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Een druilerige en mistige woensdagochtend, 42 vrijwilligers van het Marinemuseum 

verzamelen zich bij en in de blauwe barakken van de traditiekamer op het terrein van 

Den Helder Airport ofwel het maritiem vliegveld de Kooy. 

 

Het vliegveld werd op 7 oktober 1918 opgericht als Marine Vliegkamp de Kooy en heeft 

eigenlijk vanaf het begin van de luchtvaartgeschiedenis alle ontwikkelingen in de 

luchtvaart meegemaakt, vooral op het gebied van maritieme activiteiten. 

In 1968 werd reeds aandacht besteed aan het vijftigjarig bestaan van het vliegveld met 

de oprichting en onthulling van een monument door viceadmiraal jhr. W.C.M. de Jonge 

van Ellemeet. 

 

De bezoekers worden in de grote vergaderzaal van de traditiekamer verwelkomd met een 

kopje koffie of thee en mogen plaatsnemen aan de zeer lange vergadertafel die voorheen 

werd gebruikt als vergadertafel op vliegkamp Valkenburg en waaraan in de hoogtijdagen 

van het vliegveld diverse hoogwaardigheidsbekleders en leden van het koninklijk huis 

hebben plaatsgenomen. 

 

 



Foto: Frits Rohling 

 

Wilfred Muilwijk heet de vrijwilligers van het Marinemuseum van harte welkom en na een 

paar huishoudelijke mededelingen vertelt hij over het ontstaan en het bestaan van de 

traditiekamer sinds 1969.  

 
Wilfred Muilwijk 

 

 

Het initiatief werd 50 jaar geleden genomen door Luitenant ter Zee René Blom met het 

verzamelde expositiemateriaal dat hem door diverse enthousiaste privépersonen en 

instellingen, die de luchtvaarthistorie in ere willen houden, ter hand werd gesteld. 

 

Zowel in de “Kramer” hal als in de “Vreede” hal wordt de geschiedenis van de MLD en de 

technische ontwikkelingen door de jaren heen op een overzichtelijke wijze tentoongesteld 

en uitgelegd, zeker wanneer dit gebeurt onder begeleiding van een van de vrijwilligers 

die de verhalen uit “Tempo Doeloe” nog met verve aan de bezoekers kan overbrengen. 

 



 
Uitleg van Ferry Gongrijp aan redacteur Tom Geiger 

 

 

 
Lynx met torpedo 



 

 

 
Magnetic Detector van de Lynx 

 
 

 

 



 

 

 
Pieter Dourlein 

Ridder der 4e Klasse MWO 

6 oktober 1950  

 

 
 



 
 

Redacteur Tom Geiger in de cockpit van een Neptune 

 

 

 

 

Om de geschiedenis volledig tot je door te laten dringen kom je ogen en oren tekort en 

vliegt de tijd voorbij.  

Niettemin kunnen we spreken van een zeer geslaagd bezoek aan de Traditiekamer van 

de MLD dat werd afgerond met de ons bekende rijsttafel in het restaurant van het 

vliegkamp. 

 


