Nieuwsbrief 2020

Donateursdag 2020– woensdag 7 oktober

Van de voorzitter
Als ik tijdens het schrijven van dit voorwoord een blik naar buiten werp
ontvouwt zich een bizarre wereld: de IJssel stroomt onaangedaan voort, de
ganzen en andere watervogels vormen paartjes, maar menselijke activiteiten
zijn slechts mondjesmaat te bespeuren. Er is nauwelijks verkeer, zelfs de
scheepvaart is veel minder druk dan normaal, alleen op het fiets- en wandelpad
langs de rivier is het drukker en passeren mensen elkaar op gepaste afstand. Het
nieuws staat bol van Corona, bestaat er nog iets anders dan de dreiging van een
voor vooral ouderen gevaarlijke ziekte en grote economische schade?
Wie had dit een jaar geleden om deze tijd kunnen bedenken? Het bestuur en de
vrijwilligers van de Traditiekamer keken toen uit naar hun projecten zoals het
opknappen van de poortwachter (de Agusta Bell), de deelname aan allerlei
evenementen t.g.v. 75 jaar bevrijding, de veteranendag. Door veel activiteiten
van de komende maanden is echter een dikke streep gehaald en op het moment
van dit schrijven (op het hoogtepunt van de COVID19-crisis) is er nog niets te
zeggen over de verdere ontwikkelingen.
Een grote teleurstelling natuurlijk voor alle plannenmakers en de vele
vrijwilligers in Nederland, die nu met jeukende handen hun ziel in lijdzaamheid
bezitten en nagelbijtend wachten op het moment dat ze weer aan de slag kunnen.
Dat geldt ook voor veel vrijwilligers van de Traka, waarvan velen trouw iedere
woensdag bezig zijn met de archieven, het restaureren en onderhoud van de
collectie of het rondleiden van (steeds meer) bezoekers. Veel onzichtbaar werk
gebeurt gelukkig on-line en dat kan vanaf de eigen PC gewoon doorgaan, maar
het persoonlijke contact en teamwork blijft belangrijk. Daarom was het een
goed idee van Inge, onze penningmeester, om alle vrijwilligers uit te nodigen
voor een regelmatige onderlinge how-goes-it via de mail.
Een vergelijkbaar mailcontact had ik afgelopen jaren ook af en toe met de oudst
nog levende oud-VOMLD Ruud Idzerda, die - hoewel al heel lang woonachtig
in Frankrijk - altijd nog graag op de hoogte werd gehouden van de
ontwikkelingen bij de MLD. Omdat zijn gezondheid de laatste jaren snel
terugliep belde ik hem vlak na de jaarwisseling maar eens op met de beste
wensen namens alle vrienden. Hij stelde deze geste zeer op prijs, al moest ik
het gesprek wegens zijn slechte gehoor voeren via zijn vrouw. Ik moest u allen
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zijn hartelijke groet overbrengen, bij deze. Een maand later is deze MLDcoryfee ingeslapen. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over zijn
opmerkelijke loopbaan.
Behalve voor een paar kernactiviteiten is het MVK de Kooy momenteel voor
langere tijd gesloten, en daarmee ook de Traditiekamer. Hoelang dat gaat duren
valt niet te zeggen, maar met een slag om de arm durf ik wel te stellen dat de
Donateursdag op woensdag 7 oktober a.s. gewoon doorgang kan vinden.
Hierover zult u aan eind van de zomer als gebruikelijk per brief meer horen, al
is onze geheel door Pieter Post vernieuwde website altijd sneller. Als
gastspreker is historisch onderzoeker Hans Nauta bereid gevonden een lezing
te geven over de talloze bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog
van Den Helder en De Kooy. Niet voor niets bestaat het wapenembleem van
De Kooy uit een phoenix, de mythische vogel die uit zijn as herrees.
Ik wens u ondanks alles een mooie zomer toe, en hoop van harte u over niet al
te lange tijd in groten getale en in goede gezondheid te mogen begroeten!
Anne van Dijk

Een jaarlijks klusje voor de vrijwilligers: het schoonmaken van de Grumman
Tracker
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Een bevlogen avontuur.
Op 9 februari j.l. overleed de tot dan oudste nog levende Vlagofficier MLD
schout-bij-nacht vlieger b.d. Ruud Idzerda op 96-jarige leeftijd. Hiermee
ontviel de Marineluchtvaartdienst een coryfee met een bijzondere loopbaan:
van dienstplichtig militair tot vlagofficier, van zeewaarnemer tot
helikoptervlieger en jetjockey. Hij noemde zijn marinetijd “een bevlogen
avontuur”, zoals dan ook de titel van zijn autobiografie luidt. Hij had meerdere
malen het nodige geluk en overleefde onder andere drie “bail outs”. Toch zal
hij vooral worden herinnerd door zijn rol als de enige Nederlandse
helikoptervlieger tijdens de Watersnoodramp in 1953. Mede door de
onmisbaarheid van de helikopter voor de vloot ligt in dit artikel de nadruk op
de glansrol van de eerste helikopter in de marine.
Idzerda wordt in 1923 geboren in Soerabaja op Java. Na de middelbare school
wordt hij in 1941 als dienstplichtige ingelijfd bij het KNIL maar stapt al spoedig
min of meer gedwongen over naar de marine om zeewaarnemer te worden bij
de MLD. Hij ziet dat als opstap naar een loopbaan als vlieger, nu hij zijn ideaal
om arts te worden door de oorlogsomstandigheden wel kan vergeten.
Nauwelijks gebrevetteerd maakt hij in
februari 1942 met een Fokker T-IV een
aantal verkenningsvluchten mee op zoek
naar de Japanse invasievloten. Als hij
tijdens
zo’n
verkenning
een
onderzeeboot meent waar te nemen en
dit na terugkeer rapporteert aan de chefstaf
op
het
marinevliegkamp
Morokrembangan vraagt deze hem
Een op de rails binnengehaalde Fokker Tgeringschattend of het geen walvis was. IV drijvervliegtuig op het MVK
Idzerda’s repliek dat hij nog nooit een Morokrembangan
walvis met een periscoop had gezien levert hem een stevige reprimande op. Dit
voorval is tekenend voor de onderschatting van de in gang zijnde Japanse
ontplooiing!
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Na de verloren Slag in de
Javazee krijgt hij opdracht
met een Dornier uit te
wijken naar de baai van
Broome in NW-Australië.
Omdat die vanuit Java
alleen bereikbaar is met een
vliegboot worden de Fokker
T IV’s vernietigd. Wegens
motorpech komt Idzerda’s
kist later in Broome aan dan
Bij zeer laag water zijn in Roebuck Bay bij Broome nog
de andere Dorniers en
steeds de wrakstukken te zien van de in brand geschoten
Catalina’s en gaat in de
MLD-vliegboten
vallende duisternis voor
anker op een wat afgelegen plaats. ’s Ochtends vroeg wordt hij samen met de
telegrafist naar de wal gestuurd om poolshoogte te nemen. Dat is hun geluk,
want even later vindt een hels bombardement plaats van de voor anker liggende
vliegboten door Japanse Zero’s, met als gevolg 48 doden waaronder vele mee
gevluchte vrouwen en kinderen. Het beeld van dit inferno zal hij nooit meer
vergeten.
Na wat omzwervingen komt hij uiteindelijk terecht in Melbourne waar hij
opteert voor de vliegopleiding bij de Royal Netherlands Military Flying School
(RNMFS) in Amerika. Hoewel gepland voor de Squadrons 320 en 860 in
Engeland geeft Idzerda er de voorkeur aan de Jap te lijf te gaan. Zijn ouders en
broer had hij immers in Indië achter moeten laten. Tot zijn verrassing wordt zijn
verzoek toegestaan waardoor hij als enige marineofficier (naast de later
gesneuvelde sergeantvlieger Hirdes) wordt gedetacheerd bij het net opgerichte
120e jachtsquadron van het KNIL op Merauke (NNG), het enige stukje van
Indië dat de Japanners nooit hebben veroverd. Bij 120 Sq maakt hij vele
vlieguren op de ijzersterke P40 Kitty Hawk, totdat hij na de capitulatie van Japan
in sept 1945 via Rose Bay (Sydney) uiteindelijk wordt overgeplaatst naar Biak
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(NNG) om daar afwisselend met de Catalina en de C-47 Dakota
transportvluchten uit te voeren in de Indische archipel en Noord-Australië.
Na zijn repatriëring naar Nederland (hij vond als vele “totoks” Indië zijn echte
vaderland!) wordt Idzerda in 1948 geplaatst op het MVKValkenburg waar hij
met de B-25 Mitchell transportvluchten uitvoert. Doordat de staf o.l.v. de eerste
VOMLD schout-bij-nacht Heye Schaper volop bezig is met de wederopbouw
van de MLD wordt er weinig aandacht besteed aan de jongere garde en begint
hij in zijn vrije tijd aan een studie rechten in Leiden. Als op 27 mei 1949 voor
het eerst een helikopter (een Sikorsky S-51) landt op Valkenburg is hij direct
gefascineerd door deze “bunch of spareparts roughly flying in the same
direction” zoals collegavliegers de helikopter wel smalend noemden. Na een
rondje meevliegen dient hij aansluitend een verzoek in om de functie van de
eerste helikoptervlieger in de MLD (LTZV2 Eduard Senger, die de dienst
verlaat) over te mogen nemen. VOMLD Schaper ziet grote mogelijkheden voor
helikopters bij de vloot en stelt aan de Stichting Hefschroefvliegtuigen ook
onderhoudspersoneel beschikbaar. Wij weten nu beter, maar deze visie werd
toen beslist niet door iedereen gedeeld. Zo wilde de Legerluchtmacht (de latere
KLu) niet eens deelnemen aan dit samenwerkingsproject met o.a. de
Rijksluchtvaartdienst en het bedrijfsleven.
Het pionieren met de armen-en-benenwinkel van de S-51 levert een schat aan
informatie op. Veel moet zelf worden uitgevonden want zelfs een handboek
ontbreekt. Naast aerodynamische proeven worden er post- en transportvluchten
uitgevoerd, drenkelingen gehesen, torpedobanen gevolgd en wordt zelfs het
instrumentvliegen beoefend. De start en landing op instrumenten lukt echter
niet wegens de zware besturing (hydraulische bekrachtiging ontbreekt, evenals
een stabilisatiesysteem.) Nachtvliegen bij helder zicht blijkt wel uitvoerbaar.
Voor de omscholing van “gewone” vliegers wordt dan ook vastgesteld dat
die over een uitgesproken vlieghand en een goed coördinatievermogen moeten
beschikken. Na een crash in 1950 wordt de kist geheel opgeknapt en krijgt
metalen rotorbladen i.p.v. de vochtgevoelige houten exemplaren en
hydraulische besturing. Hij is nu volledig eigendom van de MLD. Deze
aanpassingen aan de S-51 zullen een paar jaar later vele mensen het leven
redden! Idzerda’s aanbeveling dat de helikopter een ideaal reddingsmiddel is
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bij vliegoperaties vanaf een vliegkampschip wordt volledig overgenomen. De
gemoderniseerde S-51 doet daarbij dienst als plane guard aan boord van de
nieuwe Hr.Ms. Karel Doorman, de in 1948 van de Royal Navy overgenomen
HMS Venerable. Het is de eerste keer dat in Europa een helikopter voor dit doel
wordt gebruikt. Tijdens een oefenreis naar de West krijgt de kist de naam
Jezebel,
naar
een
toentertijd
populair
liedje over een slechte
vrouw. Bij de rondreis
langs de Bovenwindse
eilanden trekt hij veel
bekijks en wordt de
bemanning enthousiast
ontvangen door de
lokale bevolking.
Sikorsky S-51 Jezebel de eerste vliegmachine ooit op Saba,
eskaderreis februari 1952

Idzerda vliegt deze reis ook als bemanningslid van het boordsquadron 860
(waarvan hij het wapenembleem ontwerpt en later ook commandant wordt) op
de Seafury, de snelste schroefjager ter wereld.
Na terugkeer komt Jezebel op 14 januari 1953 in dienst bij het reddings- en
transportsquadron VSQ 8 op Valkenburg.
Jezebel en de Watersnoodramp
De opleiding van twee nieuwe
helikoptervliegers op de S-51 is juist
begonnen als in de nacht van 31 jan.
op 1 feb. 1953 de dijken doorbreken
van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden. Op zondag 1 februari, de
eerste dag na de rampnacht, kan de
helikopter ondanks alle pogingen
echter niet starten omdat de S-51 Jezebel Watersnoodramp 1953
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hoofdrotor in de nog steeds voortrazende storm niet veilig op toeren kan
worden gebracht door de gevaarlijk zwiepende rotorbladen. Als de storm de
volgende dag wat is geluwd slaagt het opstarten in de luwte van een hangaar
wel en vertrekt de bemanning van Idzerda met de S-51 Jezebel in alle vroegte
richting Zeeland.
Een tweede bemanning reist per auto naar de tijdelijke operatiebasis
Woensdrecht. Idzerda en zijn helper, adelborst-vlieger der 1e klasse Mulder
(een jachtvlieger die nog nooit in een helikopter heeft gezeten), beginnen bij
aankomst direct met de redding van mensen in nood op daken van huizen en
boerderijen. Omdat het omgorden van het tot dan gebruikte reddingsvest voor
de totaal verkleumde overlevenden te ingewikkeld blijkt fabriceert
vliegtuigmaker Bogert inderhaast een eenvoudiger hijslus.
Naast de vlieger en diens helper, die tevens de hijslier bedient, kunnen wegens
het beperkte motorvermogen slechts twee extra personen per redding worden
meegenomen. De navigatie en oriëntatie boven de onafzienbare watervlakte
vindt plaats met horloge en kompas. De helikopter vliegt van dak tot dak langs
de ondergelopen huizen en boerderijen om mensen (en zelfs een hond) op te
hijsen. Op 2 en 3 februari brengen de twee bemanningen, die elkaar na elke
tankbeurt aflossen, in ruim 16 vlieguren 66 personen in veiligheid.
Op 17 februari 1953 worden alle bij de reddingsacties betrokken vliegende
bemanningen op Paleis Soestdijk uitgenodigd en door Hare Majesteit de
Koningin hartelijk bedankt voor hun inzet.
Door de spectaculaire reddingsacties van de S-51 krijgt de helikopter in
Nederland plotseling grote bekendheid. Tientallen jaren later wordt hieraan in
1992 nogmaals aandacht besteed in het tv-programma Spoorloos. Idzerda
schrijft hierover:
“Wonende in Zuid-Frankrijk werd ik gebeld door het tv-programma
“Spoorloos” dat op zoek was naar de helikoptervlieger, die de familie Los
tijdens de watersnood in 1953 in Goeree-Overflakkee had gered. Uit de
beschrijving van de gebeurtenis herinnerde ik mij dit voorval zeer goed en
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het speet me dat ik hen toentertijd niet kon ontmoeten. Wel kreeg ik later
een brief van Johan Los uit Oude Tonge, die uitgebreid meedeelde
wat er zich had afgespeeld tussen die zaterdagnacht en de redding op
maandagmiddag. Hij en zijn vrouw Sara hadden hun dochtertje van vier jaar
met zijn vader en zijn zuster een voor een van het dak zien glijden en voor
hun ogen zien verdrinken. Zijn zwangere vrouw, een tweede dochtertje van
drie jaar en hijzelf waren door Taco (Mulder) en mij uiteindelijk gered. Hij
eindigt zijn brief met de uitnodiging voor een bezoek aan hem en zijn vrouw
in de inmiddels gerestaureerde boerderij. Korte tijd later kreeg ik weer een
brief, ditmaal van zijn jongste dochter Willie, die drie weken na de redding
was geboren. Zij schreef dat haar ouders nog steeds leden aan een trauma
door de gebeurtenissen, vooral ieder jaar weer op 1 februari. Dit eerste
schriftelijke contact met mij had hen echter al veel goed gedaan en zij
konden er nu samen beter over praten. Voorts vroeg ze zich af ik niet eens
een vlucht met een helikopter voor haar ouders kon organiseren boven Oude
Tonge. Ik schreef terug dat ik niet meer in de positie was om zulks te
regelen, maar dat ik mijn best zou doen.

Bij de viering van 75 jaar MLD in 1992 deed zich evenwel een gelegenheid
voor. Er werd een Lynx-helikopter beschikbaar gesteld voor een bezoek aan
Oude Tonge. Dochter Willie en ik mochten vanaf het Marinevliegkamp
Valkenburg meevliegen voor dit bezoek, dat een volkomen verrassing moest
zijn voor de familie Los. Onderweg verzuchtte de opgewonden Willie dat ze
het zo voor de eerste keer in een helikopter toch maar wat eng vond, waarna
ik haar fijntjes er op wees dat het toch niet echt haar eerste keer was…..
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De helikopter landde achter de gerestaureerde boerderij. De ontmoeting
met het echtpaar Los was (voor Zeeuwse begrippen) emotioneel, maar
achteraf bleek dat het hele gebeuren van zeer positieve invloed was
geweest voor de verwerking van hun trauma.”

Later zal Idzerda de in allerijl geïmproviseerde “lus van Bogert” waarmee onder
andere Willie Los (in de moederschoot) wordt gered in haar aanwezigheid
aanbieden aan de Traditiekamer MLD.

De "hijslus van Bogert" waarmee vele drenkelingen werden
gered tijdens de watersnoodramp (vitrine Traditiekamer)

Hij maakt een glansrijke carrière in de sterk groeiende MLD. Als commandant
van VSQ 860 haalt hij in 1957 de eerste Seahawk op uit Engeland. Met deze
eerste (en enige) straaljager van de MLD trekt hij met het fameuze aerobatic
team The Sealords veel bekijks en steekt de collega’s van de luchtmacht naar de
kroon. Beginjaren ’60 wordt hij commandant van VSQ 321 te Biak (NNG)
waarvoor hij de nieuwe Neptune SP-2H, specifiek uitgerust voor de
onderzeebootbestrijding, uit Amerika ophaalt. In deze tijd van confrontaties met
Indonesië verdient de Neptune zijn bijnaam als “Nepfighter” met het op
aanwijzingen van Hr. Ms. Groningen neerschieten van een Indonesische Dakota
door ex-jachtvlieger Moekardanoe. De horloges van de na een geslaagde
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noodlanding gevangen genomen bemanning valt ten deel aan de bemanning van
“Moek”. Een ervan wordt later geschonken aan de Traditie-kamer MLD.

Uitreiking van horloges aan de bemanning van de
Nepfighter (Rein Lub schonk zijn exemplaar aan de
Traditiekamer)

Na diverse staffuncties (o.a. in Brussel) en een kort commando over het
Marinevliegkamp Valkenburg wordt Idzerda Vlagofficier MLD.
Na zijn leeftijdsontslag in 1975 is hij nog vele jaren werkzaam bij het
Wereldnatuurfonds.
Meer over Idzerda’s levensloop is spannend en met onderkoelde humor
beschreven in zijn autobiografie “Een bevlogen avontuur”. Beslist de moeite
waard en nog beperkt voorradig in onze toko.

10

Verhuizing van de Catalina in de Traka

Van de Stichting PHantasy in Blue ontvingen wij het model van een
Consolidated PBY-5A Catalina. Dit forse schaalmodel heeft in het verleden
daadwerkelijk gevlogen, waardoor enige concessies moesten worden gedaan
aan de romp om twee motoren te kunnen inbouwen. Wij mochten de motoren
uitbouwen en het model zoveel mogelijk terugbrengen naar de werkelijkheid,
een kolfje naar de hand van Willem van der Woude.
Hierboven foto’s van de verhuizing van de Catalina van de werkzolder van
Willem naar de definitieve plek in de Traka.
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Aflossing van Dirk Megchelse als
aanspreekpunt voor MLD-veteranen
Op 5 februari j.l. heeft Dirk Megchelse formeel zijn functie als lid van het
bestuur van de stichting Vrienden van de MLD overgedragen aan oudMarpatter Rob Varkevisser. De soepele overdracht van zijn werk als
coördinator voor veteranenactiviteiten in o.a. MiLu-verband en als eerste
aanspreekpunt voor MLD-veteranen kostte de nodige tijd. Daar moet je
gaandeweg ingroeien, zeker als je zoals Rob nog een drukke baan hebt.

Deze functiewisseling ging gepaard met enig ceremonieel, waarbij Dirk de
MLD-vlag via de voorzitter overdroeg aan zijn opvolger.
Uit handen van de Chef der équipage van de MLD
Adj. Henri Zuiderduin ontving hij de Erepenning
van de MLD wegens zijn langdurige
inspanningen om de presentie te verzekeren van
MLD-veteranen en oudgedienden bij tal van
ceremonies.
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Dirks aandacht voor het wel en wee
van MLD-veteranen was niet alleen
gebaseerd op zijn eigen MLDverleden maar ook op zijn liefde voor
en trots op de Nederlandse driekleur.
Geboren in 1938 te Batavia als zoon
van een KNIL-militair bracht hij een
deel van zijn jeugd door in een
jappenkamp. In 1956 werd hij bij de
MLD aangenomen als VGMRA (weet Kranslegging bij de herdenking van '75 jaar Dday 'bij het MLD-monument op De Kooy door
u nog?) en werd paai en later Dirk Megchelse namens de MLD-veteranen, 6
crewchief van een Firefly van VSQ7 juni 2019
te Biak (NNG). Samen met Ferry Gonggrijp kwam hij in de vliegopleiding te
Gilze-Rijen maar door problemen met zijn evenwichtsorgaan werd hij op de
Harvard afgekeurd, een grote domper. Geplaatst bij VSQ 8 met de Sikorsky S58 maakte hij een aantal mooie reizen met Hr. Ms. Karel Doorman. Zijn
overgang als grondwerktuigkundige bij helikopters in de burgerluchtvaart bood
veel kansen, maar hij miste wel de collegialiteit en vriendschap uit zijn MLDloopbaan. Met zijn gezin woonde hij na een term in Maleisië 20 jaar in Nigeria,
waarna hij wegens de school van hun kinderen met zijn vrouw Joke verhuisde
naar Oegstgeest. Als technisch adviseur van de US Army pakte hij ook nog
even de Golfoorlog mee. Tijdens zijn verlofperiodes liep hij vaak op in
Valkenburg en kwam in aanraking met de 320-vereniging, waarvan hij later
bestuurslid werd. Hierdoor kwam hij in aanraking met WO II-veteranen als
Gerard van Schooten, Jaap den Hollander en Ruud Idzerda. Zijn grote inzet
voor de deelname van oud-MLD’ers aan defilés en andere activiteiten leidde tot
reguliere deelname aan het MiLu-overleg (de overkoepelende stichting van
veteranenorganisaties in de Militaire Luchtvaart), sedert 2015 als bestuurslid
van de St vrienden van de MLD.
In de wetenschap dat hij Rob Varkevisser waar nodig terzijde zal staan hoop ik
Dirk nog vele jaren te mogen ontmoeten als “gewoon” donateur.
Dirk, ook langs deze weg heel hartelijk bedankt voor je jarenlange grote inzet!
Anne
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Grafkruis Jan Uytenhoudt

Het van het NMM in bruikleen verkregen grafkruis van Jan Uytenhoudt hangt
inmiddels naast de Stiltehoek in de Vreedehal, met de volgende toelichting:
Bij een moedige evacuatiepoging op het strand van
Scheveningen werd op 10 mei 1940 een Fokker T-VIIIW
door een Duitse Messerschmidt onder vuur genomen,
waardoor officiervlieger J.M. Uytenhoudt en milicienvliegtuigmaker N.R.L. Kooiman dodelijk gewond raakten.
Zij waren hiermee de eerste MLD-ers die sneuvelden in
WO II.
Dit djatti-houten kruis stond tot medio 1942 op het graf en hing nadien
(enigszins ingekort) jarenlang in de woning van weduwe Uytenhoudt.

Donateursdag 2020
woensdag 7 oktober
Lezing door Hans Nauta over:
De bombardementen tijdens de Tweede
Wereldoorlog van Den Helder en De Kooy
U ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging met details
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Wat doet een vlootbaal bij de TRAKA?
Als u getriggerd wordt door
bovenstaande titel, dan kan
ik u alvast verklappen dat
Rob Lichtenberg inderdaad
nooit bij de MLD heeft
gewerkt. Hiermee bekleedt
hij een uitzonderingspositie
binnen ons vrijwilligersbestand. Daarbij komt dat
hij onze jongste aanwinst is,
dus redenen genoeg om hem
eens grondig aan de tand te
voelen. Gelukkig ontdekte ik al snel dat er wel degelijk MLD-bloed door zijn
aderen vloeit: geboren in Huisduinen tijdens de watersnoodramp van 1 februari
’53 werd hij al snel besmet met het MLD-virus. Zijn vader werkte op de Kooy
als vliegtuigmaker/magazijnbeheerder en de kleine Rob mocht in de
schoolvakanties vaak mee vliegtuigjes kijken op de Kooy.
Door een overplaatsing van Pa naar Valkenburg verhuisde het gezin in
1961 naar Katwijk waar Robbie, naast heimwee, grote problemen had met het
verstaan van zijn klasgenootjes! Wat een verschil tussen Den Helder en Katwijk
aan Zee! Na 3 jaar HBS had hij het wel gezien met dat leren en solliciteerde hij
bij de marine waar hij tot zijn spijt werd afgekeurd. Niet getreurd, dan proberen
we het bij de landmacht en, omdat we allemaal weten dat de lat bij de marine
nu eenmaal hoger ligt, werd hij hier wel aangenomen. De KL gaf hem de kans
om zijn Mulo-B diploma te halen waarna hij prompt weer bij de marine
solliciteerde en dit keer wel werd aangenomen. In 1971 dus eindelijk
marineman, de EMV werd doorlopen in Hilversum en daarna 22 maanden
boordplaatser op Erfprins voor de vakopleiding tot wapen-elektronica-monteur
(WEMNT). Tijdens deze vakopleiding heeft hij nog een poging gedaan om
MLD-er te worden: hij doorliep de keuring voor Onderofficier-Vlieger, doch
strandde op de laatste dag van de selectie. Na de WEMNT-opleiding volgde
direct een varende plaatsing en dat zou niet de enige zijn, twee keer een term in
de West, twee keer een Stanavforlant en als laatste een S-fregat waarop hij tot
SMJR werd bevorderd.
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Al met al een jaar of tien op zee doorgebracht. In deze periode werd er
getrouwd, werd hij vader van twee zoons en werd er ook weer gescheiden (al
dat varen doet een huwelijk niet altijd goed). Een paar jaar later opnieuw
verliefd en getrouwd en dit keer werd er een dochter geboren.
Omstreeks die tijd (1992) kreeg Rob de kans om wat vaker thuis te zijn. Hem
werd gevraagd om een extra specialisatie te behalen als munitietechnicus. Voor
deze opleiding werd hij tijdelijk bij de Landmacht geplaatst. Ondanks de leuke
varende plaatsingen volgde hierna toch wel de mooiste tijd van zijn carrière:
vanaf 1993 tot zijn FLO in 2005 (met een kleine onderbreking naar de KMAR)
was hij geplaatst bij de Bewapeningswerkplaatsen (BW). Hij holde van de ene
uithoek van het land naar de andere om ten behoeve van kwaliteitscontroles
munitiebeproevingen te doen. Van Erfprins tot Petten, van Duitsland tot Polen,
kleine ploeg, zeer zelfstandig werken, het was een kolfje naar zijn hand.
Tussendoor heeft Rob nog even om de hoek gekeken bij de marechaussee, een
niet te versmaden uitstapje, want als hij dit wilde doen werd hij bevorderd tot
adjudant. De keus was niet zo moeilijk dus, hij werd in 1997 Controleur Vervoer
Gevaarlijke stoffen en voor deze functie moest hij ook BOA worden
(Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Weliswaar werd Fort De Bilt zijn
standplaats, maar hij kreeg een prachtige “gestreepte auto” mee en croste
daarmee door heel Nederland en wederom Duitsland en Polen.
In 2000 zat de marine weer om hem te springen, er werd hem weer een
worst voorgehouden en als LTZ2 kwam hij weer terug in de kwaliteitsbewaking
munitie bij de BW, toen reeds Marinebedrijf geheten. Uiteindelijk is hij als
hoofd van de afdeling Kwaliteitsbewaking Munitie in de rang van LTZE2OC
geëindigd als actief militair. En ook na zijn FLO in 2005 hadden ze Rob nodig,
maar ja het uniform hing al aan de wilgen, dus Rob werd een maand na zijn
FLO burgermedewerker. Eerst op zijn oude stoel, daarna bij materieelbeheer,
waar hij zorgde voor de bewaking van de logistieke beheersprocessen (van
munitie tot crypto, van inventaris tot voorraadgoederen). Later kwamen er ook
nog VKAM (Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu) taken bij.
U begrijpt dat deze bezige bij niet stil kon gaan zitten toen hij uiteindelijk in
juni 2019 met pensioen ging. Mede omdat ook zijn 2e huwelijk geen stand hield
en hij dus weer alleen woont. Gelukkig heeft hij wel goed contact met de reeds
zeer volwassen zoons en de iets jongere dochter die vlak bij hem woont.
Reeds een half jaar voor het ‘UUR U’ begon hij rond te kijken naar
vrijwilligerswerk. Wij mogen ontzettend dankbaar zijn dat hij ons daarvoor
heeft uitgekozen en zich niet liet hinderen door zijn volledig! gebrek aan MLD
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ervaring. Eigenlijk is hij binnengekomen om onze IT-er Peter Toet te gaan
ondersteunen, maar ondertussen heeft Rob, met zijn rugzak vol ervaring, zich
ook voortvarend gestort op het in kaart brengen en op schrift zetten van de
beheersprocessen van munitie, gevaarlijke stoffen, kernmaterieel en inventaris.
Binnenkort krijgt hij een nul-urencontract en dat betekent dat hij inmiddels bij
vijf defensieonderdelen heeft gediend: CLAS, CZSK, DMO, KMAR en nu dus
CLSK.
Deze ‘jonge’ vlootbaal is vanaf zijn binnenkomst volledig opgenomen
in het warme nest van MLD-vrijwilligers (een leuke toevalligheid is dat onze
oudste vrijwilliger zijn vader heeft gekend). We hopen allemaal dat Rob een
hele oude vlootbaal mag worden!
IPP

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 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 € 8,00).
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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
Hobby Boss 87236 Lynx
Revell 04292 PB4 Y-2 Privateer
Revell 04526 Republic F-84F Thunderstreak
Airfix 72080 FGA Mk50 hawker Sea hawk
Airfix 061606 Hawker Sea Fury
KIN 48039 S-2A Tracker

Prijs
€ 12,00
€ 16,50
€ 14,00
€ 21,00
€ 28,00
€ 40,00

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

Incl. verz
kosten
€ 19,50
€ 24,00
€ 21,50
€ 28,50
€ 35,50
€ 47,50

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

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00
€ 12,00

€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 4,90
€ 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

Schrijver
Kees Leebeek ea

Prijs
€ 39,95

Verzendkosten
€ 8,00

Incl. verz
kosten
€ 47,95

Martin de Boer
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

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

€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 28,00
€ 33,00
€ 65,50
€ 52,50
€ 15,00
€ 22,50
€ 45,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 27,50
€ 15,00
€ 15,00

Boeken
Een Eeuw Marineluchtvaartdienst
Breguet Atlantic, indienst bij de MLD 19691984
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
Sikorsky S-51
NL Luchtvaart register 75 jaar
60 Jaar Helikopters KM
Fly Right Fly Lynx
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Vervolg Boeken
Logistiek Centrum Woensdrecht
Consolidated PBY-5A Catalina, dossier X001
Martin Mariner PBM-5a
De Javazee campagne 75 jaar
Van Ketelbink tot marine officier
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
Badges diversen BVP'n

D. Staring
Prudent Staal
Kees Leebeek
C.Dullemond
Jan Vroege

Prijs
€ 5,00
€ 12,00
€ 42,50
€ 20,00
€ 12,50
Prijs
€ 10,00
€ 7,50
€ 1,75
€ 1,75
€ 1,75
€ 6,00
€ 2,50
€ 5,00
€ 5,00

Incl. verz
Verzendkosten kosten
€ 8,00
€ 13,00
€ 5,00
€ 17,00
€ 8,00
€ 50,50
€ 5,00
€ 25,00
€ 5,00
€ 17,50
Incl. verz
Verzendkosten
kosten
€ 2,50
€ 12,50
€ 2,50
€ 10,00
€ 1,00
€ 2,75
€ 1,00
€ 2,75
€ 1,00
€ 2,75
€ 1,00
€ 7,00
€ 1,00
€ 3,50
€ 1,00
€ 6,00
€ 1,00
€ 6,00

Hubschrauber passenger instruction

Dat het vliegen met de eerste generatie helikopters op zich al uitdagend
genoeg was blijkt eens te meer uit deze Duitse “passenger instruction” uit het
plakboek van Gerard Casius.
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A. Deze kleine vogel die de winter doorbrengt in midden Afrika en daarna o.a. overkomt
naar ons land om te broeden, ‘maakt nog geen zomer’.
B. In welke stad of plaats werd het Vredesverdrag gesloten in begin 1945. Prins
Bernhard was bij de onderhandelingen aanwezig.
C. Bij deze veldslag in 1815 werd het Franse leger definitief verslagen. Dit was het einde
van de heerschappij van Napoleon in grote delen van Europa.
D. De eerste Amerikaanse kernonderzeeër die onder de ijskap van de Noordelijke
Poolzee voer.
E. Een koosnaam voor een vliegtuigmaker-motormonteur.
F. Een heuse oorlog tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk in 1982.
G. Een beslissing forceren.
H. Lukraak, zonder systeem of regelmaat.
I. Als je bijvoorbeeld een knikker laat vallen van een toren bij geen wind, komt deze
knikker precies loodrecht op de grond terecht en niet onder een hoek. Wie of wat
zorgt daarvoor? De ‘……………………………’!
J. Onze trouwe Lockheed Neptune, bij de MLD gepensioneerd, had deze 18 cylinder
luchtgekoelde stermotor als krachtbron.
K. Een Belgische duizendpoot. Deze vrijwilliger en voormalig bestuurslid van onze Traka
is geboren in Brussel (Belgische moeder en Nederlandse vader) en kwam in dienst
bij onze KM in 1962.
L. Duitslands eerste aanval met U-boten op Amerikaanse scheepsvaart voor de
Amerikaanse Oostkust in begin 1942. Operatie ………………………….?
M. Hoe en waar wordt het zichtbaar gemaakt als je ‘ Gedonder in de glazen’ hebt, vooral
als er een zware storm op komst is.
N. De mannen en vrouwen die de taxiënde vliegtuigen naar hun plaats dirigeerden.
O. Deze mannen en/of vrouwen heb je nodig, sterker nog, je kunt ze niet missen
om veilig te kunnen en mogen vliegen.
P. Een grootste luchtlanding operatie in sep. 1944 rondom Arnhem onder leiding van
de excentrieke Engelse veldmaarschalk Montgomery. Na 9 dagen was de situatie
hopeloos. Duidelijk ‘Een brug te ver’!
Q. Als (oud) marineman of – vrouw moet je haar ooit hebben gezien of aan geraakt.
Of je nu bij de MLD, bij de vloot of zelfs bij het ‘Korps’ hebt gediend, onder water
is een heel bijzonder spannend en interessant bedrijf!
R. Zij maken niet alleen heel dure luxe auto’s maar ook vliegtuigmotoren.
S. Zij worden altijd als eerste d.m.v. de heli-sling op een schip in nood afgezet om de
situatie op het dek te coördineren.
T. Deze heel beroemde staatsman (†) zou ooit tegen zijn secretaresse gezegd hebben,
toen hij na een bad per ongeluk poedelnaakt haar werkkamer inliep en zij met ogen
op steeltjes naar zijn geslacht staarde: “Don’t worry, the bird has flown away a long
time ago.”
U. Als je de Marinehaven Den Helder verlaat en naar open zee vaart, moet je ten alle
tijden door deze vaargeul.
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 de heer R. Calbo de
loting gewonnen. Succes!!
Ruud van Leerdam

21

Mutaties Donateurs
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). Vorig jaar zijn we explosief in
aantal gestegen. Sinds de vorige nieuwsbrief mochten we in 2019 zelfs 31
nieuwe donateurs verwelkomen. Eind van het jaar zaten we daardoor op het
magische aantal van 550 donateurs! Inmiddels zijn we in verband met het
bovenstaande weer wat gezakt (529 donateurs), maar we vertrouwen erop dat
dat weer gaat aantrekken in de loop van het jaar. De eerste 2 aanmeldingen zijn
alweer binnen.

R.G.A. Bakker
J.F. Wiesner
R.B.A.
Lichtenberg
I. Zwijnenburg
A. Czech
R. Dunki Jacobs
M. Vredeveld
G.J. Spoormaker
J. Kaauw
K. Peereboom
J. Brouwer

J.C. Roozenbeek
A. Vries
E. van Remmerden

W.A.R. Witteveen
A.A.M. Ter Veld- Beemster
W.A.G. Bombeeck

G. Roozenbeek
T.M. de Man
P. Mosselman
C.G. Verbaan
A.J. Blok
B.G. Niks-Drenth
I.J. Bosch
Wings over Holland
BV

E.F.G. van Belle
E.A. Franken
G.G.C. Jongeneelen
J.S.M. Vriend
R. Bakker
S. Boleij
P. Stegeman
H. Looff
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Poster begin jaren '50. Bron Gerard Casius
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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. Vooralsnog is dit de planning:
27 juni
27+28 juni
4 juli
28 juli
12 september
23 september

Nationale Veteranendag GECANCELD
Historisch weekend Den Helder GECANCELD
SAR Katwijk.
Rescue Vlissingen.
50-jaar vliegveld Midden-Zeeland
Veteranendag Klu.

Veteranendag
De Nederlandse Veteranendag 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.
Vorige zomer was onze
stichting voor het eerst
prominent aanwezig op de
Nationale Veteranendag
op het Malieveld.
Ondanks de tropische
omstandigheden was er
grote belangstelling.
Deze dag stond in het
teken van vredesoperaties,
in onze stand waren de
operaties waaraan de MLD heeft deelgenomen op fotopanelen weergegeven. Er
heerste een gezellige sfeer, het defilé was indrukwekkend en de Fly-Past werd
strak uitgevoerd door de voorop vliegende NH-90. Inmiddels is vernomen dat
de Nationale Veteranendag op zaterdag 27 juni NIET doorgaat, en voor de
overige activiteiten is het nog onzeker. Het verdient aanbeveling onze website
hiervoor in de gaten te houden.
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Het enthousiaste Traka-team
bestaande uit Inge Peters, Wilfred
Muilwijk, Ali Vrijburg en Peter
Kampmeinert

Staat het al in uw agenda:
Donateursdag 2020
Woensdag 7 oktober
Voor ontmoetingen, lezingen, drankjes, blauwe hap en
vooral……bijpraten!
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De eerste deklanding op een marinefregat.
Welke vlieger heeft eigenlijk de eerste deklanding op een kleiner marineschip
dan de Karel Doorman uitgevoerd?
Hiervoor moeten we terug naar Nederlands Nieuw-Guinea (NNG). Eind jaren
‘50 vervulden drie oude torpedojagers uit WO II afwisselend een belangrijke
rol in de maritieme verdediging van NNG. In verband hiermee werd op Hr.Ms.
Piet Hein, Kortenaer en Evertsen rond 1957 een primitief helikopterdek
aangebracht. Op dat moment beschikte de marine echter nog niet over lichte
helikopters, maar misschien werd er toen al rekening gehouden met de aanschaf
van Agusta Bell’s, en bovendien waren er ook Alouette II helikopters van de
KLu in NNG aanwezig.
Hr.Ms. Piet Hein diende tussen 1958 - 1961 in NNG en de Kortenaer van 1960
- 1962. De Evertsen vervulde twee termen: van 1958 - 1960 en van 1961 - 1962.
Zowel de Kortenaer als de Evertsen vervulden een belangrijke rol in Nederlands
tot nog toe laatste “zeeslag” bij de Vlakke Hoek. In samenwerking met de
Nepfighter van “Moek” (LTZ1 Moekardanoe) wist hij een Indonesische Dakota
neer te halen (zie ook het artikel over Idzerda). Bij terugkeer in Nederland
werden deze schepen verschroot.
Hoewel dus nog niet kon worden beschikt over de pas in 1962 geleverde Agusta
Bell’s is er wel degelijk toch een aantal keer gebruik gemaakt van de
helikopterdekken. Op 31 aug.
1959
maakte
de
oudluchtmachtvlieger
Frans
Nobels met een Bell 47D van
World Wide Helikopters een
landing op de Evertsen om de
scheepsarts op te pikken
wegens een compassionate
leavecase. Daarmee was hij de
eerste
vlieger
die
een
deklanding maakte op een
marinefregat! Wat later hebben
ook Alouette II’s van de KLu
een deklanding gemaakt op de
Evertsen.
Frans Nobels landde op 31 aug. 1959 met een Bell op
(Gerard Casius/AvD)
Hr. Ms. Evertsen om de scheepsarts op te pikken
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Samenstelling bestuur Stichting Vrienden
van de Traditiekamer MLD
Voorzitter:

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

Secretaris:

W. (Wilfred) F.C. Muilwijk - KTZ b.d.

Penningmeester:

I. (Inge) K. Peters-Prey -LTZ2 b.d.

Lid:

J. (Hans) H.G. Rekveld - LTZT2 b.d.
H.(Henry) G. Jongeleen - KLTZ b.d.

____________________________________________________________

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.

____________________________________________________________
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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@hetnl
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