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Volop zomer
Het is nu al weer Juli en we zitten midden in de zomervakantie. Nederland is in de
greep van de boerenprotesten en in het oosten van Europa woedt nog steeds de
oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze oorlog heeft veel impact op onze samenleving want de energieprijzen rijzen de pan uit, de inflatie is hoog en de stroom vluchtelingen die ons land binnen komt, kan heel moeilijk gehuisvest worden.
Gelukkig zijn er ook leuke en positieve dingen te melden zoals onze reünie van 9 juni
jongstleden. Ik vond het erg fijn dat we weer bij elkaar konden komen na zo’n lange
periode. Het was erg gezellig en ik vond de catering en de blauwe hap prima verzorgd. Vanwege de verscherpte beveiliging op de Nieuwe Haven hadden we besloten de Witte Raaf links te laten liggen en uit te wijken naar de Dukdalf. Deze locatie
is mij erg goed bevallen en wij als bestuur kregen van velen van u positieve reacties
hierover.
Ook was er weer een veteranendag voorafgaande aan de marine dagen, ikzelf kon
door omstandigheden helaas daar niet heen maar ik heb veel positieve reacties gekregen. Waren deze marine dagen nog wat sober, volgend jaar zal er groots worden
uitgepakt in combinatie met Sail Den Helder!
Voor u ligt alweer een nieuwe nieuwsbrief, Rens en Henk hebben weer hun best gedaan en het ziet er allemaal prima uit. De “rode lijn “ is deze keer “de Slag bij Midway”
die wordt gezien als het keerpunt in de strijd tegen Japan in de Tweede Wereldoorlog. Ikzelf heb er vroeger al boeken over gelezen en ook de beide films over deze slag
heb ik menigmaal gezien, de oudste versie met Charlton Heston heeft mijn lichte
voorkeur.
Als laatste wil ik u op de hoogte brengen dat er een mutatie in het bestuur heeft
plaatsgevonden. Wij vinden het erg jammer dat Gerrie Leque besloten heeft om te
stoppen met zijn activiteiten bij onze stichting. Gerrie was verantwoordelijk voor de
ledenadministratie en het onderhouden van de website. Omdat Gerrie het druk heeft
met zijn werk en een groot deel van zijn tijd op de Veluwe doorbrengt heeft hij dit
besluit genomen. Wij willen Gerrie hartelijk bedanken voor zijn inzet ( en zijn gezelligheid natuurlijk) maar gelukkig blijft hij wel gewoon lid van onze stichting!
Ik wens u veel leesplezier!
Uw voorzitter,

Piet D u ive st e

in
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Deze nieuwsbrief van de Stichting NGID is in lijn met het doel van de stichting t.w. het bevorderen en het onderhouden van contacten van personeel, die daadwerkelijk als NGID’er, RAPP’er,
MARVA plotter of als OD’er hebben gediend en werkzaam is of is geweest binnen de NGID – of
de Operationele Dienst.
De redactie probeert dan ook een nieuwsbrief te maken met
zoveel mogelijk informatie waarvan wij denken dat deze
interessant is voor de doelgroep.
Wij doen dit door verzamelen van nieuws over onderwerpen
van uiteenlopende aard met de focus op marine, defensie en
de maritieme wereld in het algemeen.
Daarnaast kiezen wij per nieuwsbrief een thema en laten de
inhoud hier zoveel mogelijk op aansluiten.
Uiteraard kunnen wij niet zonder de inbreng van onze lezers.
Stuur ons uw leuke anekdotes, links, websites, foto’s of ‘sterke’
verhalen. Wij zorgen dat deze een passende plaats krijgen.
We zien uw reactie’s op deze nieuwsbrief en verdere op- en/
of aanmerkingen met veel belangstelling tegemoet.
De redactie kunt u bereiken via redactiengid@ziggo.nl

Als rode draad voor deze nieuwsbrief hebben wij gekozen voor
‘Oorlogsvoering op zee' .
Wij nemen u mee naar de Zeeslag (annex 'Luchtslag') bij Midway en laten daar vele aspecten
van zien. Zoals velen al weten is het tijdig en nauwkeurig ontdekken van de tegenstander
van groot belang. Voor de Amerikanen was dat uiteindelijk de sleutel tot succes. Ook laten
we zien hoe methoden en systemen werden ontwikkeld om dit te bewerkstelligen.

De keuze voor de onderwerp komt voort uit de gedachte dat het nu
80 jaar geleden is dat deze belangrijke zeeslag plaatsvond: de Slag bij
Midway. Dit soort gebeurtenissen was vaak het startsein van nieuwe
ontwikkelingen waarvan wij in de huidige tijd nog steeds profijt van
hebben.
Naast de gebruikelijke onderwerpen van deze nieuwsbrief, hebben
we zoveel mogelijk wetenswaardigheden toegevoegd die bij het
thema passen.
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Meer foto's zijn
te vinden op
onze website.
Na dik twee jaar konden we eindelijk weer een reünie organiseren. Deze vond plaats in de Dukdalf op Willemsoord op 9 juni. Voor de ouderen die al langere tijd niet meer in Den Helder waren
geweest, was deze locatie compleet nieuw. Maar door de duidelijke beschrijving kon iedereen
deze gelegenheid goed vinden. De opkomst was goed, maar doordat al veel leden met vakantie
waren, had die nog veel beter kunnen zijn. Leermomentje voor het bestuur, volgende keer in
september.
De reünie was hartstikke gezellig. Velen spraken elkaar weer na jaren, maar alsof het gisteren
nog was. Het eten was goed, het biertje lekker, kortom voor herhaling vatbaar.
Het bestuur is zich voor volgend jaar aan het beraden op een andere activiteit. Waarschijnlijk zal
die op Soesterberg zijn, omdat we dat al eerder van plan waren, maar wegens corona niet kon
doorgaan. Wij stellen u zo spoedig mogelijk op de hoogte van een en ander.
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het organiseren van
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Enkele reacties

Het was donderdag een prachtige
reünie. Dank voor de organisatie, samen
met Peter, Ton, Piet en wie dan ook.

Maar, ... .ik had mijn badge nog op toen
ik thuis kwam. Oeps.

Ik zal deze bewaren, hoewel het een
geschreven badge was.

Groetjes, Co Wiskerke
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Boerenprotesten
Niet dat wij hier gaan ´protesteren´ als ondersteuning van boze boeren maar wij willen wel reageren op de media. Het ondersteboven hangen van de Nederlandse driekleur wordt veelvuldig
gebruikt bij de protesten. Deze manier van protesteren schijnt te zijn overgewaaid uit de VS waar
de 'Stars and Stripes' als teken van protest omgedraaid werd getoond.
Maar er wordt ook steeds aangehaald dat dit (vroeger) een noodsignaal op zee zou zijn. Komt
ons onbekend voor. Handboek voor Zeemanschap (editie 1961) geeft aan dat 'vlag in sjouw' (=
vlag met knoop erin) een noodsignaal is.
Het boekje Marinetermen uit de Vandersteng reeks van Albert Chambon zegt hierover:
Vlag in sjouw. Reeds in 1673 is er sprake van „de vlagh in chiouw", n.l. de opgerolde vlag als
noodsein, ook wel de vlag met een knoop er in. Wordt tegenwoordig soms nog gebruikt in
combinatie met andere seinen.
Als wij dan toch 'aan het sjouwen' zijn, er bestaan ook nog 'sjouwermannen' - maar dit is iets
heel anders; het zijn namelijk knopen. Er bestaat een hele en een halve sjouwerman.
Halve sjouwerman. Wordt in een tros gelegd als sierknoop en om bijv. een eind te beletten
door een gat in een plank of rondhout heen te schieten. Hij wordt ook gebruikt voor het stoppen van (zeildoekse) zoutwaterputsen en zit dan aan de binnenkant van de puts.
Hele sjouwerman. Een hele sjouwerman wordt in een tros
gelegd als sierknoop en om bijv. een eind te beletten door
een gat in een plank of rondhout heen te schieten. Hij wordt
ook gebruikt voor het stoppen van zoetwaterputsen en zit
dan aan de binnenkant van de puts. De hele sjouwerman is
dikker dan de halve sjouwerman en zal voor een wijder oor
beter houden.
Bron: ACZSK Handboek Zeemanschap deel 2

Vlootdagen
Geniet van beelden van de afgelopen 'marinedagen'
in Den Helder. Op 9 en 10 juli 2022 bezochten bijna
100.000 mensen de marinehaven. Bezoekers hebben
schepen bezocht, demonstraties gezien en een kijkje
genomen achter de schermen van de Koninklijke
Marine.
Klik op de afbeelding en u ziet de beelden!
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Matroos Vandersteng
Een serie boekjes bestaande uit drie delen over de belevenissen van
matroos 1e klasse Vandersteng. Een van onze leden attendeerde ons
op deze reeks.

Korte passage uit een van de boekjes.

Als je oppervlakkig met Vandersteng in aanraking komt, krijg
je nog sterker den indruk van eigengereidheid. Zijn soms geleerde
uiteenzettingen doen wel eens denken: „Waar haal je dat nu weer
vandaan, ouwe jongen?" Ik heb in December 1938 een collegajournalist
uit de hoofdstad, hoofdschuddend over zooveel geleerdheid van
Vandersteng, hooren zeggen: „Een matroos, die verhandelingen houdt
over de cultureele taak van de marine in vredestijd, over kompas,
sextant, logarithmentafel en zeekaart, die het heeft over de marine,
welke het terrein van de exacte wetenschap betrad voor het oplossen
van tal van vraagstukken in de zeediepte en van den zeebodem, spreekt
niet pathetisch als een oude catechiseermeester, maar behoort als
leeraar aan de hoogere marinekrijgsschool."
Deze collega had in wezen dezelfde foutieve opvatting van den
marineman als het kamerlid mr. Mendels, die bij de behandeling van de
marinebegrooting in 1913 de vraag stelde: „Wat zijn die menschen, die
marinematrozen?" en deze vraag in de volksvertegenwoordiging aldus
beantwoordde: „Het zijn de meest arme proletariërs, jongens die op
hun 13e jaar in het dienstverband worden opgenomen, later, ik meen
6 maanden, proeftijd hebben en dan moeten zeekenen voor den dienst.
Het zijn jongens, — ik wil nu niet den leelijken term „heffe des
volks" gebruiken — die gerecruteerd worden uit de laagste klasse der
samenleving." Nooit heb ik meer en edeler verontwaardiging gevonden
tegen een dergelijke classificatie, dan in het goede woord, dat de
kapitein ter zee S. P. 1'Honoré Naber, die eenige jaren commandant
was van de matrozenopleiding te Hellevoetsluis aan boord van de „Van
Galen" en „Buffel", vastlegde in een vlammend en goed gedocumenteerd
geschrift, waaruit bleek, dat de marineman geenszins gerecruteerd werd
uit de laagste klasse der samenleving. Dat was in 1913!
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Venezuela
In 1972 was ik bij Koninklijke Marine één
jaar lang gestationeerd in het Caribisch
gebied. In dat jaar bracht ik aan boord van
Hr Ms Drenthe o.a. een bezoek aan Venezuela. Vanaf onze marinebasis op Curaçao
was het maar een oversteek van ongeveer
275 kilometer naar de Venezolaanse havenstad Porto La Guaira. Deze havenstad ligt
ongeveer 20 kilometer van de hoofdstad
Caracas.
We kwamen op een vrijdag in de vroege ochtend in Porto La Guaira aan. Veel van mijn collega´s
maakte zich al snel op om aan wal te gaan om een bezoek te brengen aan Caracas. De Nederlandse ambassade had hiervoor al bussen voor geregeld. Helaas had ik de wacht en kon niet aan
wal gaan. Ondertussen werd er aan dek ook druk gewerkt, het scheepsdek werd klaar gemaakt
voor hoog ontvangst, zoals de Nederlandse Ambassadeur, Venezolaanse marineleiding alsmede
hoge vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in Venezuela. Ik stond dan ook in
mijn mooie witte tropen uniform aan de valreep en diende voor elke gast die aan boord kwam in
de houding te gaan staan en hierna een saluut te brengen.
Op een gegeven moment stopte onder bij de
valreep een grote Chrysler New Yorker. Een man
en twee bloedmooie dames stapte uit en kwamen
aan boord. Ik bracht het gezelschap, al flirtend naar
onze commandant. Hierop begaf ik mij weer naar
mijn wachtpost aan de valreep. Een half uur later
klonk ineens door de scheepsomroep: "Rijnderhoff
melden bij de commandant". Ik rende naar de hut
van de commandant, salueerde en meldde me. Ik
kreeg de opdracht om de twee bloedmooie dames, overigens van mijn leeftijd, een rondleiding
over het schip te geven. Nou ik had wel slechtere opdrachten gehad. De beide dames bleken
de dochters van een Nederlandse econoom te zijn, een oude vriend van onze commandant. Na
de grondige rondleiding bracht ik de dames na 2 uurtjes weer terug naar de commandant. Een
tijdje later moest ik weer bij de commandant komen. Daar aangekomen stond de chef de equipage ook bij de commandant. De commandant gaf me de opdracht me snel klaar te maken voor
een kort weekend verlof, dat ik tot mijn grote verbazing bij de familie van de econoom mocht
doorbrengen. Ik had de rondleiding van de dames kennelijk goed gedaan.
Al snel ging ik in mijn mooiste uniform met
de familie van boord en reden we naar hun
woning, eigenlijk een klein paleisje, in Caracas. Wat een moderne stad, wat een weelde
en rijkdom, echt mooi. Caracas ligt een beetje
in een dal omringd door bergen. Beneden ligt
de moderne wereld, maar een schril contrast
zijn de krottenwijken in de bergen rondom
Caracas. Twee wonderlijke werelden van
super rijk tot straat arm. De volgende dag
maakten we nog wat uitstapjes, waarbij me
steeds opviel dat er bij belangrijke gebouwen,
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tunnels, bruggen en grote kruisingen altijd militaire bewakingsposten stonden. Deze aanblik
van overal militairen bevreemdde mij en gaf me toen een gevoel van controle en onderdrukking.
Wat me ook altijd is bijgebleven waren de extreme verschillen tussen arm en rijk, eigenlijk zag je
toen geen middenklasse.
En nu zo´n 49 jaar later, Venezuela een land
met een van de grootste olie reserves ter
wereld, een land dat compleet failliet is,
waar veel mensen onderdrukt worden of
niet geheel vrij kunnen leven, waar een
tekort is aan alles. Mensen willen eten, vrijheid alsmede werk om daarvan te kunnen
leven, maar nee volgens President Nicolás
Maduro, die alle touwtje in handen heeft is
er niets aan de hand.
Ik denk dan steeds terug aan 1972 tijdens mijn bezoek aan Caracas, toen was er inderdaad niets
aan de hand, maar toen al had ik een gevoel van onderdrukking. Ik kan me dus werkelijk goed
voorstellen wat de bevolking van Venezuela op dit moment meemaakt. Laat het recht zegen
vieren zou ik zeggen, zoals een terugkeer van de democratie.
Ton Rijnderhoff.

Marinetermen

Ik was bezig een lijst samen te stellen met marinetermen, zowel oud als nieuw.
Omdat ik destijds met het woord ‘barkasroeier’ worstelde, kwam ik uiteindelijk uit op de site etymologiebank.nl. Ik zag daar dat de beschrijving van deze term was overgenomen uit het boekje
Marinetermen van Albert Chambon.
De beschrijving klopte maar de verdere uitleg was 'niet helemaal' in orde:
–– Bij de afsluitende bronverwijzing stond vermeld Albert Chambron, Marinetermen, 1941: de
naam van de schrijver moet zijn Albert Chambon.
–– Er stond in de tekst dat de “Christ. Officieren-Ver. van de landmacht, een domme bereid vond
….”: dit moet zijn “Christ. Officieren-Ver. van de landmacht, een dominee bereid vond ….”
Ik heb toen maar een mailtje naar de beheerder van deze site gestuurd om te wijzen op deze
twee behoorlijke slordigheden.
Ik zelf heb al vaker gemerkt dat het “klakkeloos” kopiëren uit een PDF tot vreemde “verschrijvingen” kan leiden!
Ik hoopte destijds (in 2017) dat dit tot een aanpassing zou leiden ..... maar helaas, nu nog steeds
niet gebeurd!
Henk Munnik
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Toen ik aan dit artikel begon was het precies 80 jaar geleden dat deze belangrijke zeeslag had
plaatsgevonden.
Midway was een groot succes in de geschiedenis van de US Navy, met als enige strategische
‘minpuntje’ het feit dat het Japanse vliegdekschip Hiryu niet tijdig was ontdekt zodat haar vliegtuigen de Yorktown met twee torpedotreffers tot zinken konden brengen. Eigenlijk was het helemaal geen zeeslag zoals je zou verwachten en dat kwam omdat de schepen elkaar niet hebben
gezien, maar daarover later meer.
Eerst wat gegevens van de belangrijkste eenheden van de strijdende partijen.
US Navy
Vliegdekschepen:
–– USS Yorktown (CV-5)
–– USS Enterprise (CV-6)
–– USS Hornet (CV-8)

Dai-Nippon Teikoku Kaigun
Vliegdekschepen:
–– Hiryu
–– Kaga
–– Akagi
–– Soryu

Al met al een behoorlijk aantal varende eenheden met heel veel bemanningsleden.
Later zou blijken dat dit een beslissende zeeslag zou zijn welke door de Amerikanen werd gewonnen. Niet door het afschieten van granaten, bommen of raketten zoals die er tegenwoordig
zijn, maar door een voor die tijd nieuw wapen: marinevliegtuigen.
Ik hoor de lezers al denken, marinevliegtuigen, hoezo is dat nieuw? Even nog verder de geschiedenis in.
In 1921 werd het ex-Duitse slagschip SMS Ostfriesland tot zinken gebracht na een bombardement van 2 dagen. Dit Amerikaanse experiment
destijds zou de oorlogsvoering drastisch gaan
veranderen, mede omdat het resultaat boven
verwachting was. Het gaat te ver om te zeggen
dat de bommen destijds boven het doel uit de
cockpit werden gegooid maar zo ging het wel in
1914-1918.
Het scheepswrak is in 2002 gelokaliseerd. 				

(Klik op de afbeedling)

Waarom de zeeslag bij Midway werd gevoerd heeft alles te maken met de economische situatie
van Japan. Deze was nog broos en het land had dringend ijzer en olie nodig voor marine, leger
en industrie. De olie was om de hoek te halen: Nederlands-Indië. Maar om daarbij te kunnen
komen moest eerst de Amerikaanse carriers worden uitgeschakeld.
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In dit filmpje wordt u meegenomen naar de
situatie in aanloop naar de slag en hoort u tot
in de details ook waar het uiteindelijk misging
voor Japan.

		

(Klik op de afbeelding)

Iedereen weet hoe het is begonnen, een verrassingsaanval op Pearl Harbor werd op 7 december 1941 uitgevoerd. Het resultaat is bekend.
Omdat deze aanval een succes was nam de
Japanse legerleiding het besluit om meer acties
te gaan uitvoeren.
Als opfrisser wordt u in 5 minuten bij gesproken.
								 (Klik op de afbeelding)
De Battle of Midway, gezien door de Japanse
Marine. Wat haden zij ervan verwacht en het
laat vervolgens zien hoe de informatie verkeerd
werd verwerkt.

(Klik op de afbeelding)
De Japanners hadden het idee om de Amerikanen te misleiden en weg te lokken van Midway
maar dat mislukte. De Japanse bewegingen werden door de Amerikanen voorzien omdat zij de
communicatiecode van de Japanse Marine hadden gekraakt en zij hierdoor de juiste strategische, tactische en operationele beslissingen konden nemen.
In deze tijd beschikten de Amerikanen over de eerste generatie radars die tot ongeveer 100 km
ver reikten. De Japanners daarentegen moesten het doen met visuele waarnemingen van de
vliegtuigbemanningen en dat ging vaak verkeerd. Afstanden van 150 km die niet klopten was
geen uitzondering.
Uiteindelijk werden de Japanse carriers gebombardeerd. In het begin was er niet veel
succes maar de SBD Dauntless verkenningsbommenwerpers van de Enterprise hebben
het afgemaakt en in een tijdsbestek van 4
minuten veranderde de situatie dramatisch
voor de Japanse marine.
Dauntless verkenningsbommenwerpers van
Scouting Squadron-6 van de USS Enterprise.
Bron: Naval History & Heritage Command
NH 80-G-6678
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Doordat de 3 Japanse vliegdekschepen vol lagen met bommen, torpedo’s en brandstofvaten
en startklare vol bewapende vliegtuigen was het een aaneenschakeling van ontploffingen. De
Amerikaanse vliegers namen een enorm risico maar het liep goed af.

Wat is het gevolg van deze zeeslag?

Het betekende een keerpunt in de campagne in de Stille Oceaan, maar ook in de Tweede Wereldoorlog. Het maakte een einde aan de superioriteit van de Japanse strijdkrachten in de Stille
Oceaan: ze werden vooral getroffen door de verdwijning van hun beste marine-luchteenheden,
die kort daarna tijdens de campagne van de Salomonseilanden werden voltooid.
De Japanse scheepsbouw en een versneld opleidingsprogramma voor piloten konden de geleden verliezen niet compenseren, aangezien de Verenigde Staten tegelijkertijd het aantal vliegdekschepen en piloten in de lucht drastisch vergrootten. De overwinning van Midway, door de
Japanse dreiging te verminderen, stelde de Verenigde Staten ook in staat een aanzienlijke zeemacht in de Noord-Atlantische Oceaan in te zetten om de geallieerde troepen aan het Europese
front te ondersteunen.

Tijdlijn van 4 juni 1942
07.00

Vliegtuigen Enterprise en
Hornet stijgen op

08.38 Vliegtuigen Yorktown stijgen op
Aanvallen torpedo squadrons
op Enterprise en Yorktown
Aanvallen duikbommenwerpers
10.22 - 10.26
Akagi, Kaga en Soryu geraakt
Aanvallen duikbommenwerpers
12.08
op Yorktown
Aanvallen torpedo vliegtuigen
14.41
op Yorktown
10.20

USS Yorktown nadat het schip door de bemanning
was verlaten na twee torpedotreffers van vliegtuigen.
Bron: National Heritage Command NH 80-G-17061

14.45 Yorktown geraakt
Bemanning Yorktown verlaat
het schip
B-17's bommenwerpers stijgen
15.00
op van Midway
Twee B-17's vallen slagschip en
18.10
beschadigd vliegdekschip aan
Zes B-17's vallen beschadigd
18.30
vliegdekschip en jager aan
14.55

Japanse carrier Hiryu aangevallen door B-17's.
Bron: National Heritage Command USAF-3725AC

Geraadpleegde bronnen

–– De Vos, Luc. De tweede wereldoorlog. Leuven: Davidsfonds, 2004.
–– Matanle, Ivor. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog : van de aanleiding tot de overwinning op Japan. Lisse: Rebo Productions, 1995.
–– Matanle, Ivor. Gedenkboek van de tweede wereldoorlog. Lisse: Rebo Productions, 1989.
–– Naval History and Heritage Command
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Imagine a radar antenna 5000 feet high!
Imagine early warning with a system that picks
up single aircraft flying at 250 feet at distances of
fifty to sixty miles and a single ship at two hun
dred miles - perhaps used for fighter direction!
In essence this is the promise of AEW - Airbor
ne Early Warning.
On August 15 when the Army and Navy finally
broke the long-awaited and long-held story of
radar, one among several pending developments
not mentioned was AEW. Acting on the reaso
nable principle that experimental developments
in radar are still definitely military secrets and
must bekept under the wraps, the Navy has with
held from publication one of the most promising
of radar's already spectacular wartime advances.
AEW is not widely known even to CIC person
nel in the Fleet. Had the war continued howe
ver, AEW would have become a familiar name to
every CIC man and was expected to be of consi
derable use in helping to solve at least one of the
CIC's biggest headaches - how to combat low-fly
ing aircraft sneaking in beneath the radar beam.
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Noot:
Tot zover een nabootsing van de eerste pagina van
het artikel over de beginperiode van AEW uit het
tijdschrift C.I.C. van de Chief of Naval Operations
van oktober 1945. Dit tijdschrift was zowel informatief voor bestaand personeel als 'lesmateriaal'
voor nieuwkomers. Hieronder volgt een samenvatting van de rest van het artikel.
De redactie

TBM-3W 'Avenger'

Bron: NH 80-G-411898

Inleiding

Na de oorlog waren er twee lopende AEW-projecten, t.w. Cadillac One en Cadillac Two. Toen
de prioriteit was verdwenen zouden de eerder
geplande aantallen de vloot nooit halen. Aangezien het perfectioneren van gevechtsapparatuur
No.1 prioriteit had gingen de beproevingen door
omdat AEW veelbelovend is wat betreft operaties
door commandocentrales (CoCe’s), w.o. vliegtuig
directie tegen elk vijandelijk vliegtuig.
Kortgezegd moest AEW een radarsysteem worden
dat vroegtijdige waarschuwing bood tegen zeedoelen die zich buiten bereik bevonden van de
toenmalige scheepsradars en tegen laagvliegende
vliegtuigen zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen en onderschepping ervan mogelijk
werd. Voor project Cadillac 1 werd een US Navy
torpedo-bommenwerper “Avenger” TBM-3W (General Motors) gebruikt. Dit vliegtuig met speciale
radar werd bemand door een piloot, een Fighter
Direction Officer (FDO) en een bedienaar. Project
Cadillac 2 was in eerste instantie vooral experimenteel. Hiervoor een werd US Army PW-1W (B-17-G)
gebruikt en het concept behelsde van een volledig uitgeruste, volledig bemande vliegende CoCe
voorzien van AEW-systemen.

de USS Ranger. In eerste instantie werden goede
resultaten behaald tegen op 500 voet vliegende
luchtdoelen van het formaat ‘Marauder’, een
tweemotorig Navy Utility vliegtuig. Een TBM-3W
op 2500 voet pikte de doelen steeds op tussen de
45 en 70 mijl. Twee doelen van TBM-grootte pikte
het systeem op afstanden tussen de 50 en 70 mijl.
Een groep van 6 tot12 vliegtuigen tussen de 50 en
120 mijl. Zeedoelen werden onder gunstige omstandigheden opgepikt op afstanden tot 200 mijl
waarbij het AEW vliegtuig op 30.000 voet zat. Er
bestonden wel problemen met de IFF apparatuur
door de statische antenne waardoor geen kon worden bepaald van het IFF antwoord.
Het succes wat betreft ‘fighter direction’ van AEW
bij de inzet van TBM’s in de praktijk was twijfelachtig. Tests lieten zien dat het ‘mogelijk was’ maar de
resultaten waren ‘inconsistent’. De belangrijkste
beperking was het feit dat het AEW vliegtuig zich
constant verplaatste waardoor het lastig was voor
de fighter director in het vliegtuig de groepen gevechtsvliegtuigen te dirigeren. De verwachting is
dat de ontwikkeling van PW-1W’s als AEW vliegtuig
dit probleem zal verkleinen. De voorziene bemanning van de B-17’s zou tenminste bestaan uit 4 officieren – t.w. een CCO, 2 FDO’s en een Radar Control
Officer waarvan de laatste, zoals het er toen uitzag,
ook de liaison zijn tussen vliegtuig en schip.

Ontwikkeling van AEW

Zoals zoveel andere ontwikkeling in oorlogstijd,
kwam AEW voort uit de noodzaak van de tactische situatie. Zoals iedere operator en officier in
de CoCe weet, levert de kromming van de aarde
ernstige beperkingen op aan radarsystemen aan
boord om schepen op te pikken buiten de 25-30
mijl en een laag vliegende bommenwerper buiten
de 15 tot 25 mijl, uitzonderlijke omstandigheden
daargelaten.
Een TBM AEW vliegtuig op 10.000 voet kon het

Mogelijkheden van AEW

Alle test werden uitgevoerd in het ‘CIC Group
Training Center’ te Brigantine, New Jersey en vanaf

PB-1W Patrol Plane (US Army B-17-G)
Bron: NH 80-G-404917

moederschip voorzien van informatie over een enkele torpedo-bommenwerper op 250 voet hoogte
op een afstand 65 mijl en van een enkele destroyer
tot 150 mijl.
AEW ontstond begin 1944 toen de US Navy aangaf
behoefte te hebben aan een systeem dat vroegtijdige waarschuwing gaf van laagvliegende vliegtuigen en van schepen. Toen het duidelijk werd
dat een systeem in de lucht zou gaan worden,
waren er twee grote problemen: als eerste moest
een systeem worden bedacht dat krachtig en klein
genoeg voor een vliegtuig om geschikt te zijn voor
vroegtijdige waarschuwing en, als tweede eis,
moest het in staat zijn het verkregen beeld door te
sturen naar schepen waar het duidelijk kon worden weergegeven. Midden 1944 hadden wetenschappers oplossingen gevonden voor beide ‘uitdagingen’ en op 20 oktober 1944 werd de eerste
demonstratie verzorgd voor de US Navy. Sindsdien
is dusdanige voortgang geboekt waardoor zowel
het eerste vliegkampschip, de USS Enterprise, als
het Naval Auxiliary Air Station Ream Field met het
AEW-systeem kon worden uitgerust. De training
van piloten, operators, ‘vliegende’ CCO’s was nu
in volle gang. Het project Cadillac 2 met de B-17’s
maakte ook voortgang.

delen: de apparatuur aan boord in de CoCe en de
apparatuur in de lucht en de verbindingen. Aan
boord bevond zich de AN/ARW-34 zender voor
directe communicatie en kunnen de CCO’s de vliegende zoekradar bedienen. Om het AEW-systeem
in de TBM’s te kunnen plaatsen werden de vliegtuigen aangepast. De bepantsering en bewapening
zijn verwijderd en een radome met een 8 voet
grote antenne geplaatst met bijbehorende zender
(AN/APS-20), een IFF interrogator/transponder
(AN/APX-13) en een relay radar transmitter. Behalve toevoeging van apparatuur hoefde de B-17 niet
ingrijpend te worden gewijzigd.
Een deel van de ontvangen radar signalen werden
gepresenteerd op een A-scope, een PPI (bereik 200
mijl) en een PPI met vertraging (uitvergroting van
20 mijl te verplaatsen in stappen van 10 mijl over
het gehele bereik) in het vliegtuig. De rest van het
signaal werd doorgezonden naar de AEW-systemen aan boord van het schip.

Identificatie

Zodra een contact op het scherm verscheen, kon
een krachtige IFF interrogator (A of G frequentie
band) in het vliegtuig het contact ondervragen.
Zowel in het vliegtuig als aan boord werd het
resultaat gepresenteerd. Het AEWvliegtuig zelf had een normale IFF
transponder zodat het als ‘friendly’
kon worden herkend.

Fighter Direction

Het systeem

De logica achter het AEW-systeem was simpel.
De ongeveer 100 voet hoge antennemast werd in
feit ‘verlengd’ tot 5000-10.000 voet en soms zelfs
20.000 - je kon nu met de bundel van een hoog
vermogen S-band radar ‘achter de horizon kijken’.
Enige probleem van hoger vliegen was de verstoring door ‘sea clutter’. Ook IFF en VHF verbindingen
hadden er profijt van.
In de basis bestond het AEW-systeem uit twee

Het AEW vliegtuig werden ook
ingezet als VHF relay punt, zodat
twee-weg communicatie mogelijk
was tussen schip en onderscheppingsvliegtuigen. Een belangrijk
element in IFF ondervragingen
was dat het ook vanaf de CoCe van
het schip kon worden gedaan. Een
ander voordeel was dat het commando van het schip meer informatie beschikbaar
kreeg over terugkerende eigen aanvalsvliegtuigen.

De operators

De operaties met AEW TBM’s konden in principe
eenvoudig worden uitgevoerd door de operators
van het vliegtuig. Voor de B-17 was het een ander
verhaal omdat het in feite een vliegende CoCe
was. Aan boord bevonden zich 4 CCO’s, een plotter en 2 operators. Doordat het luchtbeeld werd
- 14 -vertoond op beeldschermen aan boord van het

schip zelf, was het beeld gecentreerd op het schip
met als voordelen: 1) de doelen werden geprojecteerd t.o.v. het eigen schip en 2) er was makkelijker
onderscheid te maken tussen schepen en laagvlie-

gende vliegtuigen doordat het kon worden vergeleken met beelden van de eigen gestabiliseerde
systemen.

Interieur 'Vliegende CoCE' PB-1W

Beeld van het Radio / Radar compartiment
							Bron:CIC Magazine November 1945
Kijkend naar achteren				
Kijkend naar voren

1. ID-888 / APA-53 12" P.P.I.
2. C-217 / APS-20 control central
3. SN-14 / APA-53 synchronizer IFF interrogator
4. R-4A / ARR-2			
5. Spare lamps
6 CU-25 / ART-13		
7 AN / ARC-1(2)

1. A.C.D.C. ditribution panel
2. An AIC-6 amplifier unit
C-217 / APS-20 control panel
4. AN / AIC-6 intrerphone
5. ID-888 / APA-53 12"P.P.I.

Beeld van het CoCe compartiment
Kijkend naar achteren				
Kijkend naar voren

1. AN / AIC-6 interphone		
3. Plotter			
5. Direct reading clock

2. Situation officer
4. AN/AIC interphone

1. F.D.O. 2		
2. ID-188 / APA-53 12" P.P.I.
3 Control officer		
4. F.D.O. 1
5. ID-188 / APA-53 12" P.P.I.

Bronnen:
Alle foto's en teksten zijn afkomstig uit de archieven van het 'Naval History Heritage Command' en van
- 15 de 'Maritime Park Association'.

Lieutenant Richard H. Best
Best werd geboren op 24 maart 1910 in Bayonne (New Yersey) en
ging direct na de middelbare school naar de U.S. Naval Academy in
Annapolis (Maryland). In deze opleiding bewees Best een nauwgezet
student te zijn die in 1932 eervol slaagde voor de opleiding.
De eerste plaatsing van Best op de USS Richmond (CL-9) duurde twee
jaar. In 1934 begon met hij een vliegopleiding in Pensacola (Florida).
Na het behalen van zijn brevet werd hij geplaatst in Fighting Squadron
2 (VF-2B) aan boord van USS Lexington (CV-2).
Best werd later weer geplaatst in Pensacola, maar nu als vlieginstructeur bij
Training Squadron 5 (VT-5). In 1940
volgde een plaatsing op het vliegkampschip USS Enterprise (CV-6)
bij het Bombing Squadron 6 (VB-6). Dit squadron was uitgerust
met eenmotorige 'Dauntless' vekenningsbommenwerpers (aanduiding SBD-3) van fabrikant Douglas. Best nam in februari 1942
met de Enterprise deel aan de eerste acties bij de door Japan
bezette Marshall Eilanden.
Bij de Slag om Midway was Best, inmiddels luitenant, de commandant van VB-6. Dit squadron heeft bijgedragen aan het tot
zinken brengen van de Japanse vliegdekschepen Akagi en Hiryu.
Volgens ooggetuigen deelde Best op 4 juni de 'genadeslag' toe
aan de Akagi - een bom dwars door het vliegdek die explodeerde
Cockpit SBD-6 Dauntless
op het bovenste hangaardek. Vervolgens heeft Best mogelijk ook
Bron: Naval Aviation News bijgedragen met een van de bommen die leidde tot de fatale
schade op de Hiryu. Best zou hiermee wel eens de eerste US marinevlieger zijn die op één dag
hits scoorde op twee carriers. Later werd hij voor deze acties ondescheiden met zowel het Navy
Cross als het Distinguished Flying Cross.
De Slag om Midway gaf Best de kans zich te onderscheiden, maar de keerzijde van de medaille was
wel dat zijn verdere carrière gehinderd zou worden door opgelopen verwondingen. Gedurende
de eerste sortie kreeg Best een defecte zuurstofhouder mee waardoor hij zuurstof vermengd met
sodium hydroxide inademde waardoor ernstige
brandwonden onstonden aan zijn luchtwegen.
Tijdens zijn herstel gaf hij aan zich te realiseren dat
zijn carrière voorbij was. Hij verbleef in totaal 32
maanden in ziekenhuizen en werd vervolgens in
1944 ontslagen uit de Navy. Zijn longen hebben
Dauntless SBD-3 a/b USS Enterprise
zich nooit helemaal hersteld.
Bron: NH 80-G-66037
Dat betekende echter niet dat Best zijn passie voor de luchtvaart moest opgeven. Na de oorlog
kreeg hij een baan bij Douglas Aircraft Corporation. In 1975 ging hij met pensioen vanuit de
Rand Corporation, waar Douglas inmiddels een onderdeel van was geworden.
Best overleed op 28 oktober 2001 en werd begraven op Arlington National Cemetery.
Alle informatie afkomstig van of via National History and Heritage Command
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De Slag bij Midway
Door de verraderlijke aanval op Pearl Harbor en de daarop volgende zeeslagen werden de Amerikaanse vloot zulke zware verliezen
toegebracht, dat de Japanners het in de Stille Oceaan feitelijk voor
het zeggen hadden. De Japanse vloot, die begin juni 1942 tegen
het strategisch uiterst belangrijke eiland Midway opstoomde,
bezat een overweldigende numerieke meerderheid op de Amerikaanse strijdkrachten die voor de verdediging van Midway beschikbaar waren.
De even onverwachte als verpletterende nederlaag die de Japanners na een strijd van drie dagen leden, was in de oorlog in het
Verre Oosten een even belangrijk keerpunt als de slag om Stalingrad in de oorlog in Europa. De strijd bij Midway bevestigde
bovendien dat een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de maritieme oorlogvoering begonnen was: de hegemonie van de machtige zwaarbewapende kruisers en slagschepen was voorgoed
gebroken; het was duidelijk dat vanaf dat ogenblik het maritieme
luchtwapen, meegevoerd op reusachtige en snelle vliegdekschepen, de doorslag gaf.
De slag bij Midway, geschreven en bewerkt door bij uitstek deskunde Japanse officieren, is voor
iedereen die belang stelt in de geschiedenis van de tweede Wereldoorlog, een uitermate boeiend en door zijn uitvoerige documentatie waardevol boek.

De Slag bij Midway

Auteurs: Mitsuo Fuchida, Masataka Okumiya | Nederlands | Paperback | 264 pagina's |
SBN 978-90-3150-229-5 | uitgeverij Spectrum | prijs € 21,99

De Slag bij Midway / De vernietiging van de Tirpitz
Twee aparte oorlogsromans, ieder gebaseerd op historische feiten en gebeurtenissen. Op realistische wijze wordt de strijd van
de Amerikanen tegen de Japanners in de Grote Oceaan en van
de Engelsen tegen de Duitsers in de Atlantische Oceaan tijdens
de Tweede Wereldoorlog beschreven. Het zijn boeiende verhalen, vol spanning en emoties, waarin het oorlogsgebeuren tot in
details wordt weergegeven.

De Slag bij Midway / De vernietiging van de Tirpitz
Auteurs: Donald S. Sanford, Thomas Gallagher | Nederlands |
Hardcover | 420 pagina's | ISBN 978-90-6057-344-0 |
Omega Media Publishers | prijs € 9,98
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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@mediahuis.nl).

INTERVIEW Supervrijwilliger is altijd bezig voor anderen

Nee zeggen? Daar is Co niet zo heel goed in
geen hele avonden voor de televisie
te zitten, een uurtje is genoeg.’’
Het zou een inburgeringsvraag
kunnen zijn voor nieuwe inwoners
van Schagen: probeer een organisatie te vinden waarbij Co Wiskerke
niet betrokken is. We sommen zo
uit het blote hoofd wat clubs op
waar hij vrijwilligerswerk doet. De
katholieke kerk, de atletiekclub,
het CDA, de wijkenlopen, Samen
Vrienden, de veteranenorganisatie.
De lijst is enorm. En dan klinkt het
tijdens het gesprek nog een paar
keer: o ja, en dat doe ik ook nog...
Een vinger

Hij heeft een speciale versie van de Dikke Van Dale.
Waar komt het vandaan, die drive
Een versie waarin het woord ’nee’ niet voorkomt. En dan om altijd maar bezig te zijn? Hij
word je dus automatisch ’supervrijwilliger’.
haalt de schouders op. Het zit er
Marten Visser
SCHAGEN  Er zijn heus geregeld
mensen die het tegen hem zeggen.
Co Wiskerke (74) bekent het met
een grote glimlach. ,,Dan zeggen
ze: het woordje ’nee’ bestaat ook hè?
Zeg ik: ja, ik weet het. Maar ja...’’
Nee zeggen, hij is er gewoon niet
goed in. En dus heeft Co voor hij
het weet weer een nieuwe klus aangenomen. Tijd zat toch? Er zitten
24 uren in een dag, da’s voldoende
als je ze handig gebruikt. ,,Ik hoef

Dan zeggen ze: het
woordje ’nee’ bestaat
ook hè? Zeg ik: ja, ik
weet het. Maar ja...
- 18 -

gewoon in. ,,Ik houd van organiseren, dus ja: ik trek snel dingen naar
me toe. Als ze mij op dat gebied een
vinger geven, neem ik de hele hand.
Ik word er gewoon niet blij van als
ik niks te doen heb.’’
Gerard Roest, die samen met Wiskerke in het bestuur van Samen
Vrienden zit en het gesprek volgt,
moet lachen. ,,Dat klopt. Zijn
vrouw Lia heeft me wel eens verteld
dat ze hem ’s morgens even ziet en
daarna pas ’s avonds om half elf
weer. Als hij klaar is en van boven
komt om een wijntje te nemen.’’

Hier moet Co toch even bijsturen.
,,Ho ho, een biertje hè? ’s Avonds
drink ik een biertje.’’
Duofiets
Maar ja: voor de rest klopt het wel
zo’n beetje. Neem een dag als vandaag, donderdag. ’s Morgens heeft
hij als vrijwilliger gewandeld met
ouderen, daarna in de ochtend een
gesprek met de krant over de nieuwe duofiets van verzorgingstehuis
Zandstee, nu nog een onverwacht
napraatje met de verslaggever. ,,En
dan moet ik zo als een speer naar
huis. App ik Lia even of ze m’n boterhammetjes klaar wil zetten voor
deze keer.’’
Want dan moet hij weer met een
paar mannen van de gemeente de
wijk door, de pijlen voor de wijkenloop opnieuw aanbrengen. ,,Daarna
ga ik effe snel douchen en eten en
dan sta ik ’s avonds weer achter de
bar van De Groene Schakel, voor de
Westfriese Dansgroep.’’ En zo gaat
dat dus vrijwel dagelijks. ,,Als we op
vakantie willen, blokkeert Lia echt
die dagen in mijn agenda. Anders
lopen die weer vol, het gaat altijd
door. Lia weet niet beter, ze is zelf
ook altijd heel actief geweest. Nu
wat minder, vanwege haar gezondheid. Maar ze laat mij gelukkig mijn
gang gaan.’’
Twintig jaar
Het vreet niet aan ’m, dat is wel duidelijk. Deze man balanceert geenszins op het randje van een burn-out.
,,Nee hoor, zeker niet. Ik vind het
allemaal echt leuk. Anders stopte ik
er wel mee.’’
Eigenlijk begint het een kleine
twintig jaar terug. Als hij door de
marine op de keien wordt gezet.
Klinkt erger dan het is: Co Wiskerke wordt gewoon 55 jaar en dus
is het in juli 2002 afgelopen, na

Co Wiskerke de marathonloper. In totaal liep hij er 25, hij traint nog steeds
een paar keer per week. ,,Maar niet meer voor het podium. Hardlopen helpt
me wel om scherp te blijven denk ik.’
ARCHIEFFOTO MARC MOUSSAULT

veertig jaar bij Defensie. ,,In die tijd
waren de regels echt onverbiddelijk.
Je moest eruit als je 55 jaar werd, dan
mocht je geen dag langer blijven. Ik
had best nog willen blijven toen. Ik
ben op mijn vijftiende begonnen
als matroos. En daarna door alle
rangen en standen heen gegaan.
Gestudeerd bij de LOI en daardoor
horizontaal kunnen doorstromen
naar de officiersrangen.’’ Hij gaat
uiteindelijk als luitenant ter zee der
1e klasse de dienst uit.
,,De laatste jaren zat ik bij de

Bij de eerste CDAvergadering waar ik
kwam was het meteen: we hebben een
vicevoorzitter nodig,
dat is wel wat voor
jou
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inlichtingendienst. Drie jaar in
de Cariben, drie jaar in Londen,
drie jaar in Den Haag. Prachtige
functies. In de jaren negentig heb
ik nog een uitzending gedaan naar
het toenmalige Joegoslavië. Maar
ja: toen was het in 2002 ineens gedaan.’’ Zijn afscheidsreceptie is nog
niet gedaan, of er wordt al aan hem
getrokken.
Visitekaartje
,,Generaal Van Kappen was er en
hij vroeg me of ik mijn cv wilde
opsturen. Misschien konden ze me
nog eens vragen voor een klus bij de
Verenigde Naties.’’ Tuurlijk kan dat,
zegt Co Wiskerke. Met een lach:
,,Je kunt me altijd vragen, zei ik. En
nu mag ik ook nee zeggen, want ik
ben niet meer in dienst.’’ Maar ja,
Co Wiskerke en nee zeggen... ,,De
eerste klus die ze me wilden geven
was een uitzending naar Sri Lanka,
maar de Tamiltijgers daar wilden
toch geen staakt-het-vuren, dus
dat ging op het laatste moment niet
door. Het werd Zuid-Soedan.’’
Voor een zusterorganisatie van de
VN begeleidt hij er de scheiding

van Soedan, dat door onlusten moet
worden opgedeeld in een noordelijk
en zuidelijk gedeelte. ,,Ik heb er
zeven maanden gezeten toen. Een
uitdagende klus.’’ Terug in Schagen
meldt hij zich in het stadhuis. De
gemeentelijke politiek, heel anders,
maar ook wel uitdagend. ,,Ik volgde
het van een afstandje en ben me er
eens in gaan verdiepen. Vergaderingen bezoeken, kijken wat ik er van
vond.’’
Het CDA is zijn partij, besluit hij.
,,Bij de eerste vergadering waar ik
kwam was het meteen: we hebben
een vicevoorzitter nodig, dat is wel
wat voor jou. Ging vlak daarna de
voorzitter verhuizen, was ik ineens
de voorzitter. Binnen twee maanden...’’ Hij is inmiddels zijn vijfde
periode als raadslid ingegaan. ,,Ik
coach nu een van onze jongeren.
Mooi werk. En belangrijk: uiteindelijk is het de bedoeling dat ik een
stapje terug doe en zij het overnemen.’’

pen weken meerdere keren vrijwel
oog in oog heeft gestaan met Prins
Harry en zijn veelbesproken vrouw
Meghan Markle. Want als veteraan
is hij ook vrijwilliger op de Invictus
Games in Den Haag, zeg maar de
Olympiade voor militairen die tijdens hun werk gewond zijn geraakt.
,,Ik heb ze niet de hand geschud
of zo, maar ik heb ze wel van heel
dichtbij gezien ja. Toch een mooie
ervaring. Ik ben wel iedere avond
naar huis gereden: vrijwel alle hotelkamers waren bezet, de kamer
die er nog was moest tweeduizend
euro per nacht kosten. Nou, dan
rij je wel naar huis natuurlijk. Ging
prima, vijf kwartier heen, vijf kwartier terug. Ik had de middelste shift,
was ik ’s avonds een uur of half elf
weer thuis.’’

Maatjes
Dan doe je na zo’n week op je vrije
zaterdag eens lekker niks, denk je
dan. Niet als je Co Wiskerke heet.
Dan draaf je weer in vol ornaat op bij
de onthulling van een oorlogsmoInvictus Games
Mooi dat Co Wiskerke de afgelo- nument in Slootdorp. ,,Waarom?

Altijd in de weer, vaak voor stichting Samen Vrienden.
ARCHIEFFOTO MARC MOUSSAULT
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Tsja, dat is dan toch die betrokkenheid hè? En ik wil gewoon graag
tussen die veteranen staan, het zijn
mijn maatjes.’’
Krijgt hij wel eens kritiek? Dat hij
zich te veel naar voren wurmt, te
veel op de voorgrond staat? ’Daar
heb je hem weer?’ ,,Tuurlijk wel.
Maar niet heel negatief of zo. Meer
in de zin van: ’Co, effe wat minder
nu’. Ik hoor wel eens van mensen:
je stond alweer in de krant. Klopt,
ik neem nu eenmaal snel het voortouw. Dat moet ik wel constateren
als ik mezelf een spiegel voor houd.
Dat is zo. Ik probeer nu wel anderen
meer ruimte te geven.’’
Maar ja, dat enthousiasme laat zich
maar moeilijk beteugelen. Dan is er
vrouw Lia, die hem even met beide
beentjes op de grond zet. ,,Die
wordt soms echt wel gek van me,
haha. Kom ik ’s avonds thuis, zit zij
lekker een serie te kijken. Begin ik
meteen te ratelen over alles wat ik
heb meegemaakt. Dan word ik even
teruggefloten. ’Nu even niet Co.’
Moet ik even wachten tot de serie
af is.’’

Kleinkinderen
Co Wiskerke heeft ook nog vier kleinkinderen. En daarvoor heeft hij altijd alle
tijd gemaakt, zegt hij. ,,De oudsten zijn
nu al helemaal zelfstandig, maar ik heb
altijd heel veel dingen met ze gedaan.
Zette ik bewust bepaalde dagen in mijn
agenda dicht. Ook omdat ik er voor mijn
eigen kinderen weinig ben geweest. Ik
zat altijd op zee, was zo’n vader die dan
na een tijdje weer met cadeautjes thuis
kwam. Spijt? Nee, dat hoorde bij mijn
baan. Het kon niet anders. Maar voor
m’n kleinkinderen heb ik dus bewust
heel veel tijd gemaakt.’’

INTERVIEW Marja Sep blijft hier voor altijd

'Het Breewaterpleintje, daar is het altijd gezelling'

Marja Sep (60) komt als medewerkster bij het afvalbrengstation van HVC aan de
Schootenweg alle lagen van de samenleving tegen. ,,En dat vind ik nu juist het mooiste ervan. De mensen met allerlei dingen helpen, een beetje begeleiden en een
praatje maken.’’
DEN HELDER  Ze kreeg daar een jaar
geleden een vast contract. Eerder werkte
ze al bij de Praxis. ,,Ja, ik ben wel een
beetje van de mannelijke beroepen. Maar
vergis je niet: op vrijdag staan we met
drie vrouwen bij HVC. En dat zouden
er binnenkort misschien zelfs vier
kunnen worden.’’
Marja werd geboren in Hem, een
dorpje tussen Hoorn en Enkhuizen. Net zoals veel anderen bracht
de marine haar in Den Helder.
Marine
,,Ik had de mavo afgerond en was nog
een jaar leerplichtig. Een vriendin
van mij ging naar de marine en vroeg of
ik niet toevallig mee wilde. Dan zouden
we drie dagen vrij zijn van school. We
hadden het totaal niet naar ons zin op
school, dus daar zagen we wel wat in.”
Dus, hop: eerst naar de kermis in
Hoogkarspel en daarna de trein in naar
de keuring. En die doorstond ik gelukkig. En dus naar Den Helder. In eerste
instantie dacht ik: mooi drie maanden
kijken en dan weer terug. Maar ik zit er
nog steeds.’’
En van plan om de stad achter
zich te laten, is Marja niet. ,,Ik ga
hier nooit meer weg, je hebt hier
alles. Het einde
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van de wereld? Hier begint het juist. Je
moet altijd een stukkie rijden om ergens
te komen, maar ach. Je kunt hier lekker
wandelen, fietsen. We hebben de meeste
zonuren, de zee. En er zijn hartstikke leuke mensen hier.’’ Maar over Jutters zeggen
ze toch altijd dat ze een beetje bot en stug
zijn? ,,Narrig? Nee, eerder rechtuit. Ik
houd daar wel van. Mijn man John komt
uit Maastricht. Toen zijn zus hier voor het
eerst kwam, vond ze het heel bijzonder
dat mensen gewoon tegen haar begonnen
te praten. Dat is daar heel anders.’’
Met John (66) heeft Marja twee kinderen:
Mark (24) en de in Alkmaar op zichzelf
wonende Suzanne (30). John leerde ze
kennen bij de marine, een jaar nadat ze in
Den Helder kwam wonen. ,,Die zat aan
de bar bij de operationele school van de
marine. In burgerkleding, dat was toch
wel een beetje gek. Zijn marine-uniform
was zoekgeraakt rond een vlucht. Die
zou later arriveren. Toen ik hem aansprak
grapte hij dat hij wiskundeleraar was. Of
we hier nu niet hadden gezeten als hij wél
gewoon in uniform zat? Nou, goede kans
van niet.’’
De eerste paar jaar ging Marja nog gewoon
op en neer van Den Helder naar huis.
,,Maar dat had ik op een gegeven moment
wel gezien. Ik was ook al drie jaar
samen met John en dat slapen op
die kazerne
vond
ik

ook wel mooi geweest. We zijn toen
in mei 1982 in de Diaconiestraat
gaan wonen. Daarna zijn we verhuisd naar het Marina Park en inmiddels wonen we alweer 32 jaar in
de bloemenbuurt in Tuindorp.’’

tje. Daar is het altijd gezellig.”
,,Maar ik houd ook van fietsen en
voor corona uitbrak had ik met een
aantal vriendinnen een wandelclubje. Het wordt tijd om dat ook weer
op te pakken.’’

Alles
En dat bevalt uitstekend. Marja
voelt zich een echte Jutter, de connectie met de stad zit diep. ,,Ja, ik zit
hier nu al zo’n lange tijd. Mij krijgen
ze niet meer weg uit Den Helder. Ik
heb hier alles wat ik nodig heb. Wat
de plekken zijn waar ik graag kom?
Nou, allereerst het Breewaterplein-

Brian Wijker
Marja Sep (60) voelt zich een
echte Jutter.
Foto:MEDIAHUIS/BRIAN WIJKER

JUTTERS
Een verslaggever ontmoet inwoners van
Den Helder en spreekt met hen over het
leven en hun stad.

MARINE Eerste ESSM Block 2-raketten worden in 2024 in Den Helder verwacht

Modernisering luchtafweer op helft van de fregatten

Twee van de vier luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) van de
Koninklijke Marine worden
niet uitgerust met de nieuwe moderne luchtafweer,
de zogeheten ESSM Block2-raketten.

DEN HELDER 
Dat maakte
staats-secretaris Christophe van der
Maat vrijdagmiddag bekend in een
B-brief aan de Tweede Kamer. In
2018 was het plan nog alle vier de
LC-fregatten van de marine hiermee uit te rusten. Nu krijgen twee
fregatten de nieuwste raketten toch
niet.

De fregatten zijn nu nog uitgerust met systemen om ESSM Block 1-raketten
af te vuren.
FOTO DEFENSIE

In 2019 besloot Defensie dat de stroomt uit in 2032 en het laatste
LC-fregatten vijf jaar langer door fregat vaart door tot 2035. In ongemoeten varen. Het eerste LC-fregat veer dezelfde periode is de instroom
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van vervangende schepen. Het langer doorvaren heeft diverse consequenties. Zo neemt de dreiging van
moderne antischipraketten steeds
verder toe. Nu de schepen langer
doorvaren, moeten ze worden voorzien van de laatste technologie om
deze dreiging te kunnen weerstaan.
Duurder
Daarnaast valt de inbouw van de
zogenoemde APAR-radar aanzienlijk duurder uit dan in 2018 werd
gedacht. De aanschaf van de nieuwe
APAR-radar voor twee fregatten blijkt ongeveer anderhalf keer
duurder dan geraamd.
Verder raken de reservedelen
voor de apparatuur om de raketten af te vuren op. Dit geldt onder
meer voor de huidige versie van de
APAR-radar. Bij de huidige voorraad reservedelen was gerekend op
doorvaren met de LC-fregatten tot
eind jaren twintig. Nu dat vijf jaar
langer wordt, zijn er vanaf ongeveer
2028 onvoldoende reservedelen.
Om die reden is besloten om de
twee langst doorvarende fregatten
te voorzien van zowel de nieuwe
raketten als de nieuwe radars. Vanaf
de ombouw, eind jaren twintig,
beschikken deze twee schepen gedurende ongeveer zes jaar over deze
capaciteit, totdat zij uit de vaart
worden genomen.
De twee andere LC-fregatten, die
begin jaren dertig als eerste uitstromen, krijgen niet de modernste
technologie. Voor deze schepen
komen wel voldoende reservedelen
beschikbaar, namelijk van de twee
fregatten die wel de modernste
technologie krijgen. Met deze extra
reservedelen kunnen de schepen die
als eerste uitstromen, langer in de
vaart blijven.

Zr.Ms. De Ruyter is een van de LC-fregatten van de marine.
FOTO DEFENSIE

Doelmatig
Het is mogelijk om ook deze schepen een nieuwe APAR-radar te
geven. Daarvan zouden ze echter,
naar het zich nu laat aanzien, slechts
twee jaar gebruik kunnen maken
totdat de vervangende schepen
instromen. Dat wordt door Defensie als niet doelmatig gezien. Die
twee fregatten kunnen dan worden
ingezet als er ’geen dreiging van
moderne antischipraketten is’.
De eerste raketten worden in 2024
in Den Helder verwacht. Defensie
heeft inmiddels een aantal raketten in bestelling, waarvan de eerste
vanaf 2024 worden geleverd. Om
redenen van operationele veiligheid
wordt geen informatie gegeven over
het aantal raketten.

Block 2. De daarvoor benodigde
middelen zijn in bestelling en deze
worden vanaf 2024 geleverd. Ook
schaft Defensie de software aan om
testlanceringen te evalueren
De ESSM-raketten zijn bedoeld voor het uitschakelen van
uiteenlopende
luchtdreigingen,
zoals
vliegtuigen, helikopters
en antischipraketten. Moderne
antischipraketten zorgen op dit
moment voor de meeste dreiging.
Deze raketten zijn zeer snel, tot
enkele malen de snelheid van het
geluid, en ze kunnen onvoorspelbare vluchtprofielen uitvoeren. De
huidige ESSM Block 1 raketten
zijn steeds minder geschikt voor
de verdediging daartegen, maar de
nieuwe ESSM Block 2 is daarvoor
wel geschikt. De twee fregatten die
niet worden aangepast, behouden
Den Helder
De marine beschikt in Den Helder de huidige Block 1 raket.
over een onderhoudsfaciliteit voor
luchtdoelraketten waar meerdere
NAVO-partners hun raketten laten
onderhouden. Binnen dit deelproject wordt de onderhoudsfaciliteit
geschikt gemaakt voor de ESSM
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Oud-marineschip De Ruyter eindigt in Ecuador
op de sloop

De Almirante Grau										ARCHIEFFOTO

DEN HELDER 
Voormalig
marineschip De Ruyter gaat naar
de sloop in Ecuador. Dat meldt de
website Marineschepen.nl.
Hr. Ms. De Ruyter en zusterschip
Hr. Ms. De Zeven Provinciën zijn
in 1953 officieel bij de Nederlandse
marine in gebruik genomen. Het
imposante, bijna 190 meter lange
schip, dat in zijn gloriedagen bij de
Koninklijke Marine zo’n 975 bemanningsleden telde, was de laatste
nog in actieve dienst zijnde kruiser
ter wereld met uitsluitend kanons
aan boord: 24 stuks, deels in dubbeltorens.
Na de uitdienststelling van het

vliegkampschip Karel Doorman
waren de De Ruyter en het zusterschip Zeven Provinciën in de jaren
70 lange tijd de grootste schepen van
de Nederlandse marinevloot. Na
twintig dienstjaren zijn de schepen
verkocht aan de Peruaanse marine.
De De Ruyter werd omgedoopt tot
Almirante Grau. De Zeven Provinciën is al in 2004 gesloopt.
Met een landelijke actie heeft Erik
Smit van de Stichting Maritieme
Tradities vijftien jaar geleden geprobeerd het geld bij elkaar te krijgen om de sloop van de De Ruyter
te voorkomen en het schip terug te
halen naar Nederland. Dat is dus
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niet gelukt. Hij wilde er een museum in bouwen.
De Almirante Grau is volgens
Marineschepen.nl door Adelca
gekocht nadat de Peruaanse marine
het voormalige vlaggenschip eerder
dit jaar te koop had gezet.
Volgens de website wordt het schip
gesloopt door het grootste staalbedrijf van Ecuador. ’Het einde als
kruiser zal het schip vinden in Duran, een plaatsje aan de rivier Guayas nabij Guayaquil in Ecuador.
Daar is de sloopafdeling van Adelca
gevestigd’, meldt Marineschepen.
nl.
Delano Weltevreden

(Klik op de afbeelding en u ziet de video'

Het verhaal van de Amerikaanse overwinning op de
Japanse vloot tijdens de ´Slag om Midway´.

Amerikaanse carrier force 200 NM noord/oost van
Midway in afwachting van een naderende Japanse
aanval.

Nieuwsbericht over de cruciale ´Battle of Miway´.
Amerikaanse schepen bevechten de Japanners
voor het overwicht in de Stille Oceaan.

De Amerikaanse invalshoek en de strategische
gevolgen van de Battle of Midaway.

Tactische samenvatting Battle of Midway.
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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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