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BEKENDMAKING BESTUUR 04/2019

Van uw voorzitter,

Het loopt tegen het einde van 2019 en dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 
dit jaar.  Met het winterverlof in het vooruitzicht is het een oude traditie bij 
de marine om op grote schaal te steengrillen, bowlen en dergelijke want de 
zorgvuldig opgespaarde potjes moeten leeg voor het einde van het jaar dus 
u kunt ze deze weken tegenkomen op de bekende plaatsen in Den Helder.                                                                             
Terugkijkend op 2019 denk ik dat dit een goed jaar geweest is voor onze stich-
ting, het bestuur opereert al een behoorlijke tijd in de huidige samenstelling, 
financieel zijn we gezond en de reünie van 2019 was weer een succes.                                                                                                                       

Helaas hebben we ook dit jaar afscheid moeten nemen van de leden die ons 
ontvallen zijn; Arthur Baart, Wim Kesteloo, Willem van Opbergen, Ed Content, 
Max van Wijk, Jan Aalt Morren, Jan van Belkom, Piet de Betué, Jan de Greef, 
Willem Dekker en Herman van Mourik.

Voor volgend jaar staat er weer het nodige op stapel; we hebben met enkele 
leden van het bestuur een oriëntatie bezoek gebracht aan het Nationaal Mi-
litair Museum in Soesterberg en besloten om onze jaarlijkse themadag daar 
plaats te laten vinden. U zult alle bijzonderheden en de mogelijkheden tot 
inschrijving vinden in de seperate mail welke begin volgend jaar zal worden 
verzonden. Ik kan u alvast verklappen dat de datum voor dit bezoek is vastge-
steld op 16 april 2020, dus zet die  alvast in uw agenda. 

Ik wens u allen prettige feestdagen en een gezond 2020 toe.

Uw voorzitter

Piet Duivestein
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Postactievenpas
Beste (oud)collega, 

Eens per twee jaar organiseert de stichting NGID een reünie voor (oud)collega’s, onder wie de 
NGID’ers, OB’ers, ODOPS’   en, kortom collega’s die in de Commandocentrale werkzaam zijn of 
zijn geweest. Voor leden met een Veteranen- of een Postactievenpas krijgt de stichting een 
subsidie. Deze subsidie helpt de kosten te drukken en het voordeel voor u is dat wij de eigen 
bijdrage hierdoor laag kunnen houden. 

Bij het organiseren van een reünie zijn wij verplicht door te geven hoeveel veteranen en hoeveel 
postactieven de reünie bezoeken. Anders kunnen wij geen subsidie krijgen. 

Via de link aanvraagformulier postactievenpas komt u bij een pdf waarmee u de pas kunt aan-
vragen. 

Let op: 

De aanvraag voor een Postactievenpas is voor POSTACTIEVE MILITAIREN (militairen die ten min-
ste 6 jaar hebben gediend). Wanneer u reeds in het bezit bent van een Veteranenpas of Dienst-
slachtofferpas kunt u géén Postactievenpas aan te vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Stichting NGID

      

‘Kracht door kameraadschap’. Dat is het motto van het PANKM, op 1 febru-
ari opgericht op de Van Ghentkazerne in Rotterdam. Het initiatief komt 
van kapitein-luitenant ter zee b.d. Anniek Reiff, tot haar functioneel leef-
tijdsontslag in 2013 hoofd Personele Zorg van het Commando Zeestrijd-
krachten. Zij speelde al jaren met het idee om het Collegiale Netwerk Ko-
ninklijke Marine een vervolg te geven door ook in problemen verkerende 
postactieve militairen de helpende hand te bieden. En dan ook oud-mede-
werkers die de kwalificatie ‘veteraan’ aan hun neus voorbij zagen gaan.

Voor en door collega’s

Kracht door kameraadschap

PANKM2019@gmail.com
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Bestuur

https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/formulieren/2019/03/28/verstrekkingsformulier-postactievenpas/Dfe+069.pdf


Prijzen zijn 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

Afbeelding Kon. Marine en Graphic Mama via Pixabay
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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

Bijzondere verzamelingen
Op die vele reizen met de schepen en onderzeeboten van de 
Koninklijke Marine en natuurlijk niet te vergeten de vakanties, 
blijft er wel eens een biljetje in de knip zitten. Nu vond ik het wel 
leuk om biljetten te sparen waarvan de waarde 1 is. Dus 1 gulden, 
1 shekel, 1 dollar etc.

De familie (broers en zus) hebben op hun buitenlandse reizen en 
plaatsingen ook hun best gedaan om aan de vraag te voldoen. 
Heel leuk is en was het om biljetten van mensen te ontvangen 
die van deze verzameling hoorden. Dus ook die biljetten staan 
hier op de site (papiergeld).

Mocht u “toevallig” nog een biljet van 1 hebben wat nog niet in mijn verzameling zit en dus ook 
ontbreekt op deze pagina, dan zou ik het graag van u willen overnemen. Stuur dan een email 
(bh882438@gmail.com) of bel met 0651160688. 

Overigens heb ik een flink aantal jaren bij de Onderzeedienst gevaren en het kon natuurlijk niet 
uitblijven dat ik ook onderzeeboten op postzegels ben gaan verzamelen. Kijk hier maar eens 
(onderzeeboten). 

En dan ook nog een collectie seinsleutels op postzegels. 
Kijk dan hier (seinsleutels).

Han Beglinger
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Redactie

mailto:redactiengid%40ziggo.nl?subject=
http://www.beglinger.nl/papiergeld.html
mailto:bh882438%40gmail.com?subject=
http://www.beglinger.nl/onderzeeboten.html
http://www.beglinger.nl/seinsleutel.html


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

Met groote halen onder uit den mok, terwijl hier en daar 
heilige dagen waren achtergebleven, had de matroos 1e klas 
Vandersteng een koekoek getjet op de campagne. Een presenning, 
die hij op ‘t dek gelegd had om niet te knoeien — dat zou maar 
psalmen zingen geven — wilde hij juist balken, Coen de kaan hem 
praaide.

„Present!”, antwoordde Vandersteng schreeuwend, terwij1 hij 
gelijk werk maakte en den leegen mok in de bootsmanskist gooide. 
„Wat moet de kaan nou weer?” mompelde hij. Sedert zij de vorige 
week met hun schuit uit Algiers vertrokken waren, hadden de 
opvarenden poot aan moeten spelen om het schip als nieuw in de 
vaderlandsche haven te laten binnen vallen. Een maand geleden 
waren ze uit Soerabaia onder stoom gegaan. Deze Indische turn 
zat er weer op. Velen hadden van hun kadje een behoorlijke aap 
kunnen overhouden, ondanks het feit, dat ze een enkele of een 
dubbele delegatie hadden loopen. Op de thuisreis was dan ook 
zwaar geboomd over blauw goed en zomerverlof. Want daarop waren 
de verlangens bij alien aan board ingeschoren. Niet alleen bij de 
maats vooruit. In den gouden bal en in den longroom was het niet 
anders. De vrije jongens verlustigden zich in het vooruitzicht 
bij het ouwe wachtschip met hun aanhangmotor eenige weken in een 
zalig niets doen te kunnen doorbrengen.

Korte passage uit een van de boekjes:
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Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu bin-
nen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijfpapier en zoekgeraak-
te postzegels meer maar een ‘slimme telefoon’ is alles wat nu nodig is. 

Twitter is een voorbeeld van een medium waarin je on-
waarschijnlijk snel nieuws kan vergaren van personen of 
instellingen welke je voorkeur hebben. Omdat de Stichting 
NGID marine gerelateerd is zal ik mij houden tot Defensie.

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

@klaasm67  Join the Navy see the world  

@ marineschepen Kijkje aan boord van Zr.Ms. Rotterdam in eerste week zelfstandig 
varen na onderhoud en instandhouding.

@marineschepen Deel twee van de jaren ‘80-hit Top Gun komt volgend jaar uit.

@klaasm67 Een leuk berichtje van Klaas Meijer over het invoeren van een drankver-
bod in 1841 voor matrozen onder de 18 jaar.

@RuudZwolle „De marine pikt niemand mij af”

@PKieken Ik zet ‘m hier wel even neer... oh nee wacht, heb mijn boterhammetjes op 
de basis laten liggen.

@Defensie Alsnog Koreaanseoorlogsmedaille voor marinevliegers.

@ChrisvdBerg67 Dat is de SMD zeker, reintegratie en begeleiding pur sang. Per-
soonlijke aandacht in moeilijke situaties en tijden. En allang voordat dit in Nederland 
gewoon werd. BZ
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https://twitter.com/stichtingNGID
https://t.co/IrNigO2caE
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Fraai boek over Hr.Ms. Kortenaer
In de Engelstalige serie Warship is een boek uitgekomen over Hr.Ms. Kortenaer, een van de drie 
Nederlandse oorlogsschepen die ten onder gingen in de Javazee. 
De Kortenaer was een torpedobootjager van de Admiralenklasse. Het schip werd gebouwd in 
Rotterdam en in 1928 in dienst gesteld. Uitgeverij Lanasta maakte een fraai geïllustreerd boek 
over de jager, waarin ook aandacht besteed wordt aan andere schepen van de klasse zoals Van 
Ghent, Piet Hein en Evertsen.

In het door Rindert van Zinderen Bakker geschreven boek is veel aandacht voor ontwerp en 
bouw van de schepen. Mooie foto’s, tekeningen en achtergrondinformatie complementeren het 
beeld. Nieuwedieper Henk Visser verzorgde de eindredactie, zodat de feiten en gebruikte mari-
tieme termen kloppen.

Torpedo
Het trieste einde van de Kortenaer komt uiteraard ook aan bod. Op 27 februari 1942 werd het 
schip in de Javazee getroffen door een torpedo van de Japanse kruiser Haguro. Het schip kwam 
door de explosie omhoog en leek als een knipmes dubbelgevouwen te worden. Binnen 15 
seconden brak de Kortenaer in twee stukken. Voor- en achterschip staken boven water uit en wa-
ren slechts drie meter van elkaar verwijderd. Doordat reddingsvlotten aan dek waren gelegd, die 
zelf los zouden komen als het schip zonk, konden drenkelingen zich in veiligheid brengen. Ruim 
honderd van de 153 mannen overleefden.

Tot in 2016 hebben de wrakken van de Kortenaer, Java en De Ruy-
ter op de zeebodem gelegen. Illegale bergers hebben de zeegra-
ven van veel Nederlandse zeemannen helaas geschonden.

Bron: Noordhollands Dagblad - Arie Booy

Meer informatie over de uitgave is te vinden via www.lanasta.
com.

‘Breguet Atlantic in dienst bij Marineluchtvaartdienst 1969-1984’
Oud-Valkenburger, schrijver en veteraan Martin de Boer heeft op woensdag 2 oktober het boek 
‘ Breguet Atlantic in dienst bij de Marineluchtvaartdienst 1969-1984’ op Maritiem Vliegkamp De 
Kooy gepresenteerd.  
In het rijk geïllustreerde boek beschrijft De Boer het wel en wee van dit 
Franse vliegtuig. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de Breguet Atlantic bij 
vliegtuigsquadron 321 op het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg in 
dienst kwam. 

De eerste 2 boeken reikte de schrijver uit aan Hans Bax, bemanningslid van 
het eerste uur, en CDR b.d. Anne van Dijk, voorzitter van de Stichting Vrien-
den van de Traditiekamer MLD. Met dit boek wil De Boer de herinnering 
aan de Breguet Atlantic levendig houden. 

Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Geromy BV en is via info@gero-
mybv.nl te bestellen. De prijs bedraagt € 26.90.

Boekbespreking

Foto: De Maritieme Uitgever Lanasta
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‘Mijnenjagers Alkmaar klasse’
De mijnenjagers van de Koninklijke Marine ruimen elk jaar honderden zware explosieven op die 
op de bodem van de zee liggen. Daarmee zorgen zij voor onze dagelijkse veiligheid. De marine 
doet dat met schepen die sinds 1983 in dienst zijn. Daarvan is het merendeel niet meer in Neder-
landse dienst. Het oudste schip (Zr.Ms. Makkum) is in 1985 in dienst gesteld, de jongste in 1989. 
Dertig jaar oud dus aan het einde van hun levensduur. 
Uitgeverij Lanasta heeft het aangedurfd om nu al een standaard-
werk uit te geven over de geschiedenis van de Alkmaarklasse, de 
Tripartites van de Mijnendienst. De schrijver van het boek en voor-
malige commandant van de Mijnendienst, KTZ. b.d. Bob Roetering, 
heeft eerder, in 2007, een boek in eigen beheer uitgegeven over de 
Dokkum-en Wildervank-klasse. In 2017 publiceerde Lanasta Roete-
rings boek over de ‘Motor minesweepers - Ameland- en Duiveland 
klasse, de mickey’s van de mijnendienst’.

Roetering benadrukt het internationale karakter van de schepen 
die in Nederland de benaming ‘Alkmaarklasse’ kregen. Ze zijn 
(weliswaar met kleine nationale variaties) in dienst van de Franse, 
de Belgische en de Nederlandse marines. De nieuwe vaartuigen 
die vanaf 2023 bij de Belgische marine instromen en vanaf 2025 bij de 
Nederlandse, zullen voor beide marines identieke vaartuigen zijn.  
Roetering noemt de ‘Tripartite’ een vorm van internationale samenwerking die vaak als voor-
beeld wordt aangehaald. De schepen bleken ook goed inzetbaar bij internationale missies, zoals 
in 1988 toen de Haarlem en de Harlingen (beiden niet meer in dienst) werden uitgezonden naar 
de Perzische Golf. In 2011 werden de Haarlem en de Vlaardingen ingezet voor de Operatie Uni-
fied Protector. De Haarlem was in die periode 8 maanden onafgebroken operationeel, overigens 
deels met de ‘eigen’ bemanning en deels met de bemanning van de Middelburg. Die bemannin-
gen hielden zich bezig met mijnenjagen, maar ook met monitoring van de scheepsbewegingen 
voor de Libische kust.  
Op dit moment heeft Nederland zes mijnenjagers. Je mag het tegenwoordig al als ‘winst’ note-
ren dat er bij de vervanging net zo veel nieuwe schepen in dienst worden gesteld. Modernise-
ring van het platform en van de systemen vergroten de prestaties. 

Roetering maakt in ‘De Alkmaarklasse’ duidelijk hoe die modernisering in het mijnenjagen bij 
de schepen van de Alkmaarklasse tot stand is gekomen en zich ontwikkeld heeft. Het boek gaat 
uiteraard diepgaand in op de noodzaak, het ontwerp, de bouw, de uitrusting en de geschiedenis 
van de (afzonderlijke) schepen. De ‘Alkmaarklasse’ is nog niet uitgefaseerd, maar het is duidelijk 
dat dit boek een belangrijk, zo niet onmisbaar, standaardwerk is en zal blijven.

Uitgever: Lanasta 
Formaat:  gebonden, 22 x 28 cm, geheel in kleur 
Pagina’s: 184 
Prijs: 35,95 euro 
ISBN: 978-90-8616-154-6

Artikel met dank aan Trivizier, uitgave september 2019 

Foto: De Maritieme Uitgever 
Lanasta



Een duik in het verleden
De bunker van Voorhoeve
In dit eerste deel van twee geef ik een beeld van de bunker van het Ministerie van Defensie. Hier 
bevond zich destijds het zenuwcentrum van crisisbeheersingsoperaties. Mijn plaatsing als Hoofd 
Dienstploeg in de bunker eindigde vlak voor de inname van de Bosnische stad  Srebrenica. Ik 
was benieuwd of de bunker ‘nog wel bestond’ en het is gelukt om deze samen met Rens te be-
zoeken. We zijn hartelijk ontvangen en konden (bijna) overal rondkijken op het ministerie. En zo 
ontstond het idee dit stuk te plaatsen.

Henk Munnik
Bron: Artikel van Hella Rottenberg gepubliceerd 6 mei 1995 in De Volkskrant 

Het zenuwcentrum van de Nederlandse VN-activiteiten 
in het voormalige Joegoslavië bevindt zich in een 
atoomvrije kelder. In Den Haag, onder het ministerie van 
Defensie....

RAKETAANVALLEN op Zagreb, meldt CNN. In de werk-
kamer van generaal Kolsteren rinkelt de telefoon. ‘Roger’, 
zegt hij na zwijgend te hebben geluisterd en legt de 
hoorn op de haak. ‘Het zijn geen raketten geweest, maar 
autobommen. Dat is toch een heel ander verhaal’, vat hij 
het zojuist gehoorde samen.

Het telefoontje was afkomstig van een flink aantal 
verdiepingen lager, uit de atoomvrije bunker van het 
ministerie van Defensie. Sinds de Golfoorlog is daar het 
permanente crisiscentrum van Defensie gevestigd. Dag 
en nacht wordt het bemand door een officier en een on-
derofficier; indien nodig door een uitgebreidere staf. Zij 
verzamelen en controleren informatie over vredesope-
raties waarbij Nederland betrokken is: berichten van de 
media, van de militairen te velde, van de eigen inlichtin-

gendiensten en die van bevriende mogendheden.

De bunker onder het ministerie is een overblijfsel van 
de Koude Oorlog. Toen die voorbij was en er regionale 
conflicten uitbraken kreeg de ruimte vanzelf een nieuwe 
functie en naam: ‘DCBC’, wat staat voor Defensie Crisis 
Beheersingscentrum.

De onderaardse ruimte was gebouwd voor het geval 
dat de Russen zouden aanvallen en de leiding van de 
Nederlandse strijdkrachten vanuit een veilige plek het 
bevel moest voeren. Ze is nu constant in gebruik, wat 
de arbeidsinspectie onaanvaardbaar vindt. Op termijn 
dient het crisiscentrum te verhuizen.

Achter een kamer waar via televisies, radio’s, telexen, 
computers en telefoons berichten binnenlopen, bevindt 
zich een kleine vergaderzaal. Op rails langs de wand 
staat een reeks gedetailleerde landkaarten van het 
voormalige Joegoslavië. Via een videokanon kunnen de 
kaarten ook op een scherm worden geprojecteerd.
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Ministerie van Defensie, Plein 4, Den Haag

Ingang bunker



Die ochtend heeft, zoals op elke werkdag, 
in de bunker een briefing plaatsgevonden. 
Daarbij is ook generaal Nicolai aanwezig, 
toevallig enkele dagen met verlof in Neder-
land. Nicolai, de chefstaf van Unprofor in Sa-
rajevo, verschaft het selecte gezelschap een 
actueel en levendig beeld van de toestand 
in Bosnië.

Naast gasten, zoals deze dinsdag generaal 
Nicolai en deze donderdag minister Voor-
hoeve, zijn bij de briefing altijd de chef 
Defensiestaf (Van den Breemen) of diens 
vervanger aanwezig, de sous-chef Operati-
en (Kolsteren), een naaste beleidsmedewer-
ker van Voorhoeve, een medewerker van de 
militaire inlichtingendienst, een ambtenaar van Buitenlandse Zaken en een voorlichter.

Ze krijgen een verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur, vragen om toelichting 
en bespreken de toestand. Hun conclusies worden vervat in een situatierapport met een korte 
schets van de politieke en militaire ontwikkeling per regio, plus bijzondere incidenten die de 
Nederlandse militairen betreffen.

Rond een uur of half elf belandt het rapport op het bureau van minister Voorhoeve, die het mi-
nutieus doorneemt. Van het verslag worden ongeveer vijftig exemplaren verspreid. Ze gaan naar 
Kok, Van Mierlo en Pronk, naar de Nederlandse vertegenwoordigers bij de VN en NAVO en de 
Nederlandse ambassades in landen die betrokken zijn bij de vredesoperaties.

In de Prinses Juliana-kazerne, tegen Wassenaar aan gelegen, onderhoudt de landmacht de 
verbinding met de uitgezonden Nederlandse militairen. 
Een crisisstaf van vijftig mensen is dag en nacht in touw 
om te zorgen voor de veiligheid, bevoorrading, uitrus-
ting en het contact met thuis van de mannen en vrou-
wen in het veld.

De crisisstaf weet over het algemeen precies wat er 
aan de hand is en kan via alle mogelijke apparatuur 
verbinding leggen met de eenheden en waarnemers in 
Joegoslavië. Ondanks de oplaaiende gevechten melden 
de rapporten van deze week geen incidenten waarbij 
Nederlanders betrokken zijn. Ze bevinden zich in gebied 
dat op dit moment strategisch van geen belang is. Ze 
zijn kwetsbaar, maar waren dat evenzeer voordat het 
bestand afliep.

Woensdag 3 mei. ‘Enclave Srebrenica: Het bleef de afge-
lopen periode kalm. De situatie in het westelijk deel van 
de enclave blijft gespannen. Sapna Area: De situatie in 
de Sapna-vinger is rustig, doch gespannen.’

De VN-militairen in voormalig Joegoslavië kennen drie alarmfasen. Groen: niets aan de hand. 
Oranje: verhoogde waakzaamheid, dat wil zeggen helmen op, vesten aan, weinig verplaatsin-
gen. Rood: gevaar, je schuilhouden, de bunkers in. Kolonel Dedden, sous-chef van de crisisstaf: 
‘In Zagreb werd er deze week alarmfase rood afgekondigd. Ik herinner me dat in december voor 
Nederlandse soldaten rood gold, dat was toen Serviërs het vliegveld van Tuzla beschoten.’
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Briefing room 

Gangenstelsel bunker



Op een rustige dag bellen zo’n 150 tot 200 familieleden en partners van uitgezonden militairen 
het crisiscentrum. Maandag, toen het bestand afliep, kwamen er ruim honderd telefoontjes meer 
binnen. Sinds woensdag wordt er weer minder gebeld. Het is een goede graadmeter voor de 
ongerustheid. Toen in november en december Servische milities Nederlandse konvooien vast-
hielden, verwerkte het crisiscentrum dagelijks drieduizend telefonische vragen.

Voor de achterblijvers bestaat er een uitgebreid netwerk, waar ze met vragen en zorgen terecht 
kunnen. De ‘Thuisfront-comités’, waarin beroepsmilitairen en burgers samenwerken, houden 
elke maand in twaalf regio’s voorlichtingsbijeenkomsten, geven een maandblad uit en beman-
nen een telefooncircuit.

‘Een soldaat vergeeft het zichzelf nooit
als hij niet op het ergste is voorbereid.’

Generaal b.d. Huijser

De Volkskrant, HELLA ROTTENBERG 6 mei 1995

Deze tekst is een gedeelte van het artikel van Hella Rottenberg in de Volkskrant van 6 mei 1995. 
Voor het volledige artikel zie De Volkskrant 6 mei 1995.

Volgende keer een kijkje achter de voordeur van Plein 4.
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De vermomde Hr. Ms. Abraham Crijnssen 
Foto: WAR HISTORY ONLINE

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)

Het schip dat zich vermomde als eiland
AMSTERDAM * Met het 
overlijden van het laatst nog 
levende bemanningslid Fulco 
Bouwmeester (101) is een van 
de beroemdste episodes uit de 
geschiedenis van de Koninklijke 
Marine definitief historie gewor-
den; dat van de Hr. Ms. Abraham 
Crijnssen. Deze mijnenveger wist 
gecamoufleerd als eiland vanuit 
de haven van Soerabaja te ontko-
men aan de Japanse bezetter.

Bouwmeester was aan boord 
van de mijnenjager als stoker-
olieman. In maart 1942 werd 
duidelijk dat Nederland de 
kolonie Nederlands-Indië niet 
zou kunnen behouden. Daarop 
kregen commandanten van de 
marineschepen die nog niet in de 
strijd ten onder waren gegaan de 
order hun schip in veiligheid te 
brengen, dan wel te vernietigen 
om het uit handen van de vijand 
te houden.

Vluchtpoging
De commandanten van drie mij-
nenjagers besloten een vluchtpo-
ging te wagen. Voor twee van de 
drie mislukte die omdat de actie 
onvoldoende was voorbereid. 
Commandant Van Miert van de 
Crijnssen had zijn zaken echter 
goed voor elkaar.

Hij liet zijn schip minutieus ca-
moufleren. Schilders gaven het in 
allerijl de kleuren van tropische 
bomen en struiken en erna wer-
den over de volle lengte takken 
op de mijnenjager aangebracht. 
Wie niet beter wist, zag van een 
afstand een drijvend tropisch 

eiland waarbij de mast op een 
weelderige woudreus leek.

Stookolie
De Abraham Crijnssen stoomde 
op de avond van 6 maart in de 
bescherming van het duister 
de haven van Soerabaja uit. De 
commandant zorgde ervoor dat 
het schip de maximaal mogelijke 
hoeveelheid stookolie aan boord 
had.

Tijdens de dagen die volgden, 
voer de mijnenveger alleen in het 
donker. Overdag liet Van Miert 
de bemanning de camouflage 
regelmatig vervangen zodat deze 
maximaal effect hield. De Crijns-
sen hopte in de archipel van 
eiland naar eiland zonder te wor-
den gespot. Op 11 maart begon 
de mijnenveger aan het einde van 
de Straat van Atlas aan de grote 
oversteek van de Indische Oce-
aan naar Australië.

Olof van Joolen

Overboord gegooid
Het continent kwam op 13 
maart in zicht. Onderweg had de 
bemanning de camouflage over-
boord gegooid omdat deze mid-
den op zee geen nut meer had en 
alleen nog maar ballast was. Op 
15 maart meerde de mijnenjager 
aan in de haven van Geraldton 
waar de vermoeide zeelui op 
krachten konden komen.

De Abraham Crijnssen voer 
daarna een jaar onder Aus-
tralische vlag en Amerikaans 
commando omdat er in Australië 
geen Nederlands vlootverband 
was. In mei 1943 kreeg de Ko-
ninklijke Marine het schip terug. 
De rest van de oorlog escorteerde 

Langslevende 
bemanningslid 

overleden
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het kwetsbare schepen langs 
de Australische Oostkust en 
richting Nieuw-Guinea. De mij-
nenjager was een van de eerste 
oorlogsbodems die na de Japanse 
capitulatie terugkeerde naar 

Nederlands-Indië. Het beroemde 
schip maakt nu onderdeel uit van 
de collectie van het Marinemu-
seum in Den Helder.

Jong
Ter gelegenheid van zijn hon-
derdste verjaardag keek Fulco 
Bouwmeester met het marine-
blad Alle Hens terug op de reis 
die marinegeschiedenis zou wor-
den. Hij deed dat met opvallende 
nuchterheid. „Of ik de overtocht 
spannend vond? In mijn herinne-
ring viel dat wel mee. Je was jong 
en daar piekerde je niet zo over”, 
vertelde Bouwmeester.

Spannend
„Eigenlijk was vooral het vertrek 
spannend, daarna werd het snel 
minder. Ik herinner me vooral 
dat ik beneden in de machineka-
mer mijn werk deed. Later werd 
je dan bijgepraat door de mensen 
boven. Die hadden de wacht aan 
dek en stonden op de uitkijk. Na 
9 dagen was het: land in zicht. 
Hiep-hiep-hoera! Australië! We 
kwamen aan in de haven van 
Geraldton. Natuurlijk was ik 
opgelucht.”

DEN HELDER * De Koninklijke 
Marine ondersteunt proeven die 
gedaan worden met onbemand 
varen.

Varen zonder bemanning aan 
boord leek niet zo lang geleden 
nog science fiction. De aanschaf 
van de nieuwe mijnenjagers toont 
echter aan dat er over een paar 
jaar daadwerkelijk onbemande 
oppervlakte vaartuigen worden 
ingezet door de marine. De 
Inspector 125 is de naam van 
het hulpscheepje dat vanaf het 
moederschip bestuurd wordt om 
een gevaarlijk gebied in te varen. 
De koopvaardijsector is ook zeer 
geïnteresseerd in de mogelijkhe-
den.

Het ministerie van Defensie is 
een van de twintig partijen die 
deelnemen aan het Joint Industry 
Project Autonomous Shipping. 
Namens de krijgsmacht is de 
afdeling Maritieme Systemen 
actief betrokken bij dit twee 
jaar durende onderzoek- en in-

novatieproject over onbemande 
operaties van zeeschepen. Naast 
de kennis en kunde die Mari-
tieme Systemen levert, wordt de 
Koninklijke Marine ingeschakeld 
voor praktische ondersteuning.

Volgens de zeemacht zijn de 
resultaten van het onderzoek 
van belang voor de toekomst 
van maritieme operaties. Onbe-
mande systemen spelen daarin 
een steeds grotere rol, zo is de 
verwachting.

Behalve het bestrijden van 
zeemijnen met onbemande 
vaartuigen wordt ook gekeken 
naar andere toepassingen. Zo 
wordt vanuit Den Helder volop 
geëxperimenteerd met vliegende 
maritieme drones die de beman-
ning van een oorlogsschip een 
beter beeld van de omgeving 
moeten geven. Deskundigen 
menen dat onbemand varen 
nog in de kinderschoenen staat 
doordat onvoorspelbare factoren 
het ingewikkeld maken.

Arie Booy

Marine werkt mee aan test onbemand varen
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De vermomde Hr.Ms. Abraham Crijnssen
Foto: WAR HISTORY ONLINE



Zr.Ms. Den Helder later in de vaart

DEN HELDER * Het nieuwe 
marineschip dat vernoemd wordt 
naar Den Helder komt iets later 
in de vaart dan aanvankelijk de 
bedoeling was.

De marine hield eerst rekening 
met 2023, maar in het blad Ma-
terieel Gezien van Defensie staat 
dat het nu 2024 wordt. De on-
dertekening van het contract met 
scheepsbouwer Damen wordt dit 
najaar verwacht, waarschijnlijk in 
oktober.

De website Marineschepen.nl 
stelt dat de opgelopen vertraging 
te maken kan hebben met lastige 
onderhandelingen. Wapensyste-
men en bepaalde radars die op 
de eerste ontwerpen op het schip 
zichtbaar waren, zijn verdwenen 
op een tekening die deze zomer 
naar buiten werd gebracht.

Eerder werd al bekend dat de 
Karel Doorman een voorbeeld is 
voor het nieuwe bevoorradings-
schip. In Materieel Gezien wordt 
projectplanner Sebastiaan van 
Kan van de Defensie Materieel 
Organisatie daar over aan het 

woord gelaten.

Zes jaar
De Kan: ’In zes jaar tijd van niets 
tot een varend schip is geen lange 
tijd. Daarom is gekeken naar 
wat we al hebben op de huidige 
schepen. Neem bijvoorbeeld 
de bevoorradingsmasten op de 
Karel Doorman, die worden 1 op 
1 overgenomen op het nieuwe 
schip. Dat scheelt onderzoekstijd. 
Nu moeten we alleen zorgen 
voor extra reservedelen.’

Net als bij de Karel Doorman 
wordt de Den Helder eerst op 
de werf van Damen in Roeme-
nië gebouwd en vervolgens naar 
Vlissingen gesleept om daar te 
worden afgebouwd.

Het nieuwe vaartuig wordt een 
Combat Support Ship genoemd 
en voorziet andere marinesche-
pen van brandstof, munitie en 
reservedelen.

Arie Booy

Het combat support ship Den Helder zoalshet er straks uit moet gaan zien
ILLUSTRATIE DAMEN

Damen heeft (nog) geen order, maar wel een deal
In wat het eindspel van de 
race om het bouwen van vier 
Nederlandse onderzeeboten lijkt 
te zijn, sluiten de vakbonden en 
scheepsbouwer Damen Schelde 
Naval Shipbuilding vandaag 
een overeenkomst, waarin wordt 
vastgelegd dat de onderzeeboten 
zoveel mogelijk in ons land wor-
den ontwikkeld en gebouwd.

Vorige week werd bekend dat 
vakbonden en werkgeversorgani-
satie VNO-NCW bij de Tweede 
Kamer en het kabinet een 
pleidooi hielden dat de nieuwe 

onderzeeboten die de marine wil 
aanschaffen zo veel mogelijk van 
Nederlandse makelij moeten zijn. 
Damen, dat de onderzeeboten 
wil bouwen samen met het 
Zweedse Saab, is een van de 
kanshebbers op de opdracht van 

Binnenkort wordt
een besluit van

kabinet verwacht

Defensie om voor minstens 3,5 
miljard euro vier nieuwe onder-
zeeboten te bouwen. Maar het 
Franse Naval Group, dat de bouw 
wil laten verrichten bij Royal 
IHC in het Zuid-Hollandse 
Kinderdijk, geldt eveneens als 
kansrijk.

Slimme zet
Dat Damen als eerste een over-
eenkomst sluit met de vakbon-
den, wordt alom gezien als een 
slimme zet. Zeker nu verwacht 
wordt dat het kabinet bin-
nenkort een besluit neemt over 
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de kwestie, waarvoor eigenlijk 
de deadline al in de zomer was 
gesteld. „Uiteindelijk is de keuze 
aan Defensie”, stelt woordvoerder 
Robin Middel van Damen 
Schelde. „Wat wij vooral willen, 
is behoud van kennis en kunde 
op het gebied van boten bouwen. 
Eerder ging de opdracht voor 
de bouw van mijnenvegers naar 
Frankrijk. Als de onderzeeboten 
ook elders gebouwd zouden gaan 
worden, raken wij die expertise 
kwijt. Nederland staat bekend als 
innovatieve, goede botenbouwer. 
Stel dat straks alle mijnenvegers 
in het buitenland gebouwd wor-
den, dan verlies je deze kennis. 
Voor een periode van dertig jaar.”

Werk
Volgens de raming van Damen 
levert de bouw van de vier on-

derzeeboten ’de BV Nederland’ 
zesduizend manjaren aan werk 
op. 3500 op hbo- en universitair 
niveau, de rest op vmbo- en 
mbo-niveau. In het voorstel 
van Damen/Saab wordt het 
omhulsel in Zweden gemaakt, 
waarna een groot deel van de 
modulaire bouw in Vlissingen 
wordt gedaan. „De laatste fase 
zal in Den Helder gebeuren. De 
afbouw, proefvaarten. En dan 
natuurlijk het onderhoud voor 
de gehele levensduur van dertig 
jaar. Dat biedt Den Helder dus 
heel veel werkgelegenheid. Dat 
past naadloos binnen de plannen 
van de marine om meer samen 
te werken met het bedrijfsleven. 
In onze plannen blijft het niet 
bij vier onderzeeërs. We bouwen 
ook voor de export. Zo houd je 
de kennis op peil van soms hoog-
technologische beroepen. Die 
kennis mag niet verloren gaan.”

Werkgelegenheid is een belang-
rijke factor in de keuze voor een 
van de vier partijen. Het Duitse 
ThyssenKrupp Marine Systems 
(TKMS) is voornemens om de 
vier boten in Den Helder te bou-
wen en onderhouden, alsmede 
zes buitenlandse onderzeeboten.

Vakbonden en Damen hebben in 
de overeenkomst tevens afspra-
ken opgenomen over arbeidsom-
standigheden en -voorwaarden. 
Ook hebben de bonden met de 
werf afspraken gemaakt over 
stageplaatsen, flexibel inzetbaar 
personeel en beloning van 
zzp’ers. „We willen dat het zoveel 
mogelijk in Nederland gebeurt, 
onder voorwaarden van de CAO. 
Door mensen met een vast 
dienstverband die als het geen 
Nederlanders zijn goed worden 
gehuisvest. We willen niet dat 
het onder de voorwaarden 
van arbeidsbureaus gaat of via 
schimmige constructies met bui-
tenlandse werknemers”, vertelde 
Carl Kraaijenoord, bestuurder 
scheepsbouw voor FNV Metaal, 
dinsdag in de Zeeuwse krant 
PZC.

Kraaijenoord was gisteren niet 
bereikbaar voor commentaar. „Als 
vakbonden kiezen we niet per se 
partij voor Damen. We kiezen 
voor werkgelegenheid in Neder-
land. En qua volume ziet dat er 
bij Damen goed uit”, meldde hij 
in PZC.

Casper Duin

Illustratie van de onderzeeboot die 
Damen en Saab willen bouwen.

 (illustratie@saab_damen)

Modernisering van een onderzeeboot op de marinewerf.           (Archieffoto)
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Van onze verslaggever

DEN HELDER * Onder leiding 
van Zr. Ms. Rotterdam startten 
Zr.Ms. Evertsen, Friesland en 
Zeeland gisteren een volgens de 
marine unieke eskaderreis.

Het is lang geleden dat er vier 
Nederlandse marineschepen 
samen op reis gaan en oefeningen 
uitvoeren, aldus de Koninklijke 
Marine.

Het amfibisch transportschip 

Uniek verband,
zegt de marine

Vier schepen in 
marine-eskader

Rotterdam start aan fase vier van 
het klaarstomen voor inzet op 
het hoogste niveau. Op het fregat 
Evertsen en de patrouilleschepen 
Friesland en Zeeland starten zes 
officieren hun NAVO-vaarprak-
tijk. Dit is het praktijkonderdeel 
van de opleiding tot (NAVO-) 
navigatie-officier. Zij leren 
hier in de praktijk navigeren, 
manoeuvreren en het coachen en 
begeleiden van wachtsofficieren.

Schietoefeningen
Verschillende oefeningen als 
gevechtswacht, varen in nauw 
vaarwater, manoeuvreeroefenin-
gen, ankeren, bevoorraden op 
zee, schietoefeningen en man-
overboord-oefeningen staan hen 
te wachten.

Eskaderreis voorjaar 1987      (Foto AVDD)

Foto: Stichting Veteranen De Liemers

Dit waren pas 
eskaderreizen!
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Gezocht
Foto’s en of ander documentatiemateriaal met betrekking tot 
het werkzame en/of niet werkzame leven van mijn broer Kwmr. 
Eduard (Ed) Eisink  Informatie betrekkinghebbende op zijn soci-
ale status, vrienden, kennissen, hobby’s,  maar ook professie zijn 
meer dan welkom. 

Indien mogelijk via mail, Info@standbymedia.nl of via de redac-
tie van deze uiting. 

b.v.d. Dik Eisink

Kent u nog verhalen?
Wat zijn het toch een prachtige verhalen welke op de reünies 

worden verteld en om uw geheugen wat op te frissen plaatst de redactie artikelen die u hopelijk 
het ‘o, ja’ gevoel geven.

Dat komt dan heel goed uit, want ... wij zoeken ze ! !
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!

Op deze manier kunnen wij deze nieuwsbrief zo informatief mogelijk houden en te zorgen dat 
de lezer iedere keer wordt verrast met mooie, leuke, bijzondere en originele verhalen/foto’s/her-
inneringen etc.

Dus zoek op uw PC, in een stoffig fotoalbum, in uw herinnering naar al deze mooie zaken zodat 
wij keer op keer een goed gevulde en informatieve nieuwsbrief kunnen aanbieden!

Hieronder enkele voorbeelden van/over ons zelf:

Oproep / gezocht
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YOUTUBE
F-35 Lightning II in de spotlights
Klik op de afbeelding en u ziet de video op Youtube.

Dek operaties: diverse starts en landingen te 
zien van F-35B’s van de USMC vanaf een vlieg-
dekschip.

Een F-35 start met naverbrander vanaf vlieg-
basis Volkel. Gevolgd door een F-16. Hele 
mooie beelden maar ‘jammer dat ze er geen 
wedstrijdje van hebben gemaakt’.

Aankomst Nederland: na alle toespraken is hij 
er dan! Ook is de schuimactie van de brand-
weer te zien en u weet hoe dat is afgelopen.

Een historisch moment: na 40 jaar komt een 
nieuw type gevechtsvliegtuig naar Nederland. 
Naast mooie beelden wordt ook practische 
informatie gegeven over het vliegtuig.

The Real Top Gun: in deze documantaire wor-
den Britse piloten klaargestoomd als jacht-
vlieger en mogelijk zelfs toekomstige F-35 
piloten.

(deel I uit een driedelige serie)
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https://t.co/fvqGTd18CW
https://t.co/3n5siLAxto
https://t.co/oyEz0BVPFy
https://youtu.be/16z2wqAVtkc
https://www.youtube.com/watch?v=XEpXh3vqdxI
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Tot een volgende keer!

Rens Beglinger

Foto’s: Collectie Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie
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