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BEKENDMAKING BESTUUR 3/2022

Kerst  -  een terug- en vooruitblik

Het is voor mijn gevoel nog maar kort geleden dat wij een zeer geslaagde reünie had-
den in de Dukdalf maar het is toch al echt eind november! Wij zitten midden in de 
donkere dagen voor Kerstmis en het is,  zoals wij dagelijks kunnen lezen in de kranten, 
voor veel landgenoten echt een donkere periode. Na de corona kwam de oorlog in 
Oekraïne en deze oorlog is de oorzaak van enorme prijsverhogingen van energie en 
dit heeft weer gezorgd voor een torenhoge inflatie. De enorme instroom van vluch-
telingen, de woningnood, het stikstofbesluit, het grote gebrek aan arbeidskrachten, 
de Rode Kruis voedsel pakketten, het zijn  allemaal zaken die ik nog nooit eerder heb 
gezien in ons land! Laten wij hopen dat er binnen afzienbare tijd hier oplossingen voor 
gevonden zullen worden.

Maar nu over naar onze NGID club en de leuke dingen!  Na onze geslaagde reünie zijn 
wij met het bestuur gaan nadenken over een passend vervolg voor 2023. Zoals u weet 
houden wij eens per twee jaar een reünie en daarom zal er in 2023 geen reünie maar 
een themadag gepland worden. Ik kan u nog niet veel verklappen behalve dat het een 
bezoek aan het NMM Soesterberg betreft. Zoals sommigen van u weten stond dit al 
gepland in 2020 maar moesten wij dit afblazen vanwege de corona perikelen. U zult 
in deze nieuwsbrief en de volgende edities op de hoogte worden gehouden van deze 
plannen.

 Zoals u heeft kunnen lezen in mijn voorwoord van de vorige editie heeft Gerrie Legue 
besloten om zijn werkzaamheden ten behoeve van de Stichting NGID te beëindigen. 
Wij zullen met ons bestuur in december tijdens een gezellig samenzijn met een hapje 
en een drankje dan echt afscheid nemen van Gerrie. Ik zeg het hier nogmaals; wij vin-
den het ontzettend jammer dat Gerrie stopt en ik wil hem nogmaals bedanken voor 
zijn inzet. Maar hij blijft natuurlijk wel lid, dus wij zullen hem niet uit het oog verliezen! 

Voor u ligt weer een prachtige editie van de nieuwsbrief, zoals altijd boordevol infor-
matie, weetjes, grappige zaken en natuurlijk ook een thema. Dit maal de Falkland-
oorlog. Ik herinner me deze oorlog van 1982 zeer goed, natuurlijk omdat ik zelf bij 
de marine diende en veel met de Royal Navy had gewerkt in  de FOST en vele NAVO 
oefeningen. Ik volgde het nieuws op de voet en voelde me betrokken bij het wel en 
wee van de  Royal Navy. Jaren later werden wij in de FOST steevast geconfronteerd 
met de “lessons learned” uit deze oorlog, dit geeft aan hoe belangrijk deze is geweest 
voor de Britten. Maar ik ben bang dat het voor het civiele deel van ons land vooral een 
vergeten oorlog is en dat de meeste mensen in Nederland niet eens weten dat deze 
oorlog heeft bestaan.
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Beste leden,

Bij deze breng ik u op de hoogte van de financiën van onze Stichting.

Het financiële plaatje laat een gezonde Stichting zien en omdat het aantal leden gelijk is geble-
ven, teren wij niet in op onze reserves.

Door de omstandigheden van de afgelopen 2 jaren is geen contributie geïnd maar het wordt weer 
als vanouds .... want vanaf 2023 gaat de Stichting weer contributie innen.

Dit houdt in dat de Penningmeester iedereen verzoekt de jaarlijkse bijdrage van € 5 in december 
of uiterlijk januari 2023 over te maken naar rekeningnummer NL46 ABNA 0548 0162 67 t.n.v. Stich-
ting NGID.

Na deze datum zullen geen betalingsherinneringen meer worden verstuurd, u zult dit dan zelf in 
de gaten moeten houden.

Wij hebben in het afgelopen jaar onkosten gemaakt voor de goed bezochte Reünie afgelopen 
juni en daarnaast moeten wij ook een financiële reservering maken voor het aankomend jaar. De 
voorzitter zal over dit laatste hier meer over vertellen in zijn voorwoord.

Ton Leenders

Penningmeester St. NGID

Ik heb trouwens nog een tip voor u. Indien u zich verveelt en in de omgeving van Den Helder bent 
wil ik u graag uitnodigen om ons mooie Marinemuseum te bezoeken waar vanaf 15 december 
de nieuwe tentoonstelling Navy Games te zien is. Dit gaat vooral over wargames voor computers 
maar ook over de games zoals die gespeeld werden om marinepersoneel te trainen zoals op de 
Operationele School. Dit zal u als oud strijders uit de  commandocentrale toch moeten aanspre-
ken. 

Tot slot wens ik  u veel leesplezier en natuurlijk fijne feestdagen en een prettig 2023.

Uw voorzitter,  

Piet Duivestein
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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 Opera-
tionele Dienst.

De redactie probeert dan ook een nieuwsbrief te maken met 
zoveel mogelijk informatie waarvan wij denken dat deze inte-
ressant 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.

Wij 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 

De keuze voor dit onderwerp is op verzoek van een lezer. Het is nu 40 jaar 
geleden dat om deze eilanden in de Zuidelijke Atlantische Oceaan werd 
gevochten. 

Voor velen zal deze oorlog nog vers in het geheugen staan. Wij zijn hiervoor 
weer 'in alle hoeken en gaten' van het internet gedoken. Waar mogelijk 
hebben wij ook gekeken naar eventuele (zijdelingse) Nederlandse betrok-
kenheid.       

Naast de standaard items zoals 'Marine en Historie' (blz 11-12) vindt u veel 
informatie over het thema van deze nieuwsbrief (blz 15 e.v.), boekbespre-
kingen (blz 13-14), verder staan wij stil bij het nieuws uit de krant (blz 30 
e.v.) en uiteraard nog veel meer! 

Op de volgende bladzijden geven wij uitleg hoe een nieuwsbrief tot stand 
kan komen. Wij gebruiken deze brief daarbij als voorbeeld.

Als rode draad voor deze nieuwsbrief hebben wij gekozen voor

 ‘Falkland oorlog’ .

Wij hebben ons verdiept in deze korte oorlog tussen Groot-Britannië en Argentinië in 1982 
over de zeggenschap van 'Falkland Islands'/'Islas Malvinas'. Het begin allemaal met een 
groep Argentijnse schroothandelaren (in werkelijkheid mariniers) die begin 1982 de Argen-
tijnse vlag hesen op het eilandje South Georgia. 
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Hoe komt een artikel tot stand?
Graag willen wij u eens een kijkje geven achter de schermen bij het tot stand komen van een 
nieuwsbrief.

Het thema
Wij hebben enige tijd geleden besloten om per brief te werken met een hoofd-
thema i.p.v. een gevarieerd scala aan (uiteraard) interessante onderwerpen. Wij 
streven er naar een thema te kiezen waarbij een link bestaat met de actualiteit. 
Maar dat zou dan ook kunnen betekenen dat het in een bepaalde periode xx 
jaren geleden betreft waarin iets heeft plaatsgevonden. 

De keuze van een thema kan zowel bij de redactie liggen als bij een lid dat aan-
geeft dat hem het onderwerp aanspreekt. Vorige thema’s (bijvoorbeeld ‘Slag om 
Midway’ en ‘Alles wat fout kan gaan’) werden gekozen door de redactie zelf. Het 
thema van deze brief, de Falkland oorlog in 1982, is gekozen op verzoek van een 
lezer. 

Het onderwerp is er, en dan ...
Vaak is vaag bekend wat destijds zich ongeveer heeft afgespeeld, maar wij willen op zoek naar 
‘echte detailinformatie’. Wij kunnen uiteraard alleen onze informatie halen uit openbare bronnen. 
Iedere zoektocht start met het intikken van een paar zoekwoorden in Google. Uit de eerste resul-
taten kunnen wij meestal wel een idee krijgen welke informatie bestaat over het onderwerp.

Na de eerste zoekslag gaan wij op meer woorden zoeken die wij o.a. zijn te-
gengekomen in de eerste documenten. Hierin worden vaak verwijzingen 
gemaakt naar andere bronnen en daar maken wij vervolgens dankbaar 
gebruik van. Waar mogelijk zoeken wij officiële documenten en rappor-
tages. Soms maken wij een (digitale) zoekslag in het Nationaal Archief als 
een mogelijke link bestaat met Nederland.

Dit alles kost tijd en zeker als informatie beschikbaar komt vanuit offi-
ciële instanties zoals wij in deze brief hebben gebruikt. In grote lijnen 
zijn verhalen meestal wel bij een ieder bekend maar wanneer, waar 
en waarom was het ook alweer, welke schepen deden mee en wat was 
het ‘echte’ resultaat. Vragen die wij zo zorgvuldig mogelijk proberen te 
behandelen en waarvoor wij zoveel mogelijk informatie verzamelen. 
Soms komt het voor dat wij iets ontdekken waarvan wij zelf het be-
staan niet kenden.

Mooie bruikbare informatie gevonden ..... of toch niet?
Nagenoeg iedere zichzelf respecterende website heeft onderaan de pagina ‘terms of use’ en ‘co-
pyright’ staan. Effe klikken op de link en vervolgens teleurgesteld vaststellen dat deze informatie 
niet zo maar mag worden gebruikt. Uitzondering hierop lijkt te zijn dat als je een boekbeschrij-
ving maakt, je zonder probleem foto’s van dat boek erbij kan plaatsen omdat tekst en foto nu 
eenmaal onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Hoe pak je dit verder aan?
Aan de hand van het thema Falkland oorlog voor deze nieuwsbrief nemen wij u mee in vogel-
vlucht langs onze ‘zoektocht’.

 – Eerste poging was dichtbij huis: NIMH maar dat leverde, zoals al een beetje verwacht, niets op. 
 – Wikipedia gaf (zoals wij al hadden verwacht) een eerste aanzet. Verder zoeken op internet en 

toen via de website van een bekende Engelse krant kwamen wij op het spoor van het webar-
chief van Mod UK. Hier vonden wij ‘spectaculaire’ bestanden en ja hoor ... informatie staat wel 
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op de site maar mag NIET worden gebruikt omdat het wordt 'beschermd' door copyright , met 
alle beperkingen vandien.

 – Wij hebben vervolgens een van onze contacten bij C-ZSK gevraagd ons verder te hel-
pen. Die adviseerde DEFAT Londen te proberen.

 – DEFAT Londen wilde helpen en bracht ons in contact met het hoofd van de ‘Naval Histo-
rical Branch’ in de Navalbase in Portsmouth.

 – De Naval Historical Branch kwam helaas alleen met een volgend contact op de proppen. 
 – Uiteindelijk kon het ‘Defence Intellectual Property Rights’ bureau ons het verlossende 

antwoord geven op welke manier wij de documenten uit het webarchief van MoD UK 
mochten gebruiken.

 – Bij alle overgenomen informatie vermelden wij naast de geraadpleegde bron vaak ook 
het 'soort toestemming' dat wij hebben verkregen. 

 – Omdat het verkrijgen van officiële toestemming uit het vorige punt vrij lang duurde 
werd wederom een zoekslag op internet gemaakt. Met onze tot nu toe vergaarde ken-
nis, werd het eenvoudiger nog meer goede bronnen te ‘pin-pointen’.

En zo ontstonden in feite drie verhalen waarbij wij hebben geprobeerd alle drie in elkaar over te 
laten gaan.

Daarnaast borrelden continu bijkomende vragen op waarop wij geen antwoord konden vinden, 
zoals ‘wat is een eventuele Nederlandse bemoeienis geweest in dit conflict?’. Zo zijn er nog meer 
onbeantwoorde vragen bij ons.

Wij hebben enkele maanden met veel plezier aan deze nieuwsbrief gewerkt. Dit lijkt misschein 
veel maar is zeker geen dagtaak!
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Lijkt misschien een beetje oud nieuws maar toch .... 
In de Nieuwsbrief van december 2021 werd aangegeven dat sprake was dat de Almirante Grau in 
Peru zou blijven en mogelijk een onderdeel zou gaan vormen van pretpark/duurzame stad 'Inka'. 
Het werd anders.

BAP Almirante Grau
De ex-Hr.Ms. De Ruyter (C801), op de foto hieronder nog als deelnemer aan de oefening UNITAS 
45-04 die werd gehouden in de zomer van 2004 in de Oostelijke Stille Oceaan. Zeestrijdkrachten 
uit Argentinië, Chili, Colombia, Ecuador, Peru en waarnemers uit Mexico en Canada namen deel 
aan UNITAS 45-04. 

De BAP Almirante Grau werd op 26 septem-
ber 2017 uitdienstgesteld bij de Peruaanse 
Marine. In 2022 werd eindelijk duidelijk wat 
met het schip ging gebeuren nadat andere 
'plannen' niet werden gerealiseerd. Op 8 juli 
2022 vertrok het uit de Callao Naval Port voor 
de laatste reis met uiteindelijk als eindbe-
stemming India waar het schip 23 juli 2022 
arriveerde.

Het resultaat laat zich raden.

Bron: LASTTANDONZOMBIEISLAND 
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De kruiser BAP Almirante Grau (CLM-81) vuurt een van de 15,2 cm kanons als onder-
deel van NGS ter ondersteuning van een amfibische landingsoefening. 

Navy photo by Chief Journalist Dave Fliesen

De laatste operationele zwaargeschut kruiser 
beëindigd hier haar laatste reis.

Foto: ORYX

https://laststandonzombieisland.com/tag/bap-almirante-grau/
https://twitter.com/oryxspioenkop/status/1550907931713015814


Prinsjesdag 2022: extra investeringen in Defensie
Met het coalitieakkoord investeerde het huidige kabinet reeds structureel € 3 miljard in Defensie 
(waarvan € 1,9 miljard in 2023). In reactie op de oorlog in Oekraïne voegde het kabinet daar af-
gelopen voorjaar structureel € 2 miljard aan toe. Defensie zet de extra investering in voor het ver-
beteren van de operationele gereedheid, gevechtskracht en wendbaarheid van de krijgsmacht, 
voor innovatie en de samenwerking met partners EU en NAVO. Met de extra investeringen haalt 
Nederland in 2024-2025 de NAVO-norm van 2%.

Met het extra budget verbetert Defensie de operationele gereedheid en inzetbaarheid van de 
krijgsmacht. De plannen hiervoor zijn opgenomen in de Defensienota 2022. Zo investeert Defen-
sie in materieel en voorraden, zodat eenheden sneller, vaker en langer zijn in te zetten. Tijdigheid 
is daarbij belangrijk, want de versterking van Defensie moet gezien de veiligheidssituatie zo snel 
mogelijk plaatsvinden. Dat lukt alleen door niet achteraan te sluiten op de markt en door Euro-
pese partners te zoeken om samen materieel te verwerven.

Bron: Ministerie van Defensie
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Dienjaar mogelijke oplossing personeelstekort Defensie
Het ministerie van Defensie is een van de grootste, en naar mijn 
mening mooiste, werkgevers van Nederland. En het is een werk-
gever met een bijzondere taak; om te beschermen wat ons dier-
baar is.

Om dat te kunnen doen hebben we voldoende personeel nodig. 
Ik zal heel eerlijk zijn: dat hebben we op dit moment niet. En dat 
lossen we in de huidige krappe arbeidsmarkt niet zomaar op. Het 
gaat om veel vacatures, duizenden per jaar. We zullen daarom op 
innovatieve wijze moeten kijken naar nieuwe maatregelen voor 
het vinden van nieuw personeel.

Het Dienjaar is een van die maatregelen. Met het Dienjaar worden 
jongeren en zij-instromers voor een jaar opgeleid en ingezet op 
een militaire functie. Een win-win-win. Defensie, de deelnemer en 
de maatschappij profiteren alle drie.

Voor de deelnemer is het dienjaar een kans om zich persoonlijk te ontwikkelen, een mooie toe-
voeging aan het CV én een manier om bij te dragen aan de samenleving. Met passend salaris 
overigens.

Voor Defensie zal het dienjaar bijdragen aan de instroom, de deelnemers worden namelijk ingezet 
op vacante functies. En het draagt bij aan de doorstroom; we hopen en verwachten dat deelne-
mers na het dienjaar zullen willen blijven, als beroepsmilitair, burger of als reservist.

Ook voor de samenleving is het dienjaar van toegevoegde waarde. Het zal de binding tussen De-
fensie en de samenleving versterken. Deelnemers en kandidaten kunnen ambassadeurs worden 
om het belangrijke werk van Defensie zichtbaarder te maken. Zij zullen weten dat vrijheid en vei-
ligheid niet vanzelfsprekend zijn.

Het vinden van nieuwe kundige collega’s voor de mannen en vrouwen van Defensie heeft mijn 
topprioriteit. We hebben hen nodig om Nederland veilig te houden.

Christophe van de Maat 
Staatssecretaris ministerie van Defensie

Bron: LinkedIn

Defensie maakt vastgoed duurzaam en toekomstbestendig
Het huidige vastgoed is verouderd, niet duurzaam, slecht onderhouden en duur. Het is dus zaak 
om het vastgoed duurzaam en toekomstbestendig te maken. “We moeten toe naar kazernes die 
de groei en inzet van de krijgsmacht ondersteunt. Het moet onze medewerkers de werkomstan-
digheden bieden die zij verdienen en tegelijk duurzaam en betaalbaar zijn. Dat willen we berei-
ken met het Strategisch Vastgoedplan 2022 dat aan de Kamer is gestuurd”, aldus staatssecretaris 
Christophe van der Maat.

Defensie wil vastgoed dat past bij een moderne krijgsmacht. Vastgoed dat optimaal bijdraagt 
aan de gereedstelling en inzet van de krijgsmacht. Van der Maat: “Dit gaat niet van de ene op de 
andere dag en de uitvoering neemt in ieder geval 10 tot 15 jaar in beslag. In die periode wordt 
het vastgoed stap voor stap aangepakt.” De kaders hiervoor staan in het Strategisch Vastgoedplan 
2022 (SVP 2022).
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Projecten en locaties
Van der Maat maakte vandaag 2 nieuwe projecten bekend.

 – Het concentreren van eenheden in de regio Soesterberg.
 – Het concentreren van eenheden en ondersteuning op de Nieuwe Haven in Den Helder 

(betreft mogelijke afstoting van de Luitenant-Kolonel Maaskampkazerne, de transportlocatie 
van de marine aan de Bassingracht en Marinekazerne Fort Erfprins). 

In mei 2022 werden al eerder projecten aangekondigd, t.w. een nieuwe kazerne bij Schaarsber-
gen, nieuwe kazerne KCT bij Roosendaal, concentratie van eenheden bij Assen en Havelte en een 
nieuwe kazernelocatie in het midden van het land.

In gesprek met regio
Naast de 4 eerder genoemde projecten geldt ook voor de 2 nieuwe projecten dat Defensie in 
gesprek gaat met de regio. Doel is te komen tot een gezamenlijke aanpak en regionale en lokale 
samenwerking. Ook wordt gekeken hoe kazernes meer onderdeel kunnen worden van de regio, 
bijvoorbeeld door het delen van faciliteiten. Ook kijkt Defensie naar locaties die in de toekomst 
mogelijk ingezet kunnen worden voor nieuw maatschappelijk nut.

Bron: Ministerie van Defensie
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Luchtfoto fort Erfprins 2002
Bron: Onze Vloot Marine



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.
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Er zijn tal van zaken, die elk op zichzelf karakteristiek zijn voor 
het oorlogsschip. Vooraf dient vast to staan wat een oorlogsschip 
is. Dat klinkt voor hen, die aan bewapende schepen denken misschien 
vreemd, doch een bewapend schip was niet altijd tevens oorlogsschip, 
terwijl — ook thans nog — onbewapende schepen oorlogsschepen kunnen 
zijn.

 Bij Kon. Besluit van 27 Mei 1899, Staatsblad no. 143, waren regelen 
vastgesteld, waaruit kon worden opgemaakt wat oorlogsschepen waren. 
Maar in 1907 werden deze bepalingen aangevuld nopens de veranderingen 
van handelsvaartuigen in oorlogsschepen en in 1910 werden de kenteekenen 
vastgesteld van zulke vaartuigen, die van de in 1899 vastgestelde 
regelen afweken. 

In 1934 (Kon. Besluit van 19 Nov. 1934, Staatsblad no. 593) werd het 
Kon. Besluit van 1899 ingetrokken en bepaald: dat ander een Nederlandsch 
oorlogsvaartuig moet worden verstaan elk vaartuig behoorende aan, 
of in dienst van het Rijk in Europa, Nederlands-Indië, Suriname of 
Curaçao. Zulk een vaartuig moet dan onder bevel staan van een tot de 
militaire marine behoorend gezaghebber (commandant) en de bemanning 
moet onderworpen zijn aan de krijgstucht. Als uiterlijk kenteeken, 
dat zulk een Nederlandsch oorlogsvaartuig van alle andere vaartuigen 
onderscheidt, moet het niet alleen onder Nederlandsche vlag varen, 
doch ook een wimpel voeren, een commandovlag of een standaard. 

De wimpel is in het algemeen het meest kenmerkende voor een 
oorlogsschip. Het moet een lange en zeer smalle gespleten Nederlandsche 
(dat wil zeggen rood-witblauwe) scheepsvaan zijn van vlaggedoek of 
ander doek, welke over de geheele lengte nagenoeg dezelfde breedte 
heeft en aan den top van den mast gevoerd wordt. Heeft het schip meer 
dan an mast, dan moet de wimpel wapperen aan den grooten top. Het 
begrip „groote top" d.w.z., of bij een schip met twee masten de voorste 
of de achterste de groote top is, is tegenwoordig blijkbaar niet voor 
elk schip hetzelfde.

Bij schepen met drie masten was de middelste de groote top. Op de 
afbeeldingen van schepen, die twee even hooge masten hadden, zien we, 
naar het aloude gebruik, den wimpel aan den achtersten mast wapperen. 
Maar op de torpedobootjagers wappert de wimpel van den voorsten mast, 
zooals dit ook het geval is op een afbeelding van het opleidingsschip 
„Noordbrabant", dat tot den Mei-oorlog 1940 in Vlissingen lag.



7e jaargang, nummer 3  
maart 1965

We gaan mensen en omstandigheden aan boord eens één voor één 
onder de loupe nemen.

We beginnen bij de afvaart van het schip.
De eerste afvaart van de jonge zeeman zal onvergetelijk zijn van 
zwarte akeligheid. Schepen vertrekken namelijk altijd midden in de 
nacht of bij zonsopgang; afscheid te nemen van je familieleden op een 
trieste donkere kade, tussen stapels bomen van het houtveem of op het 
naar olie stinkende terrein van een raffinaderij is ellendig. Er zijn 
echter een paar middelen om de beproeving van het vertrek te verlich-
ten. Ten eerste: neem thuis afscheid van je familie en je vrienden, dat 
is veel beter dan wanneer ze op een mistige, natte morgen onder het 
licht van een naakte lamp boven in een kraan, op de kade staan, jou uit 
te zwaaien.
Ik heb eens een verhaaltje gehoord over een kapitein die een stralend 
toonbeeld van kalmte en blijmoedigheid was bij ieder vertrek. Hij ver-
bood echter zijn vrouw en kennissen hem gedag te zwaaien op de kade 
en maakte hen wijs dat het schip dat het schip twee dagen eerder ver-
trok dan het in werkelijkheid deed. Die twee dagen bracht hij dan door 
op zijn rug in een hotel, de "Margriet" en "Libelle" lezend of scharre-
lend met de kruiswoordpuzzels uit "De Lach"; daarbij verdronk hij zijn 
heimwee, onschuldig in bier.
De tweede regel is: kom twee dagen voor vertrek aan boord dan heb je 
ten eerste de gelegenheid je koffers uit te pakken en ten tweede kan je 
de topografie van het schip een beetje lezen, dan weet je tenminste ook 
in welke richting je moet beginnen te hollen als de eerste stuurman 
van de bak schreeuwt dat de leerling zijn oliejas moet brengen.

SCHEEPSPRAET
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Sea Harrier over the Falklands
Het controversiële verslag van wat echt gebeurde in de zuid-At-
lantische lucht. Sharkey Ward voerde het bevel over 801 Naval Air 
Squadron, HMS Invincible, was senior Sea Harrier-adviseur van het 
commando, vloog meer dan zestig missies en werd onderscheiden 
met Distinguished Service Cross. Maar als hij al zijn instructies tot 
op de letter had opgevolgd, had Groot-Brittannië de Falklandoor-
log misschien wel verloren. Zijn dramatische verhaal uit de eerste 
hand over de luchtoorlog in de Zuid-Atlantische Oceaan is ook 
een buitengewoon, uitgesproken verslag van rivaliteit tussen de 
diensten, bureaucratische inmenging en gevaarlijke onwetend-
heid over de realiteit van luchtgevechten onder veel hoge com-
mandanten. Zoals Sharkey Ward onthult, vochten de 801-piloten 
niet alleen tegen de vijand, uitputting en het vijandige weer, maar 
ook tegen de vooroordelen en onwetendheid van hun eigen kant.

Sea Harrier over the Falklands
Auteur: 'Sharkey' Ward | Engels | Paperback | 400 pagina's | ISBN-13: 978-03-0435-542-6 |  
Orion Publishing Co | prijs € 17,99

One Hundred Days
Bijgewerkt voor de 30e verjaardag van de Falklandoorlog, is dit het 
bestverkopende, veelgeprezen en beroemdste verslag van het con-
flict, geschreven door de commandant van de Britse Task Force. Op 5 
april 1982, drie dagen na de invasie van de Falklandeilanden, kregen 
de Britse strijdkrachten het bevel om 8.000 mijl naar de Zuid-Atlan-
tische Oceaan te varen. Zich niet bewust van wat hen te wachten 
stond of dat ze een oorlog met Argentinië zouden voeren. In deze 
meeslepende memoires neemt admiraal Sandy Woodward, Task For-
ce-commandant van het vliegdekschip Hermes.

Hij neemt ons mee van dag één tot dag honderd van het conflict; van 
het varen door de wateren van de Atlantische Oceaan met de hoop 
op een politieke regeling die vervaagt en oorlog steeds waarschijn-
lijker wordt, tot het terugdringen van de Argentijnse marine en de 
gedurfde amfibische landing bij San Carlos Water. De oorlog, die het 
leven kostte aan meer dan 1.000 man, heeft een erfenis nagelaten 

van vele historische debatten en controverses, van het zinken van schepen zoals HMS Coventry, 
HMS Sheffield en Sir Galahad, en de Argentijnse kruiser, de Belgrano, tot bredere kwesties zoals 
hoe het was om een moderne lucht- en zeeoorlog te voeren en te vechten, de grootste marine-
actie sinds de Tweede Wereldoorlog. 'Honderd dagen' is uniek als een dramatische weergave van 
de wereld van de moderne zeeoorlogvoering, waar ondanks het gebruik van geavanceerde ap-
paratuur en communicatie, de marges voor menselijke fouten en moed net zo groot waren als in 
de dagen van Nelson.

One Hunderd Days
Auteurs: Sandy Woodward, Patrick Robinson | Engels | Paperback | 576 pagina's |  
ISBN-13 978-00-0215-723-0 | Harper Collins Publishers | prijs € 14,79
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Operation Corporate: Operational Artist's View Of The 
Falkland Islands Conflict

Op 2 april 1982, na meer dan 16 jaar van onbesliste diplomatieke 
onderhandelingen met Groot-Brittannië, lanceerde Argentinië 
Operativo ROSARIO, een militaire campagne die was ontworpen 
om met militaire middelen te nemen wat de Argentijnse regering 
niet met politieke middelen kon veiligstellen: de Islas Malvinas of 
wat de Britten en de eilandbewoners de Falklands noemen. De 
Britse regering weigerde de Argentijnse militaire actie als een 
"voldongen feit" te accepteren en reageerde op de Argentijnse 
invasie van de Falklandeilanden met Operatie CORPORATE, een 
militaire campagne om haar verloren grondgebied terug te win-
nen. Groot-Brittannië, een grote politieke wereldmacht en NAVO-
lid, en Argentinië, een 3e wereldnatie met grote machtsaspira-
ties, namen hun toevlucht tot militair geweld om hun politieke 
meningsverschillen over de toekomst van een kleine cluster van 
grotendeels onbewoonde eilanden in de Zuid-Atlantische Oce-

aan op te lossen. Dit artikel analyseert het falklandeilandenconflict vanuit het oogpunt van een 
operationele commandant. Om dit proces te vergemakkelijken, zullen drie algemene gebieden 
worden herzien: (1) politieke overwegingen, (2) strategische doelstellingen en (3) operationele 
factoren, waaronder doelstellingen, zwaartepunten (COG's) en inzet van krachten. Op basis van 
mijn conclusies zullen specifieke aanbevelingen worden gedaan die rechtstreeks van invloed zijn 
op het operationele niveau van oorlog voor de Amerikaanse commandant.

Operation Corporate: Operational Artist's View Of The Falkland Islands Conflict
Auteur: LCol Richard C. Dunn USMC | Engels | eBook | ± 52 blz | ISBN 9781782896654 | Tannenberg 
Publishing 

Argentina's Tactical Aircraft 
Employment In The Falkland Islands War
Wereldwijde krantenkoppen spraken op 2 april 1982 hetzij over 
invasie danwel over bevrijding. Deze woorden verklaarden hoe 
zowel Londen als Buenos Aires zich voelden nadat de Argentijnen 
de Falklandeilanden op het Verenigd Koninkrijk hadden veroverd. 
Door deze actie bevonden de luchttroepen van de Argentijnse 
luchtmacht en marine zich in een complexe, weinig benijdenswaar-
dige positie tijdens het conflict met Groot-Brittannië voor het be-
zit van de Falklandeilanden. De Argentijnen bevonden zich in een 
achtergestelde tactische situatie als gevolg van een gebrek aan 
voorbereiding om planning, inlichtingen, training en middelen op 
te nemen die nodig zijn om een geavanceerde militaire dreiging 
tegen te gaan. Om hun achterstand te verkleinen, reorganiseerden 
de Argentijnen hun luchtmacht; gebruik gemaakt van de tactische vaardigheden, innovatie en vast-
beradenheid van hun piloten; en gebruikten hun nieuw verworven lucht-gelanceerde Exocet anti-
scheepsraket.

Argentina's Tactical Aircraft Employment In The Falkland Islands War
Auteur: Major Gabriel V. Green | Engels | eBook | ± 49 blz | ISBN 9781782897705 | Tannenberg  
Publishing
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Conflict om de Falkland-eilanden
Velen van u zullen de Falkland-oorlog uit 1982 zich nog goed kunnen herinneren. Of 
je nu spreekt van Falklandoorlog, Falklandconflict, Falklandeilanden of Malvinas, de 
naam ‘Sheffield’ zal bij vele marinemensen in het geheugen staan gegrift.

De Falklandeilanden werden in 1592 ontdekt door de Engelsman John Davis. Hij noemde de ar-
chipel Falklands, naar de toenmalige schatbewaarder van de marine. De Fransman Louis-Antoine 
de Bougainville, afkomstig uit Saint-Malo, zette er voet aan wal in 1763 en noemde de eilanden-
groep de Îles Malouines. In 1765 vestigden de Britten er een kolonie. De Falklandeilanden werden 
in 1831 opgeëist door Argentinië, maar in 1833 onderstreepten de Britten hun soevereiniteit. De 
eilanden kwamen onder Brits gezag te staan, maar Argentinië eist ze sindsdien op.

Achtergrond
In december 1981 was er een verdere verandering in het Argentijnse 
militaire regime, waardoor een nieuwe junta aantrad onder leiding van 
generaal Leopoldo Galtieri (waarnemend president), air brigadier Basi-
lio Lami Dozo en admiraal Jorge Anaya. Laatst genoemde was de be-
langrijkste architect en voorstander van een militaire oplossing voor de 
langdurige claim op de eilanden. Men ging er van uit dat het Verenigd 
Koninkrijk nooit militair zou reageren.

Door te kiezen voor een militaire actie hoopte de regering-Galtieri ener-
zijds de al lang bestaande patriottische gevoelens van Argentijnen voor 
bezit van de eilanden aan te wakkeren en anderzijds de aandacht af te 

leiden van interne problemen. Er was toen sprake van een verslechte-
rende economische situatie, je had mensenrechtenschendingen en er 

was onvrede over het bewind van de junta (o.a. de ‘vuile oorlog'). De krant La Prensa speculeerde 
al over een stappenplan dat zou beginnen met het afsnijden van de bevoorrading van de eilan-
den, eindigend in directe acties eind 1982, in het geval de VN-gesprekken vruchteloos waren.

De aanhoudende spanning tussen de twee landen over de eilanden nam op 19 maart toe, toen een 
groep Argentijnse schroothandelaren (in feite Argentijnse mariniers) de Argentijnse vlag hesen op het ei-
land South-Georgia, een gebeuren dat later zou worden gezien als de eerste offensieve actie in de oorlog. 
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Als reactie op de gebeurtenissen in South-Georgia besloten de ministers op 29 maart de RFA Fort 
Austin vanuit de Middellandse Zee naar het zuiden te sturen ter ondersteuning van de ijsbreker 
en patrouille schip HMS Endurance. Ook werden de nucleair aangedreven onderzeeboten HMS 
Spartan vanuit Gibraltar en HMS Splendid de volgende dag vanuit Schotland naar het zuiden ge-
dirigeerd.

Op 2 april 1982 voerden Argentijnse troepen amfibische landingen uit op de Falklandeilanden, 
bekend als ‘Operación Rosario’. De invasie begon met de landing van een Amphibious Comman-
dos Group, die eerst de lege Moody Brook-kazerne aanviel en vervolgens naar Government House 
in Stanley trok. De invasie werd beantwoord met een felle maar korte verdediging georganiseerd 
door de gouverneur van de Falklandeilanden Sir Rex Hunt. Het garnizoen bestond uit 68 Royal 
Marines en elf marinehydrografen, en werden bijgestaan door 23 vrijwilligers. Toen het Argen-
tijnse 2nd Marine Infantry Battalion met Assault Amphibious Vehicles arriveerde, beval de gou-
verneur een staakt-het-vuren en gaf zich over. Na de invasie op 2 april kwam het Britse kabinet 
in spoedzitting bijeen onder leiding van premier Margaret Thatcher en werd groen licht gegeven 
een Task Force samen te stellen om de eilanden terug te pakken.

Britse reactie
De Britse regering had geen plannen op de plank liggen wat te doen in geval van een invasie van 
de eilanden en de Task Force werd in de gauwigheid samengesteld uit alle beschikbare schepen. 
De herovering van de Falklandeilanden werd als uiterst moeilijk beschouwd. De hele operatie 
werd uitgevoerd onder de naam ‘Operation Corporate’.

Vanaf 4 april kwam de stroom schepen 
richting zuid op gang met het vertrek 
van de nucleair aangedreven onder-
zeeboot HMS Conqueror en een dag 
later de vliegkampschepen HMS In-
vincible en HMS Hermes. Ook werden 
koopvaardijschepen, zoals het crui-
seship Queen Elizabeth 2, gevorderd 
om bijvoorbeeld als troepentrans-
portschip te worden ingezet,. Uitein-
delijk bestond de hele Task Force uit 
127 schepen: 43 schepen van de Royal 
Navy, 22 Royal Fleet Auxilliary schepen 
en 62 koopvaardijers. De grootste beperking voor de Britten was de ongelijke verdeling in ver-
schillende typen luchteenheden. Daarnaast ontbrak AEW. De Argentijnse vloot in z’n geheel werd 
als een bedreiging gezien, m.n. de met Exocet uitgeruste schepen en de twee onderzeeboten 
Type 209 van Duitse makelij.

De rest van de wereld
Argentinië zelf werd politiek gesteund door een aantal landen in Latijns-Amerika met uitzonde-
ring van Chili. In Europa heeft de EEG economische steun verleend door Argentinië sancties op te 
leggen. De Spaanse houding gedurende het hele conflict stond in contrast met die van de landen 
in de directe omgeving (EEG-leden en Portugal). Wel kan worden gesteld dat Spaanse autoriteiten 
een geheime Argentijnse aanval op Britse oorlogsschepen bij Gibraltar hebben verijdeld. De Ar-
gentijnse marine-inlichtingendienst had onder de codenaam ‘Operation Algeciras’ een aanval ge-
pland, waarbij 3 kikvorsmannen mijnen op de scheepsrompen moesten plaatsen. In de VS werd 
de kans dat een Britse tegeninvasie zou slagen, door de US Navy beoordeeld als ‘een militaire 
onmogelijkheid’.
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Het begin
In april kwamen de strijdmachten in elkaars nabijheid; de Britse Task Force werd tijdens de reis 
naar het zuiden geschaduwd door Boeing 707-vliegtuigen van de Argentijnse luchtmacht. Ver-
schillende van deze vluchten werden onderschept door Sea Harriers buiten de door de Britten 
opgelegde Total Exclusion Zone; de ongewapende 707's werden niet aangevallen omdat diplo-
matieke bewegingen nog steeds aan de gang waren en het VK nog niet had besloten zich in te 
zetten voor gewapend geweld. Op 23 april werd een Braziliaanse commerciële Douglas DC-10 van 
VARIG Airlines op weg naar Zuid-Afrika onderschept door Britse Harriers die het burgervliegtuig 
visueel identificeerden.

De eerste schermutselingen 
De eerste schermutselingen begonnen eind april bij South-Georgia. De intentie was met Royal 
Marines het eiland te heroveren. Op 25 april werd nabij South-Georgia de aan de oppervlakte 
varende Argentijnse onderzeeboot ARA Santa Fe gespot die prompt met helikopters van HMS An-
trim (Westland Wessex), HMS Plymouth (Westland Wasp) en HMS Brilliant (Westland Lynx HAS Mk 
2) werd aangevallen. De Santa Fe keerde ernstig beschadigd door o.a. torpedo’s, dieptebommen 
en AS-12 ASM’s terug naar een kade in South-Georgia. Daarna werd al snel door de strijdmacht 
aan Londen geseind "Be pleased to inform Her Majesty that the White Ensign flies alongside the Union 
Jack in South Georgia. God Save the Queen."

Belgrano
Op 30 april had de Britse regering een 200 nm 
Total Exclusion Zone (TEZ) ingesteld als vervan-
ger van de eerder ingestelde Maritime Exclu-
sion Zone. Alles binnen deze zone zou kunnen 
worden aangevallen. De Argentijnse marine 
had drie Taskgroups gevormd: de eerste rond 
de ARA Veinticinco de Mayo (ex-HMS Venerable, 
ex-Hr.Ms. Karel Doorman), een TG bestaande uit 
3 moderne fregatten en de laatste groep rond 
de (verouderde) lichte kruiser ARA General Bel-
grano (ex- USS Phoenix). Op 2 mei werd deze 
oude kruiser Belgrano buiten de TEZ tot zinken 
gebracht. Nadat HMS Conqueror de kruiser en-
kele uren had gevolgd, kreeg de commandant 

opdracht het schip aan te vallen. De Britse leiding was bang voor een ‘tangbeweging’, uitgevoerd door 
de carrier- en de kruisergroep. Vanaf 1400 yds werden 3 Mk 8 torpedo's afgevuurd. Na deze contro-
versiële gebeurtenis werden de meeste Argentijnse schepen in de haven gehouden en de bijdrage 
van de Argentijnse marine werd beperkt tot de inzet van de Marine Luchtvaartdienst en een van de 
nieuwere dieselelektrische onderzeeboten, type 209 van Duitse makelij, de ARA San Luis (S-32). 

Escalatie
De eerste Britse aanval op de Falklands zelf werd op 1 mei uitgevoerd door een (verouderde) AVRO 
Vulcan strategische bommenwerper uit de Koude Oorlog die na een vlucht van 8000 nm conventio-
nele bommen afwierp op de baan van het vliegveld van Stanley. Omdat alle drie de landingsbanen 
op de Falklands te kort waren, moest de inzet van gevechtsvliegtuigen worden uitgevoerd vanaf het 
Argentijnse vasteland. De ruggengraat van de Argentijnse luchtmacht werd gevormd door 36 A-4 
Skyhawk, IAI Dagger, Canberra en Mirage III vliegtuigen. De eerste grote inzet van deze vliegtuigen 
vond plaats op 1 mei omdat de Argentijnen dachten dat Britse landingen aanstaande waren. Een er-
varing rijker na deze dag deed de Argentijnse luchtmachtstaf besluiten alleen Skyhawks en Daggers 
te gebruiken voor aanvallen op (zee/land) doelen, Canberra’s alleen voor ’s nachts te gebruiken en de 
Mirage III in te zetten ‘als lokaas’ voor de Britse Sea Harriers.
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Sheffield
Op 4 mei vormde HMS Sheffield samen met twee andere Type 
42 jagers een vooruitgeschoven scherm ter bescherming van 
de vliegkampschepen Invincible en Hermes. Zij verzorgden de 
luchtwaarschuwing en de verdediging tegen (lucht)aanvallen. 
Het verband werd als eerste gedetecteerd door een Argen-
tijnse Lockheed Neptune SP-2H, die vervolgens het verband 
bleef schaduwen. Ongeveer 2 uur later vertrokken twee Super 
Étendards van de ‘2da Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque 
(EA32)’, allebei uitgerust met een Exocet AM39. De Étendards 
kregen een positie update van de Neptune en naderden op 
zeer lage hoogte. Na verificatie middels Agave radar tijdens een 
‘pop-up’ werden de coördinaten van het dichtstbijzijnde doel 
door de vliegtuigen ingevoerd en twee Exocets werden vanaf 
ongeveer 20 nm gelanceerd waarbij de Sheffield het doel bleek 
te zijn. De lancerende vliegtuigen werden nooit ontdekt door 
het schip; een visuele waarneming van een rookpluim vanaf de 
brug was de eerste waarschuwing van het aanstaande onheil. 

Na het zinken van de Sheffield, trokken de grootste schepen van de Britse vloot (de vliegdeksche-
pen HMS Invincible en HMS Hermes) zich terug tot buiten het bereik van de Argentijnse vlieg-
tuigen. Alleen de fregatten waarmee de Argentijnse posities op de eilanden werden beschoten 
en troepentransportschepen waren zo nog doelwit van de vrijwel dagelijkse aanvallen door de 
Argentijnse luchtmacht. 

Landingen
Na diverse verkenningen door de SAS in de voorafgaande week, werd op 21 mei aangevangen 
met landingen in San Carlos Bay. Deze locatie bleek als nadeel te hebben dat de luchtverdediging 
in deze baai sterk werd gelimiteerd. Het eerste slachtoffer hiervan werd HMS Ardent die door 

negen bommen werd geraakt en op 24 mei werd HMS Ante-
lope geraakt door een bom die niet explodeerde. Bij het on-
schadelijk maken ontplofte die alsnog gevolgd door meerdere 
explosies waarbij uiteindelijk ‘het schip de lucht in vloog’. Op 25 
mei werd HMS Coventry het volgende slachtoffer van aanvallen 
met bommen, toen het samen met HMS Broadsword de sche-
pen in het landingsgebied beschermde tegen de aanvallende 
vliegtuigen. De Argentijnen wierpen hun bommen (sommige 
daarvan destijds aangeschaft in het Verenigd Koninkrijk!) uit 
oogpunt van eigen veiligheid zo laat mogelijk af – dit betekent 
een korte ‘vluchttijd’ voor het wapen – soms zo kort dat de bom 
zichzelf niet op scherp kon stellen! San Carlos Bay kreeg al snel 
de illustere naam ‘Bomb Alley’. Verder de zee op, varend binnen 
de Carrier Battle Group, werd MV Atlantic Conveyer door een 
Exocet AM39 getroffen. Naast het verlies van 12 bemanningsle-
den gingen ook essentiële goederen verloren.

Militair gezien blijft het Falkland-conflict een van de grootste 
lucht-marine gevechtsoperaties tussen moderne strijdkrach-
ten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Als zodanig 
is het onderwerp geweest van intensieve studie door militaire 
analisten en historici. De belangrijkste "geleerde lessen" zijn: de 
kwetsbaarheid van oppervlakteschepen voor anti-scheepsra-

REAL FEAR
Sheffield's fate shock the entire 
fleet. "Morale in the vicinity of me 
has dropped a mile," observed PO 
Keith Balston in HMS Glamorgan.

"No more jubilant faces. This is for 
real! We have lost comrades in t he 
Sheffield. She is finished, a burning 
wreck - done by that Exocet. The 
very word brings fear to us."

THE LOUDEST BANG
lt was. " the loudest bang I ever 
heard," recalled CPO Robert Shad-
bolt, standing by the hangar door.

Antelope herself was mortally 
wounded. Shadbolt peered over 
the ship's side - it was as if someone 
had gone along her hull with a tin 
opener.

"The most horrenc!lous fire was ra-
ging," he recalled. Electric cables 
flapped about, arcing. Fire-fighters 
tried to tackle the blaze, the blast 
had knocked out the fire mains.
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ketten en onderzeeërs, de uitdagingen van het coördineren van logistieke ondersteuning voor 
een langeafstandsprojectie van macht, en herbevestiging van het belang van tactische lucht-
macht, inclusief het gebruik van helikopters. 

De Argentijnen aan de andere kant zijn niet in staat gebleken om vliegdekschepen te beschadi-
gen. Ook werden niet genoeg schepen tot zinken gebracht om de Britse landoperaties in gevaar te 
brengen, ondanks enorme durf, inzet en vastberadenheid van de Argentijnse piloten. Vliegtuigen 
waren in een aantal gevallen niet echt geschikt voor dit soort (lucht)operaties door ouderdom, ge-
brek aan state-of-the-art wapensystemen en vliegbereik. Argentinië verloor een aanzienlijk deel 
van straaljagers, evenals hun op Falkland gestationeerde helikopters en lichte grondaanvalsvlieg-
tuigen.

Bronnen: - de romptekst is afkomstig van Wikipedia onder licentie
- detailverhalen over schepen komen van de Royal Navy
- details van de aanval op HMS Sheffield komen van Seaforces.org

Nederlandse betrokkenheid

Uiteraard waren wij heel nieuwsgierig en wilden er achter komen wat 
de Nederlandse betrokkenheid van dit conflict is geweest en dan m.n. 
van de KM.

Nederland lijkt maar zijdelings betrokken te zijn geweest bij dit con-
flict. Ongetwijfeld zal de KM enkele maritieme taken van de Britten 
hebben overgenomen, maar daar is geen informatie over te vinden. 

Uit de herinneringen van sommigen zou sprake geweest kunnen zijn 
van een aangepaste inzet van zowel het stationsschip als het schip van 
de wacht. Hierover valt echter niets terug te vinden in het Jaarboek 
van de Koninklijke Marine 1982

In jaarboek KM 1982 staat het volgende te lezen in relatie tot de Falklandcrisis:

De grote betekenis van een goede luchtverdediging voor de vloot is in het recente 
conflict om de Falkland-eilanden nog eens in alle duidelijkheid gebleken. Die voor 
de middellange afstand wordt aanzienlijk verbeterd als de fregatten van de Jacob van 
Heemskerck-klasse in de vaart zijn. Een probleem vormt nog het ontbreken van een 
luchtverdedigingssysteem voor de (zeer) korte afstand tegen laagvliegende, snelle 
doelen. Het kanonsysteem Goalkeeper wordt daartoe ontwikkeld. Dit volledig geau-
tomatiseerde wapen bestaat uit een Amerikaans snelvuurkanon en een door de Hol-
landse signaalapparaten ontwikkelde vuurleiding. Er wordt naar gestreefd een der-
gelijk systeem zo spoedig mogelijk op de Nederlandse schepen te plaatsen. Het ziet er 
thans naar uit dat de eerste wapens in 1985 beschikbaar zullen zijn. 

Het Falkland-conflict is aanleiding geweest tot hernieuwde en intensieve contacten 
met de Britse Ministries of Defence and Trade, vooral met betrekking tot het gebruik 
van de koopvaardijvloot in crisissituaties. Mede hierdoor werden de contacten met het 
directoraat-generaal voor scheepvaart en maritieme zaken verdiept.
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En ook dit nog ...

Wel is duidelijk geworden dat Nederland op de achtergrond 
een substantiële bijdrage heeft geleverd door de Britse inlich-
tingen diensten te helpen bij het ontcijferen van versleutelde 
Argentijnse communicatie. 

Iets anders met een 'Nederlands tintje' was het feit dat de Ar-
gentijnse luchtmacht vloog met Fokker F-28 Fellowship vlieg-
tuigen. Deze werden tijdens het conflict o.a. gebruikt voor 
transporten tussen Falklands en Argentinië.

Royal Navy veteranen kijken terug naar de Falkland oorlog in 
1982 en vertellen over hun herinneringen en wat ze hebben 
meegemaakt.

Zelfmoordmissie met oude kist - twee stokoude Britse AVRO 
Vulcan bommenwerpers steken in 1982 de oceaan over met 
bestemming Falklandeilanden. Als ze de Argentijnse vliegbasis 
niet onbruikbaar maken, kan de oorlog op een ramp uitdraaien 
voor de Britten.

Waarom was HMS Sheffield niet in staat zich te verdedigen te-
gen een Exocet missile? Er is hier al van alles over gezegd: 

 – omdat de Sheffield met SATCOM bezig was, zouden EOV en 
radar niet optimaal hebben gepresteerd;

 – de hierboven genoemde zgn. 'kill switch' waar de Fransen 
geheimzinnig over deden;

 – tja .... of was er toch nog iets anders aan de hand?
HMS Sheffield

Bron: Gobierno de Argentina

Het mysterie van de zgn. 'Kill Switch' waarmee een Exocet zou zijn uitgerust. Bestaat deze 'knop' 
of is het een fabeltje? 

Alles wijst er volgens de Engelsen op dat iets dergelijks daadwerkelijk bestaat maar de Fransen, 
tot grote Britse frustratie, hebben hier nooit enige informatie over verschaft. Daarom is ook on-
duidelijk of er een Kill Switch zou kunnen zijn en zo ja wat doet die dan:

 – Volgens MercoPress bestaat een dergelijke mogelijkheid niet om de raket op een dergelijke 
manier onschadelijk te maken; 

 – Volgens de Mail Online zorgt dit er voor dat de Exocet door het beoogde doel kan worden 
'uitgezet';

 – De Express weet te melden dat met een dergelijke switch het onmogelijk maakt een be-
paald schip aan te vallen;

 – KEYMilitary claimt dat dit zou dienen als een bescherming van Franse eenheden en spreekt 
verder twijfels uit over Franse wapenleveringen aan Argentinië;

 – De Telegraph op twitter claimt dat de 'kill switch' de software van de Exocet 'doet geloven' 
dat het al voorbij of over het beoogde doel is gevlogen waardoor het missile de zee in duikt. 
Daarnaast wordt gesteld dat dit ook kan worden gebruikt om te voorkomen dat de Exocet 
in de verkeerde handen valt.
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Het onderzoek naar de ondergang van de Sheffield
Het onderzoek door de BOI
Op 7 juni 1982 is op het hoofdkwartier van de Commander-in-Chief Fleet te Northwood een Board 
of Inquiry (BOI) ingesteld. De taak van deze onderzoeksraad was het volledig en zorgvuldig in 
kaart brengen van de omstandigheden waaronder HMS Sheffield buiten gevecht werd gesteld en 
later zonk. In het onderzoek moest o.a. worden meegewogen de dreigingsanalyse, intenties en 
policies, verbindingsplan, etc. van de CTG. Daarnaast moest worden gekeken naar het schip zelf; 
er werd gekeken wat bijvoorbeeld de uitstaande OPDEF’s waren, de graad van geoefendheid en 
Damage Control organisatie en hoe gereageerd op de aanval. Net alleen werd gekeken naar even-
tuele structurele tekortkomingen in bijvoorbeeld wapensystemen en sensoren, maar ook naar 
(brandveiligheid van) scheepsontwerp.

Situatie
Op 1 mei 1982 begon de TG haar operaties binnen de ingestelde Total Exclusion Zone (TEZ). Ini-
tieel was de Sheffield in gevechtswacht en met grote regelmaat werd Airwarning YELLOW van 
kracht. Radarbereik op Argentijnse vliegtuigen bedroeg ongeveer 160 nm en deze vliegbewe-
gingen waren m.n. geconcentreerd rond de NGS groep bij de kust. Hierdoor werd bepaald dat 
gevechtswacht alleen maar bij Airwarning Red zou worden ingesteld. De schepen werden ‘ach-
tervolgd’ door valse ESM meldingen waarbij men er van uit ging dat de Mirage III radar onterecht 
werd aangezien voor de Agave radar (codenaam Condor) van de Super Étendard (SUPER E). De 
volgende 2 dagen verliepen rustig en kwam het schip in de routine van oorlogswacht met Airwar-
ning YELLOW.

Zowel de staf als de eenheden van de TG hadden de beschikking over een enorme hoeveelheid 
intel gegevens. De hamvraag hierbij was of SUPER E’s in de lucht konden worden bijgetankt en of 
ze met de Exocet (AM39) konden worden bewapend. Als dat het geval was dan was een dergelijke 
aanval op 4 mei zeer wel mogelijk. 

Aan boord van de Sheffield werd, in tegenstelling tot de rest van de TG, de onderzeeboot dreiging 
van m.n. de ARA San Luis (Duits type 209) hoger ingeschat dan de kans op een Exocet aanval. 
Het zou door heersende sonarcondities een 'submariners paradise' zijn. Dit laatste gegeven vond 
waarschijnlijk zijn oorsprong in het feit dat de commandant een ex-onderzeeboot man was. De 
gerapporteerde SUPER E radar onderscheppingen werden door het schip verondersteld afkom-
stig te zijn van een Mirage III (zonder Exocet).

De aanval
Op het moment van de aanval 4 mei ’s middags was de Sheffield de meest zuidelijke van de drie 
Type 42 jagers die samen een luchtverdedigingsscherm vormden in de richting van de dreiging 
op ongeveer 18 nm van het midden van de formatie. De AAWC bevond zich aan boord van de 
Invincible en het vlaggenschip was HMS Hermes. Het schip was in oorlogswacht en de Airwarning 
was YELLOW. Er waren op dat moment geen beperkingen in het gebruik van sensoren en verbin-
dingen.

HMS Glasgow ontdekte de ophanden zijnde aanval als eerste door een EOV onderschepping met 
de UAA1 en even later met twee luchtcontacten met de LW op 40 nm. Hierna nog meerdere EOV 
onderscheppingen, inclusief een 'lock-on' van een Agave radar van een SUPER E. Initieel classifi-
ceerde de AAWC het echter als valse echo's en de Airwarning bleef YELLOW.

Het verdere verloop is te zien in het volgende schema met uitleg. De tijdlijn geeft een beknopte 
weergave met de belangrijkste gebeurtenissen uit het BOI-rapport, gecombineerd met informatie 
van de Sheffield zelf. De weergegeven tijden zijn het aantal seconden tot impact en afstanden tot 
de Sheffield. De weergegeven tracks zijn gebaseerd op zoveel mogelijk gegevens.
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tijd (sec) 
tot impact

afstand (nm) 
tot Sheffield Gebeurtenis

300 Glasgow meldt 'Condor' 245 op UHF en HF.
Aan boord Sheffield werd 225 'verstaan'

285 ± 38 Glasgow detecteert 2 luchtcontacten 240 - 40 nm op LW 
200 24 Sheffield en Glasgow ontdekken de luchtcontacten met DA
132 Glasgow gaat naar gevechtswacht
90 Vliegtuigen draaien richting Sheffield en splitsen niet lang daarna
60 11 Meest noordelijke vliegtuig is 'steady inbound' (heeft minimaal 10 

sec nodig voor lancering) 
50 Lancering 1e Exocet door noordelijke SUPER E op groen 40 van 

Sheffield
40 9 Door brug waargenomen lancering 2e Exocet door zuidelijke SU-

PER E. Vlak daarna volgt 'dekken-dekken-dekken' via de omroep.
0 Inslag 1e missile aan stuurboordzijde om 14.03Z. De 2e Exocet valt 

dichtbij in zee.
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En toen ....
De twee SUPER E's leken nog even voorlangs te vliegen, mogelijk om resultaat vast te stellen en 
verdwenen richting zuid. De Exocet sloeg aan stuurboord een gat (ongeveer 5x1 meter) in de 
romp, op het H-dek tussen kombuis en voorste hulpmachinekamer. Al snel was het middelste ge-
deelte volledig gevuld met rook, veroorzaakt door zowel rakertbrandstof, vloeistoffen in de hulp-
machinekamer als door brandstoftanks. Hierdoor was het blussen van branden nagenoeg onmo-
gelijk. Door het uitvallen van brandbluspompen stond te weinig druk op het brandblussysteem.

Twintig bemanningsleden verloren hun leven, sommigen als gevolg van de impact en anderen 
door verstikking. Er raakten 26 bemanningsleden gewond, die allen weer herstelden.

Met 'het hele schip in puin', met kans op het ontploffen van de Sea Dart bergplaats en omdat de 
gevechtskracht was gereduceerd tot nagenoeg 0, werd door de commandant om 041750Z beslo-
ten het schip te verlaten. De branden gingen 2 dagen lang in alle hevigheid door maar het schip 
bleef wel drijven. Er werd besloten het schip weg te slepen om uiteindelijk te bekijken wat nog te 
redden viel. Maar uiteindelijk maakte het schip slagzij, water stroomde binnen via het inslaggat en 
zonk op ongeveer 100700Z mei in 1000 vadem diep water.

De optelsom die tot een ramp heeft geleid
Als eerste moet worden gesteld dat er veel voorbeelden zijn van moedig optreden van individu-
ele bemanningsleden bij pogingen het schip te redden. M.n. het optreden van HWD en personeel 
van de computerruimte is zeer lovenswaardig. Helaas heeft geen van hen het overleefd.

De bemanning van de Sheffield als geheel was voldoende opgewerkt, op een enkele functie in de 
commandocentrale na. Het schip hield wel degelijk rekening met een Exocet aanval maar aanval-
len van o.a. onderzeeboten werden meer waarschijnlijk geacht.

 – Ook al was houding aan boord gespannen, er waren toch ook tekenen van verveling en frus-
tratie doordat weinig gebeurde.

 – Ongeveer 20 minuten voor de aanval ging de LVO naar de brug om de wolkenbasis te bekij-
ken en is daarna naar de longroom gegaan voor een kop koffie.

 – De ASSLVO ging vlak voor de aanval naar het toilet.
 – De HF Luchtverdedigingsverbinding werd niet beluisterd.
 – Wapensystemen werden tijdens de aanval niet ingezet en waren niet paraat, noch geladen.
 – Chaff werd toen het al te laat was, slechts beperkt ingezet (in tegenstelling tot de Glasgow die 

al veel eerder chaff had gebruikt). De inzet van chaff had wel degelijk invloed kunnen hebben 
op het verloop van de aanval.

 – De EOV werd (zeer) gehinderd doordat werd geprobeerd via Satcom verbinding te maken.
 – Uiteindelijk werd ook geconcludeerd dat de Type 42 jagers in zijn algemeenheid onvoldoen-

de waren uitgerust met middelen tegen dit soort vijandelijke aanvallen.

Bron: National Archives Mod UK 

 © Crown Copyright/MOD 2011

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0
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De ondergang van HMS Sheffield nader bekeken

Vijfendertig jaar na het zinken van HMS Sheffield door een Exocet-raket, zijn de volledige en niet-
geredigeerde bevindingen van de Board of Inquiry (BOI) openbaar gemaakt. Een 'twijfelachtig' 
artikel van Ian Cobain in de Guardian legt de schuld bij het operatieteam van het schip en impli-
ceert dat de resultaten van het onderzoek onderworpen waren aan een sinistere doofpot.

In 1982 was de Royal Navy vooral een ‘onderzeebootbestrijding’ marine, waarbij de focus voorna-
melijk lag op de dreiging van de Sovjets en in het bijzonder hun onderzeeboten. De Royal Navy 
bezat een breed spectrum aan capaciteiten, maar de focus lag op ASW. Grote investering in de 
als cruciaal beschouwde nucleaire onderzeeboten had geresulteerd in het feit dat oppervlakte 
eenheden onvoldoende bewapend en uitgerust waren. RN eenheden werden regelmatig buiten 
de NAVO-gebieden ingezet, zoals HMS Sheffield die net 6 maanden in de Perzische Golf had door-
gebracht voordat ze naar de Falklands werd gestuurd. 

'Something wrong with our bloody ships'
De Type 42 torpedobootjager was ontworpen als een luchtverdedigingsschip en gebouwd met 
een krap budget, wat resulteerde in een enigszins gecompromitteerd platform. Het belangrijk-
ste wapensysteem, de Sea Dart, was meestal zeer effectief tegen doelen op middelbare en gro-
te hoogten, maar de vuurleidingsradars waren niet echt in staat om met succes doelen op lage 
hoogte te volgen. Hoewel de dreiging van sea-skimmers duidelijk werd erkend en de RN zelf door 
schepen gelanceerde Exocets bezat, ontbrak het de hele Royal Navy-vloot in die tijd aan een effec-
tief Close In Weapons Systems (CIWS). De enige uitzondering waren de nieuwe Type 22 fregatten 
bewapend met de zeer effectieve Sea Wolf. 

Dit bleek een kapitale denkfout te zijn die moeilijk is te verklaren, vooral omdat de Sovjets veel krach-
tige anti-scheepsraketten bezaten. Ruimtegebrek en begrotingsperikelen zouden de plaatsing van het 
Sea Wolf-systeem op het Type 42 hebben belemmerd. De enige back-up systemen waren 2 handmatig 
gerichte 20 mm Oerlikon-kanons, daterend uit de Tweede Wereldoorlog. De Sea Dart was niet altijd be-
trouwbaar en het is vreemd dat geen goedkope tweede verdedigingslinie, bijvoorbeeld bestaande uit 
meerdere moderne 20 of 30 mm kanon- opstellingen, was geplaatst. De Sheffield miste ook elementaire 
stoorzenders die raketradars konden misleiden. Van dit alles zou de Phalanx CIWS de beste optie zijn 
geweest. Dit wapen was sinds 1973 in ontwikkeling en sinds 1980 van nut bij de Amerikaanse marine. 
Phalanx is volledig geautomatiseerd en zou vrijwel zeker de Sheffield hebben gered. Het werd daarna 
haastig aangeschaft door de RN en vervolgens gemonteerd op vele oppervlakteschepen, dit systeem 
wordt nog steeds gebruikt.
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De enige effectieve verdediging tegen deze Exocet was de inzet van chaff. Chaff werd later in de 
oorlog met succes en in ruime mate gebruikt door de taskforce. Hierbij waren alert reageren, per-
fecte timing en het juist manoeuvreren essentieel om het schip goed te positioneren ten opzichte 
van de chaff-wolk. 

Er waren ook veel tekortkomingen in zowel scheepsontwerp als geplaatste middelen en deze 
tekortkomingen werden door de Exocet-aanval pijnlijk blootgelegd:

 – Door het gebruik van formicapanelen bestond bij een explosie het gevaar van dodelijke rond-
vliegende scherven. 

 – Sommige ontsnappingsluiken bleken te klein voor bemanningsleden met beademingsappa-
ratuur. 

 – De draagbare brandbluspompen van Rover waren onbetrouwbaar en er was aan boord van 
de meeste schepen onvoldoende brandbestrijdingsapparatuur. 

 – Er was onvoldoende aandacht voor de gevaren van rook bij het ontwerp van ventilatie en het 
voorzien in brandwerende gordijnen. 

 – Standaard nylon kleding bleek te zijn gesmolten bij aanraking met vuur, waardoor brandwon-
den ernstig verergerden. 

 – Het schip bevatte pvc-kabelisolatie en schuimmeubels die bij brand giftige dampen afgaven. 

Geen enkel individu kan verantwoordelijk worden gehouden voor dit soort beslissingen die type-
rend zijn voor een lange periode van vredesmentaliteit waarin pijnlijke lessen uit eerdere conflic-
ten uit het bewustzijn waren verdwijnen en financieringsdruk ertoe heeft geleid dat op dit soort 
zaken wordt beknibbeld.

Beschuldigingen 
De BOI gaf impliciet te kennen dat de Sheffield, ondanks de ontoereikende scheepsuitrusting, zich-
zelf had kunnen redden door beter te zijn voorbereid. Het is duidelijk dat de commandocentrale 
niet goed functioneerde toen de Exocet 30 seconden voor de inslag werd gedetecteerd, maar een 
deel hiervan was ook het gevolg van een ongelukkige timing. De commandant was op dat mo-
ment in zijn kajuit, de luchtverdedigingsofficier had de centrale verlaten om in de longroom een 
kopje koffie te gaan drinken terwijl de ASSLVO rond hetzelfde moment even naar het toilet ging. 

Sommigen lijken dit te vergoeilijken door te zeggen dat je niet 24/7 op post kan staan en dat 
iedereen zijn eigen tempo moet kunnen bepalen en pauzes kunnen nemen. Vermoeidheid 
was vooral een probleem voor commandanten die wekenlang onder druk stonden. 

Bij de treffer was de Sheffield niet in gevechtswacht, maar in oorlogswacht. De BOI oordeelde dat 
de CCO niet adequaat heeft gereageerd op de dreiging en dat de LVO te lang afwezig was uit de 
CoCe. 

Zusterschip HMS Glasgow in de zelfde taskgroup detecteerde zowel vliegtuig als Exocets en rea-
geerde naar behoren. Een andere ongelukkige samenloop van omstandigheden was dat de Shef-
field, op het exacte moment van de aanval, Satcom gebruikte waardoor de UAA1 werd ‘verblind’. 
Een UAA1 had die emissies van zowel vliegtuigen als raketten kunnen detecteren, waardoor po-
tentiële waarschuwingstijd zou zijn gewonnen. Zoals The Guardian in 2000 met ‘enig leedver-
maak’ meldde, werden de wat later de Étendard-vliegtuigen bleken te zijn gedetecteerd door 
radaroperators op HMS Invincible, een volle 19 minuten voordat de Exocet de Sheffield trof. Ge-
plaagd door een reeks valse echo’s in de voorafgaande dagen, classificeerde de AAWC op de In-
vincible, verantwoordelijk voor de luchtverdediging van de hele taskforce, het als een vals contact 
en werden geen warnings uitgegeven. Dit bewijst dat het niet alleen aan de Sheffield zelf heeft 
gelegen; de ‘leercurve’ in deze oorlog was op iedereen van toepassing. 

The Guardian citeert de BOI en stelt dat sommige bemanningsleden “verveeld waren en, omdat 
er niets gebeurde, gefrustreerd raakten”. Dit is door the Guardian uit zijn verband gehaald - de BOI 
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zegt eigenlijk in de vorige zin dat "de sfeer aan boord gespannen was, maar er was geen bewijs dat 
ze dachten achterover te kunnen leunen". 

De gemakkelijke overwinning bij South Georgia en het ‘eenvoudig’ tot zinken brengen van de krui-
ser ARA General Belgrano hadden in het Verenigd Koninkrijk de perceptie gecreëerd dat de oorlog 
‘een walk-over’ zou zijn. Dit was zeker niet het geval bij de taskforce, zoals blijkt uit de biografie van 
admiraal Sandy Woodward. Sheffield's commandant, Captain Sam Salt van HMS Sheffield was een 
ervaren officier en een doorgewinterde submariner. Hij was misschien meer bezorgd over een on-
derzeebootdreiging dan een luchtdreiging, maar dit was deels te wijten aan gebrekkige inlichtin-
gen. Er bestond ook verwarring bij sommigen over de vraag of de Argentijnse luchtmacht in staat 
zou zijn om in de lucht bij te tanken, nodig om binnen bereik van de schepen te komen. Vrijwel 
ieder persoonlijk verslag van de Falklandoorlog vermeldt de slechte kwaliteit van inlichtingen die 
vanuit Londen aan de taskforce werd verstrekt over de Argentijnse intenties en de slagorde.

De BOI meldt verder dat toen de inkomende missiles in zicht kwamen, officieren op de brug ‘ge-
biologeerd’ waren door wat zij zagen en verzuimden alarm te slaan. Dit komt niet overeen met 
verslagen van overlevenden die stellen dat LTZ 3 Clark, die op de brug stond, de binnenkomende 
Exocet zag en "raketaanval, dekken-dekken-dekken" praaide over de omroep.

In lijn met de geschiedenis
Door de geschiedenis heen zijn conflicten bezaaid met voorbeelden van fouten, vooral aan het 
begin van de vijandelijkheden. Het verlies van HMS Sheffield was een vreselijke schok voor de RN 
en was voorpagina nieuws over de hele wereld. Maar er zijn lessen geleerd en procedures werden 
snel aangepast. De pijnlijke ervaring die werd opgedaan met de Sheffield heeft waarschijnlijk an-
deren gered. Het was geen toeval dat later in de oorlog HMS Glamorgan de treffer van een Exocet 
overleefde. Het schip reageerde alert, detecteerde de raket en maakte de juiste draai die voor-
kwam dat de raket de romp en de bergplaats geleidewapens kon binnendringen.

Bron: NavyLookout

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

Nog enkele 'feitjes' op een rij
 – HMS Sheffield was een Type 42 luchtverdedigingsjager en het tweede schip van de Royal Navy 

dat werd vernoemd naar de stad Sheffield in Yorkshire. De Sheffield werd op 16 februari 1975 
in dienst gesteld en maakte deel uit van de Task Force 317 die tijdens de Falklandoorlog naar 
de Falklandeilanden werd gestuurd. 

 – KTZ Salt nam het commando over HMS Sheffield over op 26 januari 1982. Zowel Salt (wiens 
meest recente plaatsing een onderzeeboot was) als zijn tweede man (die TACCO was geweest 
in ASW helikopters) hadden weinig of geen relevante ervaring in oppervlakte eenheden en 
daarmee ook nog eens weinig ervaring in de luchtverdediging.

 – Om te voorkomen dat ze zouden worden verward voor de Argentijnse Type 42 jagers ARA 
Hércules en Santísima Trinidad, werd bij HMS Sheffield een verticale zwarte markering aange-
bracht van schoorsteen naar de waterlijn (zie afbeelding einde artikel).

 – Het was de geldende procedure dat, als een schip vermoedde dat een raketaanval aanstaande 
was, in de richting van de dreiging moest worden gedraaid, versneld tot ‘max po’ en chaff 
moest worden gevuurd om te voorkomen dat het schip in track zou worden genomen/ge-
houden. Het codewoord dat werd gebruikt om deze procedure te starten was ‘handbrake’, dat 
direct moest worden gegeven zodra de Agave-radar van de ‘Super-E’ was gedetecteerd.

 – Binnen de taskforce werd de dreiging van de Type 209-onderzeeër hoger ingeschat dan de 
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dreiging vanuit de lucht. Na het tot zinken brengen van de ARA General Belgrano had com-
mandant Salt de opdracht gegeven iedere 90 seconden van koers te veranderen om elke mo-
gelijke Argentijnse onderzeebootdreiging tegen te gaan. 

 – In de twee weken voorafgaand aan de aanval hadden Argentijnse piloten tactieken beoefend 
tegen hun eigen schepen, waaronder Type 42-torpedobootjagers van dezelfde klasse als Shef-
field, en en waren daarom bekend met radarhorizon, detectieafstanden en reactietijden van 
de scheepsradar, evenals de optimale procedure om de Exocet-raket te programmeren voor 
een succesvol aanvalsprofiel. Met hun radar-warning-receiver wisten ze onder de radarbun-
dels te blijven. 

 – Sheffield werd op 4 mei 1982 voor het eerst gedetecteerd om 07:50 uur door een Argentijnse 
Naval Aviation Lockheed SP-2H Neptune (2-P-112) patrouillevliegtuig. De Neptune hield de 
Britse schepen in de gaten en verifieerde de positie van Sheffield opnieuw om 08:14 en 08:43. 
Twee Argentijnse Marine Super Étendards, beide bewapend met AM39 Exocets, stegen op 
van de marinevliegbasis Río Grande om 09:45 uur en maakten rendez-vous met een KC-130H 
Hercules-tanker van de Argentijnse luchtmacht teneinde om 10:00 uur te tanken.

 – Zowel de Neptune als de aanvallende Étendards bleven onder de radar en maakten zo nu en 
dan een pop-up om met hun radar doelslocatie te verifiëren. Verder vloog er een Argentijnse 
Learjet als misleiding en twee IAI Daggers (de Israelische versie van een Dassault Mirage 5) als 
escort van de KC-130H tanker.

 – En uiteraard rouleren de nodige speculaties en geruchten. In een geval wordt getwijfeld of de 
oorlogskop van de Exocet bij de inslag is ontploft. De Board of Inquiry stelt in het rapport dat 
het missile niet is geëxplodeerd terwijl getuigen aangeven dat er wel degelijk een explosie 
heeft plaatsgevonden. Andere geruchten suggereren dat de Sheffield was geraakt door een 
torpedo (bron : Quora).

Bron: Wikipedia

Tekst beschikbaar gesteld onder licentie
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https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Sheffield_(D80)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Text_of_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported_License


Bijzondere verhalen en gebeurtenissen 

Herinneringen van een overlevende - een 
voormalig bemanningslid van HMS Sheffield, 
blikt terug op de gebeurtenissen uit 1982. In 
het BBC artikel uit 2012 geeft hij aan dat de 
tijd is gekomen om niet meer te proberen de 
schuldvraag te beantwoorden.

Strijd om te overleven - het bijzondere verhaal 
van commodore rtd Jamie Miller OBE over zijn 
strijd om te overleven bij de ondergang van 
HMS Coventry.

ARA General Belgrano - de Belgrano werd tot 
zinken gebracht door HMS Conqueror. De ver-
halen van overlevenden.

Bomb alley - in oude, met 'domme' bommen 
uitgeruste Skyhawks, leverden Argentijnse pi-
loten in Falkland Sound een moedige en ge-
durfde strijd tegen de moderne Britse vloot.

Falkland war song
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https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/armed-forces-day-two-heroes-1829235
https://www.youtube.com/watch?v=iCrl1mzOuYA
https://www.youtube.com/watch?v=wsDodFQPeJ0
https://www.youtube.com/watch?v=MI-9ARxExzc
https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-17950566


HMS Ardent - het verhaal van de aanval op het 
schip, onderdeel van het scherm bij de landin-
gen, verteld door de Argentijnse piloot, afge-
wisseld met verhalen van overlevenden.

Gedurfde aanval - unieke verhaal van de eer-
ste Britse aanval op de Argentijnen. Met de 
'antieke' AVRO Vulcan werd de luchthaven van 
Port Stanley gebombardeerd. Een geheime 
maar typisch Britse actie, bedacht door de 
toenmalige Chief of Air Staff

The Battle of the Falklands (1982)   
British Patriotic Song

Song of the Falklands - onofficieel volkslied 
van de Falkland Islands uit 1930.

Sink Argentina's Carrier 1982 - de geheime 
Britse missie om het Argentijnse vliegkamp-
schip ARA Veinticinco de Mayo te lokaliseren en 
te vernietigen omdat deze als een bedreiging 
werd gezien van de Royal Navy Task Force in 
het gebied.

(Klik op de afbeelding)
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https://www.youtube.com/watch?v=DuuqgH3AWyk
https://www.youtube.com/watch?v=T9S0BLMmRnY
https://www.youtube.com/watch?v=STR3qEJkb3I
https://www.youtube.com/watch?v=sP9_uRnBoys
https://www.youtube.com/watch?v=EvvLxC1rvrQ


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).

Hoe scheepsvoetbalelftal rol speelde bij 
verkoop van marinekruiser De Ruyter

 DEN HELDER  Onlangs las ik in 
de krant een artikel betreffende 
omkoopschandalen. Goksyn-
dicaten, zo lijkt het, beheersen 
onder ander de voetbalcompe-
tities in Europa. Dit artikel deed 
mij onwillekeurig denken aan 
een wedstrijd welke wij met ons 
scheepselftal speelden en welke 
we absoluut niet mochten win-
nen. Dit had niets met gokken te 
maken, maar toch!?
In januari 1972 gingen wij met een 
B-jager van de Koninklijke Ma-
rine vanuit de Nederlandse An-
tillen naar Peru voor een bezoek 
aan dat land. Voor acht maanden 
waren wij als stationsschip in de 
Antillen (Curaçao) gestationeerd. 

Voor ons was dit een buitenkansje 
om vanuit de Cariben, door het 
Panamakanaal, naar de andere 
kant van Zuid-Amerika te gaan. 
Sinds wij Nieuw Guinea waren 
kwijtgeraakt in 1962, komt het 
niet meer vaak voor dat Neder-
landse marineschepen dit kanaal 
passeren.

Kruisers
De haven die we gingen bezoeken 
in Peru werd Callao. Ongeveer 
25 kilometer verwijderd van de 
hoofdstad Lima. Het zou niet zo-
maar een bezoek worden. Neen, 
het bezoek stond in het teken van 
een op handen zijnde verkoop 
van een van onze kruisers aan 

Peru, namelijk Hr. Ms. de Ruyter.
Het bezoek werd derhalve omge-
ven met veel ceremonieel, toeters 
en bellen. Wij aan boord werden 
daar aardig mee geconfronteerd. 
Nadat wij het Panamakanaal ge-
passeerd waren en op de Grote 
Oceaan waren aangekomen, 
stoomden wij in een spiegelglad 
zeetje rustig zuidwaarts.

Haardracht
Een grote schoonschipactie volg-
de. Hutten en verblijven werden 
leeggehaald alsof het een voor-
jaarsschoonmaak betrof. Een dag 
voor binnenkomst werd het schip 
ook nog eens extra in de verf gezet. 
Een leuke bijkomstigheid was het, 

Vorige week werd 
bekend dat voorma-
lig marineschip De 
Ruyter in Ecuador 
naar de sloop gaat. In 
januari 1972 heeft de 
bemanning van Hr. Ms. 
Overijssel en met name 
het scheepsvoetbalelftal 
in de verkoop nog een 
rol gespeeld, zo meldt 
Bert Nijenhuis. Hieron-
der zijn relaas.
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De Almirante Grau



nou ja niet voor iedereen, dat veel 
bemanningsleden juist lang haar 
hadden in die tijd. De minister 
van Defensie, Den Toom, had een 
halfjaar daarvoor de haardracht 
bij Defensie vrijgegeven. Velen 
hadden dus een berg haar op hun 
hoofd. Maar dat kon niet bij een 
zo’n belangrijk bezoek, vond de 
commandant.

Luis
Dus - vrijwillig - redelijk kort-
wieken werd het of inspectie door 
de dokter. Gezeten op een bolder 
op het halfdek werd er ’zoge-
naamd’ geïnspecteerd op hoofd-
luis. U begrijpt het al. Zij van wie 
het haar te lang was, en dit niet 
vrijwillig lieten kortwieken, daar 
werd luis geconstateerd en ging 
het haar er alsnog af.
Bij alle officiële gebeurtenissen 
(vele party’s, rondleidingen, een 
dag varen met vips) hebben we 
laten zien wat we vooral schie-
tend konden. Daar hoorde ook 
een voetbalwedstrijd bij.
Bijgewoond door buitenlandse 
militaire attachés, ambassadeurs, 
militairen met veel goud en ove-
rige notabelen speelden wij met 
het scheepselftal tegen een elftal 
van de Peruaanse marine in een 
redelijk groot stadion.

Banket
Het motto was verbroedering 
en vriendschap. Na de wedstrijd 
volgde een groot banket waarbij 
wij spelers en ook alle vips van de 
tribune om en om aanschoven.
Nu hadden wij aan boord een echt 

goed voetbalteam. Op de Antillen 
hadden we alles nog gewonnen. 
Van de mariniers op Savaneta 
(Aruba) en ook die van Suffisant 
(Curaçao) waren we tot tweemaal 
toe de baas. Ook tegen clubs als 
Willemstad, PSV (politie), Asiento 

(Shell), Quick’60 (onderwijzers) 
en alle andere teams op de eilan-
den behaalden wij goede resulta-
ten.
Met de rust stonden wij in deze 
belangrijke wedstrijd dan ook met 
3-1 voor. Ik durfde als coach niet 
naar de tribune te kijken. We wa-
ren duidelijk sterker. Zowel fysiek 
als misschien ook wel mentaal. 
Laten pingelen die gasten, dat 
was het motto. Dat willen ze nu 
eenmaal graag in dit soort landen. 
En wij, wij gingen er gewoon ste-
vig tegen in.

Gelijk
Twee man, de doelman en laat-
ste man, nam ik in de rust apart. 
’Maak een handsbal, duik over de 
bal heen maar zorg dat er gelijk 
gespeeld wordt’, zo gaf ik hen 
mee. En zo geschiedde. Eindstand 
3-3. Iedereen blij, verbroedering 
alom. En ja, die kruiser, die werd 
verkocht.”
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Het scheepselftal dat tegen een elftal van de Peruaanse marine speelde.

Velen hadden dus 
een berg haar op hun 

hoofd.  
Maar dat kon niet 

bij een zo’n belang-
rijk bezoek, vond de 

commandant



DEN HELDER  Er lopen hier wel meer 
oud-onderzeediensters rond, legt Fred uit 
als hij tussen de zeilboten door de loods 
inloopt. Aan ’de andere kant’, in de loods 
van de Marine Watersportvereniging, en 
hier in de loods van de ARZV maken zij 

de dienst uit. Er wordt onderhoud 
uitgevoerd aan de boten, koffie 

gedronken en geouwehoerd. 
Echt vriendschap. ,,Frappant 
hè, dat al die mannen van 

de onderzeedienst elkaar hier 
weer tegenkomen. We zijn echte 

vrienden, we weten alles van el-
kaar”, zeg Fred lachend. Hij ging 
zelf in 1963 in dienst, als matroos 
op onderzeeboten. Maar na ruim 

tien jaar kwam daar verandering in.
,,Ik ben op een gegeven moment 
medisch afgekeurd. We hebben iets 
meegemaakt dat niet zo prettig was. 
We voeren op de Hr.Ms De Zeeleeuw 
van Portland terug naar Den Hel-
der. Er stond windkracht 10 of 11. 
We zouden wel even in recordtijd 

terugvaren, zo werd er gedacht. Maar 
opeens maakten we een slag opzij en 

waren we omgeklapt. Gedurende 
een minuut of drie liep de boot 

langzaam vol water.”
Een trauma? Nee, dat woord is 

‘m te sterk. Maar een rare ge-
waarword ing 

interview Fred Hoff al is 23 jaar uit dienst

Al is de diensttijd voorbij, de kameraadschap blijft

was het wel. ,,Een aantal collega’s is er 
nooit meer helemaal bovenop gekomen. 
Het was voor mij wel het moment waarop 
ik dacht: vind ik dit eigenlijk nog wel 
leuk? We hebben het gelukkig wel gered 
met z’n allen, maar het was behoorlijk 
beangstigend. Toen ben ik naar de bo-
venwaterschepen gegaan.” Was de angst 
om om te slaan toen meteen weg? Nee 
hoor, vertelt Fred.
,,Als de boot een klein beetje scheef ging, 
ging ik op dek staan. Dat waren geen 
fijne momenten. Maar op een gegeven 
moment krijg je wel weer vertrouwen in 
de zaak, zie je dat er niks kan gebeuren 
en groei je er overheen.”
Jaar uit dienst
Een keer is Fred een jaar uit dienst ge-
gaan, toen zijn pasgeboren dochter in het 
ziekenhuis kwam te liggen. ,,Ze was net 
geboren en moest direct worden opgeno-
men. Maar toen ik vroeg of ik daarvoor 
naar de wal mocht, vond de leiding dat 
niet nodig. Dat kun je je nu niet meer 
voorstellen, maar dat was toen nog zo. 
Toen dacht ik: bekijk het maar!”
Hij verhuisde terug naar Haarlem, de 
regio waar hij oorspronkelijk vandaan 
komt. Maar na een tijdje begon het toch 
weer te kriebelen. ,,Het varen was mijn 
lust en mijn leven, ik miste het. En ik had 

het tot die tijd eigenlijk ook altijd erg 
naar mijn zin gehad binnen de 

marine. Dus 

Fred Hoff (75) vermaakt zich nog iedere dag. Hoewel hij al 23 jaar uit dienst is, blijft 
hij verbonden aan de marine. In de loods van de Adelborsten Roei- en Zeilvereniging 
vindt hij de kameraadschap, die hij tijdens zijn diensttijd zo waardeerde.
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toen ben ik terug gegaan.”
,,’s Ochtends met een kopje koffie 
en een sigaretje aan dek zitten, en 
niets anders zien dan water. Dat 
vond ik heerlijk.”
Die aantrekkingskracht van dat 
water, is dat te begrijpen voor een 
landrot? ,,Natuurlijk! Je hebt ook 
mensen die uren op een pier kun-
nen zitten, of met een hengeltje 
langs een slootje naar een dobber 
zitten kijken. Dat is niet voor niets 
denk ik. Water, zelfs met slecht 
weer, is fascinerend.”
Gevraagd naar de mooiste herin-
neringen uit die tijd, komen zijn 
vier wereldreizen naar de Oost 
direct naar boven. Maar vooral de 
kameraadschap blijft terugkomen 
in het gesprek. ,,Tegenwoordig 
hebben ze allemaal een telefoon-
tje bij zich, kijken ze tv of bellen 
ze met het thuisfront aan boord. 
Er wordt niet echt meer gecom-
municeerd met elkaar.”
,,Dat was in mijn tijd anders. 
Terwijl die onderlinge band zo 

belangrijk is. Aan boord van een 
onderzeeboot wisten wij: zijn 
veiligheid is ook mijn veiligheid. 
Je bent afhankelijk van elkaar. Je 
moet als een grote familie leven.”
Buitenbeentje
Meer dan de helft van zijn carrière 
heeft hij varend doorgebracht. Vrij 
veel, voor een man met een gezin. 
,,Ik heb mijn vrouw eigenlijk nooit 
horen klagen. Zij verhuisde voor 
mijn werk naar Den Helder, deed 
alles met de kinderen. Dat was 
een soort vanzelfsprekendheid. Ik 
was een beetje het buitenbeentje 
in ons gezin, vloog altijd in en uit. 
Dat vond ik toen niet lastig, maar 
nu merk je wel dat je veel gemist 
hebt van de opvoeding. Maar ik 
denk wel dat het het waard is ge-
weest.”
,,Ik ben nu gepensioneerd, we 
kunnen doen en laten wat we wil-
len. Als ik terugkijk naar wat we 
hebben opgebouwd denk ik: wij 
hebben het niet slecht.”

Bevoorradingsschip 
profiteert van extra 

investeringen

Toch geld voor wapensysteem en radar 
Zr. Ms. Den Helder

JUTTERS
Journaliste Eva Selderbeek ontmoet inwoners van Den Helder en spreekt met hen over het leven in hun stad.

DEN HELDER  De extra investe-
ringen van het kabinet in Defensie 
zullen voor een klein deel worden 
uitgegeven aan het in aanbouw 
zijnde bevoorradingsschip Zr. Ms. 
Den Helder.
In de oorspronkelijke plannen zou 
het zogeheten Combat Support 
Ship (CSS) onder meer worden 
uitgerust met een RAM-lucht-
doelraket, een kanon en radars.
Nadat bleek dat de bouw van de 
Den Helder duurder uitviel, werd 

destijds besloten om de wapen-
systemen met het oog op het be-
schikbare projectbudget niet aan 
boord van het CSS te plaatsen. Het 
schip was hierop wel voorbereid.

Als gevolg van de extra investe-
ringen uit de Defensienota 2022 
wordt Zr. Ms. Den Helder nu toch 
uitgerust met extra capaciteiten. 
Dit betreft onder meer de nabij-
verdediging tegen luchtdreigin-
gen (Close-In Weapon System), 
een rondzoekradar en systemen 
voor elektronische oorlogvoering.
Het CSS krijgt in eerste instantie 
geen zogeheten Softkill Torpedo 
Defensiesysteem, een systeem 
ter misleiding of verstoring van 
torpedo’s. Zr. Ms. Den Helder is 
nu in aanbouw en Defensie wil 

Casper Duijn
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Fred Hoff. ,,Ik heb veel gevaren, 
maar het is het waard geweest.” 

FOTO MEDIAHUIS/
EVA SELDERBEEK



DEN HELDER  Marineschip Hr. 
Ms. Tromp was 28 juni 1977 van de 
partij de viering van het 25-jarig 
jubileum van de afgelopen don-
derdag overleden Britse koningin 
Elizabeth. Volgens opvarende Bert 
Nijenhuis uit Den Helder heerste 
er rond die vlootshow een machtig 
en trots gevoel bij de bemanning 
van Hr. Ms. Tromp
„Dan weer met bijna volle kracht 
vooruit, het volgende moment 
stil liggend”, begint Nijenhuis te 
vertellen. „We hadden middels 
een Fleet Review deelgenomen 
aan een eerbetoon voor de Engelse 

Koningin Elizabeth II.
Zij vierde haar 25-jarig Silver Ju-
bilee als koningin in juni 1977. Dit 
werd op 28 juni 1978 groots ge-
vierd, onder ander met een enor-
me vlootshow te Portsmouth.’’
,,Meer dan honderd marinesche-
pen uit alle delen van de wereld 
waren in formatie ten anker ge-
komen op Spithead nabij de So-
lent, het water bij Portsmouth.”

Nieuw jasje
,,Natuurlijk veel marineschepen 
van de gemenebestlanden en oude 
koloniën, maar natuurlijk ook van 
bevriende naties. Wijzelf hadden 

een dag voor het ten anker gaan 
at Spithead, ons schip de Tromp, 
van een nieuw grijs jasje voorzien. 
Iets wat gebruikelijk was in de 
marine.”
Gedurende het weekeinde had 
koningin Elizabeth II, vanaf haar 
schip HMY Britannia, een vloot-
show afgenomen door langs al die 
afgemeerde schepen te varen.
„Alle schepen, keurig voor anker 
liggend, brachten haar het ver-
eiste saluut. Vanaf ons schip viel 
er aan boord van HMY Britannia 
weinig te onderscheiden. Maar 
het was wel een indrukwekkend 
tafereel. Al die schepen ten anker. 

elizabeth Hr. Ms. Tromp was bij de vlootschouw

’Het deed me wel wat’, weet oud-marineman

vertraging van de oplevering 
voorkomen.
De twee ASW-fregatten, vier 
luchtverdedigings- en com-
mandofregatten (LCF), amfibisch 
transportschip Johan de Witt en 
het bevoorradingsschip Zr. Ms. 
Karel Doorman worden wel uitge-
rust met een dergelijk torpedode-
fensiesysteem.
Het nieuwe bevoorradingsschip 

van de marine wordt op dit mo-
ment gebouwd op de werf van Da-
men in het Roemeense Galati. Het 
maakt de proefvaart op de Zwarte 
Zee.

Roemenië
In april van dit jaar werd het mid-
denstuk van Zr. Ms. Den Helder te 
water gelaten in Roemenië. Het 
schip wordt in 2024 in thuishaven 

Den Helder verwacht en moet een 
jaar later operationeel inzetbaar 
zijn.
De Den Helder wordt 180 meter 
lang, ruim 26 meter breed en 
heeft een waterverplaatsing van 
22.500 ton. De vaste bemanning 
bestaat uit 75 personen.
Het schip krijgt als taak marine-
schepen op zee te voorzien van 
brandstof en munitie.

Casper Duin
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Een helikopter nadert de Den Helder. Het schip heeft een helikopterdek en een hangaar.
AFBEELDING ARTIST IMPRESSION



Opgetuigd en wel met de nodige 
toeters en bellen. Ja, het deed me 
wel wat. Het staat me allemaal 
nog helder voor de geest.”

Als eerste
,,Nu dit alles en het weekend 
achter de rug was en het maan-
dagochtend geworden was, was 
het tijd om anker op te gaan en 
naar zee te vertrekken. Het zou 
de Tromp niet geweest zijn als zij 
niet als eerste van het gevormde 
linie schepen anker op ging. En 
nee, niet de kortste route nemend 
naar buiten, naar zee, maar door 
eerst de Solent op te varen begon 
zij, van achteren uit met haar 
show. Zoals gezegd, met beide 
Olympus-gasturbines op bijna vol 
vermogen werd er gestart.’’
,,Aangekomen, op anderhalve 
scheepslengte van het daar voor 
anker liggend schip, werden de 
beide machines op stop en in de 

achteruit gezet. Ter hoogte van 
het te passeren schip lag de Tromp 
dan ook stil. De tamboer gaf op 
zijn trompet het saluut ’halt en 
front maken’ af. Er werd gegroet 
naar het ten anker liggende schip. 
Het sein ’doorgaan’ van de tam-
boer volgde en weer werden de 

beide machines op (bijna) vol 
vermogen vooruit gezet. Op naar 
het volgende schip wat in de linie 
ten anker lag.’’

Hoge hekgolf
,,In eerste instantie had een deel 
van de bemanning zelf ook niet 
door wat er gebeurde. Maar al snel 
stond een ieder die zich vrij kon 
maken aan dek om dit schouwspel 
mee te maken. Enkelen gingen 
het halfdek/waaigat (achterschip) 
op om naar de hoge hekgolf te 
kijken die het schip zelf creëerde. 
De gehele linie schepen waar zij, 
de Tromp, zelf deel van had uit-
gemaakt werd zo afgewerkt.’’
,,Steeds vol vooruit, halt en front 
maken, salueren en op naar het 
volgende schip. Merkbaar in het 
schip was dat men zich trots voel-
de. Trots op haar schip, op haar 
prestaties en dat wij dit konden.”
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Indrukwekkend 
tafereel. 

Al die schepen ten 
anker. 

Opgetuigd, met 
toeters en bellen

Hr.Ms. Tromp voor anker bij de grote vlootschouw ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Koningin 
Elizabeth.

Foto: Nederlands Instituut Militaire Historie
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marine Gerenoveerd gebouw Van Nassau is klaar, maar nu Friso nog

'Eén bak ellende'. Dat is een gebouw op Erfprins

Veel schimmel. Het 
is niet meer 

verantwoord om 
daar studenten 

onder te brengen.

Het gerenoveerde 
logementsgebouw Johan 
Maurits van Nassau 
op marinekazerne Fort 
Erfprins wordt naar 
verwachting op 1 decem-
ber opgeleverd. Vakbond 
VBM vindt dat nu ook 
gebouw Friso op dat 
terrein snel moet worden 
gerenoveerd. ,,Het is één 
bak ellende’’, zegt Haico 
Wissink van vakbond VBM.

situatie bij lange na niet voldeed 
aan de normen. Dat is erkend door 
de werkgever.’’
Naar verwachting wordt het ge-
renoveerde gebouw op 1 decem-
ber opgeleverd. ,,Dan kunnen de 
medewerkers op een fatsoenlijke 
wijze gehuisvest worden’’, zegt 
Wissink. ,,Maar ook Gebouw Friso 
op Fort Erfprins moet worden 
gerenoveerd. De mensen die daar 
gehuisvest worden, noemen het 
’één bak ellende’. Het is er eigen-
lijk net zo aan toe als Gebouw Van 
Naussau enkele jaren geleden: 
veel schimmel, slechte leefom-
standigheden. Het is niet meer 
verantwoord om daar gehuisvest 
te worden.’’
Er dreigt nog een probleem, weet 
Wissink. Studenten van de VeVa, 
de mbo-opleiding die jongeren 
militaire vaardigheden bijbrengt, 
zijn nu gehuisvest op de Maas-
kampkazerne aan de Nieuweweg. 
,,Uit nood, omdat gebouw Van 
Nassau moest worden gereno-
veerd. Vanaf december gaan zij 
naar gebouw Van Nassau.’’
,,Gebouw Friso moet nu ook ge-

DEN HELDER  Vakbond VBM, de 
grootse vakbond voor defensie-
personeel, stuurde in de zomer 
van 2018 een brandbrief naar de 
Vaste Kamercommissie voor De-
fensie. Daarin drong voorzitter 
Jean Debie aan op een oplossing 
voor de schrijnende huisvestings-
situatie op marinekazerne Fort 
Erfprins, waar veel marineoplei-
dingen worden verzorgd.
Gebouw Johan Maurits van Nas-
sau voldeed volgens de vakbond 
bij lange na niet aan de gangbare 
eisen voor huisvesting. Dat was 
volgens de voorzitter bekend bij 
Defensie, maar er werd niets aan 
gedaan. Ramen werden bij elkaar 
gehouden met ducttape, schim-
mel had er vrij spel en personeel 
zat in een penetrante rioollucht.
Het gebouw moest opgeknapt 
worden, vond de vakbond. Anders 
zou nieuw personeel een slechte 
indruk krijgen van Defensie en 
zouden jongeren mogelijk afzien 
van een loopbaan bij de marine. 
Daarom moest gebouw Van Nas-
sau snel worden opgeknapt.

Vertraging
Inmiddels is de renovatie van ge-
bouw Van Nassau bijna afgerond, 
weet vakbondsman Haico Wis-
sink. ,,De aannemer zou het ge-
renoveerde gebouw in juni van dit 
jaar opleveren. Dat is uitgesteld 
tot december. De vertraging komt 
mede doordat bouwmaterialen 
moeilijk te krijgen zijn.’’
De vakbond bewaakt de rechts-

positie van medewerkers van 
Defensie, legt Wissink uit. ,,Wij 
vinden dat zij conform de regels 
op het gebied van arbeidsomstan-
digheden en milieu gehuisvest 
moeten worden. Onze voorzitter 
heeft enkele jaren geleden terecht 
aangegeven dat de huisvestings-

Delano Weltevreden

Marinekazerne Fort Erfprins. Vakbond VBM Vakbond trekt aan de bel over 
de leefomstandigheden voor veel studenten.                  FOTO REDMOUSE
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Ook zorgen over 
tijdelijke huisvesting 

straks in  
Van Nassau. 
Kan dat wel?

Tromp lanceerde drie raketten om vijandelijke 
doelen’ te onderscheppen

ruimte inderdaad onvoldoende 
is, waardoor op één kamer meer 
mensen moeten worden gehuis-
vest dan is toegestaan, zullen wij 

renoveerd worden en de mensen 
die daar zijn gehuisvest moeten 
dan samen met de jongeren van 
VeVa in gebouw Van Nassau 
worden ondergebracht. Maar er 
mogen in dat pand niet meer zo-
veel mensen worden gehuisvest. 
De medewerkers op de werkvloer 
verwachten dat dit problemen kan 
opleveren.’’
,,Wij maken ons daar dus zorgen 
om. Als blijkt dat de beschikbare 

daar als vakbond ongetwijfeld 
over aan de bel trekken.’’

Den Helder  Marineschip Zr.Ms. 
Tromp lanceerde tijdens een oe-
fening drie raketten om ’vijan-
delijke doelen’ te onderscheppen. 
Plaats van deze oefenhandeling: 

de Hebriden Range ten westen 
van Schotland.
Voor het luchtverdedigings- en 
commandofregat is het opsporen 
en vernietigen van luchtdoelen 
een van de belangrijkste taken. 

De raketten waren van het type 
Standard Missile 2 en Evolved Sea 
Sparrow Missile. De bemanning 
testte tijdens de lanceringen de 
operationele systemen.
Zr.Ms. Tromp is het vlaggenschip 
van de Standing Nato Maritime 
Group 1 (SNMG1). Het is een van 
de vier NAVO-vlootverbanden, 
permanent beschikbaar voor op-
drachten vanuit het bondgenoot-
schap.
SNMG1 staat heel 2022 onder Ne-
derlandse leiding. Het gaat om het 
meest noordelijke vlootverband, 
met name actief in de Noordzee, 
Baltische Zee en de Atlantische 
Oceaan.
SNMG1 houdt onder meer oefe-
ningen op zee en bezoekt ver-
schillende havens om diploma-
tieke banden te onderhouden.

Casper Duin

De toegang tot Fort Erfprins.             FOTO REDMOUSE

Een van de raketlanceringen vanaf Zr.Ms. Tromp.   FOTO DEFENSIE
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