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 EEN MOEIZAME VOORBEREIDING…………..  

Ik was geplaatst aan boord van Hr.Ms. Poolster welke voor half 1975 gepland stond voor een 
onderhoudsperiode bij de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij. Een klein gedeelte van de 
bemanning bleef aan boord geplaatst en daartoe behoorde ikzelf. Maar het Plaatsingsbureau 
van Commandant Zeemacht Nederland stak daar een stokje voor omdat mijn varende 
plaatsingsduur dan té lang zou worden. Mijn baas, de officier van administratie (LTZA 1 Hans 
van Bemmelen), moest mij maar eens polsen over een plaatsing in Parijs en daar kreeg ik wél 
een hééél weekend de tijd voor om dit te overdenken en thuis te bespreken. Ik had er wel oren 
naar en dat werd doorgespeeld naar CZMNED1.  

Begin januari 1975 vertrokken wij voor de Voorjaarsreis en ergens tussen de Canarische 
Eilanden en Cadiz kreeg ik van een collega (Jan van de Boom) telefonisch te horen dat ik in 
Parijs werd geplaatst. 

Nadat we eerst nog de mariniers uit Narvik (Noorwegen) hadden ”geplukt” kwamen we begin 
april  1975 in Den Helder aan en konden de voorbereidingen beginnen. 

Om te beginnen werd ik bij het KIM2 geplaatst voor 6 weken om in het Talenpraktikum de 
franse taal “ietwat” te kunnen oppoetsen. Dat ging na 1 week al helemaal mis. De leraar frans 
werd opgenomen in het ziekenhuis en mij werd “verzocht” om de funktie van chef bureau 
administratie te vervullen, gezien mijn eerdere plaatsing bij de Centrale 
Bezoldigingsadministratie. De vorige chef werd plotseling overgeplaatst i.v.m. langdurige ziekte.  

Het enige wat Bureau Plaatsingen mij kon vertellen was dat ik door de MARID3 gescreend 
moest worden en voor de rest konden ze mij niets vertellen. Ik werd danook van het bekende 
kastje naar de muur gestuurd, zowel voor het verkrijgen van bepaalde stempels in het paspoort 
als stempels op de massa verhuispapieren (inklaringen).  Volgens de verhuizer moest dit 
gebeuren bij het Franse consulaat in Amsterdam, maar daar kreeg ik te horen dat ik bij het 
Franse consulaat in Rotterdam moest zijn omdat ik in Leiderdorp woonde. Ook daar wist men 
van niets en uiteindelijk werd mij duidelijk dat ik bij de Nederlandse ambassade in Parijs moest 
zijn. Na verificatie met m’n voorganger (Jan Oomes) bleek dit inderdaad het geval te zijn en 
zodoende werd tevens de afspraak gemaakt om het Paasweekend en een paar dagen daarna te 
benutten om eens in Marly-le-Roi (de toekomstige woonplaats) rond te kijken en met de 
toekomstige buren en werkkring kennis te maken.  

Omdat er slechts één persoon mij was voorgegaan op deze plaatsing en de onwetendheid van 
de zijde van de KM, ging niet alles van een leien dakje. Tóch kon op het geplande tijdstip de 
verhuizing naar Frankrijk beginnen. 

 

 

                                                           
1
 Commandement der Zeemacht in Nederland 

2
 Koninklijk Instituut voor de marine 

3
 Marine Inlichtingen Dienst 
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Ingang Hr.Ms. Ambassade te Parijs 

 

PLAATSING MKAD/MARATP4 

De eerste weken verliepen al niet volgens plan. Met m’n voorganger was afgesproken dat we 
de 2 weken overnametijd zouden delen, d.w.z. ik de 1e week in een Parijs hotel; hij de 2e week, 
en in die tijd zouden beider verhuizingen uitgevoerd worden. Dat werd helemaal anders; de 
eerste 2 weken verbleef ik in een hotel en de volgende 2 weken in het appartement van de 
marine-attaché, die op vakantie was vertrokken naar Arcachon (streek nabij Bordeaux). De 
weekenden was ik in Nederland. Ik woonde slechts 1 week in dat appartement toen ik op een 
maandagavond de hulp van de politie al moest inroepen. Reden: inbraak (NB ik was dat 
weekend in Nederland). 

Het gevolg was dat ik 3 dagen met een ietwat gefrustreerde attaché zat opgescheept. Ach, ook 
weer niet zo’n straf, want hij (en ik ook) werden uitgenodigd om te komen eten bij de Duitse en 
de Amerikaanse attaché. De 1e avond was het chinees restaurant met koffie ná bij Fouquet op 
de Champs Elysées. 

Medio augustus kon dan eindelijk de verhuizing doorgang vinden naar 7 Square des Sablons, 
ookal was het die zomer (1975) toevallig bloedheet. 
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Na de gebruikelijke 4 dagen (!) verhuisverlof kreeg ik de volgende verrassing voor de kiezen. De 
vloeiend frans sprekende secretaresse kondigde aan dat zij 1 maand op vakantie zou gaan en de 
vloeiend frans sprekende MARAT5 (Franse moeder) vertelde mij doodleuk geen telefoon te 
zullen aannemen en dat ik op de kortst mogelijke tijd zo’n beetje de weg in Parijs moest leren 
kennen. Niet per metro, maar met eigen auto. Elke dag had hij wel iets wat naar de franse 
Marinestaf (Place de la Concorde) gebracht moest worden. Met het zweet in m’n handen en 
een stadsplan naast mij op de stoel, kwam ik er uiteindelijk wel. Achteraf heb ik weleens 
gedacht aan enveloppen met lege briefjes. En toevallig was het ook nogeens een drukke 
periode met aanvragen voor najaarse vlootbezoeken door de Nederlandse marine aan Franse 
havens. Kunt u zich voorstellen: lijsten vol met cijfers (radiofrequenties etc.) die ik in eerste 
instantie telefonisch doorkreeg van de franse Marinestaf. Koppijn kreeg ik ervan, maar ik heb 
wél heel vlug geleerd om getallen in het frans uit te spreken. Maar elke keer sloeg de twijfel 
hevig toe. Stel je eens voor dat er een aantal nederlandse marineschepen op de rede van een 
franse haven komen en geen radiokontakt kunnen krijgen omdat die stommeling daar in Parijs 
verkeerde frequenties heeft doorgegeven. Gelukkig is dat nooit gebeurd.  

Na een paar maanden stond ik weer voor een grote verrassing. De vloeiend frans sprekende 
secretaresse nam plotseling ontslag omdat ze met een fransman in het huwelijksbootje wilde 
stappen. Vanzelfsprekend kon ze daardoor niet voor Defensie blijven werken. Gelukkig kende 
haar opvolgster (Ellen van Dorth) de Ambassade al en kende iedereen, omdat ze al jaren op een 
andere afdeling werkte. Én ze sprak ook vloeiend frans, maar van de marine wist ze helemaal 
niets. Aan mij dus de taak om haar een beetje in deze aparte wereld wegwijs te maken.  

Net voor de Kerst kwam er weer iets op m’n pad wat ik bij de marine nog niet eerder had 
meegemaakt. Een Vente de Charité (Liefdadigheidsverkoop) in het gebouw van de franse 
Marinestaf. Deze verkoop werd ieder jaar georganiseerd ten bate van franse hulpbehoevende 
ex-marinemensen en waarbij elke marine die in Frankrijk geacrediteerd was een aantal 
nationale produkten verkocht (uiteraard met een forse winstmarge). Daartoe werden nationale 
bedrijven aangeschreven om door hun gemaakte produkten tegen een schappelijk prijsje aan 
ons te verkopen. Zodoende lag onze stand altijd vol met sigaren, kaarsen, kaas, koekjes etc. 
Favorieten: Ritmeester,Bolsius, Verkade etc.. 
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 Maar ook de MARCANDI6 kon op die manier z’n overtollige en “oude” spulletjes kwijt. Ik kreeg 
daar 2 dagen de tijd voor om die spullen op te halen in Amsterdam. Die bedenkelijke en 
vragende blik in de ogen van de franse douaniers aan de Be-Fr-grenspost!!!. Een auto vol met 
schildjes, T-shirts, handdoeken etc.  

Overigens konden we dat niet met z’n drieën allemaal 
doen.  Een deel van het marinepersoneel van het 
Detachement Frankrijk stak een handje toe. Zo 
konden we een weekendlang met 4 ploegen van 3 
man “draaien”.  

 

  

MARINE-DETACHEMENT FRANKRIJK 

Het detachement Frankrijk bestond uit personeel dat 
tewerkgesteld was bij: 

Ambassade in Parijs: KTZ A.J.M. Stoffels – Ellen van 
Dorth – KPLSCHR Karel Verhoosel 

   

  

1e foto: Niels Woudstra en Karel Verhoosel                                    Vlnr voorste rij: secretaresse – Hermans – Cohen – Voogd 

2e foto: KTZ Van Westenbrugge (r)   Vlnr achterste rij: Van Benten-Geubel-Peutz-Van Leeuwen-Spaans-De Jager 

3e foto: Fred Nooteboom en echtgenote 
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Vliegveld Villacoublai (Versailles)/CIGMA7 Direkteur  KTZA F.J. Hermans – LTZA 2 J.W. Spaans – 
LTZE 1 Peutz - secretaresse – vertaler Frits Geubel -  SGTVGMRE Joop Voogd – Nico van Benten 
– Willem van Leeuwen – SGTMB Lou Bondt - Hein de Jager – Cohen 

Aerospatiale te Toulouse: LTZE 2 de Groot 

Magazijn Breguet Atlantique in Hyères (Toulon): KPLMB Eef Koopman/Olde Monnickhof 

Later werd het Detachement nog uitgebreid met een waarnemer voor het project Chasseur des 
Mines Tripartite: KTZ F.A.J. Woudstra 

Dankzij hen deed ik af en toe nog weleens normaal schrijverswerk, o.a. verzoeken, 
conduiterapporten e.d. Daartoe ging ik elke donderdag naar het vliegveld om militaire 
tijdschriften te brengen en “zaken” te doen. Bijna iedere donderdag werd voortaan een soort 
Feestdag! Wat wil je nog meer: wat zaken afhandelen – franse lunch en daarna een ontspannen 
babbeltje met de collegae, incl. de franse-, duitse en italiaanse. 

                                                                          

                                    

 
 

Medio 1976 en na het aantreden van de “nieuwe” Marine-Attaché8 begonnen de “avonturen” 
alsmaar talrijker te worden. Dat was vooral te danken aan zijn ongebreidelde wil om zoveel 
mogelijk naar buiten te treden, enerzijds om de franse taal goed te leren en anderzijds om de 
franse collegae te leren kennen.  Allebei gelukte hem in een korte tijd  en vooral dat laatste 
legde ons geen windeieren. Het werd allengs veel gemakkelijker om bij de Marine Nationale 
(Franse marine) iets gedaan te krijgen. 

Omdat mij nu niet meer precies de volgorde en data bekend zijn, ga ik u een aantal  anecdotes 
vertellen, die mijn periode in Frankrijk zo afwisselend maakten, maar allereerst zal ik iets 
vertellen over de Ambassade en hoe e.e.a. werkt. 

                                                           
7
 Centre International de Gestion des Materiels (Breguet) Atlantic  

8
 Kapitein ter zee C.J. van Westenbrugge 
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Ambassade  

Hr.Ms. Ambassade te Parijs is gelegen in het 7e Arrondissement van Parijs, 7 Rue Éblé,  waarin 
ook het Nederlandse Consulaat is gevestigd en is/was de grootste nederlandse ambassade 
(vertegenwoordiging) in het buitenland. 

De Ambassade staat o.l.v. een Ambassadeur, toendertijd Jhr. J.A. de Ranitz met als 2e “man” 
Jaap de Hoop Scheffer en later Jhr. Vegelin van Claerbergen en nog later Jhr. D’Ansembourg. 

Een verdieping lager zat de Politieke Afdeling en daaronder de afdelingen Landbouw & Visserij, 
Defensie en Comptabiliteit en de grote vergaderzaal. 

Nóg een verdieping lager de afdelingen Archief, Postkamer en Verbindingsbureau. Daaronder 
de afdelingen Cultuur (w.o. het Institut Néerlandais ressorteert) en Rélations Publiques (PR) en 
op de begane grond het Consulaat, de direkteur Kanselarij, de Consul-Generaal, Huishoudelijke 
dienst en de hal/portier. 

In het onderste gewelf de kantine, bibliotheek, parkeergarage en de werkplaats van de 
“klusjesman”, alsmede mijn “opslagkast” voor oude archieven etc. 

Kortom, er werkten 83 mensen, waarvan 82 (ex-)nederlander waren en 1 franse koffiedame.  
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ANECDOTES 

BEDREIGING 

Ik begin bij de meest vervelendste dat je maar kan overkomen in het Buitenland: op onze 
huisadressen hadden alle ambassadeleden een brief toegestuurd gekregen met 
angstaanjagende bedreigingen – ook voor de gezinsleden - door een Syrische Beweging 
(terroristen). Het was bekend dat Syrië en Nederland niet op goede voet met elkaar stonden, 
maar de vraag was hoe ze aan onze adressen kwamen. U moet weten dat ieder ambassadelid 
bij aantreden een (geheime) adressen-/telefoonlijst uitgereikt kreeg van het 
ambassadepersoneel. De bibliothecaresse had nietsvermoedend een kopie van die lijst 
afgegeven aan haar buurvrouw. Snapt u? Deze dame kon gelijk haar biezen pakken. De 
Ambassade werd gelijk beveiligd met een toegangssluis en tralies voor alle ramen. En de 
militairen (wel 4) bedachten een ontsnappingsroute. Reden dat ik voortaan een touwladder 
achter m’n rug had liggen. Er is nooit iets gebeurd! 

BEGELEIDING 

Een nou niet bepaald een deel van het vak waarop je zit te wachten. Meestal werd je 
geconfronteerd  met droevige en/of teleurgestelde mensen. Maar, om personen in Parijs van 
het ene treinstation naar Gare du Nord (vertrekplaats treinen naar Nederland) te brengen, 
onvermijdelijk. Vaak lichtgewonde militairen, maar ook militaire delegaties die naar 
vergaderingen in Parijs kwamen en eigenlijk voor niets kwamen omdat die vergadering nog 
tijdens de treinreis afgelast/verplaatst was.  

Eén geval wil er toch uitlichten, omdat ik dat nooit zal vergeten. 

Op een ochtend belde de Consul in Marseille op met de mededeling dat er een (Nederlandse) 
matroos in Toulon was overleden. De 2 attaché’s waren voor besprekingen in Zwitserland. 
Commandant Zeemacht in Nederland was door hem al ingelicht en het transport van het 
stoffelijk overschot via vliegvelden Marseille-Orly-Charles de Gaulle naar Schiphol was door 
hem geregeld; kortom alle procedures waren al geregeld.  Laat in de middag (ik stond al klaar 
om naar huis te gaan) belde de Stafofficier van Dienst CZMNED op met de mededeling dat de 
familie van de overledene op Schiphol stond, maar dat het stoffelijk overschot niet met de 
beloofde vlucht op Schiphol was aangekomen. Het was al laat (18.30u), maar of wij dan voor de 
volgende dag nog iets konden regelen.  

De volgende morgen belde de Consul Marseille op dat het transport met de juiste vlucht was 
uitgevoerd, maar dat hem niet bekend was wat er ná het Parijse vliegveld Orly gebeurd was. Ik 
heb beide Parijs vliegvelden gebeld voor nadere informatie, maar..........u begrijpt het al..........er 
werd géén telefonische informatie verstrekt. 

In overleg met de Consul-Generaal in Parijs werd een wat komisch aandoende situatie in scène 
gezet. Hij maakte eigenhandig een verklaring waarbij ik gerechtigd was om op te treden uit 
naam van de marine-attaché en waarmee ik ongetwijfeld door de bewaking van de afdeling 
FRET (vracht) op het vliegveld Charles de Gaulle zou komen. We moesten de “zaak” wel wat 
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aanpassen om het geloofwaardig te doen overkomen, dus... mijn KL-collega en ik moesten ons 
thuis vlug gaan omkleden in militair uniform en daarna moest mijn collega(SGT) mij (KPL) in de 
auto van de Landmacht-attaché naar de Vrachtafdeling op het vliegveld rijden, waar we dan 
maar moesten zien wat er ging gebeuren. Zonder slag of stoot kwamen we door de bewaking 
en werden we naar het Vrachtkantoor verwezen. In vrachtloodsen (zo groot als een paar 
voetbalvelden), volgepakt met opgestapelde kratten en dozen, gingen we op zoek naar een met 
jute ingepakte lijkkist die in die hal moest staan. Het leek ons onmogelijk tótdat mijn collega in 
de verte een matrozenmuts zag die bovenop “iets” was vastgebonden.  Toen het volgende 
probleem; de consul-generaal had mij gezegd om bij de kist te blijven totdat die werd ingeladen 
in een KLM-toestel. Dát was schier onmogelijk omdat wij niet op het vliegveld mochten komen. 
Het alternatief was dat ik met de kist in het vrachtruim moest vliegen, maar we konden wél 
blijven wachten tot de kist werd opgeladen op de “rollenwagen” en er werd mij verzekerd dat 
die vracht naar het KLM-toestel zou worden gebracht.  

Toen dat allemaal achter de rug was, vlug terug naar de Ambassade, Stafofficier van Dienst 
CZMNED ingelicht m.b.t. vluchtnummer en aankomsttijd op Schiphol.  

KONINGINNERECEPTIE EN TULPENBAL  

Aan de vooravond van Koninginnedag werd er in de residentie (woonhuis) van de Ambassadeur 
voor genodigde buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders een zgn. Tulpenbal gehouden.  Bij die 
gelegenheid kon je mijn collega (SGT/KL Jan Vissers/Douglas Roest) en mijzelf in uniform 
aantreffen bij de toegangspoort, bewapend met een “lijst van genodigden” en de in Parijs 
noodzakelijk gehanteerde “zwarte lijst”. Vooral die zwarte lijst bevatte nogal wat namen van 
oude, in bontjas gekleedde Parijse dametjes die bijna alle belangrijke feestjes in Parijs afliepen 
en terplaatse vriendschap probeerden te sluiten met iemand die wél een uitnodiging kon 
tonen. 

Op 30 april gaf de Ambassadeur in de residentie jaarlijks een Koninginnereceptie voor de in de 
omgeving van Parijs wonende Nederlanders.  Het was bij die gelegenheid dat ik o.a. 
radioverslaggever Jan Brusse (hier Parijs, hier Jan Brusse…) ontmoette.  Leuke bijkomstigheden, 
maar het probleem was altijd de drank: alleen champagne, whisky en jus d’orange. Nou wilde 
het “toeval” dat de ambassadechauffeurs de diverse dranken serveerden en al gauw hadden wij 
(het klootjesvolk) aan hen te kennen gegeven dat we liever een biertje hadden. Geen probleem, 
op een stiekeme manier en –plaats werd er bier gedronken; onder de tafel was het verscholen 
bier wél voorradig. 
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FOTO’S EN HET MILITAIR FILMFESTIVAL TE VERSAILLES 

Niet spektakulair, maar toch …… 

De MARAT vond dat de muren van z’n bureau nogal leeg waren. Dat was ook zo, want ik kan mij 
alleen een bloemenschilderij  herinneren. Hij wilde foto’s van marineschepen e.d. 

Gewend geraakt aan het feit dat ik alles in Nederland bij de marine kon vragen en danook nog 
kreeg, belde ik eerst de Film- en Fotodienst van de marine op. Geen probleem, maar voor 
fotolijstjes moest ik toch écht bij de Rijkswerf zijn.  Ook daar geen enkel probleem; zodra ze de 
foto’s van de Fotodienst zouden ontvangen werden ze mooi ingelijst. Houten lijst of ontspiegeld 
glas? U zegt het maar. 10 Foto’s?......geen probleem. 

Een paar weken later werd ik tijdens de luch in de kantine opgebeld door de portier; er stond 
een busje van de Klu voor de deur en die hadden een grote houten kist voor de MARAT. Nee, 
het was geen fiets, maar het waren foto’s. Het busje moest toch naar Italië, dus dat kon wel 
even langs Parijs rijden!. Prachtige foto’s kwamen er uit die kist. 

In Versailles vond het Militair Foto- en Filmfestival plaats. Wij moesten alleen voor de panelen 
zorgen en personeel en foto’s werden vanuit Nederland aangevoerd. Allemaal prachtige en 
bijzondere foto’s, maar na een week moest dat weer opgeruimd worden.  SGTSDF9 Jan 
Zwijnenburg was als enige achtergebleven en had niet veel zin om met een met foto’s 
overbeladen auto terug naar Nederland te rijden. Bovendien was er een foto bij (Hr.Ms. Isaac 
Sweers met ondergaande zon) die uit 3 delen bestond die elk dusdanige afmetingen hadden dat 
die niet in een personenauto vervoerd konden worden en daardoor een kapitaal aan 
transportkosten naar Nederland zouden gaan kosten.  Nou hadden we op de Ambassade 
nogwel wat lege muurruimte, dus werd overeengekomen dat die foto in Parijs kon blijven, mits 
ik daar een mooi plekje voor zou vinden.  

En dat was er, maar daarvoor moest eerst de Ambassadeur “omgeluld” worden. Het was mij 
bekend dat zowat iedereen op de Ambassade vond dat het schilderij boven de entrée geen 
“smoel” was. Een groot vierkant ding met vierkante gekleurde blokjes (ongetwijfeld zeer duur), 
maar dat in de volksmond “het wasbord” werd genoemd. De Ambassadeur ging om en daarna 
was de foto van Hr.Ms. Isaac Sweers het eerste wat opviel als je de ontvangsthal van de 
Ambassade binnenkwam.  

-.-.-.-.-.- 
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VERBINDINGSBUREAU 

Een onmisbare schakel op een Ambassade, dat bemand werd door 2 ex-seiners van de marine 
(Bert Duys en Willem Hinfelaar). 

De plaatsing in Parijs van Bert ging niet zonder slag of stoot. Hij zat met gezin in een vliegtuig 
wat vertrokken was vanuit Djakarta en vervolgens werd gekaapt en koers zette naar Entebbe in 
Uganda. Vrouwen en kinderen werden vrijgelaten, maar hij behoorde tot de kleine groep die in 
gijzeling werd genomen en later door Israëlische soldaten werd bevrijd.  

Vrouw en kinderen werden “opgevangen” op het Parijse vliegveld Orly en zouden vervolgens 
via de Ambassade – waar de pers verzameld was – naar Nederland worden gebracht. De 
Ambassadeur had echter een ander plannetje: rechtstreeks van Orly naar Nederland. U begrijpt 
dat de persmensen daar niet blij mee waren (vooral Filip Freriks niet) omdat ze de “primeur” 
aan hun neus zagen voorbijgaan. 

-.-.-.-.-.- 
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NEDERLANDS MILITAIR EREVELD  

Vlakbij het vliegveld Charles de Gaulle, in een dorpje (Orry-la-Ville) 70 km NW van Parijs ligt het 
Nederlands Militair Ereveld. 

                             

 

                                           

 

109 soldaten liggen daar begraven op een keurig door Gilbert (een plaatselijke ondernemer) 
onderhouden plaats. Elk jaar werden er dozen vol met rood-wit-blauwe tulpenbollen – 
geschonken door Nederlandse bollenkwekers – afgeleverd bij de Ambassade en togen mijn 
collega van de KL en ik 2-3 dagen naar Orly om bollen te planten. Bij de 
Herdenkingsplechtigheid op 4 mei stonden voor elk graf de rood-wit-blauwe tulpen te bloeien; 
en dan in de vorm van de Nederlandse Driekleur. 
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VLOOTBEZOEKEN 

Aan bijna elk vlootbezoek van Nederlandse marineschepen ging heelwat vooraf, zoals het 
aanvragen van diplomatieke toestemming, aanvraag radiofrequenties, brandstof, drinkwater 
etc. etc. 

Daarbij kwam dat de Ambassadeur verzot was op de marine (z’n werkkamer hing vol met 
wapenschildjes) en voor hem een aanleiding was om nieuw benoemde autoriteiten in die plaats 
of omgeving te ontmoeten. Daartoe gaf hij op de eerste avond altijd een diner in een plaatselijk 
hotel of restaurant voor genodigden en alle commandanten. Dagen van tevoren was de 
secretaresse dan al bezig met het versturen van uitnodigingen en het maken van een  
tafelschikking (érg ingewikkeld allemaal). Mijn eigen taak was een map samen te stellen voor de 
Ambassadeur met foto’s en technische gegevens van de schepen, foto’s van de commandanten 
en een aktueel onderwerp wat in die streek erg speelde, zodat hij met de plaatselijke 
autoriteiten kon meepraten. 

Brest 

Een vlootbezoek aan deze havenplaats leek een mooie gelegenheid om de secretaresse voor 
het eerst kennis te laten maken met de marine. Het was ook gelijk haar laatste vlootbezoek, 
omdat – naar eigen zeggen – de jongere officieren nogal opdringerig waren geweest.  

Een dag later zat ik in de trein naar Brest (700km) als koerier van geheime stukken. Nadat op 
Hr.Ms. De Zeven Provinciën alle plichtplegingen gedaan waren, werd ik door collega Rein van 
der Heijden meegetroond naar het korporaalsverblijf. Hijzelf was de tapbaas en in een mum 
van tijd zat het hokje vol. Erreg gezellig!! 

-.-.-.-.-.- 

Toulon 

Van alle havens in Frankrijk heb ik deze haven wel het meest “aangedaan” op allerlei manieren, 
per schip, per nachttrein en per auto en iedere keer was er wel wat. 

Per schip: nooit vergeten maar het was wél 10 jaar resp. 2 jaar geleden. 

Een 3-tal MLM-fregatten (Van Speijk-klasse) bracht een bezoek aan Toulon en een 
onvoorzichtige korporaal  had in een bepaald stadsgedeelte een aantal messteken opgelopen 
en was opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis. Tegenover de franse pers had hij een paar 
uitlatingen gedaan over het gebeurde waarvan de MARAT niet blij werd. Hij stapte in z’n auto 
en reed van Parijs “even” naar Toulon (1100km) om het slachtoffer te bezoeken en hem in het 
oor te fluisteren wat hij wél en niet aan de pers kon vertellen.  De volgende morgen belde hij al 
op dat die autotrip tochwel ver was en vroeg of ik naar Toulon wilde komen om gezamenlijk 
terug te rijden.  Vlug een ticket besteld bij de SNCF (Franse spoorwegen) en met de nachttrein 
naar Toulon. Daar aangekomen stond buiten het station een Franse matroos met dienstauto 
mij op te wachten en leverde mij af bij Hr.Ms. Isaac Sweers.  
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Na een opfris- en scheerbeurt kreeg ik een update in de kajuit en werden de autosleutels en 
benzinebonnen overhandigd. De auto (Peugeot 605) had hijzelf die dag niet nodig, dus 
m.a.w……….zie maar wat je doet.   

Alles was al voorbereid, m’n bedje was opgemaakt en collega KPLSCHR (Arthur Weber) loodste 
mij naar het KPL’s-verblijf om koffie te gaan drinken. Uiteraard ontmoette ik daar wel enkele 
bekenden en ‘s avonds werd ik verwacht in het verblijf. Ná het koffiedrinken had ik een zee van 
tijd en Arthur werd vrijgesteld van werkzaamheden voor de rest van de dag. Zodoende konden 
we erop uittrekken met de auto. En reken maar dat we dat hebben gedaan! 

Nadat ‘s avonds in het verblijf de afgelopen tijden weer aan elkaar “geluld” waren en het 
“vochtgehalte” op peil was gebracht, kwam er iemand op het lumineuze idée om met een 
aantal KPL’s (5-6) de stad in te gaan. Dat hebben we gedaan en geweten ook, want daar is 
tochwel langzaam het licht bij mij uitgegaan. Ik weet nog dat we met een soort opstapbus 
terugreden en dat ik iets te vroeg uitstapte waardoor ik horizontaal gestrekt ging op de halte.  

De volgende dag zijn we teruggereden naar Parijs en pas bij thuiskomst ontdekte ik dat m’n 
dienstschoenen niet in de koffer zaten en dus nog aan boord van de Isaac Sweers moesten zijn.  

Wie schetst mijn verbazing dat 2-3 weken later een postpakket (dienstpost) bij mij werd 
afgeleverd met m’n schoenen erin! Dát was nou een staaltje van collegialiteit!  

.-.-.-.-.-. 

Een tijdje later werd er vanuit Toulon opgebeld (op vrijdag)  door de OVA10 van Hr.Ms. Evertsen. 
Zij lagen dat weekend in Toulon en hadden met spoed een machinekamer-onderdeel nodig. Wij 
kenden elkaar al van een eerdere plaatsing, dus………of er misschien iets te regelen was m.b.t. 
het vervoer Parijs-Toulon. Zonder dit onderdeel konden zij absoluut niet uitvaren en hun 
deelname aan een oefening  continueren. Het onderdeel was al besteld in Nederland, maar het 
probleem was om dit op de meest snelle manier in Toulon te krijgen.  Jawel….., meneer Sinnige 
van de MAROTRADI11 in Weesp zou zorgen dat dit onderdeel op een KLM-vlucht naar het 
vliegveld van Parijs (Charles de Gaulle) zou worden gebracht; daar kon ik het dan ophalen bij de 
Douane en even naar Toulon brengen. Ik had bijna een vrachtwagen ingehuurd, maar het bleek 
om een onderdeel te gaan dat in 10 lucifersdoosjes paste. 

Alvorens naar Toulon af te reizen, toch nog even naar Toulon gebeld. Hr.Ms. Evertsen was 10 
minuten geleden vertrokken uit Toulon.  Dus ze konden tóch varen! 

Bijna had ik 2300km voor niets gereden. 

-.-.-.-.- 

 

                                                           
10

 Officier van administratie LTZA 1 T.P.J. van Veeren 
11

 Marine Transport Dienst 
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Op een vrijdagmorgen (vroeg) reisden de MARAT en ik per auto af naar Toulon. Die middag zou 
er in Toulon een debriefing van een oefening worden gehouden, waarbij de aanwezigheid van 
de MARAT absoluut gewenst was (????????). Even ter verduidelijking: Shell-benzinepompen 
heb je op de franse autosnelwegen om de 200km. Als de autotank weer gevuld was en wij 
vluchtig een kop soep en/of broodje naar binnen gewerkt hadden, wisselden wij het stuur en 
werd de reis voortgezet. 

Vóórdat hij het gebouw binnenging, wist ik al dat ik om 18.00 (tijdens de pauze) het 
achterportier moest openzetten en daarna zogauw mogelijk (op een slinkse manier) diende 
weg te rijden.  

En ja hoor………omstreeks 18.00u kwam iedereen met een kopje koffie op het balkon verder 
praten en zag ik hem op een quasi “schijnheilige” manier (pet in de hand) naar de parkeerplaats 
komen en waren wij in een wip verdwenen. Onderweg (nabij Lyon) begreep ik deze vroegtijdige 
“ontsnapping”.  De volgende dag (zaterdag) was de tewaterlating van (Hr.Ms.) Piet Hein in 
Vlissingen en daar wilde hij wél naartoe. De te rijden afstanden vielen hem wel wat té zwaar en 
ik – als geboren Zeeuws-Vlaming – kende bovendien beter de weg Parijs-Breskens dan hijzelf. 
Om 00.30u waren we in Parijs en ik daarna om 01.00 in Marly-le-Roi.  

Na een korte nachtrust stond ik op zaterdagmorgen om 06.45u weer in Parijs om de 
volgendereis aan te vangen.  

Om 11.00u moesten we bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen zijn en de reis 
verliep heel voorspoedig. In een mum van tijd hadden we de ongeveer 350km tussen Parijs en 

Breskens afgelegd. 

Op de veerboot Vlissingen-Breskens zouden we 
ons in uniform omkleden in de WC.  Daar kreeg ik 
een minder aangename verrassing te verwerken. 
Op het kleerhangertje hing keurig het jasje, maar 
niét de broek. Gelukkig had ik een vrij donker 
burgerkostuum aan en dus was voor de kolonel 
het probleem opgelost. Niét voor mij, want het 
kleurverschil was duidelijk te zien. Zijn advies: 
“loop maar een beetje achter mij en niemand ziet 
iets”. Tot het Hoofdgebouw, want daar werden we 

beiden een andere kant opgestuurd. 

Bij de slagbomen naar de bouwloodsen werd ik tegengehouden door de bewaking omdat ik  
geen uitnodiging kon laten zien. Gelukkig kwam er een officier van de Voorlichtingsdienst langs 
(LTZVK 2)12, die de bewaking wist te overtuigen wat ik daar kwam doen en ik kon doorlopen. Ná 
de tewaterlating kregen we een geweldige lunch aangeboden en konden we de terugreis 
hervatten. 

                                                           
12

 Luitenant ter zee van vakdiensten “lange” Meijer 
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CHERBOURG 

In Cherbourg was een nieuwe Préfet Maritime I (Commandant Zeemacht) benoemd en de 
Ambassadeur zocht naar een gelegenheid om kennis te maken.  

Binnen een paar dagen was er met Den Haag geregeld dat Hr.Ms. Groningen (die toch vanuit 
Engeland kwam) langs zou varen en dus de haven van Cherbourg wel even kon aandoen. Omdat 
het tijdstip van binnenkomst nogal vroeg was (09.00) en de MARAT vooraf nog wat moest 
“regelen” met de commandant van Hr.Ms. Groningen, werden 2 kamers gereserveerd in het 
Hôtel de la Marine voor de nachtrust. En heel vervelend.........de tapbaas wilde maar niet 
sluiten! 

Nadat ik ’s morgensvroeg met de auto nog even door de wasstraat was gereden en een krant 
had gekocht, zagen we Hr.Ms. Groningen al naderen en stelden wij ons “verdekt” op achter een 
berg stenen die op de steiger lagen. Na een half uurtje lag (eindelijk) de valreep en kon het 
ceremonieel beginnen. Kenners weten dat wel: overfluiten van de MARAT, m.a.w. een schipper 
die z’n lippen blauw staat te fluiten op een bootsmanfluit, de MARAT die verwelkomd wordt  
door de commandant  en dan “meegevoerd” wordt.  

Nadat ik de auto geparkeerd had en aan boord ging was er buiten de onderofficier van de 
wacht niemand meer om mij op te vangen. Geen nood, de korporaalsoudste (toevallig collega 
John van den Broek) werd opgebeld en als grapje werd eraan toegevoegd dat er een collega 
aan de valreep stond die hem kwam aflossen. (We kenden elkaar niet). Ik zie hem nog komen 
aanlopen: rooie kop van kwaadheid (?) - rood haar had hij al- en een verbaasde blik in z’n ogen. 
Tot ik mijn aanwezigheid verklaard had en wij achteruit een luik indoken en in een ruimte 
kwamen waar volgens hem het korporaalsverblijf was.  Het was er in elk geval knus en gezellig 
en na de koffie werd al gauw het gerstenat rijkelijk aangevoerd. Daarna heb ik heelwat 
karbonades naar binnen moeten werken. 

Om 15.00u reden we terug naar Parijs en de kolonel had ook het nodige vocht toegediend 
gekregen.   

                                         

Over het standbeeld van Napoleon nog dit: President Charles de Gaulle liet het standbeeld 
omdraaien zodat Napoleon voortaan met de rug naar Engeland gekeerd stond. 
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Rouen 

Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. de Ruyter waren de nieuwste aanwinsten van de marine en om de 
franse autoriteiten enigszins warm te laten lopen voor het ontwerp meerde het Eskader af in de 
dichtsbijzijnde haven t.o.v. Parijs.  
 

 

Hr.Ms. Tromp 

Voorafgaand aan dit bezoek waren er 2 dagenlang presentatiedagen gehouden door de 
Nederlandse bedrijven zoals NEVESBU, Van Rietschoten & Houwens etc. bij de Ambassade en  
op vrijdag kon door belangstellenden een bezoek worden gebracht aan Hr.Ms. Tromp in Rouen. 
Deels vervoer per bus, maar de “kopstukken” werden per auto naar Rouen gebracht.  Zo 
leverde ik de kolonels b.d.13 Langenberg, Bos en Van Duynhoven af. Wachten.....wachten in het 
korporaalsverlijf, enkele bekenden ontmoet (Cees Bruggeman en Ben Verhagen) en afspraken 
gemaakt voor de volgende dagen. Ik had een aantal collegae bij mij thuis uitgenodigd voor het 
weekend en dus ging ik op zaterdagmorgen wéér op pad naar Rouen om hen op te halen. 
Zaterdagmiddag een rondje omgeving en ’s avonds een klein feestje gebouwd met de buren 
erbij.  

Zondagmorgen rondje in Parijs en ’s middags (incl. de buren) met 3 auto’s vol gas naar Rouen. 
Daar aangekomen eerst een rondje door de stad gemaakt en op een terrasje hoorde ik Cees 
Bruggeman zeggen: “het is net kokend lood wat door mijn slokdarm gaat”. Mijn buurman had 
hem een alcoholische versnapering uit de streek aangeboden.  

Toen mijn buurman een dikke sigaar opstak in het korporaalsverblijf, ging het hek van de dam. 
Waar ze allemaal vandaan kwamen weet ik niet, maar in een mum van tijd werd hij zowat 
bedolven onder dozenvol sigaren. Zijn dag kon niet meer stuk en hij heeft het nog vaak over die 
vrijgevigheid gehad! 

                                                           
13

 Buiten dienst, m.a.w. gepensioneerd 
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BEZOEK REDAKTIE “ALLE HENS” 

Het bezoek begon eigenlijk heel onzeker; de fotograaf (Jan Zwijnenburg) had die ochtend nog in 
de voorste linie’s gelegen om foto’s te maken van de ontzetting van de gijzelaars bij de 
treinkaping in De Punt. Laat in de middag zaten hij en Peter Steenmeijer alweer in Parijs. Het 
was de bedoeling om in 2 weken het werken en leven van de leden van het Nederlands 
Marinedetachement Frankrijk te belichten in een uitgave van het maandblad “Alle Hens”. 

Het programma was vantevoren vastgesteld en de Voorlichting van de Marine Nationale had 
z’n uiterste best gedaan om er iets moois van te maken en tot in de puntjes verder te regelen. 

De eerste dagen waren gereserveerd voor het bezoeken van o.a. Frans Film- en Fotomuseum te 
Parijs en een bezoek aan het detachement CIGMA, kortom aan bijna alle militaire objekten in 
de omgeving van Parijs. 

Op zaterdagmorgen werden zij beiden overgevlogen met een militair toestel naar Lorient. Daar 
lag Hr.Ms. Dolfin – callibreren – en hadden zij op zondagmorgen een interview met diverse 
bemanningsleden.  

Op zondagmiddag werden ze wederom overgevlogen naar Brest en ondergebracht in een 
keurig hotel (geregeld door de Marine Nationale), waar ik mij op maandagmiddag bij hen 
voegde. 

Dinsdagmorgen stond er een dienstauto met chauffeur voor het hotel en werden wij verwacht 
bij een Voorlichtingsofficier van het Arsenal de Brest. Daar werd het verdere programma voor 
de komende dagen aan ons voorgelegd en werden aan de fotograaf enkele restricties opgelegd. 
Niet alles mocht worden gefotografeerd en dus moesten de fotorolletjes bij hem worden 
ingeleverd als wij het Arsenal verlieten. De foto’s werden ontwikkeld en door hem eerst 
bekeken en de ontoelaatbare werden vernietigd. Het Arsenal is immens groot, maar ......alles 
per dienstauto. Zelfs tot de “zeer geheime” opslagplaats TARTAR-raketten van de Nederlandse 
en Duitse marine werden we toegelaten, maar daar mochten uiteraard geen foto’s worden 
genomen.   Nou heeft een professionele Hasselblatt-camera verwisselbare cassettes, dus........  
Laat in de middag werden we weer bij het hotel afgezet en kon het “dagboek” bijgewerkt 
worden.  En ’s avonds????.....wat dacht U..........de wal op!    

De volgende dag werden nog wat 
“bezienswaardigheden” op het Arsenal 
getoond en ter afsluiting kregen we een 
rondvaart door de haven aangeboden met 
het jacht van de Direkteur Arsenal de 
Brest. Meer belangrijkere personen waren 
ons al voorgegaan, getuige de koperen 
naamplaatjes van o.a. Charles de Gaulle, 
J.F. Kennedy en Gerald Ford.  
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Na een zeer geslaagd, maar vermoeiend bezoek aan Brest werden we overgevlogen naar 
Lorient. Ook daar was een hotel voor ons gereserveerd. Vroeg in de avond werd ik door de 
receptie opgebeld, omdat er iemand op mij stond te wachten. ???????????????????? Daar 
stond de MARAT en die had een verrassing meegenomen. Daarvoor was hij per eigen auto naar 
Lorient gereden om persoonlijk de bevordering tot SMJRSDF14 aan Jan Zwijnenburg mede te 
delen. Om dat te vieren had hij vooraf een tafel van 4 gereserveerd in een plaatselijk restaurant 
en kregen daar heerlijke dingen voorgeschoteld. Of het nou het eten óf de wijn was; Jan keerde 
terug naar het hotel. Wij haalden nog een “afzakkertje”.  

De volgende ochtend werd de École Militaire des Fusiliers Marins bezocht, dé school waar de 
Franse mariniers opgeleid werden. Na een uiteenzetting door de commandant stond een 
peloton mariniers aangetreden om ons o.a. de diverse te nemen hindernissen te laten zien. 

De door de commandant aangeboden lunch werd resp. In de longroom en onderofficiersverblijf 
genuttigd. Het eerste wat mij bij binnenkomst opviel was een grote foto van sergeant der 
mariniers Patrick (Patje) Kessel. Verklaring: hij gaf als “mountain leader” aan de franse 
mariniers bergtraining in de Franse Alpen en dit tot blijkbaar tot volle teveredenheid. De lunch 
duurde hééél er lang en menige fles wijn kwam op tafel.  

Laat in de middag werden Steenmeijer en Zwijnenburg overgevlogen naar het militaire 
vliegveld Le Bourget om van daaruit naar Nederland te vertrekken. De MARAT en ik reden per 
auto terug naar Parijs. 

In de loop van het jaar 1977 zouden nog een paar bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. 

VOETBALWEDSTRIJD  

De beide militaire attaché’s (KM, KL/klu) werden uitgenodigd voor een voetbalwedstrijd tussen 
het Nederlandse en Franse militaire voetbalteam in Châteauroux  in het kader van de 
voorronden voor het Militaire WK voetbal. Nou wilde het toeval dat beide attaché’s niet 
voetbalminded waren, dus..................mijn collega (Douglas Roest) en ikzelf werden erheen 
gedirigeerd. Omdat het een tamelijke afstand was, had de secretaresse voor ons beiden een 
hotelkamer gereserveerd, ongeveer halverwege de route. 

De verzorger van het Militair elftal (mijn vroegere collega en achterbuurman Jan Vissers) had al 
wat geregeld voor ná de westrijd. 

De begeleider (een luitenant-kolonel der mariniers) was wát verbaasd toen hij een sergeant en 
een korporaal moest begeleiden naar de Eretribune, i.p.v. 2 kolonels. Wíj hadden in elk geval 
een zeer goede zitplaats tussen alle met veel goud behangen hoge franse militairen. Ná de 
wedstrijd - die jammergenoeg verloren ging – moesten wij bij de “artiestenuitgang” op de 
spelersbus wachten en werden we op een kazerne afgezet voor het gebruikelijke koud buffet. 
Gelegenheid genoeg om na te kaarten met o.a. Jan Zwartkruis, Ernie (rood konijn) Brandts, 
Michel Hidalgo (trainer franse elftal) en Michel Platini, Dominique Rocheteau etc.  

                                                           
14

 Sergeant-majoor van speciale diensten fotograaf 
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GEVAL VAN SPIONNAGE? 

Tijdens de middagpauze werd hulp ingeroepen door de balie van het Consulaat.  

Er stond een “geheimzinnige” man achter een pilaar verscholen in de hal van het Consulaat, 
nadat hij eerst een verhaal aan de lokettiste die daar niet mee uit de voeten kon. U kent die 
figuren wel.....klein, gezet, gleufhoed en zonnebril. De man had haar gestempelde papieren 
laten zien (in het Arabisch geschreven) en zij had begrepen dat deze man die papieren had 
gevonden nadat deze door een Syrische Ambassade-auto waren verloren na een aanrijding. We 
hebben de man stiekem staan observeren en het leek ons duidelijk dat hij zich niet op z’n 
gemak voelde.  Wat te doen in zo’n geval? 

De Defensie-attaché (tevens marine-attaché) onderbrak er thuis z’n lunch voor en nadat hij op 
de Ambassade gearriveerd was heb ik de man naar zijn bureau kamer gebracht en ben daar als 
een soort bewaking bij blijven staan. (de man was gelukkig nog kleiner dan ikzelf en véél ouder). 
Hij stelde zich voor als een Duitser die al jaren in Parijs woonde en haalde ondertussen de 
bewuste papieren uit een tas. De stempels, kwaliteit papier etc. leken echt, maar het geschrift 
was voor ons beiden niet te lezen en een vertaler is tijdens de middagpauze niet zogauw te 
vinden. Terloops kondigde hij aan dat hij er wél geld voor wilde hebben. In eerste instantie 
vroeg hij 30.000 franse frans, maar dat zwakte al gauw af tot 10.000 franse francs (ongeveer 
4500 gulden). Afgesproken werd dat het geld en de papieren die avond om 18.00u uitgewisseld 
zouden worden op het grote plein t.o.v. de Eifeltoren, Grand Trocadéro. 

De ingeschakelde Parijse politie had aan een persoonsbeschrijving van de man al voldoende; 
het was een bekende van hen en een notoire oplichter. Er zouden agenten in burger klaar staan 
op de afgesproken plek en vervolgens ingrijpen.  Nog vóór hij één woord kon uitbrengen was hij 
al in de boeien geslagen en werd hij afgevoerd, ons achterlatend met een verwijtende blik. 

 

HERDENKINGSPLECHTIGHEID LANDING NORMANDIë 

Op 6 juni was de jaarlijkse Herdenking van de Landing in Normandië gepland in de Engelse 
sector, vlakbij Caen.  Omdat dit hele ceremonieel al om 09.00u begint, was er een hotel 
gereserveerd voor ons in Caen. Toen wij die avond afzakten naar de hotelbar voor een drankje, 
kwamen we terecht bij een heel erg gezellig gezelschap van zo’n 20 man. Het bleken Engelse 
oud-strijders te zijn. Gelukkig dat ik geen Calvados lust; de kolonel wél en dat kon je ’s morgens 
nóg aan hem zien. 
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Elke auto kreeg een nummer toegewezen en daarna was het opstellen volgens die nummering. 
Vervolgens werd er in een sneltreinvaart, door kleine dorpjes, van het ene 
herdenkingsmonument naar het andere gereden, krans leggen met toespraak door één van de 
ambassadeurs. ’s Middags lunch gebruiken in een grote tent ergens in een klein dorpje (1 voor 
de genodigden en 1 voor de chauffeurs) en dan weer verder “racen” tot 16.00u. Jammergenoeg 
een verregende, maar erg vermoeiende dag. 

Fête de Mer in Le Tréport                                        

                                        

Dit is een herdenking voor alle slachtoffers die door de zee om het leven zijn gekomen en wordt 
op diverse plaatsen aan de Franse kust gehouden. Vanaf een schip/boot worden 
bloemenkransen in het water gegooid. Tegenwoordig (2010) heeft deze Herdenking blijkbaar 
een andere betekenis en is het een dorpsfeest geworden met dans en muziek. Le Tréport is een 
vissersdorpje in de buurt van Dieppe. 

Door de Marine Nationale was gevraagd of er een Nederlands oorlogsschip bij deze herdenking 
aanwezig kon zijn en gezien de geringe afmetingen van de zeesluizen werd een squadron v an 3 

ondiepwatermijnenvegers gestuurd o.l.v. LTZ 1 Siem 
Vreeken. 

De marine-attaché zou in het weekend aanwezig zijn, 
maar door privé-omstandigheden werd het mijn taak 
om de commandant bij te staan als tolk. 

Onderweg hoorde ik van de secretaresse dat de 
hotelaccomodatie al vergeven was en dat er nergens 
meer plaats was in een hotel en ook niet in de wijde 
omgeving – zodat ik de nacht in mijn auto moest 
doorbrengen (met gezin). 
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De auto geparkeerd op een stille plaats nabij een steiger, wat achteraf toch niet zo’n stille 
plaats bleek te zijn. De gehele nacht stond een circuspaard zijn dagelijkse oefeningen blijkbaar 
voor te bereiden, want van slapen kwam niet veel.  

Bij aankomst in Le Tréport had ik mij al aan boord gemeld bij de commandant, maar hij stond 
mij ’s morgens toch wel wat zenuwachtig aan de valreep op te wachten, want Hr.Ms. Lacomblé 
was uitverkoren als leading ship, d.w.z. alle hoge dorpsfunctionarissen kwamen bij hem aan 
boord, maar ook een 20-tal dorpsbewoners. 

Nadat mijn gezin en ik een korte “onderhoudsbeurt” aan boord hadden kunnen doen omdat er 
geen bemanning aan boord was, kwamen de eerste genodigden al aan boord. Kort daarop 
kwamen de bemanningen terug van een “mars door de stelling” en kon alles beginnen.  

De commandant kwijtte zich uitstekend van zijn taak als gastheer en ik begon me al af te vragen 
waarom ik erbij moest zijn. Totdat een priester wat uitleg ging geven over het te volgen 
ceremonieel;  die uitleg in de franse taal werd toch een beetje moeilijk. 

Na het ceremonieel – en dat hoorde ik later – was het nog heel gezellig geweest in het dorp en 
kon je één van de commandanten en de plaatselijke Commissaris van Politie tegenkomen die 
elkaars onderscheidingen droegen.  

 

 

            

            

                                                           

Zoals u kunt zien, een prachtig vissersdorpje aan de NW-kust van Frankrijk. 
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Hierboven heb ik getracht een beetje de abnormale werkzaamheden – althans de 
werkzaamheden die niet veel met m’n vak te maken hadden – weer te geven.  

Natuurlijk maak je ook vervelende, maar soms ook lachwekkende gebeurtenissen mee. Ik zal 
proberen hieronder wat voorbeelden weer te geven. 

Op een dag kreeg ik vreselijke rugpijn waardoor ik mij nauwelijks kon bewegen. De huisarts 
stelde de diagnose dat het een verschoven rugwervel was en dat voorlopig een behandeling 
door een therapeut (25 keer) wel voldoende zou zijn. Omdat dit een nogal kostbare 
aangelegenheid dreigde te worden, moest per bericht Den Haag gewaarschuwd worden om 
een garantie te krijgen. 

Groot was de verbazing dat Den Haag mij liet weten dat ik mij moest melden bij de nederlandse 
militaire arts in Fontainebleau. Nou moet u weten dat daar sinds minstens 15 jaar helemaal 
geen nederlandse militaire arts meer was. Maar inderdaad, het stond nog steeds in de circulaire 
voor de zeemacht (ik dacht CZ 1997). Een boos telefoontje van een zeer verontwaardigde 
MARAT bleken ineens “wonderen” te doen. Het voorschrift werd daarna schielijk veranderd.  

-.-.-.-.-.-.- 

Een KLTZA15, die een proefschrift aan het schrijven was, had “uitgevonden” dat er in de boog 
van de Arc de Triomphe de naam van Admiraal Verheul  vermeld stond. Deze admiraal had 
gediend onder Napoleon Bonaparte en is volgens harnekkige berichten de biologische vader 
van Louis Napoleon, de 3e zoon van de koning en koningin van Nederland, i.c. Lodewijk 
Napoleon en Hortense de Beauharnais.  

Voor de geschiedschrijving van Nederland een dusdanig belangrijk gegeven dat een stelling van 
9 meter hoog moest worden ingehuurd zodat er een foto van admiraal Verheul’s naam 
gemaakt kon worden. 

-.-.-.-.-.-.- 

Regelmatig kwamen er verzoeken binnen - via de Ambassadesecretaris – van het Koninklijk 
Huis. Dit betrof dan meestal typisch franse artikelen die in Parijs aangekocht werden. 

In een aantal gevallen werden mijn collega en ik erop uitgestuurd. We voelden ons dan wél een 
soort boodschappenjongens, maar het was ook weleens gezellig om in de tijd van de baas in 
Parijs te winkelen. 

Zo kocht Koningin Beatrix haar bruine suiker in Parijs en Prins Bernhard stuurde een etiket van 
het merk en soort champagne dat hij graag dronk. Hij stuurde eens een etiket wat volgens de 
wijn- en champagnehandelaar Nicolas (toendertijd de grootste van Frankrijk) oud was en bood 
aan om eenzelfde champagne te sturen die per omgaande teruggestuurd werd, want die moest 
hij niet hebben omdat er niet dátzelfde etiket opzat waar hij naar gevraagd had. 
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Door de MARAT kreeg ik eens een pakketje in mijn handen geduwd met de vraag of ik dat naar 
de Douane wilde brengen in Roissy-en-France (140km vv). De inhoud was “une gaine” voor een 
Prinses. Ik kende dat woord niet, maar toen ik de inhoud op een formulier moest schrijven, 
begon de douanier te lachen. Ik begreep er nog steeds niets van, totdat ik op het bureau dat 
woord ging opzoeken in het woordenboek: een garratelgordel. 

-.-.-.-.-.-.- 

Niet zelden dachten bepaalde kopstukken in Den Haag dat wij ook een reisbureau waren. Als 
het voor dienstzaken was, dan reserveerden wij weleens een hotelletje. Maar het  
merkwaardigste verzoek kwam via de ajudant van de toenmalige BDZ16, VADM Veldkamp. De 
admiraal ging op vakantie in het zuiden van Frankrijk en of wij ergens langs de Route du Soleil 
voor hem en z’n gezin maar een hotel wilden reserveren.  Een telefoontje naar het ministerie 
van een verontwaardigde MARAT met de vraag of ze daar in Den Haag dachten dat wij een 
reisbureau waren, was al afdoende. Dat soort verzoeken kregen we voortaan niet meer. 

-.-.-.-.-.-.- 

Ik had dat laatste jaar in Frankrijk al duizenden kilometers gereden met de auto van de MARAT, 
maar gedurende de laatste week kreeg ik de rekening alsnog gepresenteerd. De MARAT was 
met echtgenote uitgenodigd voor een receptie t.g.v. het afscheid van de Franse BDZ. Voor mij 
een mooie gelegenheid om mijn aflosser (Fred Nooteboom) te laten zien wat je taak als 
“chauffeur” was. Je krijgt een nummer en dan wordt je naar een “parkeerplaats” gedirigeerd. 
Aan het eind van het feest wordt jouw nummer omgeroepen en kun je voorrijden. 

We hadden de auto opgehaald uit de onderaardse parkeergarage van het appartement en daar 
begon de ellende al. Ik reed het trottoir af en er schampte mij een auto die ik niet had zien 
aankomen. Aan de Peugeot geen schade, maar de tegenpartij had een kapotte koplamp. Wij 
hadden haast en voor een biljet van 100 franse francs ging de tegenpartij gelukkig meteen 
akkoord.  Nadat we het echtpaar op de binnenplaats van de Franse Marinestaf hadden afgezet, 
werden wij naar één van de ronde stoepen op de Place de la Concorde (nabij de fontein) 
gedirigeerd die als parkeerplaats dienst deden. Nou zijn die stoepranden nogal hoog (30-35cm) 
en dus werden er houten blokken voor de wielen gelegd. Volgens de franse matroos lagen ze 
goed; behalve één dan, want die schoot onder de auto vandaan zodat met een klap de spoiler 
op de stoeprand terechtkwam.  Quasi nonchalant liepen we om de auto heen om te zien of er 
verdere schade was opgelopen en tot onze schrik liep er een straaltje water onder de auto 
vandaan. De schade viel al met al nog mee, niet de radiator lekte maar het waterreservoirtje 
voor de ruitensproeier. De schade was de volgende dag al hersteld. 

-.-.-.-.-.-.- 

Al met al kan ik gerust stellen dat ik (en gezin) een voortreffelijke tijd in Frankrijk hebben 
meegemaakt. 
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