiselijke tafe-
relen en vliegactiviteiten van de PVA) overhandigd aan de dankbare directeur 
van het Museum Bronbeek, dhr. Pauljac Verhoeven. Daarbij waren ook de vast-
houdende onderzoekers Gerard Casius en Wilfred Muilwijk aanwezig. Na een 
Indische maaltijd in de Kumpulan kon een groepsfoto bij het uit Soerabaja af-
komstige borstbeeld van deze KNIL-held natuurlijk niet uitblijven. 
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Hoe Louwrens Leo werd 
Eén van onze oude en getrouwe vrijwilligers is Leo 
Keizer, al sinds 2008 zowel op de TRAKA als thuis 
druk bezig ons fotoarchief op orde te brengen. Wie is 
eigenlijk deze rustige man die bergen foto’s heeft zitten 
verwerken? 
We gaan terug naar Friesland waar Louwrens (!) in 
1937 het licht zag. Een Fries gezin zonder enige affini-
teit met defensie of het vliegwereldje. Toch was Louw-
rens al jong bezig met vliegtuigmodelbouw: “Ik hield 
toen al van vliegtuigen en motoren”. Na de ambachts-
school was hij het allerliefst naar de Anthony Fokker-
school gegaan, dit was echter een te dure keuze. 

Het werd dus werken in een garage. Een advertentie in de krant vroeg echter om 
“flinke mannen van 16 jaar” die opgeleid wilden worden tot o.a. motormonteur 
bij de MLD. Dit was zijn kans: op naar het MOC in Voorschoten voor de keu-
ring (niet alleen medisch, want je kreeg ook technische opdrachten). Na een 
week waren er van de 30 man nog maar 8 over. De plaatsingsofficier kwam met 
diverse opties voor verschillende dienstvakken, maar niet met die van mo-
tormonteur. Louwrens was echter een koppige Fries: “…dan ga ik weer naar 
huis want motormonteur is het enige wat ik wil….”. De volgende morgen (koffer 
reeds in de hand) kreeg hij te horen dat er toch 1 vacature was voor een mo-
tormonteur. Dit was het begin van een loopbaan waar hij met heel veel plezier 
over vertelt. Over de eerste dag bij de KLU in Deelen, waar hij door zijn maten 
onmiddellijk werd omgedoopt tot Leo en over de eerste jaren op de Kooy als 
jonge Vgmrmmnt (mooi hè, die afkorting!), waar hij met ontzettend veel enthou-
siasme de motoren van onze kisten onderhield. 
Daarna kwam de plaatsing van anderhalf jaar in Nederlands Nieuw-Guinea, 
waar op MVK Biak (officieel Boroekoe) ook volop gebruik werd gemaakt van 
zijn liefde voor het motorenonderhoud. Een plaatsing waar hij hard heeft ge-
werkt en waar hij honger heeft geleden (de motorenjongens waren altijd te laat 
voor het eten en “dan was het gewoon op”. Een plaatsing met hoogtepunten en 
dieptepunten. De grootste indruk heeft het ongeluk met de KLM-Super Constel-
lation Neutron op hem gemaakt. De nacht van 15 juli 1957, waarin hij als schild-
wacht de overgang meemaakte van het aanvankelijk verzaligd in de hete lucht 
van vier grommende motoren staan kijken naar de start van deze kist “…met aan 
boord een brief van mij aan het thuisfront met een fotorolletje…”, de grommen-
de motoren te horen bij het wegdraaien naar rechts om de hoge bomen achter de 
Mokmer te omzeilen, om vervolgens opeens in een vreemde stilte te staan, een 
onwerkelijke stilte, een doodse stilte, een stilte die overging in gegil en gehuil 
van de uitzwaaiers die voor hun ogen de kist zagen verongelukken. Nog steeds  

krijgt hij kippenvel als hij over dezer ervaring vertelt. 
Maar ook gaf NNG hem een vaktechnisch hoogtepunt: de Catalina 222, die ei-
genlijk  al was opgevlogen, kreeg na de ramp met de Neutron een verlenging in 
uren middels een concessie en vertrok voor het redden van de inzittenden. De 
222 kreeg echter motorpech en moest een noodlanding maken in het water. Later 
werd de kist weggesleept en op het land getrokken: totaal afgeschreven. Drie 
man, waaronder Leo, kregen toen van de commandant het “verzoek” om in ei-
gen tijd (op het heetst van de dag dus) de totale kist te ontmantelen. Om de on-
derdelen te gebruiken of te verkopen? Dat weet Leo niet, en hij wil het ook niet 
weten. Wel weet hij dat deze unieke ervaring voor een jonge vliegtuigmonteur 
een gigantisch leerproces was geweest. 
Terug in Nederland. Eerst een paar jaar op de afdeling motoren en de Proefbank, 
maar dan: de mogelijkheid om de vliegopleiding op Gilze te doen. Solo vliegen 
op de S-11, maar daarna jammer genoeg afgetest op de Harvard. Jammer, maar 
Leo gaat gewoon verder met leren: de Kaderschool in Hilversum. Vlak daarna is 
het tijd om te trouwen. Addy werkte op bureau burgerpersoneel en was tevens 
secretaresse van de directeur MLTB. In tegenstelling tot Leo was zij wel echt 
een marine kind, haar vader werkte ook op de Kooy, op de grondschool. Neemt 
niet weg dat het voor Addy best moeilijk was om achter te blijven met de pasge-
boren Rob, toen Leo voor 15 maanden naar Curaçao werd overgeplaatst. Ze ko-
zen niet voor de optie om met het gezin voor een langere tijd te gaan omdat ze 
net een prachtige flat hadden ingericht. Na Curaçao werd het gezin compleet 
door de geboorte van Astrid. Leo is trots op beide kinderen, zijn ogen glimmen 
als hij over ze praat. Astrid is nog geen twee jaar als Leo gaat varen, dit keer op 
de Hr. Ms. Van Galen. Addy ervaart wederom wat het is om een marinevrouw te 
zijn. Ook hier maakt Leo een vliegongeluk mee, gelukkig dit keer met goede 
afloop: de Wasp 241 vloog te water in de dichte mist omdat hij het schip niet 
meer kon vinden. Inmiddels sergeant geworden en duidelijk heel erg goed in zijn 
vak, kreeg Leo tijdens zijn plaatsing op de Motoren Proefbank een Koninklijke 
Onderscheiding. Het gaat te ver om hier de onderbouwing te herhalen, maar ge-
loof me: die was zeer indrukwekkend! 
Als instructeur bij VGSQ-7 was Leo ook op zijn plek, hij gaf graag les aan het 
jonge spul (ook de eerste vrouwelijke monteur zat bij hem in de banken) en hij 
had de gewoonte om hen de eerste dag een opstel te laten schrijven over hun 
beweegredenen om te kiezen voor dit vak. “…op deze manier wist ik direct wat 
voor vlees ik in de kuip had...” Tussendoor nog wat opleidingen in Frankrijk en 
Engeland (tenslotte kregen we een nieuwe kist, dus er moest bijgeschoold wor-
den). En jawel hoor: in 1984 een plaatsing als Chef-BVP aan boord van de Hr. 
Ms. Philips van Almonde op de STANAF-trip naar Denemarken, Canada, oost-
kust van de VS en Mexico. Fietsen mee, wat een pracht beroep is dit toch! Toch 
als ik vraag wat is nu je leukste plaatsing geweest kan Leo daar niet iets speci-
fieks voor aanwijzen: “... van elke plaatsing heb ik genoten, er is een tijd voor  
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alles, het sleutelen was prachtig, maar het lesgeven en het personeelswerk op 
latere leeftijd weer een totaal andere uitdaging”. Uiteindelijk kwam dan toch de 
datum van eervol ontslag nader en gaapte het zwarte gat. Niet getreurd: MSG 
Fokker had ervaren lui nodig en Leo werd burgermedewerker. Weliswaar voor 
halve dagen, je moet tenslotte toch een beetje wennen aan het leven na de mari-
ne. In 2002 is het dan eindelijk echt zover: met pensioen en tijd voor Addy. Een 
tijd van leuke reizen en zoveel mogelijk samendoen. Gelukkig hebben ze hier-
van genoten want in 2007 sloeg het noodlot toe en overleed Addy totaal onver-
wacht. Een moeilijke tijd brak aan. Alsof het zo moest zijn stond er toen een op-
roep van Wim Giel in de krant die een vrijwilliger zocht om het fotoarchief van 
de Traka op orde te brengen. Dit op orde brengen betekende 12 laden vol losse 
foto’s die gearchiveerd en gedigitaliseerd moesten worden. Bovendien ontbrak 
vaak een omschrijving, dus dat werd spitwerk en soms terugvallen op de grote 
kennissenkring van Leo. “In principe is de grote inhaalklus geklaard en kan ik 
het nu iets rustiger aan gaan doen. Nu gaat het alleen nog om het archiveren 
van nieuw materiaal en verder geniet ik nog steeds van het werken in een fijne 
groep met vrijwilligers”. 
 Inge Peters-Prey 

 

 
 
 
 
 
 
 
Advertentie uit 
het Naamboek 
officieren/
onderofficieren 
1939 voor de 
Fokker T-VIII W 

Donateurs mutaties 
 
Wegens overlijden zijn ons ook afgelopen jaar enige trouwe donateurs ontvallen. 
Van een aantal donateurs ontvangen we post als onbestelbaar retour. Het is be-
langrijk dat u ons een adreswijziging stuurt of nog liever : mailt in-
fo@traditiekamermld.nl of via de website met de button CONTACT). Een aan-
tal donateurs zijn na drie jaar wanbetaling geroyeerd. Desondanks is er nog 
steeds sprake van een gestage groei. Momenteel zijn er ruim 520 donateurs. 
Sinds vorig jaar mochten wij 34 nieuwe vrienden verwelkomen (stand per 28 
maart 2017): 
 
H.W. Anchelon  R.H. Assen  A.A. Bekker 
J.H. van den Berg P. van den Berg  L.A.J. van Bilsen 
J. Boorsma  C.Q.F.P. van Dijk G.H. Faasen 
C.L. Gispen  C. van Harskamp C.G. Heideman 
T.J. Hudepohl  H.A. Isings  L. Jansen 
A.J. van Leeuwen J.F. van der Loo  O.E.L. Mellema 
A.J. Mensink  J.A. Mulder  G.J.C.M. Numeijer 
R.A. Ovinge  G.A. Polet  H.C. Prager 
S.C. Roll  H. Schakelaar  F.J. Schoolenaar 
J.P. Sicking  J.M. van Veenendaal J. Verest 
J.H. Vermeer  B.M. Wingaards R. van Zeist 
L. Zijlstra 
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Samenstelling bestuur Stichting Vrienden 
van de Traditiekamer MLD 
 

Voorzitter:  A. van Dijk - CDR b.d.  (traka@vandijksr.nl ) 

Secretaris:  W.F.C. Muilwijk - KTZ b.d. 

Penningmeester: I. K. Peters -Prey  

Lid:   J. Bierens - LTZWD2 b.d. 

________________________________________________________________ 
 

Donateur worden van de Stichting Vrienden 
De jaarlijkse bijdrage voor donateurs is  € 12,50. 

Aspirant donateurs kunnen zich aanmelden door op woensdagochtend 

ons kantoor te bellen 0223-658703 

of  nog liever: per e-mail naar info@traditiekamermld.nl  

of via onze website www.traditiekamerMLD.nl . 

 Of door onderstaande aanmeldstrook ingevuld te sturen naar: 

Secretaris St. Vrienden Traditiekamer MLD 
Maritiem Vliegkamp de Kooy 

Postbus 10.000 
1780 CA Den Helder 
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Aanmeldstrook 

Hierbij meld ik mij aan als donateur van de Stichting Vrienden 
van de Traditiekamer MLD 

 

Naam: ………………………………….……………………………. 

Adres: .………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …………………………………………. 

Tel. nr.: ………………………….. 

E-mailadres: ………………………………………………………… 


