Nieuwsbrief 2022

Van de voorzitter
Het kan verkeren……..
Denk je alles redelijk voor elkaar te hebben, breekt er opeens een pandemie
uit, blijkt onze overheid op verschillende dossiers maar wat aangeklooid te
hebben en breekt er een oorlog uit aan de rand van Europa. Waardoor
onder andere het door velen van ons zo verafschuwde gretig geïnde
vredesdividend in een schril daglicht komt te staan. Hoe zat het ook alweer
met al die overbodige onderdelen van de krijgsmacht, waaronder
MVKValkenburg en de voor veel geld gemoderniseerde Orions?
Evenals “Poetler” bleek ook Covid een onvoorspelbare factor, zodat ook
vorig najaar geen donateursdag kon worden gehouden. Reden te meer om
die het afgelopen voorjaar te organiseren onder het motto “hebben is
hebben”. En daarom ontvangt u deze Nieuwsbrief een paar maanden later
dan gebruikelijk zodat het onderling contact gelijkmatig wordt gespreid.
Want ondanks onze mooie altijd actuele website wordt de jaarlijkse
Nieuwsbrief in de brievenbus door velen toch nog steeds gewaardeerd.
Laten we trouwens oppassen niet alles te bekijken met de blik van de
“angry old men” uit de muppetshow maar ook onze zegeningen tellen. Om
te beginnen bij die van onze gezondheid die over het algemeen veel beter
is dan die van onze grootouders en zelfs ouders. Waardoor onze generatie
veel langer deel kan nemen aan het maatschappelijk proces, en ook na
FLO/pensioen nog jarenlang een nuttige bijdrage kan leveren als
vrijwilliger bij allerlei organisaties. Zoals bij onze Traditiekamer! Maar het
blijft zaak om ons van nieuwe aanwas te verzekeren van jonge FLO-ers en
gepensioneerden, want ook ons vrijwilligersbestand vergrijst met het
verstrijken der jaren. Onlangs namen wij afscheid van Ferry Gonggrijp,
Gerard Oukes en Ruud van Leerdam die allen jarenlang hielpen bij de
instandhouding van onze collectie, rondleidingen en de presentatie bij
evenementen. Dat het helaas ook anders gaat beseften wij ons vorig jaar
met het plotselinge overlijden van onze immer opgewekte collega Piet
Langedijk. Mede door het gebruik van de Traditiekamer bij ceremonies
door het DHC komt ons MLD-museum over het voetlicht bij onze jongere
generatie, en ook bij het uitrouleren wijst de chef d’équipage (tevens
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stafadjudant MLD) hen op onze activiteiten. Onlangs kreeg een van deze
uitrouleerders als afscheidscadeau door zijn collega’s zelfs het
donateurschap aangeboden! Mocht u ervoor voelen ook een bijdrage te
leveren schroomt u dan niet contact met het bestuur of een van de u
bekende vrijwilligers op te nemen!
Ook het afgelopen jaar is er ondanks de beperkingen van Covid weer het
nodige gebeurd, zowel intern als extern. Zo voerden wij op voorstel van de
C-DHC een informatief gesprek met onze tegenhangers van de
traditiekamer te Gilze-Rijen over de organisatie, financiering en
activiteiten van onze organisatie. Met de vliegbasis Gilze-Rijen heeft de
MLD van oudsher een sterke band, denk aan de vliegopleidingen. En een
van de naoorlogse commandanten was KTZV de Bruijn, een van mijn
MLD-helden (zie verderop).
Het zal echter niet eenvoudig worden om daar een vergelijkbare organisatie
op te zetten, al zal het aan de steun van het DHC – dat ons ook zeer
welgezind is - niet liggen. En evenmin aan die van ons, met name wat
betreft de bestuurlijke opzet. Maar een onmisbaar fundament daarbij is
toch de steun die onze traditiekamer krijgt van de ruim 500 donateurs.
Maar waar een wil is (en een paar enthousiastelingen die daar hun
schouders onder willen zetten!) is een weg: in 1994 richtte Bobby de Wit van wie ik de voorzittershamer na mijn FLO in 2004 mocht overnemen –
de stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD op, met een bescheiden
startkapitaaltje dat was overgebleven van de viering van 75 jaar MLD, de
huidige Vreedehal, een handjevol vrijwilligers en enige tientallen
donateurs. Ok, waar een wil is…………maar zonder het nodige draagvlak
(donateurs), stuwkracht en initiatieven (bestuur) en handjes (vrijwilligers)
is dat niet mogelijk.
Bij de jaarlijkse herdenking vorig jaar van de Slag in de Javazee in de
Kloosterkerk te Den Haag is voorgesteld dit jaar ook eens aandacht te
schenken aan de ramp te Broome, die daarvan een direct gevolg was.
Bij deze slag op 27 feb 1942 verloren meer dan duizend opvarenden van
het geallieerde eskader onder bevel van SBN Karel Doorman het leven.
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Hierna lag Java open voor de Japanse invasievloot. Admiraal Helfrich gaf
opdracht tot evacuatie van de marine uit de Indische archipel. De
resterende vlooteenheden weken uit naar Ceylon, de MLD-eenheden
moesten uitwijken naar Australië, waarbij het in de paniek (om geen onrust
te wekken waren er geen evacuatieplannen voorbereid!) werd toegestaan
zoveel mogelijk gezinsleden aan boord van de vliegboten (Dorniers en
Catalina’s) mee te nemen.
Na aankomst op de rede van Broome op 2 maart konden de vliegboten de
inzittenden door de lage waterstand niet direct afzetten aan de wal en
moest aan boord worden overnacht. De volgende ochtend (3 maart), vlak
voordat de debarkatie met sloepen zou beginnen, werden de vliegboten
aangevallen door een groep Japanse jagers. Er brak een waar inferno uit
doordat de weglekkende vliegtuigbrandstof onmiddellijk vlamvatte. Van
de naar schatting 140 inzittenden aan boord van de MLD-vliegboten
werden er 57 gedood en werden er 19 gewonden in het hospitaal
opgenomen. Een waar drama waarbij de overlevenden niet zelden een of
meer familieleden verloren. Een drietal overlevenden van deze ramp waren
prominent aanwezig bij deze herdenking: Theo Doorman (zoon van de
eskadercommandant, die als vijfjarige jongen samen met zijn moeder werd
gered), KTZT b.d. David Sjerp, die als baby de ramp overleefde samen met
zijn ouders (zijn vader was vlieger). En tot slot Josine van Aggelen die als
klein meisje haar beide ouders verloor (haar vader was
boordwerktuigkundige) en nadien spontaan werd geadopteerd door het
gezin van vlieger de Bruijn. Deze laatste kreeg later de bijnaam “stalen
Hein”, mede omdat hij als CMLD in NNG in 1959 de moed had om de
Martin Mariners definitief aan de grond te zetten wegens de vele dodelijke
ongevallen. Over Josines herinneringen heeft Kees Leebeek een aardig
artikel geschreven, dat u aantreft in deze nieuwsbrief. Ook op tv werd door
de EO aan Josines dramatische verhaal aandacht besteed (nog steeds te
zien op NPO plus, Muzikale Tour van de vrijheid, 6 mei 18.30 u).
Zulke geslaagde acties motiveren ons om door te gaan met het verwijzen
naar het roemruchte erfgoed van de MLD: opdat wij niet vergeten op wiens
schouders wij hebben voortgebouwd.
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19 juli j.l. was het trouwens alweer twee jaar geleden dat twee jonge MLDcollega’s nabij Aruba om het leven kwamen bij een noodlottig ongeval met
hun NH90-boordhelikopter. Wij denken erover na hoe we hieraan in de
Traditiekamer blijvend aandacht kunnen schenken aan de hand van een
aantal (onder)delen van het geborgen wrak.
Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over onze activiteiten, ook over wat
er allemaal gebeurt achter de schermen. Daarover heeft Wilfred Muilwijk
een en ander geschreven. Ferry Gonggrijp (wie kent hem niet?) is
geïnterviewd door Inge Peters en haar partner Hans legt ons in een
notendop helder uiteen hoe het (eenzijdige) onderzoek naar de mogelijke
geweldsmisdrijven in NOI na WO II is verlopen, het zgn. Meerjarig
Onderzoek Indië. Kortom, voor elk wat wils.
Nu de volgorde van donateursdag in het najaar en nieuwsbrief in de zomer
door Covid noodgedwongen is “gebalkt” is besloten deze cyclus voorlopig
aan te houden zodat de eerstvolgende donateursdag wederom in het
vroege voorjaar wordt gehouden, namelijk op woensdag 29 maart 2023
en de nieuwsbrief in het najaar zal verschijnen.
Mede namens alle vrijwilligers wens ik u allen een mooie nazomer toe in
goede gezondheid!
Anne van Dijk
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Broome, de ramp die Josine van Aggelen overleefde.
De ondergang van het geallieerde marineeskader in de Javazee op 27 februari 1942
betekende tevens het einde van de geallieerde
strijd ter zee tegen de overmachtige Japanse
vloot. Het geallieerde opperbevel werd
opgeheven en admiraal Helfrich kreeg van de
gouverneur-generaal opdracht tot evacuatie
van de Marine uit de Indische archipel. De
waarnemend
commandant
van
de
marineluchtvaartdienst (CMLD) kapitein ter
zee Hendrikse verordonneerde de MLDJosine van Aggelen
eenheden, die op diverse schuilplaatsen op
Oost-Java gevechtsgereed lagen, uit te wijken naar Australië. Voor zover
mogelijk mochten familieleden worden meegenomen.
Op 2 maart 1942 kwam Josines vader,
sergeantvliegtuigmaker
J.G.
van
Aggelen, meccano op de Catalina Y-59,
onverwacht bij hun huis voorrijden.
Haar moeder en Josine moesten snel
instappen en ze reden weg met
vermoedelijk alleen wat snel bij elkaar
gegriste bagage. De hond werd tot haar
De familie van Aggelen in 1941
grote verdriet achtergelaten. Van de
autorit kan Josine - een meisje van 6 jaar - zich weinig herinneren. Ze reden
door de bergen naar de zuidkant van Java, naar een meertje bij Toeloeng
Agoeng waar vier Catalina vliegboten met hun staart over de oever
gereedlagen. Via de staart en de mitrailleurkoepel werden ze in de vliegboot
Y-59 geholpen, die al behoorlijk was volgepropt met mensen. Net voor
zonsondergang stegen ze op richting Australië. Het was donker en uit het
raampje zag Josine de maan en de mooie kustlijn. Van de landing in de
Roebuckbaai bij Broome weet ze zich niets meer te herinneren. De vliegboot
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lag achter de dreg behoorlijk te dobberen waardoor veel mensen zeeziek
werden.
Aan het begin van de volgende ochtend (3 maart) brak ineens de hel los toen
Japanse Zero-jachtvliegtuigen in duikvlucht op hen schoten. Mensen aan
boord raakten in paniek door het lawaai en de inslaande mitrailleurkogels.
De herinneringen van Josine aan haar ouders tijdens de aanval zijn
fragmentarisch. Haar moeder hielp mensen om bij de blisters (de grote ronde
uitkijkkoepels) uit de vliegboot in zee te springen. Haar vader had in de
geschutskoepel gezeten om de 20 mm mitrailleur te bedienen en kwam naar
beneden waar hij achter haar neerknielde en zich over haar heen boog. Ze
waren maar even samen, toen hij plotseling in elkaar zakte........vrijwel
meteen daarna raakte Josine van de wereld. Ze kwam pas weer bij haar
positieven toen ze in zee lag naast haar moeder die in het water wegzonk.
Josine probeerde haar nog bij haar schouderbanden omhoog te houden, maar
ze was te zwaar en ze moest haar moeder noodgedwongen loslaten. Voor
haar gevoel zwom ze heel lang alleen en begon te beseffen dat ze nu geen
vader en moeder meer had. Maar ze was niet bang al was het door de golfslag
erg moeilijk om haar hoofd boven water te houden. Gelukkig kon ze
zwemmen (diploma A).
Tijdens het zwemmen pakte ze af en toe naar haar oor dat erg pijn deed en
vouwde zo nu en dan haar handen samen om een schietgebedje te doen,
waarin ze smeekte om een goede nieuwe vader en moeder en liefst ook een
broertje. Om zich heen zag ze mensen in zee drijven met opgeblazen
gezichten, heel eng. Op een gegeven moment kwam er een man bij haar
zwemmen die haar te hulp schoot. Later zou blijken dat dit een Aboriginal
was - Charles d’Antoine - die werkzaam was bij het tanken van brandstof in
vliegtuigen. Hij was snel te water gegaan om hulp te bieden aan de talloze
mensen die door de aanval in moeilijkheden waren gekomen. Op de
nadering van Japanse vliegtuigen duwde hij Josine steeds onder water om
haar te beschermen tegen de mitrailleurbeschieting van de drenkelingen.
Josine - onwetend van het feit dat dit haar leven redde - kon dat niet erg
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waarderen en hield er nog jarenlang angsten aan over. Dit trauma werd nog
versterkt door het zien wegzinken van haar moeder, kort daarvoor.
Na ongeveer twee uren in het water te hebben gelegen kwamen er mensen
met bootjes van de wal die drenkelingen oppikten. Ook Josine werd aan
boord gehesen. Ze kwam naakt aan; wie haar kleren in zee had uitgedaan
kan ze zich niet herinneren, maar ze veronderstelt dat ze zijn uitgedaan
omdat de natte kleding te zwaar werd in het water. Ze kwam uiteindelijk
terecht in het ziekenhuis waar ze in een bed werd gelegd met een jongen. Ze
herinnert zich nog scherp dat het dak van het ziekenhuis stuk was. Op het
bed naast haar zag ze hoe een man zittend werd geopereerd aan zijn rug om
een kogel te verwijderen. De milicien-sergeant zeewaarnemer H.M. Juta, die
acht maanden daarvoor nog stuurman op de Grote Handelsvaart was en in
zijn opleiding een medische stage had gedaan, had zijn hulp aangeboden aan
de artsen voor het behandelen van de lichtgewonden. Hij trof de zesjarige
Josine van Aggelen aan met een bloederige lap tegen haar oor. Hij verbond
de wond en stelde vast dat een mitrailleurkogel zich rakelings langs haar
hoofd door de oorschelp had geboord. In het bed ernaast lag de 6-jarige zoon
van mevrouw Doorman die zich met hem bezighield. Zij waarschuwde Juta
fluisterend dat Josine haar beide ouders had verloren. Toen hij haar uit het
bed tilde en zag dat ze naakt was raapte hij een met bont gevoerd Amerikaans
vliegjack van de grond op, wikkelde Josine daarin en bracht haar naar het
vliegveld waar een troepenvliegtuig klaarstond om te vertrekken naar Perth.
Hij legde haar in de schaduw van een grote vliegveldwals en informeerde bij
enkele vrouwen en kinderen die naar het vliegtuig liepen of iemand
voorlopig de zorg voor dit meisje op zich zou willen nemen. Een dame die
zich bekendmaakte als mevrouw Henne de Bruijn, met twee jongens aan de
hand, was hiertoe onmiddellijk bereid. Zij verklaarde dat zij voorlopig voor
dit meisje zou zorgen want ze had altijd al een dochter willen hebben. Josine
ging met mevrouw de Bruijn aan boord en vertrok. Aangekomen in Perth
stapten ze over op een vliegtuig naar Melbourne, dat ook gewonden
vervoerde die helemaal in het verband zaten. In Melbourne ontmoette Josine

7

Josine met haar twee nieuwe broertjes

na enige tijd voor het eerst haar nieuwe (stief)vader Aad de Bruijn waarmee
ze direct een klik had. Vanaf dat moment beschouwde Josine Aad en Henne
de Bruijn als haar nieuwe pappa en mamma. Dit werd later formeel
bekrachtigd door de Consul-Generaal te Sydney.
Josines biologische ouders zijn aanvankelijk in Broome apart van elkaar
begraven, omdat de voornamen en de meisjesnaam van haar moeder toen
nog niet bekend waren. Later werden ze bij elkaar herbegraven op het
ereveld te Perth. Onderzoek van het Rode kruis leidde na enige tijd tot het
terugvinden van Josines overige familieleden in Nederland. Ook werd de
familie Taekema (een collega van haar vader) in Nederland gelokaliseerd,
Josines door haar eigen ouders voorziene adoptieouders. Het was anders
gelopen en men liet het zo…...
Van de naar schatting 140 inzittenden aan boord van de MLD-vliegboten
werden er in totaal 57 gedood of vermist en 19 gewonden werden
opgenomen in het hospitaal.
Kees Leebeek
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Het Meerjarig Onderzoek Indië
Op 17 februari j.l. werden de eindresultaten van het Meerjarig Onderzoek
Indië (Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in NederlandsIndië 1945-1950) bekend gemaakt. Een onderzoek dat door meer dan 29
onderzoekers onder leiding van de 3 onderzoeksinstituten NIOD, KITLV en
NIMH in de afgelopen 4,5 jaar is uitgevoerd. Aanleiding voor dit onderzoek
was het spraakmakende boek ‘De brandende kampongs van Generaal
Spoor’ van Remy Limpach. In zijn boek constateert Limpach dat gedurende
de periode 1945-1950 sprake zou zijn van systematisch extreem geweld en
niet zoals het regeringsstandpunt in deze, slechts sprake is van incidentele
excessen. Wel geeft Limpach aan dat het overgrote deel van de Nederlandse
militairen schone handen heeft. Hierbij werden echter geen aantallen of
percentages genoemd waardoor dit direct aanleiding was voor speculaties.
Dit boek en de reactie van de leden van de Tweede kamer, was aanleiding
voor de regering financiële middelen beschikbaar te stellen aan de 3
onderzoeksinstituten om een onderzoek uit te voeren naar het geweld in deze
periode van beide zijden en vooral ook naar de oorzaak en de
verantwoordelijkheid van dit geweld.
Het project werd uiteindelijk in 12 onderwerpen opgedeeld, die
samengevat de eindstudie zouden vormen. Dit Slotwerk is op 17 februari j.l.
gepresenteerd. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp werd, naast de
Wetenschappelijke
Advies
Commissie,
een
Maatschappelijke
Klankbordgroep ingesteld. In deze Klankbordgroep waren 7
maatschappelijke instanties vertegenwoordigd die een relatie hebben met
voormalig Nederlands-Indië, zoals KNIL-militairen, veteranen, Molukkers
etc. Namens het Veteranen Platform (de vertegenwoordiger van de
Nederlandse veteranen) heb ik samen met mijn collega Leen Noordzij 4,5
jaar deel uitgemaakt van deze Klankbordgroep. Wij zagen het als onze
belangrijkste taak dat onze veteranen niet onnodig beschadigd zouden
worden door dit onderzoek.
De eerste 3 jaar van het onderzoek werd de Klankbordgroep vooral
procedureel bijgepraat. Pas in het laatste jaar kregen we via workshops en
seminars met de onderzoekers, hun bevindingen te horen. Hierbij vroegen
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we ons steeds af of deze bevindingen ook volledig waren en vooral op welke
wijze deze verwoord zouden worden in de eindpublicaties. Pas in de
voorlaatste bijeenkomst kregen we de
titel van het Slotwerk te horen: ‘Over de
grens, Nederlands extreem geweld in de
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog
1945-1949’. Een titel waar alle
vertegenwoordigers van de Klankbordgroep fel tegen protesteerden. Want deze
titel van het Slotwerk gaf direct een
ongenuanceerd standpunt weer en zou
hard aankomen bij alle veteranen. Een
vraagteken achter deze titel zou al
genuanceerder zijn geweest. Ondanks al
onze argumenten bleef de projectleiding
volharden in het gebruik van deze titel,
heel erg triest.
De leden van de Klankbordgroep kregen de gelegenheid om de
laatste drukproef te lezen. Hier hebben Leen en ik gebruik van gemaakt,
waarbij wij 3 dagen bezig zijn geweest het Slotwerk van 518 pagina’s
grondig door te nemen. Dit gaf ons de gelegenheid namens het Veteranen
Platform een verklaring op te stellen en deze direct na het openbaar worden
van het Slotwerk uit te geven. Het Slotwerk is zoals eerder gesteld, de
samenvatting van een 11-tal eindstudies. Eindstudies die zelf al tussen de
350 en 450 pagina’s beslaan. Als daarnaast de samenvattingen van deze
eindstudies nogmaals samen worden gevat in een eindbevinding dan kan
iedereen zich voorstellen dat elke nuancering verloren is gegaan. Zeker als
je als onderzoeker met alle geweld wilt aantonen dat de Nederlandse
krijgsmacht structureel extreem geweld heeft toegepast. Ik zal niet het
gehele Slotwerk gaan behandelen, maar de meest in het oog springende
zaken zijn:
- De onderzoekers hebben zich alleen gericht op het Nederlandse geweld,
terwijl juist de regeringsbrief aangeeft dat ook het geweld van
Indonesische zijde belicht moest worden. Niet alleen gedurende de
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Bersiap periode, maar gedurende de gehele periode van 1945-1950. Door
het Indonesische extreme geweld niet mee te nemen wordt een zeer
eenzijdig beeld geschetst.
- Dat er extreem geweld is gepleegd door de Nederlanders wordt niet
ontkend, zeker niet door de eenheden die dit ook daadwerkelijk hebben
gepleegd. Echter de onderzoekers hebben niet kunnen aantonen hoe groot
en door welke eenheden dit structurele extreme geweld is gepleegd. Zij
komen niet verder dan te stellen dat vooral de Inlichtingendiensten
structureel extreem geweld hebben gebruikt. Dit was echter reeds bekend
en als zodanig beschreven in het boek van Remy Limpach en vele andere
studies. M.a.w. niets nieuws.
- De onderzoekers geven aan dat de krijgsmacht als instrument structureel
extreem geweld heeft toegepast. Zij kunnen dit zoals gezegd niet
onderbouwen, hoeveel en in welke mate. In interviews na 17 februari
wordt door de 3 directeuren steeds aangegeven dat het niet de veteranen
zijn die hier beschuldigd worden, maar de krijgsmacht als instrument.
Klinkt heel mooi, maar de veteranen zijn de krijgsmacht, dus hiermee
worden alle veteranen wel degelijk beschuldigd van structureel extreem
geweld. De verfijning die wel door Remy Limpach werd aangegeven (het
overgrote deel van de veteranen heeft schone handen) ontbreekt in het
eindrapport volledig.
- De onderzoekers leggen de schuld voor het geweld bij de hogere
legerleiding, het bestuur in Batavia, de politici in Nederlanden en vooral
de toenmalige regering. Dit wordt ook uitgebreid beschreven, maar dit
wordt niet door de media opgepakt. Het bekt gewoon lekkerder ‘De
Krijgsmacht heeft de schuld’.
- Ook wordt uitgebreid beschreven waarom deze oorlog (sommige mensen
blijven ontkennen dat dit een oorlog is geweest en zien het als interne
strubbelingen) zo gewelddadig is geweest: te weinig troepen voor het
controleren van een te groot gebied, onvoldoende training, te onervaren
kader, etc. Maar ook dit valt bijna weg door de wijze van samenvatten en
wordt niet tot nauwelijks opgepakt door de media.
Is het dan een slecht onderzoek geweest? Ik denk het niet, maar door de
gekozen insteek wordt de nadruk gelegd op het Nederlandse geweld. Door
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het Indonesische geweld slechts zijdelings te benoemen ontbreekt m.i. elke
vergelijking, waardoor het evenwicht verloren is gegaan. Eind mei zijn er
ronde-tafel gesprekken met de leden van de Tweede kamer als opmaat voor
het debat over de uitkomsten van dit onderzoek in de Tweede kamer zelf.
Hierbij hebben wij, als leden van de Maatschappelijke Klankbordgroep de
gelegenheid onze zienswijze op deze studie te verwoorden. Maar ook daarna
zal de discussie doorgaan, want ondanks de honderden boeken die over deze
periode zijn geschreven geven de onderzoekers ook nu weer aan dat
‘bepaalde aspecten nader uitgediept zouden moeten worden…..’
Hans Peters

Mutaties Donateursbestand Traka.
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). Gelukkig zijn er
altijd weer nieuwe donateurs in de vorm van ex-collega’s c.q. partners van
collega’s of anderen die onze MLD een warm hart toedragen. Sinds vorige
nieuwsbrief 2021 hebben we daarom weer 17 nieuwe donateurs mogen
verwelkomen. Ons huidig donateursbestand staat hiermee op 514.
Nieuwe donateurs:
H. Oltmans
H.J.A. van der Ham
G. Tielen
M.H.J. van der Vlugt
R.A. Baron van Hoëvell
H. Veken
R. van Vuure
D. Bruinsma
J.H.H.M. Nouwens
B. Delorme

I. Roozenbeek
P. Sijpesteijn
A. Balt
P. van Hees
R. van Hooff
D. Wurtz
S. van ‘t Veld
H.Schaap
J. Boswinkel
E. Schoute
12

Achter de schermen van de Traditiekamer
Nadat we in februari de Traditiekamer weer mochten openstellen kwam het
aantal bezoekers wat aarzelend op gang. We zijn nog lang niet op de
aantallen die we voor de Coronapandemie ontvingen maar de loop begint er
langzaam weer in te komen. Achter de schermen zijn we in de tijd van
thuiswerken echter druk bezig geweest. Waarmee?
Kortgezegd, met het structureren van de vrijwilligersorganisatie van onze
Stichting zodat ze een relevante, veilige en betrouwbare plek in de
organisatie van DHC op het MVKK vormt. Dat klinkt misschien een beetje
wollig, maar het houdt bijvoorbeeld in dat we moeten voldoen aan de
veiligheidseisen van DHC op het gebied van onderhoud van onze
vliegtuigen, gevaarlijke stoffen waaronder radioactieve-, munitie en
bedrijfshulpverlening.
Bij de realisatie van dit alles blijkt de rijke schakering van kennis op alle
gebieden van onze 30+ vrijwilligers goud waard. Die kennis is niet alleen
nodig bij de uitvoering van onze taken maar ook voor het opstellen van
voorschriften, benodigd voor die uitvoering. We hebben een hele trits
documenten gemaakt die een (klein) vliegtuigsquadron niet zou misstaan,
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ons bestand kantoorcomputers vernieuwd en een eigen BHV-organisatie
opgezet met een calamiteiten- en ontruimingsplan.
Het was mooi om te zien hoe dit alles tot stand kwam, namelijk op de
ouderwetse MLD manier van aanpakken, loyaliteit en saamhorigheid.
We bleven in die Corona-tijd ook gewoon onze functie van MLD
kenniscentrum vervullen. Via onze website en e-mail kwamen veel vragen
om informatie binnen. Veelal familieleden van oud-MLD personeel die
informatie vroegen over vroeger. Variërend van hoe is mijn familielid
omgekomen tijdens een vliegongeval tot, ik vond een oude houten propeller
op zolder van welk vliegtuig zou die afkomstig kunnen zijn? Van dat
uitzoekwerk worden we zelf ook weer wijzer, want soms komen bronnen ter
beschikking waar we zelf niet bij kunnen. Alleen een familielid kan bij het
ABP bijvoorbeeld grote personeelskaarten opvragen van hun overleden
dierbare. Vervolgens vragen ze ons hoe ze die vreemde afkortingen en codes
moeten lezen. Daarmee krijgen wij ook een dossier in handen waarmee we
het levensverhaal van een oud-MLD’er kunnen inkleuren. Hetzelfde geldt
voor het feit dat wij dankzij het nodige speurwerk in de archieven de zoon
van een matroos die zijn vader nooit heeft gekend kunnen voorlichten over
het ongeval met een Tracker, waarmee onder andere zijn vader in 1966 in
Aruba om het leven kwam.
Een ander aspect is het voortdurend up-to-date houden van de Gedenkrol ter
nagedachtenis van in dienst van de MLD omgekomen luchtvarenden. We
voegen daar niet alleen de twee jaar geleden helaas omgekomen LTZ Erwin
Warnies en LTZ Christine Martens aan toe, maar er duiken telkens toch nog
nieuwe gegevens op waardoor aanpassing noodzakelijk blijkt. Zo zijn er
bronnen opgedoken die mogelijk een ander licht werpen op de verdwijning
van Hudson V. 8981 “Soerabaia” in de vroege ochtend van 8 mei 1942 in
het zeegebied noord van Texel.
Onze beloning van dat uitzoekwerk is de grote dankbaarheid van
vragenstellers als ze duidelijkheid hebben gekregen. We proberen ze ook
altijd op de Traditiekamer te ontvangen om onze resultaten aan hen bekend
te stellen.
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We kregen het afgelopen jaar ook een grote verscheidenheid aan objecten
aangeboden. Veel vliegtuigonderdelen van de Lynx kwamen uit de
magazijnen van de Kooy, donaties van uniformen, veel luchtvaartboeken
maar ook vliegerlogboeken. Met die laatste kunnen we een mooi beeld
krijgen van een vliegerloopbaan maar ook van de operaties waaraan is
deelgenomen. Een bijzondere donatie was de overdracht van een grote
Nederlandse vlag die de kist heeft gedekt van AOOV J.B. (Hans)
Schuurman, omgekomen op 1 april 1982. Zijn echtgenote droeg op 20 april
jl. in de Traditiekamer de vlag officieel over. In de nazit konden zoveel jaar
na dato de nog levende vragen over het ongeval worden beantwoord.
Niet alle geschonken objecten kunnen tegelijkertijd worden geëxposeerd in
de hallen van de Traditiekamer, in ons depot vinden ze dan een voorlopig
plekje. In de loop der jaren was ons depot echter overvol geraakt en, eerlijk
gezegd, moesten we soms ook wel erg lang zoeken voordat we iets terug
konden vinden. Ons nieuwe digitale collectiebeheerssysteem (ZCBS)
vereiste dat we al onze objecten moesten nummeren, fotograferen, de
museale waarde vaststellen, omschrijven en aangeven waar het geplaatst is;
op welke plek in de expositie en op welke plek in het depot. U begrijpt, dat
kan pas als het depot volkomen is opgeschoond. Dat proces is nu afgerond
maar heeft ons goed van de straat gehouden. Het is een genot dat je een
bezoeker die een paar jaar geleden iets aan ons heeft geschonken, direct kunt
tonen wat we ermee hebben gedaan en waar het zich bevindt.
Het voorgaande gaat over geschonken voorwerpen, maar we krijgen ook
veel foto’s. Ook die worden op bovenstaande wijze ingenomen en zowel
analoog als digitaal verwerkt in een aparte ZCBS foto beeldbank. Probleem
is dat bij het converteren van ons analoge fotoarchief naar het ZCBS destijds
heel veel zogenaamde weduwen en wezen zijn ontstaan. Dat zijn foto’s
zonder bijschrift of bijschriften zonder foto’s. Dat weer rechtzetten is echt
monnikenwerk dat nu nog steeds onze aandacht vereist. Documenten en de
resultaten van onze research gaan in een ander digitaal archief, net zoals de
inhoud van onze bibliotheek.
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Onze vliegtuigmakers hebben ook niet stil kunnen zitten want geëxposeerde
vliegtuigen en helikopters vereisen aandacht en onderhoud. De poortwachter
Agusta Bell is van zijn sokkel gehaald en ligt gedemonteerd te wachten op
restauratie, de Grumman Tracker heeft uitvoerig onderhoud aan het
onderstel gehad en alle lampjes binnen en buiten het toestel werken weer als
vanouds. Vorige week zijn de 4 compleet gerenoveerde Lynx-rotorbladen
weer op hun oude plekje naast de hoofdingang geplaatst, geflankeerd door
twee gloednieuwe vlaggenmasten.
Tenslotte is er ook aan onze tentoonstellingsruimten gewerkt, een groot
model van een Consolidated Catalina heeft een prominente plek gekregen
en er zijn mooie fotopanelen voor de Kramerhal gemaakt. Hetzelfde team
heeft zich ook ingespannen voor het samenstellen van
tentoonstellingswanden voor de Veteranendag.
Never a dull moment dus…
Wilfred Muilwijk

We zoeken nieuwe vrijwilligers!
Bent u sinds kort met FLO en wilt u graag
actief een bijdrage leveren aan het
instandhouden van de historie van de MLD
neem dan contact op met één van de
bestuursleden.
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Coldcase-onderzoek ongeval Breguet
Atlantic V-257

Velen herinneren zich vast nog de commotie bij de Marpat die de ongevallen
met de Breguet Atlantic in de jaren ’70 en beginjaren ‘80 teweegbrachten.
In totaal ditchten er drie kisten, waarbij met de V-355 in 1981 – in de
reddingsfase - drie collega’s om het leven kwamen.
De eerste ditch – met de V-257, waarbij gelukkig geen slachtoffers vielen vond plaats op een prachtige zomerdag in 1973 voor de kust van Katwijk.
Vele strandgangers (waaronder de echtgenote van de tweede vlieger!) waren
hiervan getuige. Uiteindelijk werd de kist naar Den Helder gesleept voor
nader onderzoek, waarna hij jarenlang als oefenobject diende voor de
brandweer op De Kooy.
Deze voorzorgslanding was noodzakelijk wegens een in de uiterste up-stand
vastgelopen stuurboordshoogteroer doordat een bout was losgetrild in het
stangenstelsel……………….toch?
Na lezing van dit verhaal in Een Eeuw Marineluchtvaartdienst nam een van
de toenmalige onderzoekers contact op met Kees Leebeek, niet alleen een
van de auteurs maar ook een ervaren Atlantic-vlieger. De oorzaak bleek toch
wat anders in elkaar te zitten dan beschreven in de gebruikte bronnen!
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Samen met Arie van der Hout (mede-auteur met eveneens ervaring op de
Atlantic) deed Kees aanvullend onderzoek, met als resultaat een vrij
onthutsende conclusie. Over enige tijd zal hierover een artikel worden
gepubliceerd.
Maar vóór die tijd zijn zij bereid de betrokken bemanningsleden, hun familie
en andere geïnteresseerden met een presentatie persoonlijk op de hoogte te
stellen van de resultaten van hun onderzoek.
Locatie: Traditiekamer MLD
Datum: nog te bepalen, waarschijnlijk eind oktober/begin november ‘22
Opgave belangstellenden: per mail (traka@vandijksr.nl)
Na opgave krijgt u persoonlijk bericht. Ook op onze website zult u over dit
onderwerp t.z.t. meer kunnen lezen.

18

Start en landing met een Grumman Tracker aan boord
van het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman
De start: was een sensatie, de acties en handelingen aan dek, het wachten
en tellen van de seconden na die militaire groet aan de vliegdekofficier die
het groene vlaggetje met een ruk naar beneden beweegt, waarna de
machinist in de lanceercabine de knop indrukt om de ingestelde stoomdruk
op de katapult los te laten zodat de HOLD BACK breekt, de slof de
BRIDEL naar voren sleurt waar het vliegtuig aan vastzit en jij na 70 meter
of ± 3 seconden vliegt. Sommige vliegers slaakten dan ook een bronskreet.
De landing: het begon al bij de “joining”. Meestal vier vliegtuigen in
echelon-formatie op 500 voet langs de Doorman aan stuurboordzijde.
Dekhaak naar beneden, break-formatie, landing checks, snelheid tussen de
75 en 80 kts (140 km) per uur. Een aantal oproepen over de radio en na “meat
ball - props” (oranje bal in het midden van de landinsspiegel), was je
overgeleverd aan de LSO (landings signal officer) die bepaalde of je goed
opgelijnd achter dek zat met het vliegtuig in de juiste stand in de lucht en
rekening houdend met het stampen en slingeren van het schip gaf hij het
CUT teken (gas dicht) of WAVE OFF.
Met een snelheid van 140 km per uur werd dan het vliegtuig tegen het dek
gevlogen, dus niet zoals een verkeersvliegtuig zachtjes afronden want dan
miste de dekhaak de kabels die over 50 meter verdeeld waren over het
vliegdek (6 kabels). Wanneer de dekhaak een kabel pakte deed je er 2
seconden over om stil te staan. Stond je stil, stond je goed. De marshaller gaf
de tekens remmen aan, haak op, flaps op, vleugels vouwen, remmen los, vlot
taxiën naar de voorkant van het schip, vrij van de landingsbaan want de
nummer twee van de formatie was al bezig met de landing.
Motoren af, slikken, dan weer ademhalen en de adrenaline zakte weer.
Dat is in het kort, heel kort, een landing aan boord van een vliegkampschip
en dan heb ik het nog niet gehad over de checks, correcties, het vliegen, radio
procedures, dag of nacht, slecht weer of geen wind, sea state, limieten,
emergencies, enz. enz.
Fantastisch wat een baan!
Ferry Gongrijp
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Een uniform in Driebergen en een
braniekraag in Korea
Vele MLD-ers en ook nabestaanden van MLD-ers weten inmiddels dat ze
bij zolderopruimingen nooit iets mogen weggooien als dat ook maar een
beetje te maken heeft met de historie van de MLD. Boeken, logboeken,
vlaggen, kaarten en kleding worden door onze vrijwilligers altijd in dank
aanvaard. Soms belandt het item onmiddellijk in het museum, een andere
keer wordt het eerst nader onderzocht, naslagwerken gaan naar onze
bibliotheek en ook wordt een item wel eens tijdelijk opgeslagen in ons depot
om bij wisseling van de tentoonstelling weer tevoorschijn te worden
gehaald. Als we iets dubbel hebben of niet kunnen gebruiken bieden wij het
soms aan een ander museum aan. Zo zijn er vorig jaar een aantal overtollige
uniformen geschonken aan het Museum Militaire Traditie in Driebergen. Dit
museum exposeert over de geschiedenis en tradities van onze strijdkrachten.
Er worden vele originele uniformen getoond, gedragen te velde en op parade
door soldaat en generaal, van slag bij Waterloo tot en met de vredesmissies
in Irak en Afghanistan.

20

Momenteel is er in dit museum een thema-expositie over de Koninklijke
Marine en is er een wisseltentoonstelling ‘Vrouwenkorpsen bij Defensie’
waar wij ook een bijdrage voor geleverd hebben.

Daarnaast hebben we begin dit jaar de Vereniging Oud Koreastrijders blij
gemaakt met een braniekraag. Zij hadden ons al tijden terug gevraagd of we
zo’n kraag misschien over hadden en toen we opeens een extra braniekraag
binnenkregen is die aan hen verstrekt. Deze braniekraag ontbrak nog op de
pop in de vitrine van het Militair Museum in Seoul Korea. U ziet: uw
schenkingen komen altijd goed terecht, ook al is het soms heel ver weg!
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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
contact op te nemen met onze tokobeheerder via de facebookpagina
TokobeheerdertraditiekamerMLD of via e-mail:
TokobeheerdertraditiekamerMLD@gmail.com Levertijd is ongeveer een
week.
Schaalmodellen
Prijs

Verzend Incl. verz.
kosten
kosten

Hobby Boss 87236 Lynx

€ 13,00

€ 7,50

€ 20,50

Revell 04292 PB4 Y-2 Privateer
Revell 04526 Republic F-84F
Thunderstreak
Special Hobby Hawker Sea Hawk FGA
50

€ 16,50

€ 7,50

€ 24,00

€ 14,00

€ 7,50

€ 21,50

€ 21,00

€ 7,50

€ 28,50

Cyber Hobby Gloster Meteor

€ 24,00

€ 7,50

€ 31,50

Kinetic NF-5A Freedom Fighter

€ 34,00

€ 7,50

€ 41,50

Atlantis Grumman S2F Hunter Killer

€ 23,00

€ 7,50

€ 30,50

S-2A Tracker (Ned. Decals)

€ 57,00

Boeken
Dutch Profile Curtiss P-40 E/N Part 1
1942-1945
Dutch Profile Curtiss P-40 N Part 2
1945-1950

Schrijver

Prijs

€ 7,50
€ 64,50
Verzend Incl. verz.
kosten
kosten

Max Schep&Luuk Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Dutch Profile Thunderjet F84E/G

Max Schep&Luuk Boerman
Tim van Kampen&Coen vd
Heuvel&Luuk Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Dutch Profile De Indische Spitfire
Dutch Profile Fokker T.V
"Luchtkruiser"

Lico Geldhof&Luuk Boerman
Frits Gerdessen&Luuk
Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Dutch Profile Hawker Seafury

Nico Geldhof&Luuk Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Dutch Profile Lockheed L-12/212
Gerard Casius
Dutch Profile P51D/K Mustang Photo Max Schep&Tom van
File
Kampen&Luuk Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Dutch Profile TBM-Avenger
Dutch Profile Brewster B-339 C/D/23

Nico Geldhof &Luuk Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Gerard Casius&Luuk Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Dutch Profile Hawker Seahawk

G.A. Hofstra en L. Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90
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Dutch Profile Gloster Meteor T-7

N. Geldhof , L. Boerman, P.
Wolf

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Dutch Profile Fairey Firefly

N. Geldhof, L. Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Dutch Profile Neptune

N. Geldhof, L. Boerman

€ 12,00

€ 4,90

€ 16,90

Een Eeuw Marineluchtvaartdienst
Breguet Atlantic, indienst bij de MLD
1969-1984

Kees Leebeek ea

€ 39,95

€ 8,00

€ 47,95

Martin de Boer

€ 20,00

€ 8,00

€ 28,00

320 Squadron "Alle hens"

Nico Geldhof

€ 25,00

€ 8,00

€ 33,00

320 Squadron "De operaties"

Nico Geldhof

€ 57,50

€ 8,00

€ 65,50

320 Squadron "De Vliegtuigen"
De geschiedenis van MVKV Terg mij
niet

Nico Geldhof

€ 44,50

€ 8,00

€ 52,50

Marc van Alphen

€ 10,00

€ 5,00

€ 15,00

Een bevlogen avontuur

R.J. Idzerda

€ 17,50

€ 5,00

€ 22,50

Fokker D-7

Nico Geldhof

€ 40,00

€ 5,00

€ 45,00

Fokker S-14

Nico Braas ea

€ 45,00

€ 5,00

€ 50,00

Sikortsky S-51

Nico Geldhof

€ 20,00

€ 5,00

€ 25,00

NL Luchtvaart register 75 jaar

Herman Dekker

€ 19,50

€ 8,00

€ 27,50

60 Jaar Helikopters KM

W. Geneste

€ 10,00

€ 5,00

€ 15,00

Fly Right Fly Lynx

Fred Vermeer

€ 10,00

€ 5,00

€ 15,00

Logistiek Centrum Woensdrecht
Consolidated PBY-5A Catalina,
dossier X001

D. Staring

€ 5,00

€ 8,00

€ 13,00

Prudent Staal

€ 12,00

€ 5,00

€ 17,00

Martin Mariner PBM-5a

Kees Leebeek

€ 42,50

€ 8,00

€ 50,50

De Javazee campagne 75 jaar

C.Dullemond

€ 20,00

€ 5,00

€ 25,00

Cap MLD

€ 10,00

€ 2,50

€ 12,50

DVD 90 jaar vliegende marine

€ 7,50

€ 2,50

€ 10,00

Marine anker speld

€ 1,75

€ 1,00

€ 2,75

MLD speld

€ 1,75

€ 1,00

€ 2,75

TRAKA speld

€ 1,75

€ 1,00

€ 2,75

Badge: 7sqn 60 jaar

€ 6,00

€ 1,00

€ 7,00

Badge: de Kooy vierkant

€ 2,50

€ 1,00

€ 3,50

Badge: 100 MLD

€ 5,00

€ 1,00

€ 6,00

Badges diversen BVP'n (zie website)

€ 6,00

€ 1,00

€ 7,00

Diversen
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Veteranendagen en overige Activiteiten
Een aantal donateurs is er al bekend
mee: onze Traditiekamer is vaak te
vinden op diverse activiteiten. Niet
alleen om onze mooie MLDboeken en -modellen te verkopen,
maar ook voor een praatje pot over
onze MLD of over onze eigen
ervaringen. De afgelopen twee jaar
waren alle activiteiten gecanceld,
echter dit jaar stond en staat er eindelijk weer wat in de planning.
Op 25 juni zijn we weer aanwezig geweest op de Nederlandse Veteranendag
in Den Haag. Dit is een nationaal evenement waar heel Nederland haar meer
dan 103.000 veteranen bedankt die zijn
ingezet in dienst van de vrede, nu en in het
verleden. We waren, evenals in 2019, weer
prominent aanwezig op het veteranenplein
en vele oud MLD-ers (en niet alleen
veteranen!) hebben onze stand bezocht. We
hebben weer genoten van alle verhalen!
Ook bij SAR Katwijk en de Marinedagen mochten we weer een stand
bemannen, ook daar veel aanloop, veel verhalen en veel verkocht.
Mocht u dit alles gemist hebben: de komende tijd zijn we nog te bezoeken
op de volgende evenementen:
EVENEMENTEN LIJST 2022

Plaats

17-18 sept Amsterdam Aviation Collectors fair
Nieuw Vennep
26-sept Veteranendag Luchtmacht
Soesterberg
De onderstaande evenementen gaan en gingen
in 2022 niet door:
Luchtmachtdagen/Airshow Oostwold/ Historisch
Weekend Den Helder/Airshow Texel
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Uiteindelijk toch een uiensnijder
Dit keer hebben we Ferry Gonggrijp
uitgekozen voor het jaarlijkse
vrijwilligers interview. Met zijn meer
dan 11.000 vlieguren op diverse
vliegtuigtypes voor velen van ons een
bekende persoonlijkheid. Onlangs
gestopt met zijn vrijwilligerswerk, dus
hoog tijd om hem eens aan de tand te
Ferry wordt door commandant KTZ R.J.
voelen.
Hordijk gefeliciteerd met de7000ste
Een echte Nieuwedieper,
deklanding aan boord van de Hr. Ms.
Karel Doorman.
geboren in de Visbuurt, of zoals men
deze buurt vroeger noemde: de Pilo (genoemd naar de vissersbroek). Een
alleenstaande moeder en twee zussen betekende voor Ferry als oudste dat er
niet kon worden doorgeleerd, zijn wens om naar de HBS te gaan werd dus
niet gehonoreerd, de ambachtsschool werd het en zo snel mogelijk geld
verdienen. Als ‘fijnbankwerker’ kwam hij in 1955 op zijn 16 e in dienst als
matroos 3 en omdat hij kostwinner was, kreeg hij het salaris van een
gehuwde. Opleiding tot geschutmaker: eerst 9 maanden TOKM in
Amsterdam en daarna anderhalf jaar Erfprins. Vervolgens werd er gevaren,
o.a. op de Hr. Ms. Jaguar, visserij inspectie. Hier liep een commandant met
een Wing rond en werd zijn interesse voor het vliegende bedrijf geboren.
Omdat een geschutmaker gelijk werd gesteld aan Mulo-B kon Ferry een
verzoek indienen om de vliegopleiding in te mogen. Voor de commissie in
Den Haag heeft hij op de vraag ‘hoe vliegt een vliegtuig’ een dusdanig
fantastisch verhaal opgehangen dat de commissie (nadat hij de deur uit was)
bulderend onder de tafel heeft gelegen. Een fantast in hart en nieren.
Ondertussen had hij de kaderschool doorlopen en was korporaal
geworden, niet lang, want hij werd gedegradeerd! Niet omdat hij iets had
uitgehaald (althans niet dat mij verteld werd), maar omdat je de
vliegopleiding niet in mocht als je gegradueerd en/of getrouwd was. Op z’n
20e de vliegopleiding in, de Harvard buiten de poort van Gilze was het eerste
vliegtuig dat hij in zijn leven zag. Praktisch ingesteld als hij was, was theorie
niet echt zijn ding, als je 2 onvoldoendes had ging je eruit…en hij had er 5!
Als afscheid mocht hij mee met een T33 jetvliegtuig, waarin hij direct zelf
mocht vliegen en zelfs de landing mocht uitvoeren: praktisch ingesteld
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mannetje dus! De Luchtmacht gaf hem direct het advies om zijn ontslag bij
de KM in te dienen en als jet-vlieger aan te monsteren. Daar stak de
detachement commandant Moekardanoe echter een stokje voor: jij blijft bij
de KM en gaat even alle herexamens doen! Dankzij zijn medeklasgenoten
Boerop, Zwartz, Noordam en Heideman is hij erdoorheen gesleept.
Tijdelijk geplaatst bij Sq.9, de Fokker S11. Op deze kisten werden
o.a. de sergeant-adelborsten wegwijs gemaakt in het vliegwereldje. Die
kregen dan een briefing van een vlieger in overall, niet herkenbaar als
geschutmaker-vlieger, en die dus keurig netjes gegroet werd. Toen hij ’s
avonds naar moeder fietste, hingen er 2 ponjaards aan de kapstok, zijn zus
had vriendjes meegenomen. Hij hing zijn matrozen pet over de ponjaards en
bezorgde daarna de vriendjes een rolberoerte toen hun officiervliegerinstructeur ‘slechts’ een geschutmaker bleek te zijn. Daarna 9
maanden Curaçao voor de ASW1 opleiding bij Sq. 1, zonder Ans, maar mét
zijn maatjes uit de opleiding. Terug naar Valkenburg en vervolgens zijn
mooiste tijd: bij Sq. 4 met 8 Grumman Trackers op de Karel Doorman.
Honderd deklandingen uitgevoerd, met de Sikorsky S58 helikopters als
‘plane quard’ achter het schip. ‘Met die uiensnijders had ik helemaal niks,
alleen goed om mee te stappen’. Ze voerden onder andere onderzeebootbestrijdingsoefeningen uit:
‘We vlogen dan met 4 kisten en gooiden PDC’s2 en sonarboeien uit.
Normaal kwam dan de onderzeeboot naar boven aan het eind van
de oefening. Een keer bleek dat we de hele tijd met een Rus hadden
geoefend! Die Rus haalde daarna wel met een rubberbootje al onze
sonarboeien uit het water!’
In deze periode had hij een ‘slapie ‘die altijd zeeziek was: Ferry voerde hem
regelmatig zijn vluchtrantsoen om weer een beetje bij te komen. Als dank
werd gedurende de hele varende periode zijn vuile was gedaan en gestreken.
Na 3 jaar werd de Doorman ingewisseld voor de West. Met vrouw en
dochter met de boot (MS. De Prins der Nederlanden) naar de West,
onderweg echter schipbreuk geleden: het schip liep op de rotsen bij de
Azoren (al die zwaaiende mensen zwaaiden niet, maar waarschuwden voor
de rotsen) en zij werden met reddingsboten naar het eiland Floris gevaren en

1
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anti-submarine warfare
Practice depth charges
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daarna doorgevlogen naar Curaçao. Een niet zo leuke start van de Westperiode: ‘maar ja, je bent jong, dus je kan wel wat hebben!’
Na de VIO (vliegtuiginstructeursopleiding) op
Gilze vervolgde een plaatsing op de
Vliegen doe Rijksluchtvaartschool waar menig vlieger door
Ferry wegwijs werd gemaakt in de wereld van het
je niet
‘airways vliegen’. De KM vond op een gegeven
alleen, dat
moment dat hij toch echt weer naar de marine
doe je samen terug moest en vertelde dat hij geplaatst werd bij
de Brequet Atlantic. Na al die jaren in zijn eentje
verantwoordelijk te zijn geweest voor zijn kisten en zijn leerlingen, leek het
Ferry niets om met 9 man in een kist te moeten zitten. Er was in die tijd een
overschot aan vliegers (60 onderofficieren vliegers) dus zelfstandig werken
was er niet meer bij: dit wordt dus niks dacht hij. Op een ochtend werd hij
wakker met de woorden: I have a dream…ik ga naar de helikopters in Den
Helder! Ik wilde absoluut blijven vliegen en bovendien had ik dit nog niet
gedaan, dus een nieuwe ervaring. Na 3 maanden conversie in Deelen op de
Alouette werd het een plaatsing bij Sq. 7 op de Agusta Bell: SAR, transport,
mariniers, koninklijk huis en al heel snel instructeur vlieger. Heel veel
reddingen gedaan, o.a. noemt hij de Harold of Free Enterprise, waarbij hij
razendsnel met 5 duikers naar Oostende is gevlogen en later nog door
Koning Lodewijk van België is bedankt.
En dan de komst van de Lynx: na de BET (Boord Evaluatie
Testgroep) even vliegen bij 860 en daarna bij Sq. 7 HVIK (hoofd
vlieginstructeur de Kooy). Natuurlijk moesten met de komst van een nieuwe
kist alle boekwerken herschreven worden en moest er ondertussen gevlogen
worden: soms 300 à 400 uur per jaar en 3 x per week nachtvliegen. Een
drukke en mooie tijd, maar ook narrow escapes: eenmaal werd bij ‘hijsen
schip’ op het Marsdiep de brancard met de hijssling gegrepen door de
hoofdrotor en compleet afgezaagd. De stukken brancard vlogen in het rond,
de olie uit de buizen van de brancard besproeiden de hele voorruit en de kist
begon dusdanig te trillen dat Ferry hem op het water wilde laten landen. Heel
laagvliegend nog net een pier gehaald (het gezicht van de mecano had de
kleur van een koffiemok), hier bleek dat de schroeven van de main rotor
volledig los waren getrild en de bladen zelf behoorlijk waren gehavend.
Na al deze drukke jaren denk ik dat Ans het wel fijn vond dat de
FLO-leeftijd in zicht kwam. Jammer voor haar: Ferry kreeg het aanbod om
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na te dienen met als bonus een bevordering tot LTZ1. Men was er toen niet
echt uit hoe zijn uitmonstering zou worden: hij heeft een stuk of 5 KB’s
liggen; dan weer moesten er propellers op zijn revers, dan weer gewone
ankers, dan weer SD strepen. Was het in deze tijd dat Ferry samen met Henk
van Cittert (plus Rob van Vuuren en Maarten Poortman) een stuntteam
formeerde? Ik kan het hier niet allemaal omschrijven maar hij heeft mij met
wijde armgebaren heel duidelijk gemaakt wat voor enge stunts ze uithaalden
met de Lynx, naast elkaar en achter elkaar, uitwaaierend en bijna over de
kop…. Op een Open Dag op de Kooy werd dit stuntteam/demo-team ‘Navy
dubble’ in volle actie getoond (Ans stond bij de kijkers, ik kan me ietwat
voorstellen wat die voelde), waarna de toenmalige commandant Ostendorp
hen op het matje riep onder de woorden: ik heb genoten maar dit mag nooit
meer!! Einde van het demo-team.
Uiteindelijk was de tijd toch aangebroken dat
Ik heb
zijn pet aan de wilgen kwam te hangen, eindelijk tijd
mijn
voor Ans. Wonder boven wonder hebben ze elkaar de
diensttijd
tent niet uitgevochten na al die jaren van veel van huis
gevierd!
zijn! Er werd veel aan hem getrokken, maar hij koos
toch echt voor thuis blijven. Alleen voor het
vrijwilligerswerk bij de Traka wilde hij tijd vrijmaken:
indertijd nog met Willem Giel samen foto’s uitzoeken, daarna vaak als
stand-bemanning mee naar beurzen en vliegshows en op de Traka
rondleidingen geven. En vooral niet te vergeten: het werven van nieuwe
donateurs! Nu heeft hij ook daar een streep onder gezet. Ook Ferry wordt
immers een dagje ouder, alhoewel het enthousiasme en de liefde voor het
vliegen nog steeds van hem afspat! Aan het eind van ons gesprek benadrukt
Ferry:
‘Vliegen doe je niet alleen, dat doe je samen met de
bemanning, met hulp van de gronddiensten, niet te
vergeten de Brandweer die je ook moet groeten als
ze voorbijkomen op het platform met hun Crash
Tender en de uitstekende technische dienst die zorgt
dat je ‘s avonds weer veilig naar huis kan.’
IPP
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Donateursdag 6 april 2022
Eindelijk, eindelijk! Na twee jaar van sluitingen, beetje open, beetje dicht,
werken met corona-regels en restricties, was het op 6 april jongstleden
eindelijk zover! We mochten weer een donateursdag houden! Toen de
uitnodigingen de deur uit waren hadden we binnen twee dagen al meer dan
honderd aanmeldingen, het was duidelijk: onze donateurs stonden te
springen om elkaar weer te kunnen zien. In de week voorafgaand aan 6 april
bleek dat onze donateurs zeer ijverig aan het testen waren geslagen, velen
moesten tot hun groot verdriet afzeggen omdat de corona-test positief was
uitgevallen. Uiteindelijk waren er daarom slechts 170 mannen en vrouwen
aanwezig, een stuk minder dan het normale aantal (en tegelijkertijd
maximum) van 220 donateurs. Dit was natuurlijk jammer, maar het was
desondanks een zeer geslaagde dag. Na de koffie kregen we een presentatie
over het ongeval met de NH90 N-324, gegeven door testvlieger LTZ1
Michel P. de Koning. Na dit ernstige, maar zeer interessante verhaal,
kwamen we voor de borrel bij elkaar in de longroom en de multifunctionele
ruimte. Vele verhalen werden gedeeld en anekdotes verteld en dat ging nog
volop door bij de verrukkelijke blauwe hap en de afsluitende koffie.
Hieronder een sfeerimpressie van deze mooie dag, op onze website vindt u
nog meer foto’s.
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Opsporing verzocht.

Bovenstaande foto behoort tot de collectie foto’s die we hebben van LTZ
Boon von Ochssée. De foto is waarschijnlijk genomen in het voorjaar van
1945 toen hij diende bij het 1840 squadron aan boord van HMS Speaker,
een escort carrier. Er is ook een mogelijkheid dat deze foto is genomen aan
boord van HMS Indomitable in- of na mei 1945, hij was toen overgeplaatst
naar 1839 squadron. Vreemd is dat er geen tailhook uit is terwijl er zo te zien
wel vangkabels over het dek lopen.
We vragen ons af wat de functie is van de constructie onderaan de stuurboord
vleugel (omhoogstaande pijl). Allerlei suggesties doen de ronde: een extra
brandstoftank, een ophangconstructie voor een lanceerinstallatie of een
beschermingsconstructie van de vleugel tegen de uitlaatvlammen van
gelanceerde raketten. Op de ons bekende afbeeldingen van de Grumman
Hellcat is die niet te zien.
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Bij de neergaande en de naar rechts wijzende pijl lijken voorwerpen van het
vliegtuig af te vallen. We kunnen niet achterhalen waartoe die voorwerpen
zouden kunnen dienen. Waarschijnlijk vormen zij de reden van de
aanwezigheid in de collectie Boon von Ochssée.
Kan de lezer ons verder helpen? Mail naar: info@traditiekamermld.nl

Staat het al in uw agenda?
Donateursdag 2023
Woensdag 29 maart

Voor ontmoetingen, lezingen, drankjes, blauwe hap en
vooral……bijpraten!
Het onderwerp v.d. lezing staat nog niet vast
U hoeft zich nog niet op te geven,
u ontvangt tijdig een persoonlijke uitnodiging met details
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Boekbespreking
In de serie Dutch Profile Publications is
uitgegeven het deel “Hawker Sea Hawk”,
betreffende de eerste en enige operationele
straaljager in gebruik bij de Marine
Luchtvaartdienst.
Na een korte beschrijving van de
ontwikkeling van de Sea Hawk, wordt
stilgestaan bij het gebruik van de Sea
Hawk bij buitenlandse marines. Redelijk
uitgebreid wordt vervolgens beschreven
op welke wijze de Sea Hawk vanaf 1957
in dienst werd genomen bij de MLD en de
Dutch Profile Hawker Sea
inzet met name aan boord van de Hr. Ms.
Hawk door G.A. Hofstra en
Karel Doorman. Het boekje is rijk
L. Boerman.
geïllustreerd met kleuren en zwart-wit foto’s en getekende kleurenschema’s.
Aan het slot van het boekje wordt aangegeven welke serial-numbers in
gebruik zijn geweest en welk lot elk vliegtuig heeft ondergaan.
De tekst in het boekje (49 pagina’s) is zowel Nederlands als Engels.
Verwacht geen diepgaande technische verhandeling, daar is dit boekje ook
niet voor bestemd. Het geeft de geïnteresseerde luchtvaart enthousiast een
goed beeld van dit type vliegtuig en de inzet bij de MLD.
Dit deel, maar ook andere delen van deze serie betreffende MLDvliegtuigen, is te koop in de TOKO van de Traditiekamer voor € 12,-(exclusief verzendkosten). Geïnteresseerd en ook welke andere deeltjes te
koop zijn? Kijk dan op de website van de Traditiekamer onder TOKO.
Hans Peters
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Luchtvaart- & oorlogsmuseum Texel
Niet alleen onze Traditiekamer richt zich op de geschiedenis van de
luchtvaart, ook het Luchtvaart- & Oorlogsmuseum Texel schenkt daar veel
aandacht aan. Met name natuurlijk de invloed van de luchtvaart op Texel en
de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor dit eiland. Fascinerende
onderwerpen, waarover veel meer te vertellen is dan je in eerste instantie
zou denken.
Texel heeft een hechte band met de luchtvaart. De historie van Texel
International Airport gaat terug tot 1937, toen in polder Eierland vliegveld
De Vlijt werd geopend. De geschiedenis van de Texelse luchtvaart begint
echter niet in 1937 met het
vliegveld De Vlijt, maar gaat
terug tot zelfs ruim een eeuw
geleden. Op 21 augustus 1917
opende de Marine Luchtvaart
Dienst aan de zuidkant van het
eiland het Marinevliegkamp De
Mok voor de watervliegtuigen.
Imposant is de tentoonstelling
over de periode 1940-1945. Een centrale rol daarin speelt de Russenoorlog,
de dramatisch verlopen opstand van Georgische militairen in Duitse
krijgsdienst. Deze veranderde Texel in april 1945 in ‘Europa’s laatste
slagveld’. Uitgebreid aandacht is er daarnaast voor de Atlantikwall en de
luchtoorlog boven Texel.
Natuurlijk is dit museum niet voor iedereen vlak naast de deur, maar mocht
u het willen bezoeken, het museum is t/m 30 oktober dagelijks open van
10.00-17.00 uur. Zie voor informatie www.lomt.nl/
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Addendum Een eeuw Marineluchtvaartdienst
Op 18 augustus j.l. is het alweer vijf jaar geleden dat het eeuwfeest van de
MLD werd herdacht en het jubileumboek Een eeuw Marineluchtvaartdienst
verscheen.
Dankzij tips van lezers en voortgaand onderzoek zijn een aantal
aanvullingen en correcties beschikbaar.
In overleg met uitgever Geromy zullen de schrijvers een addendum
produceren. Meer hierover kunt u dit najaar lezen op onze website of die van
de uitgever (geromybv.nl).
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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.
info@traditiekamermld.nl

Penningmeester:

I. (Inge) K. Peters-Prey -LTZ2 b.d.
petersprey@hetnet.nl

Lid:

J. (Hans) H.G. Rekveld - LTZT2 b.d.
jhg.rekveld@quicknet.nl

Lid:

Vacature

____________________________________________________________

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@hetnet.nl
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