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BEKENDMAKING BESTUUR 03/2019

Van uw voorzitter,

Het is inmiddels alweer half  Augustus en dat betekent dat het einde van de zomer 
alweer in zicht komt en er een nieuwe editie van onze nieuwsbrief voor u ligt. Ik hoop 
dat u allen een leuke zomervakantie hebt gehad en voor degenen die nog op vakan-
tie gaan; een prettige vakantie.

De vorige edities heb ik stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de CAO van Defensie, 
en nu kan ik u eindelijk melden dat deze dan rond is. Het heeft veel te lang geduurd 
en dit draagt beslist niet bij tot het terugwinnen van het vertrouwen in “Den Haag” . 

Wel is deze CAO een stap in de goede richting maar er zal toch nog meer moeten 
gebeuren in de toekomst om een volledige  inhaalslag te maken temeer omdat het 
personeelstekort onder militairen gigantisch is en nog blijft toenemen.

Maar goed, het begin is er zullen we maar zeggen en ik ben benieuwd hoe bepaalde 
zaken zich zullen ontwikkelen zoals de pensioenen in ons land, maar daar wil ik het 
later wel eens met u over hebben.

Nu terug naar onze stichting; ook daar gebeurt van alles natuurlijk. Zo krijgen we 
regelmatig nieuwe aanmeldingen maar ook wel afzeggingen en natuurlijk zijn er ook 
helaas overlijdensberichten die ons bereiken. Sinds het verschijnen van onze laatste 
nieuwsbrief zijn er weer enkele leden ons ontvallen; 4 augustus Wim Kesteloo en Piet 
de Betue en 5 juli Max van Wijk en Aalt Morren.

Gelukkig zijn er genoeg positieve zaken te benoemen; Rens slaagt er steeds in om 
samen met Henk Munnik een nieuwsbrief samen te stellen die er niet alleen modern 
en gelikt uitziet maar ook een bron van waardevolle informatie is met veel diverse 
onderwerpen van vroeger en nu. Mocht u zelf een bijdrage willen leveren aan de 
nieuwsbrief,  bijvoorbeeld door een leuk verhaal uit uw diensttijd dan is dat altijd 
welkom! Ook items over andere zaken die gerelateerd zijn aan de marine willen we 
graag ontvangen. Het is erg leuk om uw ervaring en kennis met de leden te delen via 
de nieuwsbrief.

Ik wens u veel leesplezier !

Voorzitter 

Piet Duivestein
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Het bestuur ontving van dhr. De Heer deze foto van de NGID klas, opleiding RAPP in de periode 
15 maart 1971 t/m 31 mei 1971. Dit was een klas met 6 dienstplichtige matrozen 3 ZM. 
Op de foto staan vlnr; LTZ 2OC Mesker en de matrozen Kamsma, Couwenberg, Van de Krogt, De 
Wit, De Heer en Van Nie.

Als extra schreef hij dat hij van juni 1971 tot en met september dienst  heeft gedaan op Hr.Ms. 
Zeeland, waarvan de eerste paar maanden nog op de Rijkswerf ivm 4e traps onderhoud. De laat-
ste 5 weken tot afzwaaien was hij geplaatst op Navgis.

Deze  berichten zijn welkom en zo worden steeds meer namen bekend.

Heeft u nog aanvullingen en/of foto’s waarvan u denkt dat deze tentoongesteld moeten 
worden dan graag opsturen naar de redactie: redactiengid@ziggo.nl
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NGID-draaginsigne
Ledenprijs € 5,00 
incl. verzendkosten

OD-draaginsigne
Ledenprijs € 5,00

incl. verzendkosten

Luxe sleutelhanger en pen
Set met logo NGID
 Ledenprijs € 8,50

incl. verzendkosten

Marineblauwe cap
met NGID logo 
Ledenprijs € 8,50
incl. verzendkosten

Niet-leden betalen € 1,00 extra 
op de genoemde ledenprijzen.

In de winkel op onze website 
vindt u nog meer artikelen, 
waaronder nog enkele boeken. 

Voor betaalmethode zie onze 
website www.ngid.nl.

OP = OP
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Foto: Jaime Karremann/Marineschepen.nl

https://www.ngid.nl


De redactie heeft in de nieuwsbrief een extra item 
geplaatst met interactieve links zodat u meer kunt 
kijken naar beelden van maritieme landen. 

Uit de feedback blijkt dat u dit op prijs stelt.

Ook zijn wij benieuwd of er leden zijn die iets doen 
met de informatie welke hier wordt gegeven zoals 
het bezoeken van tentoonstellingen,  vacatures of 
het kijken op sociale media.

Het mailadres van de redactie is:  
redactiengid@ziggo.nl

We zien uw reactie’s op deze nieuwsbrief en verdere op- en/of aanmerkingen met veel belang-
stelling tegemoet.          

De redactie

Historiek
Op Historiek.net vindt u historische achtergronden bij het 
nieuws, maar ook bijvoorbeeld boekbesprekingen, historische 
uitdrukkingen en gezegden, informatie over de Griekse mytholo-
gie, wereldoorlogen en veel historische foto’s. Veel van onze en-
cyclopedische artikelen zijn ook goed te gebruiken voor spreek-
beurten en werkstukken. En u kunt hier ook de lijst van winnaars 
van de Tour de France (de Ronde van Frankrijk) vinden maar ook 
de geschiedenis en winnaars van de Johan Cruijff Schaal (Super-
cup). ‘Voor elck wat wils’ dus!

Bij Historiek vinden we dat geschiedenis niet alleen interessant maar ook relevant is. Ons motto: 
“Omdat we ook van gisteren zijn...” Geschiedenis voor een breed publiek.

Sticker
Veel marinemannen/vrouwen willen graag een sticker in het rood-wit-blauw met daarin het 
wapen van hun schip of plaatsing. Gezien de complexiteit van dat 
geheel daar er zovele plaatsingen zijn is het haast ondoenlijk deze 
in voorraad te nemen. 

Welnu …. De Bakstafel heeft een leverancier gevonden die uit meer 
dan 260 plaatsingen stickers weet te vervaardigen op afroep, dus 
per stuk. Hiervoor is een lijst samengesteld van bijna alle plaatsin-
gen waarmee een sticker is te realiseren. 

Als voorbeeld de sticker van kruiser Hr.Ms. De Ruyter.

De stickers worden 120x80 mm.  Materiaal: automotive vinylfolie in wit beschermend en UV-
werend laminaat, dus uitermate geschikt voor boot, caravan, auto en andere zaken….

Klik voor een bestelling op de link…. wapenschildje stickers
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Thema’s Boris Johnson
In de aanloop naar zijn verkiezing als premier hamerde Boris 
Johnson op de volgende thema’s voor het realiseren van zijn 
Brexit: (Deliver), het verenigen van het land (Unite) en het ver-
slaan van oppositieleider Jeremy Corbyn (Defeat). Tot iemand 
hem vertelde dat de beginletters werden samengevoegd tot 
het woord ’DUD’, het Engelse woord voor ‘flater’ of ‘prul’.    (klik  op de afbeelding)

Met een voor Johnson typische flegmatische houding voegde hij een nieuw thema toe aan de 
campagne. Het land moest weer ’energiek’ worden, dus werd de letter E toegevoegd (Energize). 
Zo werd de ’DUD’ een ’DUDE’, een letterwoord voor een cool soort kameraad. Johnson kreeg er 
de lachers aardig mee op zijn hand in het nabij de Houses of Parliament gelegen Queen Eliza-
beth Centre waar de uitslag van de Conservatieve tweestrijd bekend werd gemaakt.

Bron: Noordhollands Dagblad

Boekje uit de serie van drie delen over de belevenissen van matroos 1e klasse Vander Steng.
Een van onze leden attendeerde ons op deze reeks. 

Korte passage uit een van de boekjes:
Zeer vele gewoonten en gebruiken zijn in paragrafen, 
reglementen en bepalingen artikelsgewijs omschreven 
in de z.g. Verordeningen Koninklijke Marine, kortweg VKM 1, 2 en 3 genoemd; 
een 30 a 40 tal boekjes met rood-, wit- en blauwlinnen rug. Er zijn 
order-boekjes zoowel voor de schepen afzonderlijk (meestal bedoeld voor 
dagelijksch gebruik) als voor de commandementen Willemsoord, Soerabaja 
e.a.; er zijn Indische Voorschriften, vlootorders, uitgaande van het dep. 
v. defensie, circulaires voor de zeemacht en ten slotte is er een heele 
serie handleidingen of handboekjes. Alles bijeen vormen deze voorschriften 
en bepalingen een kleine bibliotheek. Daaronder zijn dan nog niet gerekend 
de rekening-courantboekjes der officieren, de zak-boekjes der onderofficieren 
en manschappen, de conduiteboekjes, de ziekteboekjes, de O.B.A.’s (orders 
van blijvenden aard), havenreglementen, dagelijksche orders, enz. Wil men 
een volledig overzicht geven van de gewoonten en gebruiken bij de marine, 
dan zou men al deze „papieren kinderen” min of meer uitvoerig moeten 
raadplegen. Maar zelfs dan nog zou men geen volledig inzicht hebben, want 
er zijn vele ongeschreven gewoonten en gebruiken, traditioneel gehandhaafd 
door vele eeuwen heen.

(Afbeelding ‘Emoties’ van Ryan McGuire via Pixabay)
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https://www.youtube.com/watch?v=nPOXKGUhSXs


Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is 
nu binnen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijf papier 
en zoekgeraakte postzegels meer maar een ‘slimme telefoon’ 
is alles wat nu nodig is. 

@StichtingNGID is uw eigen stichting en is actief op Twitter.  
Klik eens op de link.

@kon_marine Anna Yilmaz met haar eerste boek ‘Veel lekkers van Anna’.

@kon_marine Historisch moment: de Nederlandse marine heeft voor het eerst een 
vrouwelijke commandeur. Jeannette Morang kreeg vanmorgen haar nieuwe ‘strepen’. 
@kon_marine Filmpje uit 1987: Maar wie was nu de baksmeester?

@Arnoud Stallmann is de Commandant Vliegbasis Leeuwarden en heeft hele mooie 
foto’s gemaakt tijdens de Luchtmachtdagen en geplaatst op zijn account. Volgens 
hem springt 1 foto er duidelijk tussenuit en deze is hier ook te zien.

@ NATO_MARCOM Maritime Surface Forces NATO changes leadership. Fair winds and 
Following Seas to Rear Admiral Jens Nemeyer and Welcome Aboard to Commodore 
Jeanette Morang!

@guidof1971 Soms heb je eens een commandant waarvan je denkt: als ik zelf ooit 
CDT word wil ik, als ik dat kan, heel veel doen zoals hij/zij. VADM Bekkering is zeker zo 
iemand!

@SanderKool is commandant van Zr.Ms. Willemstad | Marineduiker | Voorzitter Stich-
ting Jacco Versluis Classic. Hij neemt u digitaal mee op zijn belevenissen en dat zijn er 
nogal wat.

@JasperBol JasperBol Navy Officer (RNLN) | Operations | Sea Training | NLO to FOST 
(RN) |  is sinds kort geplaatst in ons zo geliefde Plymouth en laat zien hoe het er ach-
ter de schermen aan toe gaat. Overigens zijn er geen Fost bunnies meer. 

@Kon_Luchtmacht En zo zag het er van boven uit boven Parijs met onze eigen F16 
van Vlb Volkel . Als je goed kijkt is het mogelijk om de Eiffeltoren, de gekleurde rook 
en onze buitenlandse collega’s te spotten.

@kon_marine Zr.Ms. Groningen heeft in het Caribisch gebied 2 vissers gered. Ze dob-
berden al 18 dagen rond. Een Dash 8 patrouillevliegtuig van de Kustwacht ontdekte 
hen.

@marineschepen Een actuele cartoon van Henk Boomstra over Zr.Ms. Den Helder 
zonder radar en zonder wapens.
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Nieuw pak voor onze Jantjes
Vlootpersoneel krijgt op korte termijn 
een nieuw boordtenue. Het project 
maakt deel uit van het Defensie Ope-
rationeel Kleding Systeem (DOKS). 
Het KPU-bedrijf van DMO begint naar 
verwachting volgend jaar met de 
uitlevering.

Het camouflagepatroon is gelijk aan 
het groene patroon van de mariniers 
en de landmacht, maar dan met 
blauwe kleuren om de eigen identiteit 
van de vloot te behouden. Behalve 
het nieuwe camouflagepak wordt ook 
bijpassende overkleding voor diverse 
weersomstandigheden verstrekt.

Bron: Materieelgezien DMO 04

De hoed van een vlagofficier?
Vrouwelijke militairen dragen een muts/baret of hoed bij het uniform.

Hiernaast van boven naar beneden afgebeeld:

 – allen
 – manschappen met diensttijd < 6 jaar
 – manschappen met diensttijd > 6 jaar en overige schepelingen
 – adelborsten en aspirant-officieren
 – subalterne officieren en LTZ1
 – hoofdofficieren, muv LTZ1
 – en vlagofficieren dan ????

Het voorschrift marine uniformen (VCZSK ALG 003) zegt helemaal niets 
over een hoed voor vlagofficieren. Er schijnt in de vorige eeuw al veel 
over te zijn gediscussieerd, echter zonder resultaat. 

Tot nu toe .... met de komst van commandeur Morang is kennelijk een 
oplossing gevonden!

Nou ... dit is ‘m dus geworden!

Kan VCZSK ALG 003 eindelijk worden aangepast (wij zijn al klaar).

Uit het nieuws
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Atlantikwall Centrum

Historie gebouw
Jarenlang was het Administratiegebouw in Huis-
duinen, gebouwd door de Duitse bezetter, een 
omstreden herinnering aan het oorlogsverleden 
van de stad Den Helder. Maar nu deze zwarte 
bladzijde steeds verder achter ons ligt, komen 
er nieuwe impulsen om de herinnering aan de 
betekenisvolle periode in onze geschiedenis 
levend te houden.

Atlantikwall Centrum  
R.W. van de Wintstraat 41- 1789 BB Huisduinen

Den Helder maakte deel uit van de Atlantikwall.  De Duitse bezetter bouwde in de 2e Wereldoor-
log deze meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie die van Noorwegen tot Spanje liep. 
In de restanten van een indrukwekkend gebouw uit deze periode is hét Atlantikwall Centrum 
gevestigd.

Opvallend gebouw
Honderd procent bewijs is er niet voor, maar de restanten van het gebouw vertonen de signa-
tuur van Albert Speer, de rijksbouwmeester van Hitler.  Het gebouw was onderdeel van een gro-
ter complex, het zg Marine Artillerie Zeugamt, waar onderhoud werd gepleegd aan geschut. Het 
pand werd in 1942 in gebruik genomen als Administratiegebouw. Het is een opvallend gebouw 
in neoclassicistische bouwstijl maar na de oorlog is het in vergetelheid geraakt. Het terrein en 
het gebouw vervielen en in 2009 werd het ook nog eens grotendeels door brand verwoest.
Het Administratiegebouw, in de volksmond het “Casino”, werd in 1942 gebouwd voor het on-
derbrengen van de Duitse Marine in Den Helder. Het embleem van de artillerie is nog altijd 
aanwezig op de gevel van de nabijgelegen onderhoudswerkplaats. De monumentale, Neo-clas-
sicistische stijl is kenmerkend voor het Derde Rijk en verwijst duidelijk naar ontwerpen van de 
architect van het Derde Rijk, Albert Speer.
In Nederland is deze bouwstijl erg bijzonder. De Duitse bezetter zetten namelijk meestal gebou-
wen neer die pasten in de landelijke bouwstijl om vanuit de lucht niet herkend te worden door 
vijandelijke vliegtuigen. Mogelijk is in dit geval voor een statige uitstraling gekozen omdat het 
gebouw ook een officiersmess was. Na de oorlog werden de gebouwen tot 1992 gebruikt door 
zowel de Artillerie van de Koninklijke Landmacht , als die van de Koninklijke Marine.

Na 1992 kwam het complex leeg te staan en is de onderhoudswerkplaats nog enkele jaren in 
gebruik geweest bij de kunstenaar Ruud van de Wint

De Stichting Stelling Den Helder beijverde zich al sinds 2001 om het administratiegebouw een 
passende functie te geven. Met de realisatie van het Atlantikwall Centrum is daarmee een lang 
gekoesterde wens in vervulling gegaan.
Het administratiegebouw, de werkplaats en het poortgebouw zijn Rijksmonument sinds 21 
november 1997.

Een duik in het verleden
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Marinemuseum

Marinemuseum onder één dak gebracht

Willemsoord kleurt groen
De gehele noordzijde van Willemsoord gaat de komende jaren op de schop. Het Marinemuseum 
komt onder één dak en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) gaat uitbreiden.

Dat is in een notendop het verhaal dat woensdag in de Kampanje wereldkundig werd gemaakt 
door de gemeente Den Helder, Koninklijke Marine en de stichting Koninklijke Defensie Musea.

Stedenbouwkundige Edzo Bindels van bureau West 8 heeft met zijn team de ingrijpende plan-
nen vormgegeven. Hij lichtte het ambitieuze ontwerp toe: ,,Het wordt een schaakspel met 
gebouwen. Centraal uitgangspunt is dat het Marinemuseum geconcentreerd wordt in gebouw 
Dukdalf en de ernaast gelegen historische Sloepenloods. Daarnaast komen er nieuwe legerings-
gebouwen voor de studenten van het KIM.”

Sloop 
Het huidige hoofdgebouw van 
het museum tussen de onderzee-
boot Tonijn en het Torengebouw 
wordt gesloopt. Het Torengebouw 
krijgt een andere bestemming en 
het parkeerterrein naast de Tonijn 
wordt een golvend grasveld dat 
de zee symboliseert.

Bindels: ,,Het legeringsgebouw 
Neptunus van het KIM verdwijnt 
als er nieuwbouw is gerealiseerd 
op de plek waar nu de tennisbanen zijn tussen Marinemuseum en het Paleis. Ook het excercitie-
terrein voor de Dukdalf wordt een groot gazon waar ceremonies zoals de beëdiging van nieuwe 
marineofficieren gehouden kunnen worden. Aan de zuidzijde van dat grasveld komen opstel-

- 10 -



plaatsen waar bussen de gasten voor dit soort plechtigheden kunnen afzetten.”

Nieuw gezicht
Namens de marine waren commandeur Peter van den Berg en de huidige KIM-commandant 
Jacco de Bruijn aanwezig. Van den Berg vertelde dat de zeemacht zeer ingenomen is met de 
plannen: ,,De Koninklijke Marine krijgt hierdoor een nieuw gezicht op Willemsoord. Van ouds-
her zijn Het Paleis en het KIM meer naar de zee gericht, maar door deze transformatie komt de 
nadruk juist te liggen op de verbinding met de Oude Rijkswerf”, vindt de commandeur.

Wethouder Heleen Keur heeft 
grote verwachtingen van de 
plannen: ,,Als stad hebben we 
goud in handen, deze operatie 
zorgt ervoor dat dit goud nog 
meer gaat blinken. Willemsoord 
wordt zo nog nadrukkelijker on-
derdeel van het stadscentrum. 
Ik ben blij dat we als gemeente 
de samenwerking hebben 
gevonden met alle betrokken 
partijen om van Den Helder de 
Entree van Nederland te ma-
ken.”

Voor directeur Paul van Vlijmen van de Defensiemusea is de hergroepering van het Marinemu-
seum een kans en een uitdaging.

Beleving
Van Vlijmen: ,,Ik vind het niet ideaal dat bezoekers van ons museum diverse gebouwen in en uit 
moeten om de collectie te bewonderen. Door het museum te concentreren in twee grote ge-
bouwen die naast elkaar liggen, krijgt de bezoeker straks een betere beleving.”

„We zijn druk in gesprek met diverse partijen voor de financiering. Er komen gebouwen leeg - zo-
als de voormalige Geschutmakerij en het Torengebouw - daar kunnen inkomsten door verkregen 
worden. Van de andere kant moet er natuurlijk ook geld aangetrokken worden.”

Gevraagd naar de kosten van een en ander houdt Van Vlijmen een brede marge aan: ,,Ik denk dat 
het tussen de 5 en 25 miljoen euro kan kosten. Maar dan praat je bij 5 miljoen over het mini-
mummodel en bij 25 miljoen over de meest verstrekkende variant met alle opties.”

Spoorwegmuseum
Van Vlijmen zei ervaring te hebben met dit soort majeure operaties in de museumwereld. Voor-
dat hij directeur van alle defensiemusea van Nederland werd, was Van Vlijmen directeur van het 
Spoorwegmuseum in Utrecht dat onder zijn leiding flink uitgebreid is.

Volgens burgemeester Koen Schuiling zal Willemsoord een stuk groener worden door de veran-
deringen die voorgenomen zijn. Het gras naast de Tonijn en een enorm gazon in plaats van het 
stenige excercitieterrein sluit aan bij het door bomen omzoomde Schuine Pad dat terug is ge-
bracht op de Oude Rijkswerf. Wethouder Keur stelt dat de stip op de horizon voor realisatie van 
alle plannen het jaar 2025 is. Commandeur Van den Berg voegde toe dat de nieuwe legeringsge-
bouwen van het KIM in 2023 of 2024 gereed dienen te zijn.
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Toegangspoort
Voorzitter Michiel Tegelberg van de stichting Museumhaven en Haven en Scheepvaart-praeses 
Bob Haitsma waren als toehoorders aanwezig. Tegelberg stelde een vraag over de bereikbaar-
heid van Willemsoord naar aanleiding van de getoonde schetsen: ,,Begrijp ik goed dat de noord-
entree, bij het huidige Marinemuseum, afgesloten wordt voor verkeer?”

Edzo Bindels antwoordde dat 
er wel toegang mogelijk blijft 
aan die zijde, maar wellicht niet 
meer zo ruim als momenteel: 
,,We moeten die details nader 
uitwerken. De Westpoort aan de 
Weststraat blijft de belangrijkste 
entree van de Oude Rijkswerf, 
maar we willen ook aan de 
Oostzijde een ontsluiting ma-
ken. Daarover wordt overlegd 
met Defensie.”

Commandeur Van den Berg 
gaat ervan uit dat in dit over-
leg een oplossing gevonden 
wordt voor de ontsluiting van 
het werfterrein dat - zeker als het stadhuis er ook komt - steeds meer bezoekers gaat trekken. De 
marineman: ,,De marine heeft gezocht naar maximale synergie met de andere gebruikers van dit 
deel van Willemsoord. In deze visie is dat doel bereikt.”

Bron: Noordhollands Dagblad - Arie Booy
Illustraties: West 8 / Marinemuseum
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Het tweede havenplan uit 1946 met de rijkswerf op Oostoever. 
Foto’s: Collectie Boogert

Het is de intentie van de redactie om in iedere nieuwsbrief een artikel uit het Noordhollands 
Dagblad te plaatsen dat betrekking heeft op schepen, inrichtingen, bemanningen, anekdotes, 
reizen en verhalen, etc. etc. Heeft u iets herkenbaars, dan hoort de redactie dit graag!

Krantenknipsels met dank aan Arie Booy (a.booy@hollandmediacombinatie.nl)

Bijzondere visie op marinehaven uit vorige eeuw
DEN HELDER * ,Een haven die 
Nederland en zijn marine waar-
dig is. Dat was het idee achter 
de plannen die de Helderse 
gemeente-ambtenaar Ferdinand 
Hugo Boogert op eigen initiatief 
maakte voor een nieuwe marine-
haven. Dat deed hij twee keer: in 
1938 en in 1946.

,,Mijn vader was van huis uit een 
opzichter van Rijkswaterstaat”, 
legt zijn zoon Hans Boogert 
uit. ,,Door de crisis van de jaren 
dertig raakte hij zijn baan bij 
het Rijk kwijt, maar hij kon 
gelukkig aan de slag als technisch 
ambtenaar in Den Helder. Daar 
hield hij zich onder meer ook 
met dijkbeheer bezig. In zijn vrije 
tijd is hij gaan nadenken over 
modernisering van de marineha-
ven. Hij heeft de schetsen thuis 
uitgewerkt.”

Waardering
Boogert vervolgt: ,,Het plan 
van 1938 is onder de aandacht 
van de Koninklijke Marine, het 
gemeentebestuur en de minister 
van defensie gebracht. Er be-
stond waardering voor de ideeën 
van mijn vader, maar ’dergelijke 
verreikende wijzigingen in de 
oorlogshaven’ waren in 1938 niet 
gewenst. Twee jaar later brak de 
Tweede Wereldoorlog natuurlijk 
ook in Nederland uit”, vertelt 
Boogert.

Het plan uit 1938 en de tweede 
versie van vlak na het einde van 
de oorlog vallen op door de visie 

die Boogert had op de toekomst. 
In de eerste versie bedacht hij 
een uitbreiding en indeling 
waarin veel aspecten uiteindelijk 
uitgevoerd zijn in de jaren vijftig 
toen de Nieuwe Haven werd 
aangelegd.

In de tweede versie van de 
oorlogshaven ontvouwde Boogert 
een toekomstbeeld dat in de ja-
ren negentig van de vorige eeuw 
eveneens verwezenlijkt werd: een 
nieuwe plek voor de Rijkswerf. In 
het plan-Boogert uit 1946 is die 
werf op Oostoever geplaatst. In 
realiteit verhuisde Willemsoord 
eind vorige eeuw naar de uiterste 
punt van de Nieuwe Haven.

Verbluffend
Het is verbluffend dat een 
gemeenteambtenaar op eigen 
houtje zoveel denk- en teken-
werk in een havenplan stak. 
Boogert junior: ,,Mijn vader was 

Arie Booy

duidelijk bezeten van zijn vak: 
waterstaat. Als jongen ben ik met 
hem het hele land door gereisd 
om dijken, bruggen en andere 
waterstaatkundige werken te 
bekijken. Ik heb er een fascinatie 
voor bruggen aan overgehouden. 
Op de door mij gemaakte website 
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Ferdinand Hugo Boogert



www.bruggendenhelder.rf.gd 
is alle door mij vergaarde infor-
matie met foto’s en tekeningen 
van de Helderse oeververbin-
dingen geplaatst. Vader beet 
zich ook vast in zijn hobby, 
maar bij hem leidde het tot twee 
gedetailleerde visies op een betere 
marinehaven.”

Eenvoudig
In de tijd dat F.H. Boogert zijn 
plannen maakte, was de Helderse 
oorlogshaven erg eenvoudig. 
Die bestond in feite uit de kade 
langs het Nieuwediep die begon 
bij het toenmalige Havenplein 
(Landsend) en langs Willems-
oord in zuidoostelijke richting 
liep. Aan de oostkant was een 
grote strekdam gelegd vanaf Fort 
Harssens naar het zuidoosten 
toe. Een van de nadelen van deze 
smalle, langwerpige haven was 
dat de grote oorlogsschepen niet 
op eigen kracht in of uit konden 
varen, om nog maar te zwijgen 
over keren.

In zijn eerste plan (tekening 
rechtsboven) loste Boogert dit 
nijpende ruimteprobleem op 
door de marinehaven veel groter 
te maken. Het Nieuwediep 
sloot hij af met een dam naar 
Harssens waar de ontwerper een 
havenpier liet beginnen. Na de 
havenmonding kwam een tweede 
pier die als een gigantische arm 
de havenkom vormde. Aan de 
zuidkant was een uitgang die 

schepen gelegenheid bood om 
via het Nieuwediep in en uit het 
Noordhollands Kanaal te varen. 
Aan twee zijkanten van de haven 
projecteerde Boogert grote stei-
gers voor de verschillende klassen 
schepen.

,,Die betonnen steigers waren 
uitgerust met diverse voorzie-

ningen voor de schepen zoals 
water en elektra”, legt zoon Hans 
Boogert uit. ,,Dat soort zaken zie 
je nu terug in de Nieuwe Haven.”

In de toelichting op het plan 
meldt Boogert sr. dat het niet 
slim was om marineschepen in 
het natte dok van Willemsoord 
achter de sluis te leggen, zoals 
tot eind vorige eeuw gebruikelijk 
was. Hij schrijft: ’Het verdient 
geen aanbeveling de dokgelegen-
heid op de marinewerf groter te 
maken, omdat dokken welke ach-
ter sluizen gelegen zijn, tijdens 
oorlog buiten werking gesteld 
kunnen worden door vliegtuig-
bommen, waardoor schepen 
de sluizen niet meer kunnen 
passeren’. Om die reden had de 
ontwerper in de zuidoosthoek 
van de marinehaven een groot 
nieuw dok getekend.

Tijdens de oorlogsjaren dacht 
Boogert rustig verder over zijn 
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De oude marinehaven (rechts) was een smalle pijp naast Willemsoord.

Het eerste havenplan uit 1938 met een veel ruimere havenkom.

www.bruggendenhelder.rf.gd


toekomstplan en dat leidde in 
1946 tot een tweede ontwerp dat 
weer een flinke stap verder ging 
in de richting zoals het uiteinde-
lijk is uitgevoerd. Het plan-1946 
is boven deze tekstkolom te zien. 
Wat opvalt is dat Boogert een 
uitgestrekt haventerrein heeft 
getekend direct ten oosten van de 
havenkom. Die situatie bestaat 
nu ook in de Nieuwe Haven. 
Daarnaast heeft hij in zijn plan 
de gehele marinewerf verplaatst 
van de beperkte ruimte op Wil-
lemsoord naar het langwerpige 
terrein dat nu bekend staat als 
Oostoever. Daar was in zijn visie 
ook een aparte haven voor onder-
zeeboten gesitueerd.

Brug
Aan de kant van het Noordhol-
lands Kanaal tekende hij los- en 
laadplaatsen. Er was een brug 
over het kanaal die verkeer uit 
de binnenstad kon houden. Zo’n 
verbinding wordt nog steeds 

besproken als een oplossing voor 
het Texel-verkeer.

Ook een aftakking van de 
spoorlijn ging in de visie van 
Boogert over het kanaal richting 
marineterrein. Al met al een 
visionaire blik van de nijvere ge-
meenteambtenaar die ook in zijn 
vrije tijd met de toekomst van 

stad en zeemacht bezig was. Hij 
moet daar heel veel uren noeste 
en onbetaalde arbeid in gestoken 
hebben.

Zoon Hans Boogert heeft alle 
papieren en bescheiden die zijn 
vader achterliet in een groot 
plakboek gestopt. Hij is duidelijk 
trots op de nalatenschap van zijn 
vader: ,,Ik denk dat vader ook 
zeer blij geweest zou zijn met 
het feit dat de Helderse Courant 
aandacht aan zijn havenwerk 
besteedt. Zelf ben ik benieuwd 
wat maritiem geïnteresseerde 
lezers van deze plannen vinden. 
Ik heb alle tekeningen en bege-
leidende stukken op een website 
gezet. Wie op de computer 

www.levensloop.rf.gd in tikt 
kan alles bekijken. Reacties zijn 
welkom: hb.boogert@quicknet.
nl”, besluit hij.
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De Nieuwe Haven zoals die in de tweede helft van de vorige eeuw gemaakt is.

Drie verpleegsters en Ferdinand Hugo Boogert. Hij hield na de oorlog toezicht 
op de kust.

www.levensloop.rf.gd


De marine krijgt voor het eerst 
een vrouwelijke vlag- officier. De 
in Den Helder opgeleide Jeanette 
Morang wordt commandeur, een 
rang die gelijk staat aan die van 
brigadegeneraal (één ster).

Kapitein-ter-zee Morang was 
in 1997 al de eerste vrouwelijke 
commandant van een marine-
schip in Nederland. Morgen 
volgt haar bevordering tot vlagof-

ficier. „Wederom een belangrijke 
mijlpaal in 75 jaar geschiedenis 
van vrouwen bij Defensie”, stelt 
de marine.

Morang werkt nu nog als kolonel 
op het ministerie van Defensie in 
Den Haag en gaat als comman-
deur aan de slag op het NAVO-
hoofdkwartier in Engeland.

Historisch moment: de Nederlandse marine heeft voor het eerst een vrouwelijke commandeur. Jeannette Morang kreeg 
vanmorgen haar nieuwe ‘strepen’.

DEN HELDER * 13 juni 2019

Hoe ziet het hoedje voor de nieuwe 
vlagofficier er uit?

- 16 -



Admiraal bij redding uit onderzeeboot
Onderzeeboten zijn het geheime wapen van veel marines, maar als het mis gaat met 
een onderzeeër kan het ook goed mis zijn. Dat leerde de ramp met de Koersk in 2000. 
Rusland weigerde toen lang de aangeboden hulp van andere zeemachten met fatale 
gevolgen. Sindsdien zijn nieuwe internationale afspraken gemaakt. Ook Nederland 
oefent met enige regelmaat het ontsnappen uit een zogenaamd gezonken boot.

Zweden met elkaar af om meer 
te gaan samenwerken met onder-
zeeboot-ontsnappingen. Namens 
Nederland deden Zr.Ms. Zee-
leeuw, het diepduikteam en en-
kele ondersteunende elementen 
mee. Zweden participeerde met 
het Submarine Rescue Vehicle en 
haar moederschip FNS Belos.”

Dagelijks
Tijdens de oefening meerde 
Zr.Ms. Zeeleeuw op dage-
lijkse basis af op de zeebodem 
en maakte de URF meerdere 
connecties met de Dual Escape 
Tower van de boot. De Haan: 
„Na een goede connectie was het 
mogelijk om personeel over en 
weer uit te wisselen en zo in staat 
te stellen ervaring op te doen. In 
totaal waren er acht succesvolle 
connecties en voeren 38 Neder-
landse militairen mee de URF. 
Ook oefenden de landen onder 
begeleiding van een Zweeds 

duikmedisch-team een aantal 
medische scenario’s aan boord 
van de Zeeleeuw waarbij ze 
onder andere een gewonde met 
brancard moesten afvoeren.”

Vice-admiraal Rob Kramer 
toont zich enthousiast over de 
resultaten: „Het aantal reddings-
systemen is schaars wereldwijd”, 
zegt de Nieuwedieper. „Dit 
zijn echt unieke oefeningen. 
Met Northern Crown 2019 is 
een grote stap gezet in verdere 
samenwerking op het gebied van 
Submarine Search Escape and 
Rescue.’’

Woordvoerder Robin Middel van 
scheepsbouwer Damen stuurde 
foto’s van het werkbezoek van 
Kramer naar deze krant. „De 
URF daalde af voor de kust van 
Göteborg om contact te maken 
met Zr.Ms. Zeeleeuw die op de 
zeebodem lag”, vertelt Middel. 

ice-admiraal Rob Kramer 
daalde voor de Zweedse 
kust af naar Zr.Ms. 

Zeeleeuw. De admiraal was aan 
boord van de URF.

Dat is een knalgele reddings-
onderzeeboot van de Zweedse 
marine. De afkorting staat 
voor Ubåts Räddnings Farkost. 
Het opvallende vaartuig wordt 
vervoerd door het moederschip 
Belos. De URF is eind jaren ze-
ventig gebouwd door Kockums. 
Deze fabrikant van onderzee-
boten is eerder dit decennium 
overgenomen door Saab. Samen 
met Damen wil Saab-Kockums 
nu een nieuwe generatie onder-
zeeboten voor de Koninklijke 
Marine bouwen.

Admiraal Kramer bezocht de 
oefening Northern Crown 
2019 legt marinewoordvoerder 
Stefan de Haan uit: „Tijdens de 
oefening bleek de samenwerking 
tussen een Nederlandse onder-
zeeboot en Zweedse Submarine 
Rescue systemen succesvol. In 
2017 spraken Nederland en 

V

- 17 -

De URF hangt in de armen van het moederschip Belos. 
FOTO’S ZWEEDSE MARINE

Zr.Ms. Zeeleeuw



„Vice-admiraal Kramer reisde in 
bijzijn van zijn Zweedse coun-
terpart, admiraal Jens Nykvist, en 
de Nederlandse Ambassadeur in 
Zweden Ines Coppoolse op deze 
manier naar de Zeeleeuw. Ook 
Herman de Groot, commandant 
onderzeedienst, was van de 
partij.”

Regelmaat
Oud-marineofficier Middel ver-
volgt: „In de breedste zin van het 
woord is het belangrijk om met 
enige regelmaat ontsnappings-
oefeningen te houden. Er is een 
aantal landen die deze capaciteit 
bezit. Zij hebben de mogelijkheid 
om mensen uit een gestrande 
onderzeeboot te redden. Zweden 
is er daar een van is. Zeker in 
relatie tot de mogelijke Zweeds-
Nederlandse samenwerking op 
het gebied van de onderzeeboot 
bouw, is het goed dat ook op 
operationeel gebied kennis en 

ervaring wordt uitgewisseld.”

Het ontsnappen uit een onder-
zeeboot die op de zeebodem ligt 

kan op twee manieren: beman-
ningsleden kunnen via één van 
de ontsnappingstorens in een 
speciaal pak naar de oppervlakte 
stijgen. Reddingsonderzeeboten 
zoals de URF kunnen op een 
ontsnappingstoren geplaatst 
worden, zodat de bemanning in 
groepjes in veiligheid gebracht 
kan worden.

Triton
In Den Helder staat een grote 
silo bij het zwembad waar in de 
eerste variant geoefend wordt. 
Onder de bodem van bassin zit 
een capsule die ook in onderzee-
boten gebouwd is. Vanuit deze 
capsule kunnen bemanningsleden 
naar de erboven gelegen waterko-
lom van 12 meter komen om zo 
de ontsnapping uit een onderzee-
boot te simuleren. De duiktoren 
heet Triton 12. Op de Nieuwe 
Haven staat duikbak Triton 21 
die tot 21 meter diep gaat.
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Vice-admiraal Kramer (2e van links) in de URF met naast hem Coppoolse, Nykvist 
en De Groot.

De Zweedse admiraal Nykvist klimt aan boord.



Zo wordt Zr.Ms. Den Helder
Den Helder  * Bij Damen wordt 
volop getekend aan het ontwerp 
van de nieuwe marinebevoorra-
der Zr.Ms. Den Helder.
Deze impressie van het schip op 
volle zee is door ontwerper Joris 
Manders van Damen op de web-
site Linked In geplaatst. „Het 
nieuwe combat support ship van 
de Koninklijke Marine krijgt 
steeds meer vorm”, schrijft Man-
ders erbij. „Het is een geweldig 
project om aan te werken.”
Op de illustratie is te zien dat 
het naamsein van de Den Helder 
A834 wordt. Voor het voorzien 
van andere marineschepen met 
brandstof, munitie en goederen 
heeft het schip twee BOZ-posi-
ties, hetgeen staat voor bevoor-
rading op zee.

Containers
De kranen en installaties voor 
het bevoorraden zijn in het mid-
den zichtbaar. De groene recht-
hoeken op het bovendek moeten 
zeecontainers voorstellen.
In de uitsparingen aan de zij-
kanten is ruimte voor kleine 
boten die gebruikt worden voor 
boarding- en reddingsoperaties 
of personenvervoer. Tevens is 
er plek voor twee Frisc onder-
scheppingsboten. Het achterste 
gedeelte van het schip is zoals 

gebruikelijk gereserveerd voor 
een helikopterdek en hangaar 
voor vliegoperaties.
Opvallend is de mast op het 
brughuis. Die is geheel anders 
van vorm dan de masten van 
marineschepen die eerder dit 

decennium in dienst zijn gesteld. 
Evenals Zr.Ms. Karel Door-
man krijgt de brug van de Den 
Helder overdekte vleugels die 
de bemanning goed zicht op een 
kade geven.
Volgens viceadmiraal Kramer is 
het bevoorradingsschip de eerste 
stap in de vernieuwing van de 
marinevloot. Damen Schelde 
Naval Shipbuilding wil de tanker 
in 2023 opleveren.

Arie Booy

Ontwerp van de 
bevoorrader krijgt 
steeds meer vorm

DEN HELDER * De trend naar steeds kleinere 
bemanningen op marineschepen zet door.
De komende tien jaar worden de vervangers 
van de huidige M-fregatten, mijnenjagers en 
onderzeeboten ingevoerd. Eerder komt er al een 
nieuw combat support ship (Zr.Ms. Den Hel-
der) in dienst.
Kenmerkend voor al deze schepen wordt de 
hoge automatiseringsgraad van de systemen. 
Het is de bedoeling dat met kleinere beman-
ningen meer gedaan kan worden dan voorheen. 
Doordat een nieuwe generatie geavanceerde 
schepen met minder personeel wordt uitgerust, 
zijn innovaties in de ondersteuning aan boord 
noodzakelijk. De marine studeert daar samen 
met het bedrijfsleven op.

Arie Booy

Bemanning nog kleiner
DEN HELDER * Het bevoorradingsschip 
Zr.Ms. Den Helder krijgt minder wapens en 
sensoren dan eerst de bedoeling van Defensie 
was.
Een woordvoerder van Thales bevestigt dit 
bericht op de website Marineschepen.nl De 
marinesite maakt een vergelijking tussen een 
tekening van het schip uit 2018 en een nieuwe 
illustratie van deze zomer. Het kanon en de 
Goalkeeper staan op dat plaatje niet meer op 
het schip. Ook ontbreekt een moderne NS100-
radar die vorig jaar nog wel getoond werd. Op 
de eerste illustratie waren alle wensen afge-
beeld.

Arie Booy

Kanon niet op schip
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Het combat support ship Den Helder zoals  het er straks uit moet gaan zien
ILLUSTRATIE DAMEN



Oefening: marine bij spektakel voor de kust 

Matthie Bergman
Egmond aan Zee * Het gebeurt niet zo vaak dat de Koninklijke Marine de post Egmond aan Zee van 
de KNRM vraagt samen te oefenen in het neerlaten van een man vanuit de helikopter op een kleine boot. 
De bemanningsleden van de reddingsboot Adriaan Hendrik deden dan ook graag mee. Dat de oefening 
niet lukte, was jammer, maar mocht wat hen betreft de pret niet drukken.
Een NH90-helikopter van de Koninklijke Marine lijkt boven de zandspuiter te hangen, maar schijn 
bedriegt. De zandzuiger speelde in de oefening geen enkele rol, maar was wel een indrukwekkend ’decor-
stuk’.

Arie Booy
DEN HELDER * De Koninklijke Marine heeft een fregat beschikbaar met werkend kanon voor inzet in de 
Straat van Hormuz als de regering daar binnenkort toe besluit. Dat stelt de zeemacht naar aanleiding van 
een bericht in Elseviers Weekblad waarin gemeld wordt dat Nederland geen schip kan sturen omdat het 
geschut niet werkt.
Marine-woordvoerder Paul Middelberg zegt: ,,Problemen met de granaten voor de M-fregatten zijn 
opgelost. Er kan wel degelijk mee geschoten worden.”
De verouderde kanonnen op de vier LCF-fregatten worden vervangen, maar tijdens een recente oefening 
is met het kanon op Zr.Ms. Evertsen ook geschoten, verklaart de marineofficier. Elseviers Weekblad voert 
anonieme bronnen op binnen de zeemacht die stellen dat het geschut op de zes fregatten niet deugdelijk 
is. Dat er problemen zijn met de munitie-aanvoer naar kanonnen is bekend. Daarom wordt het geschut 
van de vier nieuwste fregatten vervangen. Toen de schepen in dienst kwamen zijn er tweedehands kanon-
nen op geplaatst.
Eerder werd bekend dat de marine het M-fregat Zr.Ms. van Speyk klaar heeft liggen voor inzet in de 
Golfregio.

Zeemacht: fregat kan wél schieten
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De golven waren te hoog om de man aan boord te zetten.
FOTO: KNRM/ROEL OVINGE

FOTO: SJEF KENNIPHAAS



Vacatures
Gebrek aan marinepersoneel is een van de grootste zorgen van vice-admi-
raal Rob Kramer.

Om meer jongeren te interesseren in een baan bij de krijgsmacht heeft 
Defensie daarom een betere website voor vacatures ontworpen. De site 
werkenbijdefensie.nl is een stuk simpeler geworden. In een paar klikken 
zijn alle vacatures van de marine te vinden. Het ontwerp is vooral gericht 
op het gebruik van de smartphone.

,,Want zeventig procent van de doelgroep bekijkt de website via telefoon 
of tablet”, zegt Luc Haen in Alle Hens. Haen is bij het ministerie van de-
fensie verantwoordelijk voor Online Media. Volgens hem zoeken jonge-
ren steeds vaker via de telefoon naar een baan.

Wat zijn het toch een prachtige verhalen welke op de reünies worden verteld en om uw geheu-
gen wat op te frissen plaatst de redactie artikelen die u hopelijk het ‘o, ja’ gevoel geven.

Wij vernemen graag leuke anekdotes, links, websites, foto’s of ‘sterke’  verhalen. Maar ook alle 
andere zaken die de moeite zijn om te plaatsen zodat iedereen er van kan genieten!

Oproep / gezocht

Kent u nog verhalen?
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https://werkenbijdefensie.nl/


YOUTUBE
Klik op de afbeelding en u ziet de video op Youtube.

F-18 “achtervolging” van een Tomahawk 
In deze video wordt er een Tomahawk missile vanaf  
USS Kidd gelanceerd, net op dat moment passeert een 
F-18 en maakt opnames.
Het doel van de missile is een schip volgeladen met 
containers.  Vanuit diverse hoeken kunt u het resultaat 
zien. Of er een AM bijzit, dat mag u zelf gaan bekijken.

Telegraaf aan boord van Hr. MS Walrus
In het kader van de Sail in Amsterdam nam De Tele-
graaf een kijkje in een van de meest geavanceerde 
schepen van de Nederlandse Marine, de onderzeeboot 
Hr. MS Walrus. De CDT neemt u mee met een rondlei-
ding door het schip en natuurlijk komt de Commando 
Centrale aan bod. 

Herinneringen aan Hr.Ms. Zeehond
Authentieke beelden laten de historie 1961-1990 van 
het schip zien met bijpassend commentaar.

Proefvaart Phillips van Almonde 1981
De 6 weekse proeftocht van de Philips van Almonde 
is indertijd voor een groot gedeelte gevolgd. Er staan 
veel oude bekenden op en misschien herkent u ook 
personen of staat u er zelf op.

Brand a/b Hr.Ms. Drenthe
Een droevige gebeurtenis op 12 november 1980. Er 
brak op Hr.Ms. Drenthe brand uit in het voorketelruim. 
Deze onderzeebootjager van de Frieslandklasse was 
op weg naar Willemstad om Hr.Ms. Rotterdam af te los-
sen. Twee machinisten kwamen in de vlammen om en 
nog eens twee raakten zwaar gewond. 

VS militair bespringt drugsduikboot
Een militair van de Amerikaanse kustwacht maande 
een onderzeeër tot stoppen. De kustwacht vermoedde 
dat het vaartuig vol drugs zat. In totaal nam deze boot 
van de kustwacht de afgelopen maanden 17.690 kilo 
cocaïne in beslag. Best spectaculair om te zien.
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https://www.youtube.com/watch?v=BGoJl8Lr46g
https://youtu.be/AX0Z6umpr1A
https://youtu.be/SkfRKMyPmpY
https://www.youtube.com/watch?v=lIHfc_E8uus
https://www.youtube.com/watch?v=wJJVx9sCykg
https://www.nu.nl/274708/video/amerikaanse-militair-bespringt-drugsonderzeeer-op-volle-zee.html


reünies vieringen activiteiten

Voor alle evenementen uit de Evenementenkalender Veteranen 
2019 kunt u zich nu aanmelden in Mijn Vi via mijn.veteranenin-
stituut.nl.  De kalender ziet er als volgt uit: 
De Nationale Herdenking op zaterdag 7 september in Roermond. 
De Koninklijke Luchtmacht veteranendag op woensdag 11 sep-
tember in Eindhoven. De Koninklijke Marechaussee veteranen-
dag op vrijdag 4 oktober in Apeldoorn.  
De Koninklijke Landmacht organiseert dit jaar geen veteranen-
dag.

Dijkavond Den Helder. Samen met bewoners en andere betrokkenen wordt gezocht naar de 
best passende oplossingen om de dijken te versterken. Met dat doel zijn al enkele dijkavonden 
gehouden. Op woensdag 18 september staat de vierde dijkavond op de rol. Het programma en 
de plaats van samenkomst worden begin september bekendgemaakt.

Let’s Fly Away! 100 jaar KLM.  In 2019 bestaat de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 100 jaar. 
Onderdeel van de viering van het jubileum is een fototentoonstelling over de KLM-passagier, 
te zien in het Stadsarchief Amsterdam, Bodeplein, Amsterdam. Lezingen: zaterdag 10 augus-
tus, 14.00 - 15.00 uur en zaterdag 28 september, 14.00 - 15.00 uur. Rondleidingen: zaterdag 17 
augustus, 14.00 - 15.00 uur en zaterdag 21 september, 14.00 - 15.00 uur. Aanmelden voor een 
rondleiding? Stuur een mail naar info@mailbeeldbank.nl

Op vrijdag 27 september 2019 vindt een Reünie van Hr.Ms. Philips van Almonde plaats. De 
lokatie is MKAD te Amsterdam. Aanvang en bijdrage worden zo spoedig mogelijk bekendgesteld 
bij voldoende belangstelling. 
Contact: pvanalmonde@gmail.com

De Nationale Taptoe wordt gehouden op 27, 28,en 29 september 2019 in Rotterdam Ahoy. Op 
27 september vindt een speciale Veteranenvoorstelling plaats, inclusief ontvangs en lunch - 
ontvangst 10.00 uur - voorstelling om 13.30 uur.  
Bestel uw kaarten voor dit unieke arrangement bij de Nationale Theaterkassa 0900 9203 onder 
vermelding van ‘veteranenontvangst’ en houd uw veteranennummer bij de hand als u gaat 
bestellen.

De vereniging van ex- en actiefdienende vrouwelijke militairen der Koninklijke Marine (Ex-act 
KM) nodigt alle vrouwen uit die dienen of hebben gediend bij de Koninklijke Marine voor de 
reünie ter gelegenheid van het jubileum “75 Jaar Vrouw in de Marine”.  
Deze reünie, wordt gehouden op: Woensdag 30 oktober 2019 van 11.00 – 16.00 uur in de “Witte 
Raaf” op het Nieuwe Haven terrein te Den Helder. 

Reünie op zaterdag 2 november 2019 van mariniers en vlootpersoneel die in Fakfak voorma-
lig Nederlands Nieuw-Guinea hebben gediend. Ook zij die zich hierbij betrokken voelen zijn 
welkom. De reünie wordt gehouden in het Wijkgebouw De Geseldonk te Helmond. 
Alleen op aanvraag worden schriftelijke uitnodigingen verstuurd. 
Info en aanmelding vóór 19 oktober bij:

J. v.d. Konijnenberg - (0492) 53 41 02 - jos.vd.konijnenberg@upcmail.nl 
C. v.d. Pas - (040) 254 68 72 - cvdpas@upcmail.nl 
P. Postma - (026) 361 28 14 - p.postma75@upcmail.nl

De ‘Oplijndag’ (ex-)ODOPS’en vindt plaats op donderdag 28 november 2019 in de Witte Raaf 
tussen 15.00 en 19.00 uur. We hopen oud-bekenden weer terug te zien en met elkaar een gezel-
lige middag te maken.

Kalender
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De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen.

Lid van verdienste:

Willem Pijnenburg
Jaap Veldhuis

Tot een volgende keer!

Rens Beglinger

Foto’s: Collectie Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie
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