
LDN 9 DONDERDAG 1 FEBRUARI 2018

Algemeen 9

Binnenland

Vorig jaar was het echtpaar Maar-
sen op uitnodiging van het Karel
Doormanfonds bij de plechtige
herdenking van 75 jaar Slag in de
Javazee in Soerabaja. Oud-marine-
man Maarsen heeft zijn vader
nooit gekend. Toen Gerard in Den
Helder geboren werd, was vader al
voor de zeemacht naar Nederlands-
Indië gevaren. Doordat de Japan-
ners in de Oost een oorlog begon-
nen, keerde korporaal-stoker W.
Maarsen nimmer weer. In het kiel-
zog van commandant Karel Door-
man trok de kruiser Java op 27
februari 1942 ten strijde en ging op
de Javazee ten onder door Japanse
granaten.
,,We vonden het heel mooi om in
februari 2017 bij het Doorman-
monument te zijn en de uitgehakte
naam van mijn vader te kunnen
aanraken”, vertelt Gerard. ,,Dichter
bij hem ben ik nooit geweest.”
Maarsen legde er die dag een
bloemstuk namens de 96-jarige
Gré Prent-Heins uit Den Helder
die haar broer Harm in de Javazee
verloor. ,,Ik ben meneer Maarsen
daar heel dankbaar voor”, zei me-
vrouw Prent-Heins onlangs tijdens
een bezoek aan de herdenkingska-
pel voor de Slag in de Javazee die
in het Marinemuseum is ingericht.

Massagraf
Gerard Maarsen gaat in gedachten
terug naar die emotionele dag bij
het Doorman-monument in Soera-
baja, bijna een jaar geleden: ,,Toen
wisten we natuurlijk al wel dat de
wrakken gestolen waren. Maar om
dan nu – een jaar later – te moeten
horen dat het zeemansgraf van
mijn vader en bijna duizend ande-
ren zodanig geschonden is dat de
stoffelijke resten in een massagraf
bij een vuilnisbelt liggen… Onge-
looflijk vind ik dat. Ik heb er geen
woorden voor.”
Zijn vrouw Jannie haalt twee brie-
ven tevoorschijn die vice-admiraal
Rob Kramer de afgelopen weken
aan de nabestaanden heeft ge-
stuurd. Eerst een brief met het
verhaal van het onderzoek van
Indonesië dat geen concrete infor-
matie had opgeleverd. Vorige week
publiceerde een Indonesisch
nieuwsmedium dat de autoriteiten
wel degelijk van de grafroof wis-
ten. Nederlandse kranten namen
het nieuws over en Defensie kon-
digde direct nader onderzoek aan.

Die koerswijziging leidde tot een
nieuw schrijven van Kramer.
,,Hier lees maar”, zegt Gerard
Maarsen terwijl hij de verslaggever
de correspondentie geeft. Op 25
januari schrijft admiraal Kramer:
‘De berichtgeving riep ook bij mij
vragen en begrijpelijke emoties op.
Met name de berichten over om-
gang met stoffelijke overschotten
zijn uitermate pijnlijk’, stelt de
marinecommandant die aankon-
digt dat nieuw onderzoek zal vol-
gen. 
Ook zal gewerkt worden aan het
veiligstellen van overschotten.
Kramer: ‘Alle gesneuvelde militai-
ren verdienen een respectvolle
laatste rustplaats. Het kabinet zet
zich hier voor in en - binnen mijn
vermogen - doe ik dat ook’, aldus
Kramer.

Verplicht
Voorzitter Jacques Brandt van het
Karel Doormanfonds wil dat het

onderzoek snel wordt heropend en
dat de identiteit van de stoffelijke
resten wordt veiliggesteld: ,,Alleen
op deze manier kan de onzeker-
heid bij nabestaanden worden
weggenomen”, zegt de schout-bij-
nacht b.d. Hij krijgt bijval van
voorzitter Marc de Natris van mari-
nebelangenvereniging KVMO. De
Natris: ,,Ik vind dat het kabinet er
alles aan moet doen om ervoor
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Den Helder ✱ ,,Ik vind het ten
hemel schreiend wat er met de stof-
felijke resten van mijn vader is ge-
beurd”, zegt Gerard Maarsen (79) uit
Julianadorp. ,,Mijn vader is ten on-
der gegaan in de machinekamer van
Hr.Ms. Java. Het complete schip is
door metaaldieven gelicht en ge-
sloopt. Als ik lees dat de schedels en
botten uit de wrakdelen rolden, dan
draait mijn maag om. Dat is toch bij
de wilde beesten af?”
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zorg te dragen dat onze zeehelden,
nu hun oorlogsgraf schandelijk is
geschonden, alsnog waardig wor-
den begraven in een nieuw in te
richten oorlogsgraf. Het kabinet is
dit aan hen en hun nabestaanden
verplicht. De oorlogsgravenstich-
ting zou hier een belangrijke rol in
moeten vervullen.” 
Gerard Maarsen hoopt vurig dat
het ereveld waar hij vorig jaar was

de laatste rustplaats van zijn vader
wordt: ,,Als de slachtoffers van de
Slag in de Javazee herbegraven
worden, moet de Nederlandse
overheid nabestaanden in de gele-
genheid stellen er op kosten van de
staat bij aanwezig te zijn. Dat is
wel het minste dat de regering
terug kan doen voor het vele leed
dat dit drama heeft aangericht”,
besluit hij.

Nabestaanden
slachtoffers van
Slag in Javazee

Dat meldt woordvoerder Karen Loos
van het commando zeestrijdkrach-
ten. Een lid van de Tweede Kamer

kan wel reservist zijn, maar niet als
zodanig in werkelijke dienst. Dat is
in strijd met de Wet Incompatibili-
teiten Staten-Generaal en Europees
Parlement. Aanstellen kan wel,
maar trainen oefenen kan niet. Om
een militaire functie te kunnen uit-
oefenen moet de voormalige minis-
ter van defensie de Eerste Militair
Maritieme Vorming doorlopen. 
Karen Loos legt uit: „In de rang van

kapitein-luitenant ter zee speciale
diensten kan mevrouw Hennis bij-
voorbeeld worden ingezet als staf-
functionaris van de Netherlands Ma-
ritime Force tijdens gereedstellings-
oefeningen. Defensie streeft naar
een reservistenbestand dat breed ge-
noeg is om piekbelastingen op te
vangen of om incidenteel gebruik te
kunnen maken van specialistische
kennis.’’ 

Hennis pas na verlaten Kamer militair
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Den Helder ✱ Jeanine Hennis-Plas-
schaert is reservist bij de Koninklij-
ke Marine, maar kan pas aan haar
militaire opleiding beginnen als zij
de Tweede Kamer verlaat als volks-
vertegenwoordiger.


