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Mariniers voor European Union Force in Tsjaad
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Het is maar een nachtje. Onder de mariniers die hier in de blubber en de regen moeten slapen, valt geen onvertogen woord.

“Laten zien dat je er bent”
Het irritante gezoem van een malariamug ebt weg. Het is vijf uur in de ochtend en het eerste daglicht
breekt door de donkere wolken. De Nederlandse mariniers van het Iers/Nederlandse bataljon brachten de
nacht buiten door onder een zeiltje in een modderig en nat Koukou Angarana, niet ver van de grens met
de Centraal Afrikaanse Republiek. “Laten zien dat je er bent, dat is belangrijk”, zegt pelotonscommandant,
Tekst: Monique van Rijen-Bos/Foto’s: Ruud Mol (AVDD)
eerste luitenant der mariniers William Diepeveen.
De patrouillegebieden liggen soms te ver van het basiskamp in Goz
Beida om er ’s avonds naar terug te keren. Nu wil het geval dat de
regentijd is aangebroken. De Vikings vormen dan een uitstekend
transportmiddel. Van die amfibische rupsvoertuigen hebben de 58
mariniers er tien meegenomen, inclusief een reserve. Bij missies
op grotere afstand van Goz Beida, rukken de mannen standaard
met vier teams uit. Tot nu toe zijn er nog wat landrovers bij. De
weersomstandigheden, met in de periode juli tot en met september
naar verwachting 250 tot ruim 300 millimeter regen, laten dat waarschijnlijk niet al te vaak meer toe. Bij het oversteken van een wadi
gaat een dergelijk voertuig vrijwel volledig kopje onder. De Vikings

daarentegen bewijzen hun enorme waarde, al spat bij iedere meter
de modder hoog op. “Dit is een supervoertuig”, zegt marinier 1
Leon Stokkel, een van de chauffeurs. “Ik ben er helemaal gelukkig
mee.”

Magschutter Kevin Cruiming in de Viking op het moment dat die nog niet is
voorzien van de gepantserde platmount.

KPLMARNS Erineu Gomes (li) en MARN 1 Warden Goedhart op sociale
patrouille in de regen.

Geen gemakkelijke missie
De EUFOR-missie speelt zich af in een gebied dat de helft van
Frankrijk beslaat. Er gebeurt van alles, maar de troepenmacht blijft
tot frustratie van Idriss Déby, de president van Tsjaad, neutraal,
onpartijdig en onafhankelijk. De regeringsleider zou liever zou zien
dat EUFOR zich aan zijn kant zou scharen. Tot nu toe bemoeiden
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Vikings steken regelmatig een wadi over.

de mariniers zich met strijdende stammen, bijvoorbeeld omdat zij
elkaar te lijf gingen in een ontheemdenkamp. Maar ook criminaliteit
en banditisme zorgen voor het nodige werk. “Het is geen makkelijke missie”, zegt detachementscommandant majoor der mariniers
Tjarko Leungen. “Rebellen stellen ons op de proef om te kijken
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De mariniers André Swarts (li) en Tim de Niet tijdens een patrouille in Kerfi.

Oog in oog met een overmacht aan rebellen in Goz Beida.

wat ze voor vlees ze in de kuip hebben.” Dominant gedrag van de
duidelijk aanwezige mariniers en de indruk makende Vikings doen
echter hun werk. Tegen alle verwachtingen in heeft het Nederlands/
Ierse bataljon weinig te duchten van rebellenorganisaties. Dat
hebben de mariniers overigens wel proefondervindelijk moeten
constateren nadat alweer enige tijd geleden UNICEF-hulpverleners
op de alarmbel drukten. “We hoorden inslagen in de buurt”, vertelt
Leungen. “Vanaf het kamp waren rookwolken boven de stad te zien.
Toen wisten we dat er rebellen zaten.” Leungens mannen snelden
naar de brandhaard op tien minuten rijden van het militaire kamp.
Even later stonden ze oog in oog met een overmacht aan rebellen
in pick-ups. De ongeveer honderdtwintig Afrikanen bleken onder
meer te beschikken over AK 47’s, ‘rocket-propelled grenades’,
zwaardere mitrailleurs, ZSU 232 afweergeschut, ‘multiple-launch
rocket-systems’ en antitankwapens. Volgens de detachementscommandant voelde iedereen ter plaatse aan dat, als er een vuurde, het
op een bloedbad zou uitlopen. “Elke marinier was zich daarvan
bewust. Kijk, dat is nou de kracht van ons korps. Heb je het over ‘op
het scherpst van de snede’, dan was het dit geval wel.”
Het mariniersoptreden duurde zeker vier uur, inclusief een héél
spannend uur waarbij de dreiging verstikkend was. Gelukkig kende
de confrontatie een bevredigende afloop. Na een intensieve uitwisseling van veelbetekenende blikken met de pelotonscommandant,
eerste luitenant der mariniers William Diepeveen, gaven de rebellen, die conflicten met EUFOR liever vermijden, de eerder gestolen
voertuigen van de hulporganisaties terug. Vervolgens evacueerden
de Nederlanders de bijna honderdvijftig belaagde en daardoor zwaar
aangeslagen weldoeners. Die verbleven vervolgens een nachtje op
de Nederlandse/Iers compound, Ciara genaamd. Daar konden ook
de mariniers weer even op adem komen.
Wat die regentijd betreft, die is volgens de statistieken in november
wel weer voorbij. Dan zit de EUFOR-missie er voor de eerste lichting
mariniers op en neemt de laatste, eveneens voor vijf maanden, de taken
over. De eerste verkenningseenheid heeft dan wel het complete gebied
in kaart gebracht en weet precies welke hulporganisaties op welke kampen zitten. Als het allemaal volgens planning gaat, loopt op 15 maart
volgend jaar de EUFOR-missie af. Dan nemen de Verenigde Naties
met MINURCAT het vervolg voor hun rekening. Uiteindelijk moet er
in Tsjaad een stabiele veilige situatie zijn, een land dat zich zelf kan
bedruipen zonder aanwezigheid van buitenlandse troepen.

Gered uit de diepte

Oefening

Internationale oefening is boost voor vertrouwen

Er geldt een passageverbod achter ‘spant 49’, de deur naar de machinekamer mag niet meer geopend worden. Slechts een paar man zijn achtergebleven om voorzichtig het luik van de ‘Dual Escape Tower’ open
te maken. Enkele liters water spoelen over de man recht onder het luik, maar dat is niets bij de 140 meter
Tekst: Barry Wijnandts/Foto’s: Peter van Bastelaar (AVDD)
zeewater die zich boven hen bevindt.

De Italianen oefenden met een ‘atmospheric diving suit’, waarmee op grote
diepte verkenningen rond een gezonken sub kunnen worden uitgevoerd.
(Foto: Matthew J. Thomas)

staat is om hier doorheen te komen en dat we bij een ongeval niet
verloren zijn, dan zie je het vertrouwen toenemen.”
Free escape
Kruisbrink doelt dan met name op de ‘free escape’. Als een onderzeeboot in ondiep water ligt, dan hebben de opvarenden de mogelijkheid om met een speciaal overlevingspak aan de onderzeeboot
te ontsnappen. Dit is een vrij spectaculaire methode waarbij de
voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen om problemen met de snel wisselende drukverschillen op het lichaam te
voorkomen. Elk bemanningslid van een onderzeeboot maakt deze
rit wel eens, maar vaak gebeurt dat in de beschermde en kunstmatige omgeving van een duiktoren in Duitsland of Engeland. Een
tiental bemanningsleden van de Dolfijn kon de ontsnapping nu
eens beoefenen in zee. Matroos 1 TD Chris de Graaf was een van
hen. “Het was een hele rare gewaarwording om in de open zee in
twaalf seconden van dertig meter naar de oppervlakte te schieten”,
zegt hij. “Je moet blijven uitademen omdat de lucht in je longen
uitzet tijdens het stijgen. Als je je adem inhoudt, dan ontploffen je
longblaasjes. Dat schijn je niet eens te voelen.”
Yellow submarine
Na een aantal free escapes in praktijk gebracht te hebben, zit het
oefenprogramma van de Dolfijn er nog niet op. Terwijl de onderzeeboot op de grond van de Zuid-Noorse fjorden ligt, zit iedereen in
de commandocentrale ontspannen te wachten op wat komen gaat.
De drills zijn inmiddels bekend en nerveus wordt men niet meer
van de koppeling tussen twee onderzeeboten. Na enige tijd klinkt
een krassende stem door de ruimte: “Echo…, echo…, echo!” Het
moederschip aan de oppervlakte, een Amerikaanse oceaansleper
van de marine, laat weten dat de Dolfijn gevonden is. Tegelijkertijd
lanceren zij hun reddingsonderzeeboot om de ‘bemanning in nood’
van de boot af te halen. Echt verlossend klinkt pas het driemaal
‘Kilo’ knarsend door de diepzee, het teken dat de Amerikaanse reddingscapsule op het luik geland is, zodat kan worden begonnen
met het wegpompen van het water in de toegangssluis tussen beide
boten. Als de luiken zijn geopend, wordt het passageverbod naar
het achterste compartiment van Hr.Ms. Dolfijn opgeheven. Door de
dual-escape-tower lijkt de gele reddingsonderzeeboot nog een heel
eind weg door de sterke perspectiefwerking van de lange gelaagde
tunnel die doorsneden wordt door een dunne lange ladder. Het
besef om op 140 meter onder de zeespiegel op de scheepshuid van
de Nederlandse onderzeeboot te staan, is tamelijk bizar. De evacués
nemen plaats op de smalle roestvast stalen bankjes langs de wand.
Achterin de capsule houdt een operator de luchtkwaliteit in de
gaten. Ook communiceert hij met ‘boven’ over de gang van zaken.
Het luik naar de Dolfijn gaat met zware vergrendelingen weer dicht
en op de monitor is te zien hoe de slurf, waar iedereen net door is
geklommen, volloopt met water. De druk wordt gelijk gemaakt met
buiten (14 bar). Dan stijgt de onderzeeboot langzaam omhoog. In
een kwartier tijd wordt hij ingepikt in de enorme kraan die vast
gelast is op het dek van de USNS Apache.
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Het overwegend heldere water van Noorwegen is net dit jaargetijde
wat minder transparant dan gewoonlijk doordat er veel algen in
het water zitten. Toch moet het een spookachtig gezicht zijn om
de zwarte onderzeeboot met de ontstoken navigatielichten op de
bodem van de zee te zien liggen. Wachtend op redding. Binnen
houdt de bemanning zich rustig. Het ‘ergste’ hebben zij inmiddels
gehad, een oefening waarbij ze 27 uur op de bodem hebben gelegen. Een oefening die volgens luitenant-ter-zee 1 Chris Kruisbrink,
commandant van Hr.Ms. Dolfijn, naar alle behoorlijkheid is verlopen. “Het is soms wat saai en vervelend voor de bemanning.
Tijdens de oefeningen moet er vooral veel gewacht worden. Maar
als bemanningsleden eenmaal hebben ervaren dat ons materieel in
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Dat er op 140 meter diepte nog iemand op de scheepshuid van
Hr.Ms. Dolfijn staat, komt niet heel vaak voor. (Foto: Barry Wijnandts)
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Internationale oefening
Veertien landen namen actief deel aan deze driejaarlijkse onderzeebootontsnappingsoefening Bold Monarch. Ook waren er waarnemers uit landen aanwezig die onderzeeboten exploiteren, als
China, Argentinië, Australië, Pakistan en India. Meest verassende
deelnemer was misschien wel Rusland. Met haar AS-34 ‘Deep
Submergence Rescue Vehicle’ was het de eerste keer dat het land
meedeed aan deze ontsnappingsoefening. Na de ramp met de
Koersk op 12 augustus 2002 is internationaal een sterk besef ontstaan dat opvarenden van onderzeeboten, los van politieke kleuren,
gered moeten kunnen worden. Ondanks het slechte imago dat
Rusland heeft opgebouwd als het gaat om zorg voor het militaire
personeel, waren de bemanningsleden van Hr.Ms. Dolfijn erg te
spreken over hun Slavische collega’s. De AS-34 wist enkele keren
te koppelen met de Nederlandse onderzeeboot om personeel heen
en weer te pendelen in de diepte. De bemanning was onverdeeld
positief over de wijze van opereren van de Russen. Korporaal TDW
Martijn Hageman stond versteld van de snelheid waarmee de opvarenden ‘gered’ werden: “Binnen vijftien minuten waren ze er. Het
was een vrij harde en snelle landing.”

De Engels-Frans-Noorse reddingsonderzeeboot. (Foto: Matthew J. Thomas)

Anti-climax
Militair wantrouwen is op dit vlak behoorlijk vervaagd tussen de
voormalige kampen van de Koude Oorlog. Politieke onwil misschien nog wel. Kapitein-luitenant-ter-zee Jeroen van Zaalen ziet in
het laatste half jaar een enorme toename in de samenwerking tussen de marines van Rusland en de NAVO-landen. “Het regelen van
hun deelname aan deze oefening was het moeilijkste. De koppeling
van de Russen met de Dolfijn was bijna een anti-climax, zo soepel
als dat liep!” Ondanks dat de politieke spanningen tussen oost en
west op het politiek-militaire gebied zo nu en dan nog wel eens
oplaaien, staat, volgens Van Zaalen, de Russische marine steeds
meer open voor samenwerking. “Dit is ook geen politiek gevoelige
samenwerking. Een ongeluk met een onderzeeboot kan iedereen
overkomen en dan is het goed dat je weet dat er waar ook ter wereld
een hulpactie kan worden georganiseerd.”
Er is een soort saamhorigheidsgevoel dat binnen de onderzeebootgemeenschap sluimerend aanwezig is. “Wereldwijd is het gevoel van
onderling meeleven met onderzeebootbemanningen er wel”, zegt
Hageman. In 2004 vond er een dodelijk ongeluk plaats aan boord
van de Canadese onderzeeboot HMCS Chicoutimi, nadat er een brand
was uitgebroken op 230 kilometer van het vaste land. “Emotioneel
grijpt zo’n verhaal wel aan”, zegt Hageman. Maar na Bold Monarch
2008 beseffen onderzeebootbemanningen dat redding en ontsnappen
mogelijk is.

De Amerikaanse reddingscapsule wordt bestuurd vanuit een
container op het moederschip. (Foto: Peter van Bastelaar)

Nog voor groot materieel op de
plaats kan zijn, kan een medisch
team per parachute worden gedropt om eerste hulp te bieden.
(Foto: Peter van Bastelaar)

Geen volgers, maar leiders
Tijdens de befaamde ‘Engelse week’ van de pré-mountainleader-opleiding rennen vijf mariniers, druipend
van het zweet, door het bergachtige landschap van de Belgische Ardennen. Een instructeur zit hen op de
hielen en geeft hen de order te stoppen. “Leg die balk neer en laat een mastworp zien!” Driftig halen de
cursisten het onafscheidelijke touwtje om hun buik los en knopen er een mastworp in. De laatste drempel
Tekst: Maartje van der Maas/Foto’s: Cees Baardman
van deze keiharde uitputtingsslag is bijna overwonnen.
De opleiding tot mountainleader staat bekend als een van de
zwaarste opleidingen in mariniersland. De cursisten worden fysiek
regelmatig tot het uiterste gedreven. Eindeloze stukken hardlopen
met balken, zandzakken of jerrycans tot de nok toe gevuld met
water. Buikspieroefeningen, opdrukken en hele dagen klimmen
op rotswanden met verschillende moeilijkheidsgraden. Naast deze
lichamelijke uitputtingsslag, worden de mariniers mentaal ook
behoorlijk uitgedaagd. Continu krijgen ze vragen op zich afgevuurd
over berggerelateerde onderwerpen, zoals de beveiliging tijdens het
rotsklimmen of de techniek van het telemarken, een speciale vorm
van alpineskiën die door de mountainleaders veel wordt gebruikt.
Naast het ‘buitenspelen’ worden de cursisten ook getraind in het
lesgeven. Elke week bereiden zij een les voor over een eigen gekozen onderwerp of een onderwerp dat hen opgedragen wordt. Dat
deze opleiding in Groot-Brittannië plaatsvindt en dus helemaal in
het Engels is, maakt het er voor de Nederlanders zeker niet gemakkelijker op. Om de mariniers optimaal voor te bereiden op deze
overzeese cursus, is de pré-mountainleader-opleiding (pré-ML) in
het leven geroepen. Sinds 1997 volgens het Engelse draaiboek en
met de Britse manier van afstraffing bij het maken van fouten.
Een klein restant
De vijf cursisten die in België tegen de rotswanden op klauteren,
zijn overgebleven uit een groep van elf. De zeven weken durende
pré-ML opleiding is in Nederland van start gegaan met een testweek, waarin de cursisten hebben laten zien dat ze over genoeg
fysieke en technische capaciteiten beschikken om aan de opleiding
te beginnen. Na deze eerste week worden ze meegenomen naar de
rotsige Ardennen, om daar hun eerste ‘bergen’ te bedwingen en aan
hun kaart- en kompaskwaliteiten te werken. Langzaam wordt zowel
de fysieke als de mentale druk opgevoerd. De mariniers krijgen
weinig slaap, leveren grote lichamelijke inspanningen en moeten
daarbij steeds het goede antwoord geven op vragen die ze van de
instructeurs krijgen. Lukt dat niet, dan word je gestraft. “Ga maar
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Om warm te worden, gaan de cursisten ‘bolderen’. O
 ngezekerd kruipen zij laag bij de grond langs de rots.
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Net zoals in Engeland, begint elke ochtend met een uurtje ochtendsport.

Zo jongens, we gaan lekker een stukje ‘canyoningen.’

op je voorpoten en druk vijftig keer op!”, schreeuwt de instructeur.
De cursisten leren op deze manier, ondanks de vermoeidheid en
de afleidende vragen, supergeconcentreerd te blijven tijdens het
klimmen en veilig te blijven werken, want zelfs de kleinste fout
kan fataal zijn en de dood tot gevolg hebben. Een cursus in verbindingen volgt, waarna de befaamde ‘Engelse week’ begint. Deze
week geldt als laatste drempel voor het vertrek naar Engeland. De
cursisten zijn nu zover gevorderd dat ze geen fouten meer mogen
maken. Doen ze dat toch, dan wordt dat zwaar afgestraft. De opleiding wordt afgesloten met computerlessen en het inschieten van de
wapens die de mariniers aan de andere kant van het Kanaal zullen
gaan gebruiken. Sergeant-majoor der mariniers John Jansen, hoofdinstructeur van de pré-ML opleiding, vertelt: “De meeste jongens
zijn in de eerste weken afgevallen doordat oude blessures zijn gaan
opspelen. Omdat ze continu fysiek bezig zijn, krijgen ze geen tijd
meer om te herstellen. Vooral kuitblessures en scheenbeenvliesontsteking steken dan vaak de kop weer op. Ze kiezen er dan vaak
zelf voor om de opleiding te verlaten en het wellicht volgend jaar
opnieuw te proberen. Ik heb goede hoop dat deze groep overblijvers
het wel tot Groot-Brittannië zal schoppen. Op de laatste dag houden
we een eindoefening en dan gaan we het zien.”

len een aantal cursisten met de ogen. Instructeur sergeant der mariniers Renée Zitter zweept de groep meteen op: “Kom op mannen,
jullie worden geen mountainvolgers, geen mountainmiddenmoten,
maar mountainleaders. In de benen!” Met een behoorlijke kuitenbijter in het zicht, zet de groep zich in beweging met de brandcard
tussen zich in. Boven aangekomen, krijgt de brandcardrace nog een
extra dimensie met een aantal volle jerrycans die meegesleept moet
worden.“Dit is goed voor de groepsdynamiek”, roept Jansen. “Laat
ze maar lekker samen ervoor zorgen dat die dingen de berg opkomen.” Toch moeten de mariniers ook individueel laten zien dat ze
het hoge fysieke niveau aankunnen. Met een balk in de nek rennen
ze trap op en trap af, drukken ze zich op en doen ze buikspieroefeningen. Degene die ogenschijnlijk nog wel wat meer kan hebben,
wordt meteen aangepakt door Zitter en Veraart. “Ga jij maar een
eindje kikkersprongen doen en ja, die balk moet mee.” Na vier uur
komt het eindpunt eindelijk in zicht. Met nog een laatste salto in de
rivier de Maas om al het zweet af te spoelen, zijn de cursisten dolblij
met de combinatie van cola en chocolade om weer op krachten te
komen.
Ondanks dat de hele groep het van begin tot einde heeft volgehouden, besluit Jansen ’s avonds met zijn team dat vier van de vijf mariniers gereed zijn om aan de overzeese mountainleader-opleiding te
beginnen.

De laatste krachtinspanning
Op de vooravond van de oefening waarmee de Engelse week afgesloten wordt, zitten de mariniers voor de cottage in het Domain de
Mozet waar ze al de hele week slapen. De camouflagepakken hangen te drogen in de tuin, het zweet is afgewassen en fris ruikend
maken ze hun burgerkleding schoon en poetsen hun kisten voor de
voorlopig laatste krachtinspanning. Vier uur lang zullen de cursisten hardlopend de bergen doorgejaagd worden, moeten ze allerlei
spullen meeslepen en verschillende spieroefeningen doen. De volgende dag hangt er een gespannen sfeer in het busje waarmee de
mariniers naar het startpunt van de oefening vervoerd worden. Als
er tijdens het uitstappen ook een brancard uit de achterklep valt, rol-

De pré-ML opleiding heeft het verkeerde imago van een selectietest
voor de mountainleader-opleiding in Groot-Brittannië. “Het gaat
helemaal niet om selecteren”, vertelt kapitein der mariniers Stefan
Mastenbroek, hoofd van de opleidingseenheid specialistische opleidingen van het Mariniers Opleidingscentrum. “Tijdens deze zeven
weken wordt er optimaal voorbereid op wat er staat te gebeuren aan de
overkant van het Kanaal zodat niemand daar voor een verrassing komt
te staan en weet waar hij aan toe is. Sinds we de opleeiding hebben
ingevoerd, is het uitvalpercentage dan ook aanzienlijk lager dan bij de
Engelse collega’s.”

Aan de andere kant van de wereld nam in juli een multinationale taakgroep van twintigduizend militairen
deel aan de oefening RIMPAC. De wateren van Hawaii vormden het decor voor een scala aan maritiem
militaire activiteiten. Nederland was vertegenwoordigd met tien ‘Very Shallow Water’ duikers en twee onderwaterrobots van de Duik- en Demonteergroep op het eiland Oahu, nabij de haven van Pearl Harbor.

Oefening

Duiken in de Stille Oceaan
Tekst: Jurriën van Kasteren/ Foto’s: Hugh E. Gentry/Reuters

Onderwaterrobot
Sinds de introductie van de onderwaterrobots bij de Duik- en
Demonteergroep (DDG) in 2005 heeft het Nederlandse VSW-team
een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Voorheen zochten duikers handmatig een gebied af op aanwezigheid van explosieven. Een
zeer arbeidsintensieve bezigheid, maar met de komst van de onderwaterrobot Remus is de wijze van opsporen revolutionair veranderd.
De Remus maakt het mogelijk om veiliger en tien keer sneller een
gebied af te zoeken. De robot lijkt op een minitorpedo, die geheel
autonoom de zeebodem afzoekt met behulp van sonarapparatuur.
Toch blijven de duikers onmisbaar, want de robot assisteert slechts
bij het opsporen van explosieven. Ze zijn nu niet langer gedwongen
urenlang op de tast mijnen op te sporen, met alle gevaren van dien.
Dankzij de onderwaterrobot is de locatie van de anti-invasiemijnen
bekend en kunnen de duikers gericht ingezet worden.
Grote ontwikkeling
Tijdens een NAVO VSW-bespreking in september 2007 constateerden de verschillende leden dat Nederland een grote ontwikkeling
doormaakt in dit specialisme. De Amerikaanse marine besloot het
Nederlandse VSW-team uit te nodigen voor de maritieme oefening

Nederland wordt door de grote
NAVO-partners erkend als
serieuze speler in dit uitdagende
zeegebied

Van Boord

Het Nederlandse VSW-team maakte deel uit van de ‘Underwater
advanced search’-taakgroep, die bestond uit duikers uit Australië,
Canada, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Nederland. De
140 militairen, acht onderwaterrobots en vier dolfijnen hadden een
gezamenlijk doel: opsporen en ruimen van de anti-invasiemijnen in
de kustzone zodat een amfibische landing uitgevoerd kan worden.
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Ook de duiker van tegenwoordig wordt steeds geavanceerder.

‘Rim of the Pacific’ (RIMPAC). RIMPAC is een tweejaarlijkse
grootschalige oefening, waaraan tijdens deze editie twintigduizend
militairen, 35 schepen, zes onderzeeboten en 150 vliegtuigen uit
tien landen aan deelnamen. Daarmee was het, volgens commandant van de Derde Vloot en gastheer van de oefening, vice-admiraal
Samuel Locklear, de grootste tweejaarlijkse maritieme oefening ter
wereld. De taakgroep was met 144 militairen slechts een kleine
component. Het Nederlandse VSW-team kwam zo in de gelegenheid om kennis te delen met de vier belangrijkste VSW-landen ter
wereld, de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Australië.
Dat Nederland werd uitgenodigd om deel te nemen aan deze oefening, betekent voor de duikers dat ze door de grote NAVO-partners
erkend worden als serieuze speler in dit uitdagende zeegebied.
RIMPAC 2008 was de laatste oefening voor een vertrouwd gezicht van
de US Navy, de USS Kitty Hawk. Dit dieselaangedreven vliegdekschip,
bekend uit de film ‘Top Gun’, maar vooral van de inzet tijdens de beide
Golfoorlogen, wordt begin 2009 uit dienst gesteld.

Evenementen
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Onder een nieuwe naam trokken de jaarlijkse open dagen van de marine weer massa’s mensen richting
de Helderse marinehaven. 180.000 Bezoekers, waaronder veel families, lieten zich vermaken en verwonderen door de mensen en het materieel van de Koninklijke Marine. De redactie ging nam een kijkje op de
Tekst: Eugène van Haaren/Foto’s: Albert Vermeulen
eerste dag. Een sfeerimpressie.

‘Zuus se die helikopters?’
Moeder komt met twee dochters helemaal uit Limburg naar de
Marinedagen en het drietal kijkt naar twee Lynx-helikopters die
een landing van de mariniers beveiligen.
Moeder: “Zuus se die helikopters?”
Dochter-1: “Ich zeen niks”
Moeder: “Kíék daan: doa!”
Dochter-2: “O joa, das waal sjiek.”

Harde wind
Moeder met zoontje die in de zon op het gras zitten te wachten
op het vervolg van een demonstratie van de mariniers.
Moeder: “O, dat is jammer. De para-dropping gaat nu niet door
vanwege de harde wind.”
Zoontje: “Anders vallen ze naar beneden hè mam?”

Jonge marinier
Zoon van ongeveer zes jaar zit verwoed te draaien aan het stuur
van een ruim vier ton zware Viking, de BvS 10,
het nieuwe pantservoertuig van de mariniers: “Maaham!”
Wegdromende moeder achter grote shield-zonnebril:
‘Ja schat?’
“Bewegen de rupsbanden al?”
Even later zit het zoontje achter een MAGmachinegeweer van een
gepantserde MercedesBenz jeep:
“Mam... ik ga die
meneer neerschieten.”
“Nou, dat is niet zo aardig van je. Zullen we zo
weer verder gaan?”

Marinedagen 2008

‘Stoer kijken Bram,
dan maak ik een foto’
Hindernisbaan
Op de hindernisbaan rennen kinderen door autobanden, kruipen onder camouflagenetten door en wordt het spectaculaire
parcours besloten met een zwaai aan een touw boven een grote
waterbak.
Een van de ouders: “We geven punten voor de mooiste duik in
het water.”

Zwaaien naar de piloot
Vader kijkt met zoontje naar een reddingsdemonstratie op het
water vanuit een Lynx-helikopter.
“Vorig jaar zwaaide de piloot nog naar je, weet je nog?”
Ongeveer vierjarig zoontje, zit knauwend op een broodje in
zijn buggy: “Hmhm.”

Snipers
Kind dat met moeder onderweg is naar de tent waar je je
gezicht kunt laten schminken stuiten op een fiks gecamoufleerde sniper van het Korps Mariniers in zijn gilly suit:
“Mam, hij beweegt!”
“Echt waar? Ik dacht dat het een boom was...”
Een ander meisje begint te huilen.
Vader: “Hij bijt niet hoor!”
“Wel! Wehééé!”
Verderop legt een opa uit wat een sniper doet:
“Dat is een scherpschutter, die doet heel geheim werk. Je moet
stoer kijken Bram, dan maak ik een foto.”

Evenementen
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Terwijl een jongetje zich inspant op de hindernisbaan, denkt een ander jongetje op de
achtergrond de slimste van klas te zijn en maakt een praatje met de hoogste leider van
de marine. (Foto: Jeroen van Zaalen)
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De nieuwste aanwinst van de marine, Hr.Ms. Johan de Witt, trekt veel
bekijks. Deze oudere meneer is er maar bij gaan zitten om de nieuwe
LPD uitvoerig te bestuderen. (Foto: Jeroen van Zaalen)

Het parachutespringen had nogal wat voeten in de aarde. Op de eerste dag kon ’s ochtends de paradropping vanwege de harde wind niet doorgaan. Op de tweede dag verliepen de twee duosprongen niet helemaal vlekkeloos. Daarna werd besloten om de
duosprongen van zondag te annuleren. Deze paradropping naast de RFA Lyme Bay trok
veel bekijks. (Foto: Femke van Egmond)

Tall Ships’
Races 2008

Van Boord

Evenementen

Achter de schermen bij…
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Statig vaart de Mexicaanse driemaster
Cuauhtémoc tussen de Helderse havenhoofden naar binnen. De marinestad
is de finishhaven van de fameuze Tall
Ships’ Races 2008 en biedt voor vier
dagen ligplaatsen aan 76 zeilschepen.
De Koninklijke Marine is hoofdsponsor
van dit sailspektakel. Deze rol uit zich
niet in de donatie van geld, maar in
kaderuimte, slaapplaatsen, transport
over weg en water, kantoorruimte en
meer dan zeshonderd toegestoken
Tekst: Maartje van der Maas
handen.

“Hè, hieroh, hier beneden, in je broekzak! Neem op dan! Ben je
doof ofzo?” De mobiele telefoon van sergeant-majoor Wout Verkuijl
en sergeant Ron Vermeulen is voorzien van een kaboutterringtone,
die de hele dag blijft gillen. De twee onderofficieren zijn werkzaam
bij het technische havenbeheer van het facilitair steunpunt Nieuwe
Haven en spelen een hoofdrol tijdens het zeilevenement. De Tall
Ships druppelen een voor een binnen en willen allemaal aangesloten worden op de walstroom, watertoevoer krijgen en hun vuil

storten. Tussendoor krijgen ze opdrachten vanuit de coördinatiepost. De stroom van een toiletgebouw opnieuw aansluiten, een kist
spullen van het ene schip naar het andere te brengen of een storing
met een aggregaat oplossen.
Verkuijl en Vermeulen scheuren van hot naar her. “Als je denkt dat
we het nu druk hebben, had je hier met de voorbereiding moeten
zijn. We zijn al drie weken bezig om de haven gereed te maken
voor de ontvangst van al die zeilschepen. Als ze eenmaal binnen

“Sommige snackstands zijn net frietfabrieken, die vreten stroom”

Terwijl Verkuijl de stroom bij het toiletgebouw aansluit...

...moet Vermeulen door een enorme plas waden om bij de verdeler te komen.

(Foto’s: Maartje van der Maas)

Van Boord

Evenementen
Kleine zeilschepen, grote dwarsgetuigde
windjammers en marineschepen in harmonie
op het Marsdiep (Foto: Simone van Es)
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Foto: Maartje van der Maas

liggen, krijgen we af een toe een storinkje binnen, maar dan loopt
het wel.”
Honderd extra vlaggemasten
De techneuten zijn verantwoordelijk voor het volledige Nieuwe
Haven-terrein. Van de Zuidpoort tot de collimatietoren tot helemaal achter duikschool de Thetis, waar de laatste Tall Ships een
beetje verstopt liggen afgemeerd. “Drie weken geleden zijn we
voor de eerste keer naar de Defensie Uitleen Organisatie (DUO) in
Garderen gereden en wat we daar allemaal vandaan hebben gehaald.
Vlaggenmasten, koelkasten, stretchers, aggregaten, je kunt het zo
gek niet bedenken of ze hebben het wel”, vertelt Vermeulen. “Er
liggen hier twintig verschillende nationaliteiten aan zeilschepen en
die willen allemaal hun vlag hijsen. Daarbij hangen er ontzettend
veel reclamevlaggen van de organisatie. Je hebt zo honderd masten
nodig en die hebben we natuurlijk niet op voorraad”, vult Verkuijl
aan. “We hebben ook extra aggregaten moeten ophalen. Sommige
van die snackstands die hier staan, zijn net frietfabrieken en die
vreten stroom. Dat kunnen wij niet zomaar leveren.” Na een aantal
ritjes naar de DUO, zijn alle benodigde spullen in huis, maar dan
moet de haven nog klaargemaakt worden. “De eerste uitdaging is
om de parkeerplaatsen voor de steigers leeg te krijgen. Al staan er
‘verboden te parkeren’-borden, toch moesten we auto’s laten wegslepen. Als dat eindelijk gelukt is, kunnen we de vier kilometer aan
dranghekken plaatsen en de folder- en omroephuisjes neerzetten.
Gelukkig krijgen we hierbij hulp van onze collega’s van transport
van het Marinebedrijf. Zij hebben een kraanwagen, anders zouden
we al die spullen nooit kunnen verplaatsen”, vertelt Vermeulen.
Gecoördineerde afvalstroom
Hiermee is het voorbereidende werk nog niet afgelopen. “Wij zijn
ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de afvalstromen”,
aldus Verkuijl. “Als die schepen hier binnenkomen, willen ze
natuurlijk allemaal hun vuil kwijt. In vier dagen lopen hier 350.000
bezoekers rond, die hun leeggegeten frietbakje ergens kwijt moe-

Tijdens de Parade of Sail zorgde de Lynx voor een spectaculaire demonstratie (Foto: Simone van Es.)

ten. We hebben tweehonderd extra grijze containers neergezet om
al die rotzooi in te dumpen. Die rijden we dan ’s avonds naar de
vuilpers en alles komt er in kleine pakketjes uit. Dan komt de grote
vuilniswagen om de rotzooi op te halen en zijn we weer gereed voor
de volgende dag.” Als alles staat volgens de planning, is de haven
gereed om de Tall Ships te ontvangen. De zeilschepen worden aangesloten, dumpen hun vuil en krijgen water. “Gister hebben we tot
half elf ’s avonds gewerkt, daarna nog een biertje gedronken en toen
het bed in, want om zes uur ’s ochtends begint het circus weer. We
zijn ’s nachts ook oproepbaar voor als een aggregaat de geest geeft”,
vertelt Vermeulen. “Nou ja, nu vier dagen ‘feest’ en dan begint de
afbraak en het opruimen. Daar zijn we ook nog wel een weekje zoet
mee.”

Na vier dagen hebben Verkuijl en Vermeulen het weer druk op de
slotdag. Zijne Hoogheid Prins Maurits van Oranje Nassau geeft vanaf
Hr.Ms. De Ruyter het startschot voor de ‘Parade of Sail’. De armada aan
zeilschepen verlaat de haven om over het Marsdiep langs de Zeedijk,
die voor deze unieke gelegenheid volgepakt staat met toeschouwers,
naar open zee te vertrekken. Verkuijl en Vermeulen kijken de schepen
stoïcijns na. “Wij gaan weer aan het werk, we hebben nog wat afvalstromen te coördineren.”

Van Boord

De Cuauhtémoc bleek ook een prachtig decor voor trouwfoto’s.
(Foto: Chris van de Berg)

Evenementen

dwarsgetuige zeilschepen. Het evenement had een druk programma. Niet alleen op nautisch gebied maar ook cultureel, sportief en
qua entertainment was er van alles te beleven. Het Marinemuseum
was gratis te bezoeken, er waren havenrondvaarten met historische
reddingsboten, op de drie verschillende podia waren optredens, er
was een spannende drakenbootrace en op de kaden waren gezellige braderieën. De marine was goed vertegenwoordigd met een
Roadshow en acte de présence van de Marinierskapel en Hr.Ms.
De Ruyter, die gedurende het hele evenement geopend was voor
publiek. Meer dan 350.000 bezoekers stapten in de auto of de trein
om dit zeilspektakel mee te maken.
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Vier dagen feest
The Tall Ships’ Races 2008 startten dit jaar in Liverpool en finishten
via het Noorse Måløy en Bergen in Den Helder. Vrijwel alle traditionele zeilopleidingsschepen uit Europa namen deel aan de wedstrijd,
maar ook uit andere werelddelen sloten windjammers zich aan.
Hieronder waren vijfenveertig ‘zwanen van de oceaan’, traditioneel

Foto: Simone van Es
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De oud-kannonneerboot Hr.Ms. Soemba, omgebouwd tot een radarinstructie schip.

De geboorte van
een dienstvak
Toen Willem van Schaik zich kort na de bevrijding in 1945 als oorlogsvrijwilliger meldde, kreeg hij bij de
keuring en selectie in Engeland te horen dat hij radio afstand peiler zou worden in de commando centrale.
Zijn verbazing was dan ook groot toen hij op zijn aannamepapieren las dat hij niet als peiler, maar als matroos in dienst kwam. Na enige uitleg bleek dat zijn vak matroos was en hij slechts een brevet kreeg voor
zijn peilspecialisatie. Het dienstvak operationele dienst operaties, dat tegenwoordig voor een groot deel de
inzet van het schip bepaalt, bestond tot zestig jaar geleden slechts uit een brevet.
Tekst: Maartje van der Maas/Foto’s: Archief Willem van Schaik
Na de eerste militaire vorming en de vakopleiding tot matroos
in Wales, werd Van Schaik voor de radio afstand peiler (RAP)opleiding overgeplaatst naar het eiland Man in de Ierse Zee. Daar
kwam hij erachter dat er twee soorten RAP’s bestonden, namelijk
een verantwoordelijk voor de vuurleiding en een verantwoordelijk
voor het plot. Met een koptelefoon op het hoofd hielden de plotters
tijdens elke zoekslag van de radar de aangestraalde contacten bij
en berekenden zo een koers en vaart. Zij gaven deze informatie via
de koptelefoon door aan alle andere schepen van het eskader en
konden zo een beeld opbouwen van wat er zich onder water, op het
water en in de lucht afspeelt. De vuurleider zorgde er dan voor dat
de juiste contacten werden aangestraald, zodat de wapens deze contacten konden elimineren. “Ik herinner mij nog een van de eerste
radars, de 79B”, vertelt de veteraan. “Die had wel een golflengte van
zeven meter. We moesten de antenne met een stuurrad bewegen en
als we dan een echo hadden, duwden we een voetpedaal in om een
middenpeiling te krijgen.”

Willem Van Schaik

Van Boord
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Van Schaik heeft zijn halve carrière aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman gevaren.

Een echt dienstvak
Van Schaik doorliep de ene na de andere cursus en behaalde uiteindelijk zijn instructeurspapieren. Zo werd hij als matroos der
derde klasse, RAP-instructeur, geplaatst aan boord van het eerste
zelfstandige Nederlandse opleidingsinstituut voor radio afstand
peilers: Hr.Ms. Soemba. Deze oud-kanonneerboot was volledig
omgebouwd tot een radarinstructie schip, waar de volledige opleiding voor de RAP’s plaatsvond. Al die tijd bestond er nog geen
dienstvak voor deze peilspecialisten, maar dat veranderde toen de
dienstverbanden van de oorlogsvrijwilligers na drie jaar tot een
einde kwamen. “We kregen te horen dat de marineleiding besloten
had een dienstvak in het leven te roepen onder de naam ‘Speciale
Diensten Gevechtsinformatie’. De instructeurs met het RAP-brevet
van plotter kregen het aanbod om over te gaan in beroepsdienst
mits zij voldoende diensttijd hadden. Dat had ik en na enig wikken
en wegen besloot ik samen met een collega om beroeps te worden.
Zo werd op 1 juli 1948, nu zestig jaar geleden, het nieuwe dienstvak
geboren, bestaande uit twee man”, lacht hij. “Later werd de naam
van het dienstvak gewijzigd in Navigatie Gevechtsinformatie Dienst
(NGID).”

“We moesten de antenne van de
radar met een stuurrad bewegen”

De operators (met in het midden Van Schaik)
beoefenen het hoogte meten van vliegtuigen
met een 277-radar.

Marva’s in de keuken
Omdat het dienstvak slechts uit twee personen bestond, was er
dringend aanwas van kader nodig om het voortbestaan van het
gloednieuwe dienstvak te verzekeren. Aan boord van de Soemba
werd de eerste opleiding ‘korporaal gevechtsinformatie’ gestart
en tegelijkertijd werd Fort Oostbatterij in Den Helder opgericht
als opleidingsinstituut voor artillerie en gevechtsinformatie. Het
duurde niet lang voordat de artillerieafdeling naar marinekazerne Erfprins verhuisde en de school de nieuwe naam ‘Navigatie
Gevechtsinformatie School’ (NAVGIS) kreeg. Er kwamen allerlei
extra opleidingen bij voor navigatie-directie officieren, navigatie-
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Tijdens de opleiding op het Isle of Man

plot officieren, onderofficieren NGID en
cursussen voor bijvoorbeeld de wachtsofficieren op de brug. De cursusfaciliteiten
bestonden uit theorielokalen, oefenlokalen
met plottafels, lesruimten voor de radarapparatuur en lokalen voor modeloefeningen met ‘keukens’. Vanuit deze ‘keukens’
werden de modeloefeningen voorbereid en
gestuurd door de marva’s.
De geboorte van een school
Van Schaik doorliep zijn voorspoedige carrière afwisselend in de commando centrale van het vliegdekschip Hr.Ms. Karel
Doorman en als instructeur op de NAVGIS.
“De techniek van de radars werd steeds
ingenieuzer en het radaronderscheidend
vermogen beter. Het handwerk raakte achter en de automatisering drong zich op.
Ik kon me er wel tegen verzetten, maar
besloot er helemaal in mee te gaan.” Zo
werd Van Schaik, die ondertussen de rang
van luitenant-ter-zee 2OC had, geplaatst bij
het Centrum voor Automatisering Wapen
en Commando Systemen in Den Haag.
“Daar was men bezig met de beginfase
van de automatisering in de commando
centrale van de Geleide Wapen-fregatten,
waarna ook het Operationele Programma
voor de Standaard-fregatten volgde. Het
werd snel duidelijk dat door de integratie
van sensor-, wapen- en commandosystemen
ook integratie van het betreffende personeel
noodzakelijk was. Daarvoor was een school
nodig en omdat Fort Oostbatterij moest
verdwijnen voor het Deltaplan, werd in
1970 de Operationele School op het Nieuwe
Haven-terrein gebouwd.”
“Het was een hele ontwikkeling van het
handmatig plotten in de plotkamer tot een
volledig geïntegreerd automatisch informatieverwerkend systeem. Er is veel interessants te
vertellen in de geschiedenis van de Navigatie
Gevechtsinformatie Dienst, pardon, de operationele dienst operaties”, besluit de nu
84-jarige eerste ODOPS.

De radars werden steeds moderner.

Veteranendag
Ruim duizend belangstellenden woonden
op 14 augustus een grote Indië-herdenking
bij in het Broersepark te Amstelveen.
Onder de aanwezigen bevonden zich de
Inspecteur Generaal Veteranen, viceadmiraal Michiel Van Maanen en de
Burgemeester van Amstelveen, de heer
Jan Van Zanen. Ook de voormalige landmachtgeneraal Ad van Baal, nu hoofdcommissaris van politie, was aanwezig.
De leden van de Algemene Vereniging
Oud personeel van de Koninklijke Marine
(AVOM), afdeling Amsterdam e.o., waren
ook aanwezig. Voorzitter Wil Janssen en
lid Martin van Deutekom legden namens
de vereniging een bloemstuk bij het Indiëmonument.

Japans marinebezoek bevestigt vriendschap
Een delegatie van de Japanse marine en
ambassade heeft op 19 juli een bezoek
gebracht aan Den Helder. Zij namen een
kijkje bij de boom die in 2006 is geplant
als symbool van de vriendschap die is
ontstaan tussen nabestaanden van bemanningsleden van een Nederlandse en een
Japanse onderzeeboot die beide zijn getorpedeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In het weekend van 16 tot en met 20 juli
brachten drie Japanse marineschepen een
bezoek aan de haven van Amsterdam,
waardoor er gelegenheid was om Den
Helder te bezoeken. Het bezoek vond
plaats in bijzijn van plaatsvervangend
commandant Zeestrijdkrachten SBN Wim
Nagtegaal, burgemeester Stefan Hulman
van Den Helder en dochter van een van
de overleden opvarenden, Katja Boonstra.
Tijdens de receptie werden enkele genodigden, waaronder de Japanse ambassadeur, de Japanse voorzitter van de Kamer

Yad Vashem

reactie op binnengekomen informatie op
het hoofdkwartier op Marinebasis Parera
op Curaçao, stoomde het stationsschip
Hr.Ms. Van Speijk op naar het verdachte
motorschip. De Van Speijk kreeg toestemming om de 99 meter lange koopvaarder
te boarden en te onderzoeken. Na ruim 36
uur zoeken, vond het Law Enforcement
Detachement – een boardingteam van
de Amerikaanse kustwacht dat speciaal
voor drugsbestrijdingsoperaties aan boord
van het stationsschip is geëmbarkeerd –
een verborgen luik in de machinekamer.
Daarachter bevonden zich verschillende
kleine ruimtes die waren volgeladen met
167 balen van 25 kilo.

van Koophandel en ook SBN Nagtegaal,
uitgenodigd om op traditionele wijze een
vat sake aan te slaan.
Het eskader, bestaande uit drie
trainingsschepen voert momenteel een
wereldreis uit en was in Amsterdam
om de 400 verjaardag van de JapansNederlandse handelsbetrekkingen te herdenken. Deze begonnen met de aankomst
van het fregat ‘de Liefde’ in Japan in het
jaar 1608.
e

Op donderdag 12 juni zijn in de Raadzaal
van het Stadhuis te Wageningen de
heer Jacobus Roskam (oud-marinierschrijver) en postuum zijn ouders, de
heer Willem Roskam en mevrouw Janna
Roskam, geëerd met de Yad Vashem
onderscheiding. De familie Roskam had
in de Tweede Wereldoorlog de moed in
te gaan tegen de maatregelen van de
nazi’s en namen Joodse onderduikers
in hun gezin op. Op 21 september 1943
liep een inval van de nazi’s echter dramatisch af en werden de onderduikers
opgepakt. Ook Willem Roskam moest
vluchten. Hij dook onder en voegde zich
pas een jaar later weer bij zijn gezin. Bij
de uitreiking van de Yad Vashem onderscheiding was ook een van de Joodse
onderduikers aanwezig.

Functiewisseling
Luitenant-kolonel der mariniers b.d. Jan
Bruning heeft de voorzittershamer van
de vereniging Contact Oud Mariniers
(COM) overgegeven aan luitenant-kolonel der mariniers b.d. Sjaak Severs.
De functiewisseling vond op vrijdag
31 mei plaats tijdens de officiële halfjaarlijkse vergadering van de Raad van
Afgevaardigden. De vereniging kampt
met een teruglopend ledental en heeft
moeite met werven van nieuwe leden. In
dit kader was Bruning blij dat, dankzij
de persoonlijke inzet van CKMARNS, de
vereniging sinds kort weer een opgave
met dienstverlaters krijgt aangeleverd,
die nu rechtstreeks kunnen worden
benaderd. In het bijzonder benadrukte
hij het feit dat de vereniging geen onderscheid maakt tussen post-actieven en
veteranen. Bruning is door de Raad
van Afgevaardigden benoemd tot erelid
van de vereniging. De nieuwe voorzitter overhandigde de bijbehorende oorkonde.

Van Boord

Een grote drugsbestrijdingoperatie in de
Caraïbische Zee resulteerde op 18 augustus in een record drugsvangst van 4.200
kg cocaïne aan boord van een Panamese
koopvaarder. Nooit eerder onderschepte
de marine in deze regio een schip van
deze omvang met positief resultaat. Als
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Johan de Witt in
Mariniersmuseum
Het Mariniersmuseum te Rotterdam
is een pronkstuk rijker. Op maandag
7 juli schonk de minister van Defensie,
Eimert van Middelkoop, een bronzen
borstbeeld van Johan de Witt aan het
Mariniersmuseum. Dit deed hij samen
met de commandant van het Korps
Mariniers, BRIGGENMARNS Rob
Verkerk.
Onder de genodigden waren de secretarisgeneraal, Ton Annink en de commandant
van de Van Ghentkazerne, KOLMARNS
Carlo van den Berg. Ook was de maker
van het beeld, Arie Schippers, aanwezig.
Het borstbeeld werd gemaakt naar aanleiding van de 340 verjaardag van het
korps.
In zijn dankwoord aan de minister noemde Verkerk het belang van Johan de Witt
voor het Korps Mariniers. Hij concludeerde dat, met een ultramodern Landing
Platform Dock met de naam van de
raadspensionaris, de cirkel rond is: “De
Koninklijke Marine is zo hard op weg
om met vloot en Korps Mariniers samen
ingezet te kunnen worden voor veiligheid
op en vanaf zee.”
ste

Tijdens het lezen van Alle Hens stootte
de heer Muller uit Amerongen op een
artikel over de inzet van Hr.Ms. Evertsen
voor het Wereldvoedselprogramma (WFP)
voor de kust van Somalië. Het stuk werd
geïllustreerd met een foto van een schip
dat hem intrigeerde. “Ik vond het een leuk
schip en besloot uit te zoeken waar het

vandaan komt. Het gaat om een schip van
de US Coastguard van de Cactusklasse uit
1941-1943.
Het werd gebouwd als vuurtorentender,
maar was ook bewapend en kon de kustwateren verdedigen. Een van de schepen
van deze klasse ging later verloren door
onderzeebootvuur.”

Evacuatie in Tsjaad
Nederlandse mariniers hebben op 16 juni
samen met hun Ierse collega’s 235 medewerkers van hulporganisaties geëvacueerd
uit de stad Goz Beida. Ongeveer honderd
zwaar bewapende rebellen waren deze
stad in het oosten van Tsjaad binnengetrokken en aan het plunderen geslagen.
Bij de legeringsplaats van Unicef vond een
korte confrontatie plaats tussen de rebellen en de Ierse EUFOR-troepen die vanuit
het nabijgelegen kamp waren uitgerukt

om bescherming te bieden. De rebellen kozen er vervolgens voor om enkele
voertuigen, die zij van hulporganisaties
hadden gestolen, aan de EUFOR-troepen
over te dragen. Vervolgens trokken zij weg
uit de stad en namen de militairen strategische posities in. De overvallen medewerkers van de diverse hulporganisaties zijn
ondergebracht in het EUFOR-kamp nabij
Goz Beida.
Nederlandse mariniers zijn sinds eind
mei actief in Tsjaad. Vanaf dat moment
voeren zij verkenningspatrouilles uit in
de omgeving van Goz Beida voor het Ierse
bataljon. Volgens ELNTMARNS William
van Diepenveen is de rust snel hersteld:
“We hebben meteen gebruik kunnen
maken van ons stevig mandaat waarmee
we in staat zijn om te doen waar we hier
voor zijn: veiligheid brengen.”

Marinetraditie in ere
hersteld
In 2007 werd binnen het minsterie van
Defensie het besluit genomen te stoppen met het uitgeven van het Jaarboek
Koninklijke Marine. Het Jaarboek 2005 is
het laatst uitgegeven boek. Het ministerie
van Defensie heeft nu heroverwogen om
de rijke en belangrijke traditie in ere te
herstellen en het Jaarboek weer uit te
geven.

Veteranen voor Nieuw Guinea
Het lot van Nieuw Guinea heeft sommige
marineveteranen nooit meer losgelaten.
Om het welzijn van de lokale bevolking te
verbeteren, hebben enkele van hen ontwikkelingsprojecten in de voormalige kolonie opgepakt. Dat resulteerde in 2002 in
de oprichting van de stichting ‘Hulp en

Kennis Nederland-Papua’. Deze stichting
houdt zich onder meer bezig met het verwerven en levensvatbaar maken van oude
cacaoplantages, het tegengaan van illegale
houtkap en projecten ter verbetering van
het openbaar vervoer.
Stichting ‘Hulp en Kennis Nederland-

Papua’ zoekt nog veteranen voor projecten
in Papua in verschillende disciplines. Dit
geldt voor voorbereiding in Nederland als
uitvoering in Papua.
Voor meer informatie: e-mailadres:
papua1@telenet.be, koperasi_beremo@
yahoo.com of telnr.: 0032 89 716 928.

beetje thuis. Sindsdien wordt er jaarlijks
op 10 september door nabestaanden en
vrienden een korte herdenking gehouden
bij het grafmonument.
Tijdens de vijftigste herdenking van
het ongeluk was het gezelschap groter
dan gebruikelijk en werd namens de
Koninklijke Marine door CDR Erik Kopp,
als oudste actief dienende MLD-er, een
krans gelegd. Volgend jaar zal op 10
juni in Roermond op soortgelijke wijze
de vergelijkbare crash te Goa worden
herdacht. Door dit laatste ongeval uit
een dramatische reeks werd besloten de
Martin Mariner uit dienst te stellen. Meer
informatie: www.traditiekamermld.nl.

Defensiehelikopters onder één commando
Defensie heeft sinds vrijdag 4 juli één
helikopterorganisatie voor de gehele
krijgsmacht. De oprichtingsceremonie
vond plaats op de vliegbasis Gilze-Rijen.
Commodore Theo ten Haaf is de eerste
commandant van het Defensie Helikopter
Commando (DHC). Uit het oogpunt van
effectiviteit werd medio 2005 besloten
één defensiebrede helikopterorganisatie
op te richten. Haar taak is het leveren
van inzetgerede helikopters en bemanningen die, met de juiste middelen en
ondersteuning, zowel boven land als zee
operaties uitvoeren. De nieuwe eenheid
bestaat uit 85 helikopters met ruim 2200
arbeidsplaatsen en is onderdeel van het
Commando Luchtstrijdkrachten. Het DHC
is ontstaan uit eenheden van de vliegbasis Soesterberg, Marine Vliegkamp De

Kooy, Militair Luchtvaartterrein Deelen,
303 SAR Squadron op Leeuwarden en de
vliegbasis Gilze-Rijen. De nieuwe helikopterorganisatie is verspreid over vijf
locaties, waarvan Soesterberg eind dit jaar
sluit. Staatssecretaris Jack de Vries en
CDS, generaal Peter van Uhm, waren bij
de plechtigheid aanwezig. De ceremonie
werd afgesloten met een fly-by van 22
helikopters waaronder de NH-90.
Voor dit toestel is de bouw van een nieuwe
hangaar op De Kooy inmiddels begonnen.
De hangaar moet ruimte bieden aan negen
helikopters, waarvan één in ‘gespreide toestand’, klaar om direct uit te vliegen voor
Search & Rescue operaties. Op 1 juli werd
door PC-CZSK, SBN Wim Nagtegaal, de
eerste paal in de grond geslagen.

De minister van Buitenlandse Zaken,
Maxime Verhagen, bracht vrijdag 11 juli
een bezoek aan marinebasis Parera.
Tijdens dit werkbezoek liet de bewindsman zich voorlichten over de Koninklijke
Marine in het Caraïbische Gebied en de
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen
en Aruba. Na de ceremoniële ontvangst
op marinebasis Parera door de plaatsvervangend Commandant der Zeemacht in
het Caraïbische Gebied, KOLMARNS Jaap
Bijsterbosch, volgde een briefing over de
taken en middelen van beide maritieme
organisaties. Vervolgens bezocht de minister van Buitenlandse Zaken het Redding
en Coördinatie Centrum van de kustwacht, van waaruit alle operaties worden
aangestuurd. Het bezoek werd afgesloten
met een rondvaart in een superrhib.

Operation Bright
Reserve
Op 4 en 5 juni vond op de NLBEOPS in
Den Helder de oefening ‘Bright Reserve’
plaats. Doelstelling van de oefening was
om reserveofficieren de expeditionaire
disciplines van de hedendaagse marine
bij te brengen. Deze oefening voor reserveofficieren van de NCAGS-organisatie
(Naval Coordination And Guidance of
Shipping), is een jaarlijks terugkerend
gebeuren. Deelnemende landen dit jaar
waren, naast Nederland en België, ook
Noorwegen en Polen. De reserveofficier
krijgt in deze twee dagen actuele informatie die, bijvoorbeeld als liaisonofficier,
weer kan worden gebruikt. Onderwerpen
dit jaar waren amfibisch optreden,
sea- en airlift door het Movement en
Coördination Centre Europe, en de juridische aspecten van het gebruik van een
Total Exclusive Zone. Daarnaast werden
de cursisten gevraagd, om in het voor
de CCO-opleiding nieuw ontwikkelde
scenario in de Zuid-Chinese Zee, twee
missies te plannen en te briefen.

Van Boord

Op 10 september was het precies vijfig
jaar geleden dat de Martin Mariner P 303
van de Marineluchtvaartdienst verongelukte in Abadan, Iran. De gehele tienkoppige bemanning kwam daarbij om het
leven. Dit drama veroorzaakte toen veel
beroering, maar helaas zouden er nog
een aantal ernstige ongevallen met dit
vliegtuigtype volgen, waarbij in totaal 29
slachtoffers vielen.
Met de repatriëring van de stoffelijke resten van de bemanning en de plechtige herbegrafenis op de begraafplaats “Duinrust”
te Katwijk in 2003, ging voor de nabestaanden een lang gekoesterde wens in
vervulling. De geliefden waren weer een

Minister bezoekt
marinebasis
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Oude Doos

Het ongeluksschip
Hr.Ms. Snellius

Van Boord

Naar aanleiding van het artikel over Hr.Ms. Snellius in Van Boord 40, vertelt de Heer Rijssemus uit
Maastricht het volgende verhaal.
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“In afwachting van ons vertrek naar Nieuw Guinea zat ik op de
Toepatkazerne bij de mariniers in Rotterdam. Daar begon het.
Twee bemanningsleden die voor straf een nacht in de cel moesten
doorbrengen, ontsnapten om te kunnen passagieren, iets waar
nog nooit eerder iemand kans toe had gezien. Later gingen we in
Den Helder aan boord en vertrokken we richting Nieuw Guinea.
Onze eerste stop was Monte Carlo in Monaco, want daar was het
hoofdkantoor van de hydrografische dienst. Vanuit de Middellandse
Zee gingen we door het Suezkanaal naar de Indische Oceaan. Daar
aangekomen ontplofte een van de twee diesels waardoor een aantal bemanningsleden zwaargewond raakte. We brachten hen naar
Soerabaya en voeren de haven binnen met de grootste Nederlandse
vlag die we aan boord hadden in top.
In Soerabaya lag Hr.Ms. Tjerk Hiddes en wij stonden met de gehele
bemanning aan dek om te groeten. Ik kreeg de schrik van mijn
leven toen de Hiddes de kanons naar ons toe draaide en dacht:
‘daar gaan we’! Gelukkig bleek later dat ze alleen maar indruk op
ons hadden willen maken. Nadat we de gewonde bemanningsleden hadden afgezet, vertrokken we weer naar Nieuw Guinea. We
hebben daar ongeveer een jaar met een diesel moeten rondvaren.
Toen probeerde ook nog een van de bemanningsleden zelfmoord te
plegen. Omdat de situatie met een diesel niet langer houdbaar was,
vertrokken we naar Australië voor reparatie en lagen een maand
binnen op een scheepswerf in Melbourne. Bij vertrek naar Nieuw
Guinea bleek dat de diesel toch weer problemen gaf, dus zijn we
terug gegaan. Deze keer naar een werf in Brisbane.

De Snellius in Nieuw Guinea.

Daar begon het gedonder pas echt. Na een paar weken op de werf
stond de een na de ander op rapport. De situatie escaleerde zo dat
de lichtgestraften de zwaargestraften moesten bewaken en bijna
niemand meer naar de wal kon. Dit veroorzaakte zo’n spanning
onder de bemanningsleden dat de officieren gewapend rondliepen.
Uiteindelijk voeren we toch terug naar Nieuw Guinea, ondanks
dat een aantal bemanningsleden niet meer van de wal was teruggekeerd. Ga maar na wat voor sfeer er aan boord heerste tijdens de
terugreis. Naar mijn mening was de Snellius echt een ongeluksschip in die periode.”

Verslag hofmeester Hr.Ms Kortenear

Historie

De roerige reis naar de Oost
Toen Hr.Ms. Kortenaer op 3 april 1948 naar de Oost vertrok, had de 212-koppige bemanning nooit kunnen
voorspellen dat deze torpedobootjager daar een bloedbad zou voorkomen. Het schip zou gedurende drie
jaar patrouilleren langs de kusten van de Indonesische eilanden, en dat in de roerige tijd waarin Nederland
de soevereiniteit over de Indische Archipel overdroeg aan de Republiek Indonesië. Het werd een gedenkwaardige reis voor de Kortenaer die veel smokkelwaar wist te onderscheppen, vanaf de kust werd beschoten
en een zeer belangrijke rol speelde in een hoog politiek spel.

Van Boord
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Hr.Ms. Kortenaer in Soerabaja, 15 april 1950. (Foto: NIMH)

Toen de zeventienjarige hofmeester 3, Cor Holthuijsen, in 1948 aan
boord kwam van Hr.Ms. Kortenaer kon hij maar aan één ding denken: avontuur. “De oorlog was net voorbij en ik wilde dolgraag weg
uit Nederland. Ik wilde de wereld zien en avonturen beleven”, aldus
de nu 78-jarige veteraan. Toen hij in de zomer van 1948 aanmeerde
in Surabaja was het eerste wat hem opviel de zoete, weeïge geur die
overal te ruiken was. De eerste patrouillevaart van drie maanden
maakte het schip langs de westkust op zoek naar smokkelaars.
“Soms was er ’s nachts alarm en moesten we oorlogswacht lopen.
Kanons en oerlikons werden bemand en we voeren ‘blind’ zodat het
schip ongezien de smokkelbootjes kon naderen. Het kwam wel voor
dat we zo’n sloep met verboden spullen op sleeptouw namen.”
Beschoten
De jonge hofmeester werd in Malang tijdens zijn verlof voor het
eerst geconfronteerd met de onrusten in het land. “Als je ging
passagieren, mocht dat alleen gewapend en minstens met twee
personen. Een keer zag ik hoe een verkeersagent op een kruispunt
zomaar werd neergeschoten.” Even later ontsnapte Holthuijsen zelf
aan de dood toen zijn slaapzaal in het marine vakantieoord werd
beschoten. “Ik stond op dat moment in de deuropening. Ik liet me
meteen op de grond vallen en kroop uit het gezichtsveld. Ik was
angstig en kwaad tegelijk en voelde me machteloos. Ik had geen
geweer in de buurt liggen dus ik kon ook niet terugschieten. Korte
tijd later hoorden wij pantserwagens aan komen rijden en keerde de

“Ik weet nog goed hoe ze op de
bak zaten en hun klewangs aan
het slijpen waren“
rust weer terug in de barakken. Ik was blij dat die vakantie om was
en we weer veilig konden terugkeren naar de kazerne.”
Sabel slijpen
De bemanning maakte zich gereed voor een volgende patrouille.
Er kwamen ongeveer dertig KNIL-militairen aan boord die nabij
Sumatra een landing zouden uitvoeren. De militairen maakten
indruk op Holthuijsen. “Ik weet nog goed hoe ze op de bak zaten en
hun klewangs (een soort Indonesisch zwaard, red.) aan het slijpen
waren. Als ze daarmee klaar waren, trokken ze een haar uit hun
hoofd en sneden deze in tweeën met hun klewang. De militairen
gingen radicaal te werk. Zij moesten de weg vrijmaken voor onze
mariniers. Wat ik destijds van anderen hoorde is dat de militairen –
na hun landing op Sumatra – geen enkel risico namen en dat ze wilden voorkomen van achteren te worden belaagd door inlanders.”
Oorlogswacht op post
Ter hoogte van Sibolga maakte de bemanning nog enkele hachelijke momenten mee. Holthuijsen heeft die, zestig jaar later, nog

Van Boord
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Cor Holthuijsen vlak voor het vertrek uit Den Helder op 3 april 1948.
(Foto: C.Holthuijsen)
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helder op het netvlies staan. “We zagen dat een prauw, die ons
kennelijk had zien varen, zich snel naar de kust begaf. Direct werd
door ons een motorsloep gestreken, een enterploeg ingescheept en
voor onderzoek op weg gestuurd naar de prauw. Kort daarna werd
er vanuit het gebergte met kanonvuur op de Kortenaer geschoten.
De granaten kwamen over ons heen en vielen ongeveer honderd
meter bij ons vandaan in het water. Er werd oorlogswacht op post
gepraaid en we bemanden de kanons, terwijl de Kortenaer zigzaggend in volle vaart wegvoer van de kust. Toen we buiten het bereik
van de kanons waren, richtte het vuur zich op onze motorsloep,
die inmiddels rechtsomkeert had gemaakt. Gelukkig konden we
nu zien waar vandaan er werd geschoten. Onze wapens werden
in stelling gebracht en vuurden naar de plek waar de schoten
vandaan kwamen. Onmiddellijk stopten ze met schieten waarna
we onze sloep uit het water konden lichten. De prauw zagen we
later aan een steiger afmeren met vermoedelijk smokkelwaar aan
boord.” De Kortenaer liep geen schade op, maar het zou niet bij
deze beschietingen blijven. Een paar manden later in de baai nabij
Ambon werd er vanaf de kant met een klein kanon op de torpedobootjager geschoten. “Het vuur kwam vanuit een uitkijkpost in een
boom. We werden niet geraakt en wisten de post met onze kanons
te vernietigen.”
Onrust
Op 27 december 1949 droeg Nederland de soevereiniteit over de
Indische Archipel over aan de Verenigde Staten van Indonesië.
Hr.Ms. Kortenaer was toen op de helft van haar uitzending en de

Voor vertrek naar Makassar. (Foto: NIMH)
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Nieuw Guinea met op de achtergrond het eiland Sorong.
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“Toen we buiten het bereik van de kanons waren,
richtte het vuur zich op onze motorsloep”

Tijdens een van de oefeningen met andere Nederlandse eenheden.

bemanning keek al voorzichtig uit naar de terugreis. Maar van
terugvaren was nog geen sprake: de Kortenaer zou een hoofdrol
gaan spelen in een hoog politiek spel. Na de opheffing van het
KNIL, werden de ruim tweeduizend Menadonese en Ambonese
ex-KNIL-militairen in Makassar in KL-kampen gelegerd. Er heerste
onrust onder hen en de Nederlandse legerleiding had de militairen
niet meer onder controle. De spanning bleef stijgen, tot het kookpunt werd bereikt: de ex-KNIL-militairen wisten aan wapens en
pantsermateriaal te komen. Het Indonesische leger wilde een einde
maken aan deze schermutselingen en was bereid dat met geweld te
doen. De levens van de Nederlandse onderdanen in dat gebied liepen gevaar. Er moest snel gehandeld worden voordat deze tijdbom
zou ontploffen.
Bewapend oorlogsschip
In de ochtend van 8 augustus 1950 kreeg de Kortenaer het bevel
om gevechtsklaar op te stomen naar de haven van Makassar. De
opdracht was helder: verbinding maken met een Nederlandse
generaal die naar Makassar was gestuurd om orde op zaken te

stellen, maar door Indonesische militairen buiten de stad werd
gehouden. Aan de opdracht voor de Kortenaer werd ook toegevoegd
dat “beschietingen van de kampementen vanuit zee met gepast
geweld moesten worden belet en in het geval dat vuur werd ontvangen, dit in verhouding daarmee moest worden beantwoord”. De
Nederlandse legerleiding hoopte dat alleen al door de komst van
een bewapend oorlogsschip een einde zou komen aan het conflict.
Maar, gebeurde dat niet, dan zou het optreden van de torpedobootjager door de Indonesische regering ongetwijfeld als een oorlogsdaad
worden gezien. Met de bemanning op alarmpost ging de Kortenaer
voor anker. Ondertussen probeerde de Nederlandse generaal tot
een wapenstilstand te komen. Eerdere pogingen liepen stuk. De
Kortenaer wist verbinding te maken en stuurde een officier, samen
met een Indonesische liasonofficier, de wal op. De ‘spierballenpolitiek’ werkte. Alleen al door de aanwezigheid van de Kortenaer,
raakte de Indonesische troepencommandant zo onder de indruk dat
er direct een ‘staakt het vuren’ overeenkomst werd gesloten.
De Kortenaer heeft mensenlevens gered. Dat was de eerste conclusie van de commandant van een van de kampementen in Makassar.
Het optreden van het schip was net op tijd. De aangerichte schade
in de kampementen en in de stad was enorm. Onder de Ambonese
ex-KNIL-militairen vielen 120 doden en tachtig gewonden en ook
achttien Nederlandse ex-KNIL-militairen sneuvelden.
Holthuijsen herinnert zich nog het gevoel van onmacht en woede als
hij terugdenkt aan het optreden van zijn schip in Makassar. “We wisten
dat onze jongens het moeilijk hadden in die kampen, maar we konden
zelf niet veel meer doen dan ons laten zien.” Op 22 augustus vertrok
de Kortenaer naar Nieuw Guinea om daar afgelost te worden door
Hr.Ms. Piet Heyn. Op 22 december 1950 zette Holthuijsen weer voet
aan Helderse wal.
Bronnen:
• R.E. van Holst Pellekaan, ‘Nederlandse “gunboat diplomacy” in Indonesië.    
Augustus 1950’, Marineblad, april (2001), p. 132-134
• Persoonlijk archief Cor Holthuijsen
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KIM-rondleidingen weer van start
Op het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) vinden sinds vorig jaar rondleidingen
plaats. Door het grote succes worden de rondleidingen dit jaar voortgezet op woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur en zaterdagochtend van 10:30 tot 12:00 uur. De kosten
bedragen € 4,00 per persoon. Vooraf reserveren bij: VVV Willemsoord, Willemsoord 47,
0223 616100, VVV Den Helder, Bernhardplein 14, 0223 625544 of VVV Julianadorp, Van
Foreestweg 37, 0223 645662. (De rondleiding gaat alleen door bij minimaal tien deelnemers en legitimatie is verplicht.)

Een man van sta-vast

De eerste luchtfotograaf

“Telkens weer vind ik het verbluffend, hoeveel mensen Prosper
Ego uit defensie, wetenschappelijk circuit en politiek uit binnenen buitenland achter zich heeft
weten te krijgen. Veel prominenten hebben inmiddels het Oud
Strijders Legioen (OSL)-podium
betreden en hun artikelen voor
het blad Sta Vast geschreven. De
feiten hebben Prosper en zijn
medewerkers bij herhaling in
het gelijk gesteld. Door de OSLstichtingen heeft zijn leven inhoud gekregen. En ook door de
OSL-stichtingen heeft hij veel van de wereld kunnen zien, heeft
hij veel buitenlandse vrienden kunnen maken en heeft hij vele
internationale contacten kunnen leggen…!”
Deze woorden werden uitgesproken op de tachtigste verjaardag van een de opmerkelijkste mannen uit het Nederlandse
politieke landschap: Prosper Ego. In het boek ‘Een man van
Sta-vast’ wordt zijn leven belicht aan de hand van een keuze
uit de rijke schakering van gebeurtenissen waarin de Tweede
Wereldoorlog, Nederlands-Indië en de Koude Oorlog een rode
draad vormden.

Chef (Jozeph) Kreuger was als luchtfotograaf een avonturier
te land, ter zee en in de lucht. Omdat de marine niet over
een eigen fotodienst beschikte, werd voor luchtfoto’s gebruik
gemaakt van freelance fotografen. Chef Kreuger was één van
hen. Het bracht hem op plaatsen waar collega’s nooit mochten
komen. In 1909 opende Kreuger een fotozaak in Den Helder
en kreeg in 1917 van de marine opdracht om een fotodienst op
het marinevliegkamp ‘De Mok’ op Texel op te zetten. Vliegkamp
‘De Kooy’ in Den Helder volgde al snel daarna. Hij vloog als
eerste fotograaf boven het Marsdiep en verwierf daarmee de titel
‘eerste luchtfotograaf van Nederland’. In 1921 vertrok Kreuger
naar Nederlands-Indië en richtte in Bandoeng een fototechnisch
bureau op. In 1925 keerde hij terug, werd restauranthouder en
was bestuurlijk actief. Niet eerder is een boek over deze markante fotograaf verschenen. ‘Chef Kreuger. Fotograaf in opdracht
van de Koninklijke Marine’ toont een groot aantal foto’s uit verschillende museale collecties
en particulier bezit. Kreuger
heeft een belangrijke bijdrage
geleverd aan de beeldvorming
van Den Helder, het reddingswezen, de Koninklijke
Marine en Nederlands-Indië
gedurende de periode 19001925. Uitgeverij Aprilis, 169
pagina’s met ruim 150 zwartwit foto’s. ISBN 978 90 5994
1533, prijs: € 22,50.

De mooiste schepen van de KNSM
De Amsterdamse Koninklijke Nederlandsche Stoomboot
Maatschappij n.v. (KNSM) was de eerste grote stoomvaartrederij
van Nederland (1856) en tevens de langstlevende. In 1981 ging
de onderneming op in Nedloyd. Tot dat jaar behoorden KNSMschepen met hun frisse, wit-zwarte rompen en gele, hooggetuigde masten tot de meest fraaie, jachtgelijke stoom- en motorvaartuigen ter wereld. Gedurende de jaren ’50 en ’60 werden er
in Nederland zoveel schepen voor de KNSM gebouwd dat het
leek ‘alsof zij als vanzelf groeiden’.Vergeten zijn deze schepen
niet. Er bestaat nog steeds een bloeiende personeelsvereniging
die de herinnering aan de mooie schepen levendig houdt. Een
van deze ex-KNSM’ers is
Arne Zuidhoek, samensteller van een platenboek
met afbeeldingen uit
ruim een eeuw vracht- en
passagiersvaart. Het boek
‘Mooie schepen van de
KNSM’ van Uitgeverij
Aprilis bestaat uit 132
pagina’s.
ISBN 978 90 5994 204 2,
prijs: € 22,50.

Krijgsgevangen in Indië en Japan
Anthonie (Ton) Verstraaten werd in 1942
als KNIL-militair gevangen genomen door
de Japanners, die hem dwongen om in
een Japanse kolenmijn te werken. Hij
schreef zijn ervaringen op en liet zijn
verslagen na aan zijn zonen Jan en Peter
Verstraaten. Als kind wisten zijn zoons
dat Verstraaten in een Japanse mijn had
gewerkt, maar het was taboe om erover
te spreken. Zelfs na het pensioen van
hun vader bleef het ‘grote verhaal’ uit.
Na zijn dood besloten Jan en Peter Verstraaten de nagelaten
verslagen van hun vader in boekvorm uit te brengen. Het resultaat is een aangrijpend ooggetuigenverslag. Het boek, getiteld
‘Ooggetuige. Krijgsgevangen in Indië en Japan [1942-1945]’,
verschijnt 1 oktober bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te
Zutphen, geïllustreerd in zwart-wit, genaaid gebrocheerd, ISBN
978.90.5730.573.3, prijs: € 24,95, 224 pagina’s.

Mariniersklassen 258 t/m 261

Op 2 oktober wordt er op de Bernhardkazerne in Amersfoort een
reünie gehouden voor de Oorlogsvrijwilligers van de KM, KL en de
KLu. Aanmelden bij L.J.C. van Alphen, Westdijk 3, 3244 BM Nieuwe
Tonge. Telnr.: 0187 651 447 (idem fax) of per e-mail: ljcvalphen@
planet.nl.

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat de mariniersklassen 258 t/m
261 zijn opgekomen op de van Ghentkazerne te Rotterdam. Veel
van de toenmalige cursisten hebben de KM in de loop der jaren
verlaten. Op 3 december wordt een reünie gehouden waarvan meer
informatie te vinden is op http://home.planet.nl/~hoogteijling/
informatie.html.

Marine Luchtvaardienst
De tweejaarlijkse ontmoeting van alle oude en actieve BWT’s, IFTers en boordkonstabels wordt dit jaar op 14 oktober in het Gouden
Bal van het Marine Etablissement Amsterdam georganiseerd. De
reünie begint om 16:30 uur en kost € 15,-, over te maken op giro
2219127 ten name van B. Zonneveld. Voor meer informatie kunt u
mailen naar: benzonneveld@casema.nl.

Verbindingsdienst
In verband met het FLO van een aantal collega’s organiseert de FLOcommissie Verbindings-dienst KM op donderdag 20 november de
halfjaarlijkse afscheidsreceptie in gebouw Witte Raaf op de Nieuwe
Haven in Den Helder. De kosten voor deze receptie bedragen € 10,-.
Het bedrag mag aan de zaal betaald worden of overgemaakt worden
op giro 5459748 ten name van Commissie verbindingsdienst KM te
Den Helder. Meer informatie zie www.bravozulu.nl.

Reünies / Personeel

Oorlogsvrijwilligers

Hr.Ms. De Zeven Provinciën in
Nederlands Nieuw Guinea

Ondanks dat Hr.Ms. Woerden nu op het droge ligt op Curaçao, is
het schip bij veel oud-opvarenden in gedachten nog springlevend.
Daarom wordt nu een reünie georganiseerd. Voor meer informatie
kunt u terecht op de website www.hrmswoerden.nl. Op deze website zijn ook foto’s en filmpjes te bezichtigen en verhalen te lezen
van oud-opvarenden.
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De reünie van Hr.Ms. De Zeven Provinciën in Nederlands Nieuw
Guinea wordt op 19 oktober in de Kumpulan Bronbeek te Arnhem
gehouden. De kosten bedragen € 14,- per persoon. Inschrijven voor
26 september, geld overmaken op girorekening 9316837, ten name
van ‘Stg Reün 7 Prov & NNG’, te Harmelen. Informatie: N.G.A.F.
Meeuwsen, Lodewijk Napoleonstraat 9, 5361 CD Grave, telnr.: 0486
42 11 38 of 06 47 312 240, e-mail: ng.meeusen@hccnet.nl.

Reünie Hr.Ms. Drenthe
Op zondag 29 juni hebben de ‘sobats’ die in 1972 met Hr.Mr.
Drenthe in de West zijn geweest, een reünie gehouden op ex-Hr.Ms.
Mercuur. Na ontvangst door de commandant werd er veel bijgepraat.
De reünie was een succes en het organisatiecomité wil iedereen
bedanken.

Hr.Ms. Maassluis en Hr.Ms. Hellevoetsluis

Reunie Hr.Ms. Groningen

Een echte veteranensite

De werkgroep JAWI heeft het voornemen om op 3 december een
reünie te organiseren voor alle opvarenden van Hr.Ms. Groningen
in de periode 1957/1958. De reünie vindt plaats in de Kumpulan
Bronbeek te Arnhem en begint om 10:45 uur. De kosten bedragen
€ 20,- p.p. Er wordt voor koffie, een maaltijd en drank gezorgd.
Inschrijven voor 11 november: w.t.h.maas@zonnet.nl of j.hartog1@
quicknet.nl. Betaling overmaken op nummer 43.58.39.713 ten name
van W.Th. Maas te Haarlem onder vermelding van D813.

De veteranenwebsite www.mariniersnieuwguinea61-62.nl is uitgegroeid tot een echte veteranensite, met een historisch overzicht op
het internet over het Korps Mariniers in het voormalig Nederlands
Nieuw Guinea in de jaren 1961 en 1962. De website bevat meer dan
1400 foto’s, 350 pagina’s met foto’s, krantenartikelen, documenten
en gegevens uit de jaren 1961-1962, evenals nog nooit vertoonde
kleurenfoto’s van Biak, Waigeo, Batanta, Kaimana en Fakfak. Ook
staan er ooggetuigenverslagen, foto’s en krantenartikelen op van de
aanval van een Indonesische bommenwerper op de LCPR 9534 bij
het eiland Gag.

Op 1 november wordt er een reünie gehouden voor oud-opvarenden
van Hr.Ms. Maassluis en Hr.Ms. Hellevoetsluis tijdens PGII. Meer
informatie bij K.IJzendoorn, telnr.: 06 511 209 40 of ijzberg@
planet.nl.

Camera gevonden
Op zaterdag 28 juni heb ik tijdens de veteranen manifestatie op het
Malieveld te Den Haag een camera gevonden op het damestoilet.
Hierbij een foto, genomen door deze camera, ter herkenning voor
de eigenaar. Reacties graag sturen naar: amroep@quicknet.nl.

EOD/Munitietechnici
De reüniecommissie van de Stichting Geschiedkundige Verzameling
EOD roept het personeel van de KM, KL en KLu op, die dienen of
gediend hebben als vuurwerker, munitietechnicus dan wel als explosievenopruimer, voor de jaarlijkse reünie. Deze reünie wordt gehouden op 7 november in de SM. Scheickkazerne, Gutenbergweg 10,
4104 BA te Culemborg. Zij die geen uitnodiging hebben ontvangen
kunnen zich telefonisch opgeven via telnr.: 0345 543 335.

Van Boord

Reünie oud-opvarenden Hr.Ms. Woerden

