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IN BEELD

V
oordat ik bij de Koninklijke Marine ben gestart, 
heb ik rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens mijn 
minor ben ik een half jaar op uitwisseling naar 

de University of New South Wales in Sydney, Australië 
gegaan. Uiteindelijk sloot ik mijn studententijd af aan 
de Erasmus Universiteit met de Master Maritime and 
Transport Law. Eigenlijk ben ik per toeval bij de marine 
terecht gekomen. Tijdens een carrièrevoorlichtingsdag 
kwam een advocaat een presentatie geven over haar 
werk. Echter, zij was haar carrière begonnen bij de 
Koninklijke Marine (weliswaar als officier zeedienst). Toen 
zij over haar tijd bij de marine had verteld, was ik eigenlijk 
al verkocht. Dit komt waarschijnlijk mede door de talloze 

bezoeken die ik aan de Wereldhavendagen bracht als 
kind. Diezelfde avond heb ik gesolliciteerd en zo’n vier 
maanden later begon mijn opleiding op het Koninklijk 
Instituut voor de Marine (KIM). Hier volgde ik de korte 
officiersopleiding Logistieke Dienst. De tijd op het KIM 
was, ondanks dat het grotendeels overschaduwd werd 
door de pandemie, een tijd om niet snel te vergeten. 
Naast dat het een goede manier was om snel kennis te 
vergaren over het bedrijf, heb ik ook nog een jaar in de 
senaat gezeten. Een leuke ervaring. Vervolgens heb ik 
mijn praktische bedrijfsintroductie (PBI) gedaan bij de 
Surface and Assault Training Group. Hierover heeft mijn 
PBI-collega Kenneth Lelieveld al een en ander geschreven 
in het Marineblad van november 2021.
Richting het einde van de PBI was het mogelijk om voor-
keuren op te geven voor de eerste functie. Het was een 
mix tussen varende functies, operationele functies bij het 
Korps Mariniers en een aantal walfuncties. Omdat mijn 
PBI plaatsvond bij het korps, lag het voor de hand om 
daar mijn voorkeur naar uit te laten gaan. Aangezien het 
varen mij ook wel trok, kwam de functie HLD KBW ook 
op het voorkeurslijstje. Na een gesprek met het korps-
hoofd was ik erg enthousiast geworden over een functie 
als HLD op een KBW-eenheid. Erg blij was ik toen ik 
hoorde dat ik HLD werd op Zr.Ms. Mercuur.
De Mercuur is het oudste stalen schip van de marine. 
Ondanks haar leeftijd – zij wordt dit jaar 35 jaar oud – is 
het goed leven en werken op het schip. Ondanks dat het 

LTZ 2 (LD) mr. B. (Bradley) Malais is geplaatst 
als Hoofd Logistieke Dienst aan boord van het 
torpedowerkschip Zr.Ms. Mercuur. In de rubriek 
IN BEELD schetst LTZ Malais, oorspronkelijk uit 
Schiedam, als jonge officier Logistieke Dienst een 
beeld van zijn werkzaamheden aan boord en legt 
uit wat het takenpakket van het schip inhoudt in 
haar ondersteuning van de Onderzeedienst.  
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de mijnenjagers. Zo kon ik veel overnemen uit de door 
hen opgemaakte functiebeschrijving. Al met al heeft dit 
uiteindelijk geleid tot een uiteenlopend takenpakket. Dit 
takenpakket omvat onder andere het zijn van divisiechef 
LD, hoofd medische actie dienst (HMAD) in de NBCD-
organisatie, juridisch adviseur van de commandant, public 
affairs officer en toko- en voedingsofficier. Verder ben 
ik verantwoordelijk voor allerlei administratieve zaken 
en het adviseren daarover aan de bemanning, het doen 

van logistieke aanvragen in 
het buitenland, deelname in 
het Hazard Analysis Critical 
Control Point-team (HACCP), 
deelname in het management-
team en voorts allerlei minder 
voorkomende taken. Zo heb 

ik samen met het LDV-team de commando-overdracht 
ceremonie georganiseerd. 

Naast deze ‘echte LD-taken’ heb ik onlangs ook de 
Helikopter Indoctrinatiecursus V gedaan. Hierdoor kan 
ik nu optreden als OBL aan dek bij vertical replenish-
ment. Daarnaast was ik afgelopen najaar tijdens de reis 
in de Middellandse Zee vaak op de brug te vinden om 
buitenlandse eenheden of andere zaken te fotograferen. 
Ondanks de hoeveelheid aan taken is er nog steeds vol-
doende tijd voor nevenfuncties. Zo heb ik me verkiesbaar 
gesteld voor de medezeggenschapscommissie en help ik 
bij de voorbereidingen voor de deelname aan de Nijmeeg-
se Vierdaagse door het onderzeedienstdetachement.
Op dit moment zit ik ongeveer acht maanden aan boord 
van de Mercuur. Een plaatsing waar ik het enorm naar 
mijn zin heb. Enerzijds komt dat omdat ik als LTZ2 (LD) 
veel verantwoordelijkheden heb gekregen die je op grote 
bovenwatereenheden (GBW) pas veel later krijgt (ware 
het niet dat alles wat kleiner in schaal is op de Mercuur) 
en anderzijds door de goede en gezellige sfeer aan boord. 
Daarnaast heb ik al twee mooie reizen mee mogen ma-
ken (naar de Middellandse Zee en Noorwegen) en staat 
er nog veel moois op de planning. Dat dit werkschip niet 
zo stabiel op de golven ligt neem ik met alle liefde op de 
koop toe.

Zr.Ms. Mercuur (eigen collectie)

schip van buiten eruit ziet als een oorlogsschip, heeft het 
van binnen meer weg van een koninklijk jacht. Zo bestaat 
het schip eigenlijk maar uit één compartiment. Daarnaast 
is alles erg ruim opgezet, zo hoef je nergens op te letten 
dat je je hoofd stoot. Het schip is de enige van haar klasse 
en ontworpen om de onderzeeboten te ondersteunen. De 
Mercuur is zodoende het enige bovenwaterschip van de 
Onderzeedienst. De specialiteit van het schip is het ‘op-
pikken’ van oefentorpedo’s. Het schip is speciaal uitgerust 
om Mk 48-(oefen)torpedo’s 
aan boord te halen, te ver-
werken en op te slaan. Verder 
beschikt de Mercuur over 
ongeveer vijftien extra bedden 
en een stafruimte. Hierdoor 
kan zij optreden als stafschip. 
Dit doet zij vaak tijdens reizen met de mijnendienst, zo 
ook komende zomer tijdens de adelborstenkruisreis. 
Aangezien het schip voornamelijk de Onderzeedienst 
ondersteunt tijdens het opwerken en oefenen, beschikt 
de Mercuur niet over uitgebreide bewapening. Wellicht is 
het grootste wapen van dit schip de gezamenlijke bar aan 
boord. Bij de marine ken ik geen ander schip met een bar 
waarbij je je waant in een echt bruin café. In de buiten-
landse havens komt de gehele bemanning daar dan ook 
samen en om die reden hangt er een groot saamhorig-
heidsgevoel aan boord. 

Voordat ik aan boord van het torpedowerkschip op func-
tie kwam, eind juni 2021, bestond de functie van HLD 
niet. Voorheen waren mijn taken belegd bij de Oudste 
Officier. Aangezien de Oudste Officier zich ook met an-
dere taken bezig moet houden, zoals de brug, personeel, 
veiligheid en milieu is dit een erg drukke baan. Omdat er 
weinig varende startfuncties zijn voor officieren-LD, is het 
een mooie oplossing om deze te creëren door een HLD op 
KBW-eenheden te zetten. Aangezien voorheen LD-taken 
verspreid waren over de Oudste Officier en de schipper/
CDE, was het aan het begin even puzzelen met wat het 
HLD wel en niet zou gaan doen. Eigenlijk ben ik daar de 
eerste paar maanden voornamelijk mee bezig geweest. 
Hierbij hielp het wel dat er al drie andere HLD’s waren op 

‘Ik heb als LTZ2 veel 
verantwoordelijkheden gekregen  

die je op grote bovenwatereenheden  
pas veel later krijgt’


