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Officier-Portier...
In het centrum van Den Haag kan het 's avonds best gezellig zijn;
als je daar echter op die tijd (wat tegenwoordig natuurlijk nooit
meer voorkomt, want na vastwerken lopen we allemaal in
pakean-civiel) nog in uniform rondliep, kun je voor alles en nog
wat worden aangezien en dat krijg je dan nog te hóren ook!
Een onzer collega's overkwam dit op een wijze, die de
Nederlandse puntigheid aardig illustreert, al was zijn tegenspeler
dan ook stevig in de lorum... Om kort te gaan, onze geachte
collega, kennelijk op weg naar een genoeglijk samenzijn in de
Sociëteit 'de Witte', nam des avonds, gehuld in avondbaadje, zijn
weg door de Lange Houtstraat naar het Plein. Bij het passeren
van de bekende 'Seven-Club' tolde daar een heerschap naar
buiten, wiens alcoholpromillage wellicht beter in procenten kon
worden uitgedrukt.
De heer stond even stil, wachtte tot zijn wereld even ophield met
dat verr... gedraai en, zijn ogen tot correct focus vernauwend, zag
hij inééns waar hij naar zocht!
Zich tot onze nietsvermoedende collega wendend, bood hij deze een riks aan en lalde hem
(mét kegel) vrolijk toe:
'Zag-zag ober - hik - ik bedoel portiér, v-v-vluit jij 'ns eventjes een ta-ta-tax automobiel voor me
aan!?'
Onze collega was kennelijk niet voor zo'n geintje in de stemming want hij blafte terug: 'Menéér,
ziet U niet dat U een marine-officier vóór U hebt!!?' Het dronken druppie was daarvan echter
geenszins onder de indruk, keek echter nog eens goed onze collega aan, sloeg hem daarna
vriendschappelijk op de schouder en lalde voort: 'V-V-verdomd zeg, je heb nog gelijk óók, maar
da' geef niks hoor, bestel jij dan maar een kruizzer!'
Bron: Marin(e)ade

“Witte Zee” sleept stuurloze “Algorab” naar huis
Door Kees de Haas

December 1930. Hartje winter op de Noordatlantische Oceaan. Zware stormen en torenhoge
zeeën belaagden het scheepvaartverkeer. Tal van schepen kwamen in moeilijkheden. Een
aantal kon in veiligheid worden gebracht dankzij L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst, die
gedurende de wintermaanden enkele bergingsstations rond het immense zeegebied onderhield.
Zo lag er zomer en winter een zeesleepboot te Queenstown, Ierland. Een andere boot was
gestationneerd te St. John’s op Newfoundland, vanaf september tot de tijd dat het oprukkende
ijs noodzaakte die haven te verlaten, waarna zij tot ongeveer mei werd overgeplaatst naar de
Azoren.
In september 1930 werd besloten ’ s winters een station te bezetten te La Coruna, NW-Spanje,
om van daaruit, in combinatie met Queenstown als uitvalsbasis, de scheepvaartroute door de
Golf van Biscaye en langs de Spaanse- en Portugese kusten te bestrijken. Nadat in La Coruna
de organisatie van de stationsdienst door een directeur van Smit was opgezet, vertrok de
zeesleper „Witte Zee” zaterdag 11 oktober 1930 uit Maassluis naar deze Spaanse haven en lag
daar vanaf 15 oktober „gereed voor alle diensten”.
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Van Nievelt, Goudriaan & Co's
Stoomvaart Mij., opgericht in 1905,
opende medio 1920 een lijndienst
van Rotterdam op de oostkust van
Zuid-Amerika. Het ss „Algorab"
(1922; 4938 brt; 11 kn.; 12 pass.)
behoorde tot een viertal schepen,
voor deze dienst besteld bij de
Deutsche Werft in Hamburg. Ze
overleefde WO-2, werd in 1951 naar
Griekenland verkocht en in 1952 in
Engeland gesloopt., Foto via D.
Pilkes.

De stationsboten moesten elk
moment kunnen uitvaren. De bemanning mocht niet aan land. De ketels waren voortdurend
onder stoom en de bunkervoorraad werd geregeld bijgevuld. Het draadloze station was dag en
nacht bezet, waartoe twee marconisten aan boord waren. Enkele sleepboten, zoals de „Witte
Zee” te La Coruna en de „Roode Zee” te St. John's, hadden duiker-22 materiaal aan boord,
alsmede stranddraden, „rocketpistols”, ber-gingspompen, brandblusmiddelen en materiaal voor
het voorlopig dichten van gaten, alles tevens bruikbaar voor het afslepen van gestrande
schepen. Het instandhouden van de bergingsstations was voor de rederij een kostbare zaak.
De enige verdiensten daaruit waren de eventuele hulplonen voor verleende assistentie. Het
stationeren gebeurde geheel voor risico van de rederij, zonder subsidie van assuradeuren of
scheepvaartmaatschappijen. Soms moesten de stationsboten weken tot maanden wachten
alvorens er iets viel te „verdienen”. Zo kwam de „Roode Zee” 8 oktober 1930 aan op haar
station St. John’s, maar kon pas 6 maart 1931 (dus vijf maanden later!) haar eerste
hulpverlening verrichten. Tussentijds was ze nog wel bij een paar Amerikaanse schepen in actie
geweest, maar die konden zonder haar hulp zelf een veilige haven bereiken.
De „Witte Zee” lag dus vanaf woensdag 15 oktober 1930 te La Coruna. Pas eind december kon
ze daadwerkelijk worden ingezet. Daarvoor was ze wel een paar maal uitgelopen, onder meer
naar het in dichte mist bij Peniche op de Portugese kust gestrande Engelse passagiersschip
„Highland Hope”
(Royal Mail Line; 1929; 14.129 brt) en naar het bij Bilbao aan de grond gelopen Franse ss
„Bougainville”, maar in beide gevallen voor de sleepboot zonder succes. Wel had ze nog het
Franse ss „Dunarera” met aanvaringsschade van Finisterre naar Bayonne kunnen begeleiden.
Nauwelijks was de „Witte Zee” maandag 29 december 1930 rond het middaguur binnen het
breekwater van La Coruna ten anker gekomen, na haar vergeefse uitstapje naar de gestrande
„Bougainville”, of de marconist (en trouwens ook zijn collega op de „Zwarte Zee” op station te
Queenstown) ving een deel op van een telegram dat het ss „Algorab” van Van Nievelt,
Goudriaan & Co’s Stoomvaart Mij. naar Rotterdam zond en waaruit kon worden afgeleid dat er
met het schip iets niet in orde was. Op de informele vraag „Wat mankeert U?” van de marconist
van de „Witte Zee” aan zijn collega op het vrachtschip werd geantwoord: „Stuurmachine
gebroken".
Het vrachtschip „Algorab” was 27 november 1930 met stukgoed en enkele passagiers uit
Buenos Aires naar Rotterdam vertrokken. Na in een Braziliaanse haven nog 12.000 balen koffie
te hebben bij geladen, werd koers gezet naar Las Palmas om te bunkeren. Dinsdag 24
december voer het schip vandaar weer verder voor de laatste reis-étappe, met de bedoeling
vóór Oudejaarsavond thuis te zijn.
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De „Witte Zee" kwam
in 1914 in dienst,
gebouwd door J. & K.
Smit te Kinderdijk (465
brt; 1200 ipk;
bemanning 16
koppen). Ze was de
laatste zeesleper
besteld door L. Smit &
Co's Sleepdienst vóór
de fusie met de
Internationale
Sleepdienst Mij. in mei
1923. Op 12 november
1940 gestrand in de
Ierse Zee bij Overton
Mere (Wales) en
verloren gegaan.
Bemanning en
scheepspapieren
konden worden gered.
Alle persoonlijke
documenten gingen
verloren, behalve een
drietal paspoorten. Foto Nationaal Sleepvaartmuseum Maassluis.

Maar het liep anders. Na Las Palmas verslechterde het weer en bij het naderen van de Golf van
Biscaye stond er een zware storm, die in de nacht van 28 op 29 december zelfs ontaardde in
een orkaan. De „Algorab” kreeg het behoorlijk moeilijk, ze stampte en slingerde en nam
regelmatig zware stortzeeën over. Tegen de middag van 29 december bemerkte men dat het
schip niet meer naar het roer luisterde. De stuurmachine bleek defect en niet snel te repareren.
Snel werd nog een noodstuurgerei in elkaar geknutseld. maar dit werd niet gebruikt, evenmin
als het handstuur-gerei, omdat de kapitein bang was dat ook die beide voorzieningen zouden
breken. De „Algorab” lag intussen dwarszees, met gestopte machine, machteloos in de woeste,
torenhoge golven. Regelmatig werd olie gestort om het overkomen van gevaarlijke brekers
tegen te gaan. Maar het schip verkeerde in een hachelijke positie en de kapitein liet dan ook
sleepboothulp inroepen.
Maandagmiddag 29 december kwam om 14.50 uur op de „Algorab" het volgende telegram
binnen: „Nederlandse sleepboot „Witte Zee” ligt te Uwer assistentie gereed te La Coruna;
verzoeke beleefd ons te willen roepen als U onze hulp nodig heeft; vertrekken dan onmiddellijk;
kapitein". Kort hierop hoorde men op de „Witte Zee” dat ook de Bugsiersleepboten „Max Berendt” en „Atlas” vanuit hun station hun diensten aanboden. Dit dreigende „Duitse gevaar" was
voor de Nederlanders aanleiding de knoop door te hakken. Besloten werd op eigen risico naar
het in nood verkerende vrachtschip te vertrekken. Om 18.40 uur was de sleepboot in zee en
flitste het naar de „Algorab”: „Witte Zee” verliet La Coruna; stoomende full speed naar Uwe
Positie, indien assistentie noodig is sein s.v.p.; kapitein”. Buiten gekomen ondervond de
sleepboot, aldus het journaal, dat er een WZW-stomi stond, windkracht 8, met een zeer zware
zee met regenbuien. De „Witte Zee” slingerde en stampte hevig, nam veel water over, maar kon
toch volle kracht blijven lopen, bij een snelheid van 10 mijl. Kapitein en stuurman bleven onder
deze weersomstandigheden beiden voortdurend op de brug. Van tijd tot tijd werd olie gestort
om de zeeën wat te breken.
Dinsdag 30 december bleef de storm aanhouden. De sleepboot was intussen telegrafisch door
de „Algorab" geaccepteerd. Overlegd werd hoe de beste sleepverbinding zou kunnen worden
gemaakt. Met behulp van de richtingzoeker bereikte de „Witte Zee” in de loop van de middag
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het vrachtschip, in de positie 46.9 N en 6.30 W. Nu nog de sleepverbinding, en dat bij
windkracht 9 tot 10! Over en weer werden hieuwlijnen overgeworpen.
Een aantal miste, totdat een lijn, geworpen vanaf de „Algorab” op de „Witte Zee” werd gegrepen
en binnengehaald. Daarna kon de sleepverbinding worden „opgebouwd”: 45 vadem ketting, 35
vadem voorloper en ongeveer 120 vadem manilla tros. Totaal 200 vadem of 360 meter van
boeg „Algorab” tot hek „Witte Zee”. De sleepboot begon nu volle kracht te trekken. Toch
vorderde het transport langzaam: overdag met 2-3 mijl en ’s nachts met ongeveer 1 mijl per uur.
De „Algorab" bleef zoveel mogelijk meestomen zodat de „Witte Zee” hoofdzakelijk als
„stuurman” dienst deed. Het beladen vrachtschip bleek een uiterst moeilijke sleep, die
regelmatig hevig uitgierde. Daardoor werd zware druk uitgeoefend op de sleeptros en op de
manilla stoottouwen waarmee de tros op het achterschip van de sleepboot vast stond om te
voorkomen dat deze teveel dwarsuit zou komen te staan. Een paar maal was het gieren van de
„Algorab” zo hevig dat de stoottouwen braken. Dan werd de spanning op de sleeptros zo groot
dat de sleepboot gevaar liep omgetrokken te worden. Gelukkig is de verbinding geen enkele
maal verbroken geweest.
Bij het naderen van het Kanaal verbeterde het weer. Maar toen was het extra uitkijken geblazen
in verband met het drukke scheepvaartverkeer. Zondagmiddag 4 januari naderde de sleep de
monding van de Nieuwe Waterweg. Om 15.15 uur werd het lichtschip „Maas" gepasseerd waar
de sleepboten „Noordzee” en „Blankenburg” een handje kwamen helpen. Om 16.55 uur was het
transport binnen de pieren en een half uur later ter hoogte van Hoek van Holland. Omdat de
..Algorab” ook toen het gieren niet kon laten werd nog meer sleepboothulp opgeroepen, waarna
de „Rotterdam” zich aansloot. Pas tegen 23.00 uur konden de havenboten even beneden
Schiedam de „Algorab" ovememen en naar de Lekhaven brengen. Daar bleek dat het schip
behalve een defecte stuurinrichting nog wat schade aan de deklast had opgelopen.
De „Witte Zee” keerde naar Maassluis terug waar ze om middernacht afmeerde. Twee dagen
waren nodig om kolen te laden en te provianderen. Woensdag 7 januari 1931 vertrok ze naar
La Coruna, met aankomst daar vier dagen later. Ze was van 29 december tot 11 januari van
haar station afwezig geweest.
Het hulploon voor het in veiligheid brengen van de „Algorab” door de „Witte Zee” werd 8 mei
1931 in arbitrage bepaald op ƒ 50.000,-.
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De afgelopen oorlog heeft de geboorte gebracht van verschillende nieuwe scheepstypen. Vele
van deze nieuwe scheepstypen, zoals de Britse korvetten en fregatten, de Amerikaanse
destroyer-escorts en P.C.’s (patrol-chasers), de MAC-schepen en escort-carriers, dankten hun
ontstaan aan de eisen van de duikbootoorlog.
Te weinig wordt er nog gerealiseerd, dat die verbitterde strijd meer dan iets anders om leven of
dood van de Geallieerde Combinatie ging. De inzet was immers de Geallieerde scheepvaart, de
verbinding over de oceanen, die de grondslag vormde, waarop de gehele Geallieerde
oorlogvoering rustte. Vriend en vijand beiden beseften dat en Churchill liet niet na bij zijn
verschillende heldere uiteenzettingen van de oorlogstoestand er telkens op te wijzen, dat de
uitslag van die strijd tenslotte beslissend was, hoe ook het verloop der operaties aan de
landfronten mocht zijn. Geen wonder dus, dat verreweg het grootste deel van de Geallieerde
maritieme hulpmiddelen werd ingezet om die strijd te winnen en dat aan beide zijden iedere
uitvinding, die nuttig beloofde te zijn voor de oorlog van of tegen de duikboten, onmiddellijk
toepassing vond.
Het ontstaan der nieuwe scheepstypen voor de bestrijding der duikboten is dan ook uit het
verloop van die strijd te verklaren.
Duitse voorkeur voor onderzeeboten
Reeds bij de wederopbouw van de Duitse vloot in de jaren voor 1939 bleek duidelijk, dat de
duikboot bij de Duitsers nog steeds in hoog aanzien stond. Bij het vlootverdrag tussen Engeland
en Duitsland in 1935 werd immers door de Duitsers bedongen, dat hun duikboot-vloot pariteit
zou hebben met de Britse. En aan de bouwplannen, zoals die voor 1939 tot uitvoering kwamen,
was duidelijk te zien, dat die pariteit niet alleen op papier werd nagestreefd.
Toen de oorlog in 1939 dan ook uitbrak, kan het voor de Britse Admiraliteit geen verrassing
geweest zijn, dat Duitse duikboten onmiddellijk op de scheepvaartwegen optraden om hun
verderfelijk werk van 1918 te hervatten. De Britten waren overigens niet geheel onvoorbereid.
Voortbouwende op de lessen van de duikbootoorlog van 1918 hadden zij een uitgebreid
schema van convooien voorzien, dat kort na het uitbreken der vijandelijkheden in werking kon
treden. Ook was er een organisatie voorbereid en het materieel beschikbaar om de
koopvaardijschepen van een defensieve bewapening te voorzien. Op één punt echter schoten
de voorbereidingen aanzienlijk tekort; het aantal convooiers, dat de convooien zou moeten
beschermen, was veel te gering.
In 1918, toen de vorige oorlog eindigde, beschikte Engeland alleen over meer dan 300
torpedojagers en bedroeg het aantal convooiers van de Geallieerde Combinatie meer dan 1000
eenheden. In 1939 had Engeland slechts circa 100 torpedojagers en voorts een dergelijk getal
aan andere schepen, geschikt voor de duikboot-bestrijding.
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Een snelle uitbreiding van het aantal convooiers was dus dringend nodig.
Korvetten
Als eerste stap werden daartoe geschikte vissersvaartuigen (IJsland-trawlers, enz.) van een
anti-duikbootbewapening en uitrusting voorzien; daarnaast werd er reeds zeer spoedig een
groot bouwprogramma ter hand genomen van een scheepstype, speciaal bestemd als
convooier, dat korvet werd genoemd.
Deze naam was kennelijk gekozen omdat er ten tijde van de Napoleontische oorlogen korvetten
gebruikt werden ter bescherming der convooien tegen de kapers uit die dagen.
Het nieuwe scheepstype moest aan de volgende eisen voldoen:
1e. moest de zeewaardigheid zo groot mogelijk zijn, omdat het terrein, waar de convooien
beschermd moesten worden, de Noord-Atlantische Oceaan in de omgeving van de Britse
eilanden, één der stormachtigste gebieden van de aarde vormt;
2e. moest de snelheid ruim voldoende zijn om de normale handelsconvooien te kunnen
beschermen. De snelheid dezer convooien, die bepaald werd door het langzaamste schip,
varieerde tussen 6 en 9 mijl, zodat de snelheidseis niet hoog was;
3e. moest de bewapening voldoende zijn om de duikboten, zowel boven als onder water, te
kunnen aanvallen;
4e. moest het scheepstype zo éénvoudig zijn, dat het gebouwd kon worden op scheepsbouwwerven, die gewend waren kleine vrachtschepen en trawlers te bouwen, zodat dit
bouwprogramma niet ten koste van de bouw van andere oorlogsschepen zou gaan.
Het resultaat was een scheepstype, dat was afgeleid van de walvisjager, een stoomschip van
ongeveer 1000 ton deplacement, voortbewogen door een stoomzuigermachine, met een
oliestokende ketel, één schroef, een max. snelheid van 16 mijl en een bewapening, bestaande
uit één kanon van 10 cm, een aantal luchtdoel-mitrailleurs en dieptebom-rekken en -werpers,
benevens een zeer moderne Asdic installatie.
De laatste was het vóór 1939 in de Britse marine geperfectioneerde apparaat, waarmede men
door middel van ultrasonore geluidstrillingen onder water varende onderzeeboten kon opsporen
en met dieptebommen aanvallen.
In de eerste periode van de duikbootoorlog voldeed de korvet uitstekend.
De Duitsers volgden toen nog de in 1918 gebruikelijke aanvalswijze op een beschermd convooi,
waarbij de onderzeeboot zorgde ver voor het convooi, buiten zicht, te duiken en het convooi
daarna onder water aan te vallen. Evenals in 1918 volgde dan na de aanval een tegenaanval
van de convooiers.
In tegenstelling met 1918 bleek deze tegenaanval echter uiterst gevaarlijk geworden te zijn,
dank zij de Asdic, welke de korvetten in staat stelde de onder water varende onderzeeboot te
localiseren en telkens opnieuw aan te vallen. De onderzeeboot moest deze voortdurende
dieptebomaanvallen weerloos ondergaan en kon zich niet uit de voeten maken, daar de boot
onder water varende slechts weinig snelheid kon ontwikkelen. Vele Duitse duikboten werden in
de eerste oorlogsmaanden bij dergelijke acties tot zinken gebracht en de duikbootoorlog leek
aardig bedwongen te worden.
Nachteljike aanvallen in groepen
De Duitsers zochten nu een nieuwe weg. In plaats van de convooien overdag onder water aan
te vallen, waarbij de onderzeeboot slechts weinig vaart kon lopen, gingen zij over tot aanvallen
bij nacht, boven water varende. In die toestand konden de onderzeeboten hun volle
bovenwatervaart van 18 tot 20 mijl lopen, dus zich na de aanval uit de voeten maken, want de
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korvetten liepen niet meer dan 16 mijl. Deze aanvalsvorm bleek voor de convooien gevaarlijker
te zijn, vooral toen de Duitsers begonnen met geconcentreerde aanvallen, door groepen
onderzeeboten, de zgn. Wolf-packs. De verliezen van de Geallieerde koopvaardij namen weldra
catastrophale afmetingen aan en bijna alle duikboten ontsnapten na hun aanval.
Het was duidelijk, dat de korvet tegen deze taktiek niet opgewassen was door gebrek aan
snelheid. Een snelheid van minstens 20 mijl was nodig om boven water varende onderzeeboten
te kunnen inhalen. '
Fregatten
In Engeland is er toen een nieuw scheepstype ontwikkeld, dat een snelheid had van 20 mijl en
daarnaast dezelfde eigenschappen als de korvet. Het nieuwe scheepstype werd fregat
genoemd. Het was aanvankelijk een schip van circa 1500 ton, met 2 schroeven, aangedreven
door stoomzuigermachines, met een bewapening van 2 kanons van 10 cm, een vrij krachtige
luchtdoelbewapening van 20-mm-mitrailleurs en een volledige anti-duikbootuitrusting. Deze
fregatten, waarvan de eerste in 1941 in dienst kwamen, vulden geleidelijk de korvetten bij de
bescherming van de convooien aan.
Onze Marine heeft gedurende enige tijd één korvet bemand, Hr. Ms. Friso, welk schip later
weder aan de Britse marine is teruggegeven. Sedert 1942 maakte ook één der nieuwe fregatten
deel uit van de Nederlandse zeemacht, Hr. Ms. Johan Maurits, Dit schip was tot voor kort in
West-Indië gestationneerd en is thans via een aantal Zuid-Amerikaanse havens op weg naar
Nederland.
Toen de Verenigde Staten 7 December 1941 in oorlog geraakten, was de periode van de
korvetten reeds lang voorbij.

De Amerikanen hebben dan ook als convooier voor de oceaan-routes al dadelijk een
scheepstype in aanbouw genomen, dat veel overeenkomst vertoonde met de Britse fregatten,
doch was afgeleid van een torpedojager. De Amerikanen noemden dit scheepstype de
„Destroyer-escort”. Het was een schip van ongeveer 1400 ton, met Diesel- electrische
voortstuwing, welke het een maximum snelheid van 24 mijl verleende en met een bewapening
van enige lichte kanons (7,5 cm) een zeer groot aantal luchtdoelmitrailleurs van 20 mm en een
zeer sterke anti-duikbootbewapening. Enkele dezer destroyer-escorts werden onder de pacht
en leenwet aan de Britse Marine overgedragen, waar deze schepen fregatten werden genoemd
(de Captain-class frigates).
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Hr. Ms. onderzeebootjager „Queen Wilhelmina” (ex U.S.S. P.C. 468). Marinebenaming (registratie): RO 1;
metende 335 ton. Afmetingen: lengte over alles 775.X br. 23 X d. 11 ft. Voortstuwing: Diesel 2400 pk,
snelheid 25 mijl. Het schip werd in Augustus 1942 aan de Kon. Marine overgedragen. Wijlen President
Roosevelt heeft het de naam „Queen Wilhelmina” gegeven. Vóór het 7(5 cm-kanon ziet men de bekende
„mousetraps”, een opklapbare batterij rails om raketten tegen onderzeeboten af te vuren. Deze raketten
exploderen diep onder water.

Patrol chasers
Naast een convooier voor de oceaan-routes ontwikkelden de Amerikanen in de jaren,
onmiddellijk voorafgaande aan de oorlog, ook een convooier voor de kustroutes. Dit was de
P.C. (patrol chasers), een scheepje van ongeveer 350 ton, voortgedreven door Dieselmotoren,
met een maximum snelheid van 20 mijl en een bewapening bestaande uit één kanon van 7,5
cm, enige luchtdoelmitrailleurs en een anti-duik-bootbewapening. De P.C.’s vormden het
hoofdbestanddeel van de escortegroepen bij de convooien langs de Amerikaanse kust en in
West-Indië. Het waren voor hun grootte zeer zeewaardige schepen en hun actieradius was
voldoende, dank zij het gebruik van Dieselmotoren, om ook oceaanoversteken te kunnen
ondernemen. Zo werd er een convooi sleepboten, dat in het vroege voorjaar van 1944 van
Amerika naar Engeland werd gezonden, als onderdeel van de voorbereidingen voor de landing
in Nor-mandië door P.C.’s geëscorteerd. De overtocht duurde 26 dagen!
Ter gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan de Verenigde Staten bood
President Roosevelt een P.C. aan N ederland ten geschenke aan. Dit schip, de „Queen
Wilhelmina”, heeft gedurende de oorlog als convooier in West-Indië dienst gedaan en is thans in
Nederland.

Reeds in de eerste oorlogsdagen van 1939 bleek het vliegtuig een onmisbaar wapen ter
bestrijding van de duikboten. Het succes van de inzet van vliegtuigen was zo groot, dat de
Britten in September 1939 vliegdekschepen mede inzetten tegen de concentraties van Duitse
duikboten op de scheepvaart-routes over de Atlantische Oceaan. Daarbij werd helaas reeds op
17 September het vliegdekschip Courageous door een duikboot getorpedeerd en tot zinken
gebracht.
Bron: Onze Vloot
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“Hallo, hoe maak jij het?”
De aangesprokene kijkt verrast op. Hij draagt
het margriet- insigne op de lapel van zijn jas,
hetgeen het teeken is, dat hij tot de
Nederlandsche koopvaardij behoort.
„Wel, prima. En hoe is het met jou?”
„Nou, we zijn er nog, hè. We zijn er
doorgekomen. Makkelijk was het niet, maar we
leven nog.
Waar heb jij gezeten, al die jaren?”
„Je kunt me beter vragen, waar ik niet gezeten
heb. Ik ging in April 1940 met de „Tjikandi” van
de Java-China-Japan Lijn naar zee. We zijn vijf
en een half jaar aan de zwerf geweest en nu
ben ik met verlof.”
„Vertel eens”
„Tja, wat is daar nu van te vertellen? We zaten
in het schuitje en we voeren mee. Tot je er aan
ging of tot je er door kwam...”
„Enfin, jullie zijn er dan ten minste
doorgekomen. Waar was je, toen de Moffen ons
overvielen?”
De stoelen worden bijgeschoven; lucifers
vlammen aan, ijle sigarettenrook trekt door de
kamer en het is, alsof de muren van de kamer
wijken voor den wijden horizon van de Oceanen, waar de Nederlandsche vlag — dank zij
Marine en Koopvaardij — is blijven waaien, toen ze aan den wal gestreken moest worden.
— In den nacht van 9 on 10 Mei
passeerde ons schip, de „Tjikandi”, de
Straat van Gibraltar. De gezagvoerder
was goed gemutst. We waren de
gevaarlijke zone gepasseerd — ook
voor neutrale schepen gevaarlijk in
verband met het mijnengevaar — en
zoo juist had de marconist een telegram
naar het kantoor in Amsterdam
doorgeseind, dat wij de Middellandse
Zee binnenvoeren en dat alles wel aan
boord was.
Maar toen ik een paar uur later uit de
machinekamer van wacht kwam en nog
even op dek vertoefde om een luchtje te
scheppen, liep ik daar den marconist
tegen het lijf, die er volkomen ontdaan
uit zag. „Wat is er aan de hand?” vroeg
ik meewarig. „Heb je slechte berichten van thuis?” „Erger,” antwoordde de marconist, „veel
erger; je zult het direct hooren, jullie moeten allemaal bij den „ouwe” komen.”
Met sombere gedachten gingen we naar den kapitein en aan zijn terneergeslagen gezicht
zagen we reeds, dat ons slecht nieuws wachtte. „Heeren,” begon de gezagvoerder, „ik moet u
tot mijn leedwezen mededeelen, dat drie uur, nadat ik het telegram verzonden had, dat wij door
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de gevaarlijke zone heen waren, de marconist een telegram opving, dat Holland door de
Duitschers overvallen is.
Wij zijn in oorlog.” — Je kon een speld hooren vallen. Het was zoo onwezenlijk. De
Middellandsche Zee, die daar zoo rustig en vredig om ons heen was, ons schip, dat koopmansgoederen vervoerde, het vertrouwde bonken van de machines — en dan opeens dat niet
te verwerken bericht, dat Holland overvallen was en de nijpende angst, hoe het nu thuis zou
zijn.
De kapitein besprak de situatie met ons en hij nam het besluit, de reis normaal voort te zetten
— wij waren eind April van Antwerpen vertrokken met bestemming Java — en koers te houden
op het Suezkanaal.
Wij waren niet gecamoufleerd beschilderd, integendeel, we hadden juist alle kenteekenen van
een Nederlandsch schip.
Dit verontrustte ons, want we dachten, dat we nu automatisch ook met Italië in oorlog waren en
toen even later een vliegtuig in zicht kwam geloofden we, dat het al meenens werd. Tot onze
opluchting bemerkten we, dat het een Fransch vliegtuig was, dat naar ons toe kwam. Met de
seinlamp kregen wij instructies, welke route we naar het Suezkanaal moesten varen en tevens
werd ons medegedeeld, dat Italië nog geen oorlog verklaard had. Dat was een pak van ons
hart, want dienzelfden dag kwamen wij een groot Italiaansch eskader tegen, dat ons echter
ongemoeid liet.
Bij den ingang van het Suezkanaal bleek ons, dat het volop oorlog was; zóó druk heb ik het
daar nog nooit gezien. Van de zijde van de Middellandsche Zee kwamen tientallen schepen, die
naar Indië wilden en van den anderen kant arriveerden voornamelijk Italiaansche schepen, die
van Albessynië naar het moederland gingen. Ieder schip kreeg menschen van de Britsche
marine aan boord, omdat er geruchten over sabotage liepen. Ook wij, hetgeen wij bar kwalijk
namen, omdat wij bondgenooten met Engeland waren; maar achteraf bekeken, bleek het toch
een juiste maatregel, want het Suezkanaal Is buitengewoon kwetsbaar en je wist niet, wat er
zou kunnen gebeuren.
In Suez liep juist de „Johan van Oldebarnevelt” binnen uit Java. De N.S.B.-ers, die ze daar aan
boord hadden, werden er afgehaald en bij ons aan boord gebracht om ze weer mee terug naar
Java te nemen, waar ze zouden worden geïnterneerd.
„Wisten jullie, hoe het hier inmiddels gegaan was?”
„Ja we hadden wat je noemt, aan de radio gehangen. Wij wisten dus, dat het leger in Nederland
gecapituleerd had. We vonden het beroerd, maar het maakte geen verpletterende indruk, want
we hadden eigenlijk niet anders verwacht.
Maar we bleven op Engeland hopen en waren overtuigd, dat wij ook wel weer een kans zouden
krijgen.
Inmiddels voeren wij door het Suezkanaal, waar pantserwagens langs den kant met de schepen
meereden, klaar om in te grijpen, als er ook maar iets verdachts gebeurde. In den Indlschen
Oceaan meenden wij ons eerste oorlogsavontuur te beleven, maar het was loos alarm. Aan de
kim verscheen een schip, waarop wij onmiddellijk van koers veranderden, omdat wij
gewaarschuwd waren voor „raiders” x). Het schip bleef op ons aanhouden en toen viel de
duisternis, die, zooals jullie weet, in de tropen plotseling komt. We hadden ons schip verduisterd
en bij het aanbreken van den dag waren wij het vreemde schip kwijt. Of het een raider geweest
is, weet ik officieel niet, maar het schip deed wel uiterst verdacht. Via een grooten omweg
kwamen wij, acht weken nadat we uit Antwerpen vertrokken waren, buiten Sumatra om op Java
aan. In die acht weken — toch al ruim tweemaal zoo lang als normaal voor de reis
Antwerpen/Java -— hadden wij geen voet aan wal kunnen zetten, dus we waren blij, dat wij er
waren!
De ontvangst was buitengewoon hartelijk. Men was blij, een schip uit Nederland te zien en wij
vroegen onmiddellijk of er kans bestond, berichten naar Nederland te sturen, maar dat bleek
helaas niet mogelijk. Het stel N.S.B.-ers, dat bij ons aan boord was, werd van het schip gehaald
en onder gewapend geleide weggevoerd.”
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„Wat is er met de N.S.B.-ers in Indië eigenlijk gebeurd?”
„Dat weet ik niet precies. Voor zoover mij bekend is, zijn ze in kampen ondergebracht en toen
Java op vallen stond, zijn er, geloof ik, nog heel wat naar West-Indië gebracht, waar ze ook in
kampen werden verzameld.

Naar Japan
VERSCHILLENDEN van ons werden overgeplaatst en ook ik kreeg een ander schip. De
regeerings opdracht luidde, dat wij normaal moesten blijven varen op de Philippijnen en op
Japan. Dat is nu het beste bewijs, hoe leugenachtig de propaganda geweest is, dat Indië de
Japanners geprovoceerd heeft. Het omgekeerde is waar. Ik zal jullie vertellen, dat wij er
heelemaal niets voor voelden goederen naar Japan te brengen.
1) Onder „raiders” (kaperschepen) verstaat men bewapende handelsschepen, die dienst doen als
hulpkruiser.

Maar er werd ons steeds gezegd, dat wij in vollen vrede met Japan leefden en dat wij dus de
gewone koopvaardij moesten blijven uitoefenen.
De marine deed inmiddels al goed werk tegen de Duitsche blokkade- runners en ze vingen er
heel wat. Ook ten aanzien van de Duitsche schepen in Indië is goed opgetreden. Die werden
zoo snel overrompeld, dat de Moffen eenvoudig geen kans zagen, hun schepen zelf tot zinken
te brengen en zoo konden die schepen aan onze reederijen worden toegewezen. Ze werden
prompt hierop door Nederlanders bemand en in de vaart gebracht. Ook de Japan-lijn kreeg
zoo’n schip, dat van het begin af aan een waar ongeluksschip is geweest. Voor Singapore vloog
het al in brand; eindelijk en ten langen leste kwam het in Engeland aan, doch ik geloof, dat het
al op de tweede reis slachtoffer van een Duitschen raider geworden is, waarbij helaas
verschillende opvarenden verdronken zijn.
Door zoo’n verhaal beseften wij op ons schip eerst recht, wat het beteekende, in oorlog te zijn.
Want einde 194u en begin 1941 merkte je daar in het Verre Oosten nog niet veel van. Wij
voeren wel gecamoufleerd en verduisterd, maar overigens ging alles normaal in zijn werk. Wel
zag je iedere keer als je in Japansche havens kwam, dat de stemming daar oorlogszuchtiger
werd. Engelsche borden en aanduidingen verdwenen en de menschen werden zoo onbeleefd,
dat we op den duur weinig of niet den wal opgingen.
In Japan zelf leefden ze toen al op rantsoen. Het optreden werd steeds onaangenamer.
Wanneer je een haven aandeed, werden niet alleen de radio- fototoestellen.
Opvallend was het snelle tempo, waarin de Duitsche schepen, die bij het uitbreken van den
oorlog
in Japan lagen, zeeklaar gemaakt werden. Het „neutrale” Japan
vond het blijkbaar heel gewoon, dat Duitsche schepen in
Japansche havens tot „raiders” verbouwd werden.
In Augustus 1941 begon de toestand zich toe te spitsen. Wij
waren met de „Tjisaroea” op weg naar Shanghai naar Japan en
kwamen bij Moji, aan den ingang van de z.g. „Inlandsea”. Hier
komt altijd de loods aan boord, maar hoe we ook wachtten, de
loods verscheen nu niet. In plaats daarvan stoomde een
Japansch marinevaartuig naar ons toe met de mededeeling, dat
we niet meer de Inland-sea door mochten varen, maar buitenom
naar Kobe moesten. Toen we Kobe naderden, moesten we buiten ten anker gaan. Alles werd verzegeld en we hadden geen
enkel contact met de buitenwereld. Er mochten zelfs geen kranten aan boord komen, zoodat we
begrijpelijkerwijze het ergste vreesden. De Japansche schepen waren al in oorlogskleur
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(donkergrijs) geschilderd. Nu heb je voor iedere streek een aparte camouflagekleur noodig in
verband met de tint van het water en de oorlogskleur op de Jappenbooten was zoo, dat we den
indruk hadden, dat ze eerder voor Mandsjoerije dan voor Indië bestemd waren. Maar inmiddels
waren die schepen druk bezig, nu oorlogsmateriaal te laden en ook de Duitsche schepen, die
tusschen Osaka en Kobe in de baai lagen, werden beladen.
Op die Duitsche schepen was de stemming nogal verdeeld, hetgeen we door een toeval
merkten. We mochten niet aan den wal, maar het was ons, om een verzetje te hebben, wel
toegestaan, om in de haven rond te varen met een z.g. „launch” die van het eene naar het
andere schip vaart om menschen te halen of te brengen. Dat was in Yokohama, waarheen we
opgestoomd waren, nadat we in Kobe een gedeelte van de lading gelost hadden. De
Nederlandsche consul, die in Kobe toegang gekregen had tot het schip, wist ons te vertellen,
dat het begon te spannen. We moesten er rekening mee houden, om eventueel het Corps
Diplomatique aan boord te nemen.
Maar over die Duitsche schepen gesproken. We kwamen met die launch langszij en gaven
onzen oogen den kost. Op sommige schepen zeiden ze „Heil Hitler”, maar op andere hing een
dreigend stilzwijgen. De Moffen zagen er ontevreden en onverzorgd uit en je kon zoo merken,
dat het aan boord van die schepen lang geen „koek en ei” was.
Onze laatste havenplaats was Nagoya; we kregen niet het Corps Diplomatique aan boord, maar
wel veertig evacué’s, die het zekere voor het onzekere wilden nemen. De agent, een
Japansche halfbloed, dien we al jaren kenden, kwam speciaal van ons afscheid nemen met de
woorden: „Ik zal jullie wel nooit meer zien; ik vrees het ergste.” Wij begrepen aan alles, dat de
teerling geworpen was en dat het nog maar een kwestie van tijd was, of Japan zou den oorlog
beginnen.
We bleken het eenige Nederlandsche schip te zijn, dat zich in die dagen in Japan bevond en ik
kan jullie de verzekering geven, dat wij een extra- borrel pakten, toen we dan eindelijk ankerop
gingen en de Japansche kust aan de kim begon te verdwijnen. Toen we echter op Soerabaya
kwamen, bleek ons tot onze verwondering, dat ze daar nog niet in een oorlog geloofden. Een
Japansche delegatie onderhandelde in de Vereenigde Staten en men hoopte, dat de zaak nog
met een sisser zou afloopen. De zeelui, die in de Japansche havens geweest waren, dachten er
echter anders over.
Veiligheidshalve werden de reizen op Japan toch gecancelled 1) en de volgende reis ging „de
Noord om”, dat is voor ons een reis Hongkong- Shanghai.
Van Shanghai gingen we naar Amoy om een aantal Chineezen op te pikken en op 4 December
1941 stoomden we Manilla binnen. Daar was groote militaire bedrijvigheid. De Amerikanen
zagen ook aankomen, dat het oorlog werd en hadden hun laatste passagiersschip uit Shanghai
met bekwamen spoed naar hun land laten vertrekken. Ook bij ons werd blijkbaar koortsachtig
gewerkt, want wij kregen opdracht, van Manilla naar Cebu te varen, om daar een groote lading
cement in te nemen, die dienen moest voor de verdediging van Java. Er liep een gerucht in
Manilla, dat er 25 Japansche oorlogsschepen gesignaleerd waren. De Amerikanen namen
veiligheidshalve al tegenmaatregelen en toen wij vertrokken, gingen er niet minder dan
zeventien Amerikaansche onderzeebooten naar buiten. Op weg naar Cebu kregen wij een
nieuw telegram: „Klaar maken voor zeer lange reis.” We begrepen toen al, de bom ging
barsten en wij zouden oorlogsmateriaal moeten gaan varen naar Engeland of Amerika.
In koortsachtig tempo laadden wij cement in Cebu en gingen full speed naar Tarakan om daar
vol te bunkeren met olie. In Tarakan was groote bedrijvigheid; daar lagen de „Houston” 1) met
vier destroyers 2), een onderzeeboot van ons, een schip van de Gouvernements Marine en
Neder- landsche vliegbcoten. In groote spanning gingen we naar kooi, maar konden den slaap
moeilijk vatten. Om twee uur ’s nachts zou ik op wacht komen. Even voor twee stond ik aan dek
nog een sigaret te rooken en daar zag ik, dat de oorlog uitgebroken was.

In oorlog
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PLOTSELING begonnen de Amerikaansche oorlogsschepen zwaar op te stoken en de
overtollige deelen, die aan dek lagen, overboord te werpen. Dat is het vaste bewijs, dat een
schip in oorlogstoestand is, want dan gooit men alles overboord, wat bij een voltreffer extra
brandgevaar zou kunnen opleveren. En ja: de marconist bracht ons de bevestiging. We
hoorden van den gemeenen overval op Pearl Harbour en dat Nederlandsch-Indië den oorlog
aan Japan verklaard had.
We wisten, dat het nu ook voor ons op leven en dood zou gaan. De loods kwam aan boord en
onbewapend — we hadden wel kanonfundaties,
1)
De „Houston” was een Amerikaansche zware kruiser met een water- verplaatsing van 9 050 ton;
hij was bewapend met 9 k?ncns van 20 3 cm., 4 van 12.7 cm 11 . 2 van 4 7 cm 11. en 8 'Tan 4 rm.tl. Hij
bed 2 catapiilten on 4
watervliegtuigen aan boord. De machine-installatie bestond uit Parsnns turbines met een vermogen van
107.000 apk. voor een snelheid van ruim 32% mijl. De ,,Houston” was de eenige zware kruiser van het
Amerikaansche eskader in het Verre Oosten, dat aanvankelijk onder bevel stond van vice-admiraal Thomas C. Hart Hij nam ?an ver^cb’^end^ (?evpnh<en deel ov^-ieefde n m den Slag in de Javazee (27
Februari 1942). Een dag late*', toen hij van Tandiong Priok probeerde te ontsnappen naar Australië via
Straat Soenda, werd de ..Houston”, te zamen met de ..Perth”, door overmachtige Japansche zeestrijdkrachten aangevallen en in den grond geboord. Zooals thans is gebleken, zijn 370 ovpviAvenden er in
geslaafd de ku^t van Java te bereiken, waar zij in krijgsgevangenkampen werden ondergebracht. De
commandant van de „Houston”, Captain Albe"t H. Rooks, ontving posthuum de Eeremedaille, de
hoogste Amen- kaansebe m1 2 * 4Vtaire onderscheiding, terwijl aan het schip de „Presidential Unit
Citation” werd verleend.
2)
Dit waren de „John D. Ford”, „Parrott”, „Pope” en „Paul Jones”. die in
1918—’20 in de V.S. waren gebouwd. Zij waren 1190 ton groot, voerden een
bewapening van 4 kanons van 10.2 cm., 1 van 7 6 cm. t. 1. en 12 torpedolan- ceerbuizen. De „John D.
Ford” was het eenigste schip, dat alle zeeslagen meemaakte, ook den Slag in de Javazee, en toch
behouden in Australië arriveerde.

Maar nog geen bewapening – zochten we onzen weg
door de
mijnenvelden en koersten zigzag naar Java. De eerste
dagen was,
vooral in de machinekamer, de spanning het grootst.
Later wordt dat minder - je went ten slotte aan alles.
Maar die
eerste dagen met dubbelen uitkijk, naar buiten
gedraaide
sloepen en het onwennige van de spanning, zoodat de
uitkijk
begrijpelijkerwijze ieder stuk drijvend hout voor de
moeilijkste.
Maar we hielden de stemming er in en bleven ons
werk doen,
waarbij we natuurlijk geweldig meeleefden met onze onderzeebooten, die enorme successen
boekten en heel wat Jappen naar den bodem van de zee joegen.
In Soerabaya bleek tot onze geruststelling, dat al onze schepen een Indische haven hadden
kunnen bereiken. We kregen kanonnen aan boord, alarmbellen, verduisteringsmateriaal en
demagnetiseeringskabels tegen magnetische mijnen.
Het materiaal was dus wel in orde, maar men beschikte net over voldoende kanonniers.
Daarom werd besloten, dat de kanonniersopleiding, die oorspronkelijk alleen door de marine
gevolgd werd, nu ook koopvaardij-officieren zou opnemen.
Ik werd ook bij de kanonniersopleiding geplaatst, hetgeen mij toen aan het hart ging, want de
„Tsjisaroea” was een best schip met een prettige en eensgezinde ploeg aan boord.
Maar misschien heeft die overplaatsing mij het leven gered, want tot onze ontsteltenis hoorden
wij eenige maanden later, dat de „Tjisaroea" gebleven was…..1)
Op die kanonniersopleiding is hard en met animo gewerkt. Al spoedig bleek nl., hoe de
Japanners oorlog voerden. Op een kwaden dag werden in Soerabaya twee overlevenden van
een schip aan wal gebracht. Hun schip was getorpedeerd; de bemanning ging in de sloepen en
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toen hebben de gele duivels die weerlooze drenkelingen in de sloepen gemitrailleerd. Jullie
begrijpen zeker wel, hoe wij ziedden van wraaklust.
Trouwens, in heel Soerabaya was de stemming „keihard!” Er bestond een ware verbroedering
tusschen Australiërs, Amerikanen, Engelschen en Nederlanders, iedereen werkte, zoo hard hij
kon, mannen zoowel als vrouwen. Zelfs het bericht, dat de „Repulse” en de „Prince of Wales” 2)
verloren gegaan waren, deed den strijdlust niet verflauwen. Integendeel! De geredden van die
schepen, die in Soerabaya werden binnengebracht, waren zóó vol goeden moed, dat zij ons
nog een voorbeeld gaven!
1) Zij werd in Maart 1942 door de Japanners buitgemaakt.
2) Beide slagschepen werden op 10 December 1941 bij Koeantan tot zinken gebracht door
gecombineerde bom- en torpedo-aanvallen van Japansche vlieg tuigen.

Naar Colombo
Nadat ik mijn examen als kanonnier gedaan had, kwam ik in begin 1942 op de „Tjibadak”, die
uitgeklaard werd naar Colombo. We vertrokken met twee motortorpedobooten en een vliegboot
als geleide naar den Oosthoek en gingen toen door Straat Lombok naar den Indischen Oceaan.
Om de onderzeebooten te ontloopen, hielden wij niet minder dan 600 mijl pal Zuid en gingen
toen Noord-West op naar Colombo. We begonnen al een beetje te wennen aan den oorlog;
toen we in Colombo arriveerden, zeiden we: „Dat hebben we ’m alweer gelapt — we zullen wel
zien, wat er nu weer gebeurt.”
Vele anderen waren echter minder gelukkig. Bij binnenkomen zegen we al twee tankers, die
getorpedeerd waren, maar nog binnen hadden kunnen strompelen. De scheepswanden waren
danig gehavend; er zaten zulke groote gaten in dat je er met sloepen binnen kon varen.
Colombo was zoo’n beetje vluchthaven en talrijke drenkelingen van getorpedeerde schepen
werden daar binnengebracht.
Wij kregen opdracht, naar Rangoon te gaan, maar liepen machineschade op en dat kan wel
eens ons behoud geweest zijn. De Geallieerden konden in die. periode de koopvaardijschepen
niet voldoende beschermen. Ze hadden op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche
Zee al hun handen vol! Voor de koopvaardij in het Verre Oosten bleef maar één motto:
Doorvaren, hoe dan ook.
Toen viel Java (9 Maart 1942), de eene Jobstijding kwam op de andere. Dit was vooral
verschrikkelijk voor de getróuwden aan boord, die vrouw en kinderen op Java hadden. Drie
Nederlandsche vliegbooten brachten admiraal C. E. L. Helfrich en zijn staf over. Ons schip kon
niet direct gerepareerd worden en zoo werd de „Tjibadak” voorloopig depót- schip van de
Koninklijke Marine — drijvend hotel dus en voorraadschip.
De opvarenden van de „Piet Hein” kwamen ook op ons „hotelschip” en van hen hoorden we,
tegen welke overmacht deze hadden moeten vechten, maar ook, wat voor prachtige prestaties
onze Marine tegen die overmacht had verricht. Ook de admiraal kwam aan boord. Hij sprak ons
allemaal toe en gaf een sober overzicht van den strijd in de Javazee.
„Maar we geven niet op, mannen!” riep de admiraal uit. „We vechten door, samen met de Engelsohen,
de Amerikanen en de Australiërs en ik doe een beroep op de Nederlandsche koopvaardij, om ook geen
krimp te geven!”

Ik kan jullie verzekeren, dat het beroep van admiraal Helfrich op de koopvaardij niet vergeefsch
geweest is.
Het bleef druk in Colombo. We zagen daar de „Colombia” van de K.N.S.M., die tot moederschip
voor Geallieerde onderzeebooten was verbouwd. Het schip had lui van de Prinses Irene
Brigade aan boord, die door de capitulatie van Java helaas niet verder konden en nu ook bij ons
kwamen. Daarna arriveerden de schepen, die uit Tjilatjap hadden weten te ontkomen. Het was
een tragische tijd, met niets anders dan beroerd nieuws. Het ééne SOS na het andere vingen
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we op van schepen, die aangevallen werden. Het laatste schip, dat uit Tjilatjap wist te ontsnappen, was de „Kota Baroe”, met Marinepersoneel en enkele burgers aan boord. Vele getrouwden
gingen op de „Kota Baroe” vragen, wat er met hun gezinnen gebeurd was en je had met de lui
te doen, als ze terugkwamen en niets wisten.
Engeland moest toen zijn krachten verdeelen; we zagen groote konvooien binnenkomen, van
Noord-Afrika op weg naar Australië, om Australië te verdedigen tegen een eventueele invasie.
En toen werd, tot overmaat van ramp, Colombo zelf niet meer veilig geacht en zoo kregen wij
opdracht, stoomklaar te zijn voor Bombay. Vlak bij Colombo brachten de Japs al schepen tot
zinken en al leek de zaak in die periode tamelijk wanhopig, iedereen wilde doen, wat hij kon en
zoo werd Colombo zelf in allerijl in staat van verdediging gebracht.

Eerste Paaschdag 1942
Op Eersten Paaschdag, om halfacht ’s morgens kregen we officieel bericht, dat we de
machines konden afzetten. Voor ons dus een bewijs, dat men de zaak weer vrij safe begon te
achten — twintig minuten later vielen 72 vliegmachines, opgestegen van vliegdekschepen, ons
aan.
Wij sprongen onze kooi uit en de bommen gierden al om ons heen. Wij lagen gemeerd tegen
een groot Engelsche koopvaardijschip, dat geruimen tijd als hulpkruiser had dienst gedaan en
juist aan zijn reederij was teruggegeven.
We vormden dus een prachtig doelwit voor de Japs en begrepen, wat ons te wachten kon
staan, want we hadden explosieven aan boord, Hoe het kwam, begrijp ik nog niet, maai we
werden niet getroffen al scheelde het een haar. Bij een „near
miss”
werd ons schip eenvoudig uit het water gelicht en toen
dachten
wij toch nog, dat wij er aan gingen.
De Engelschman kreeg vier voltreffers en vloog finaal in
brand.
Een bom sloeg in de machinekamer en het sinistere was, dat
daardoor de stoomfluit onklaar werd, die in die hel bleef
doorloeien. Bij den eersten voltreffer vielen al zestien dooden
en vele
gewonden, terwijl de dokters- en apothekershutten getroffen
werden,
zoodat de medische dienst niet kon werken. Wij deden wat we konden, om de Engelschen te
helpen, maar moesten weg in verband met onze gevaarlijke lading, want als wij een voltreffer
zouden krijgen, dan sleurden wij de Engelschen mee de lucht In. Wij moesten dus de kabels
hakken en opstoomen naar een andere ankerplaats. Er was wel verwarring aan boord, maar
geen paniek en het was een wonderlijk gevoel, dat we nog leefden.
Vlak bij ons vloog een kleine torpedojager met man en muis de lucht in en voor het eerst zag ik
naast ons schip lijken in het water drijven, hetgeen je niet gemakkelijk vergeet. Maar bij al die
ongelukken kwam toch nog een gelukje. Iedereen vreesde, dat de olie uit het Engelsche schip
door de haven zou stroomen en tot de grootste ongelukken aanleiding zou geven. Maar het
wonderlijke toeval wilde, dat de olie in het schip bleef. Niet minder dan veertien dagen heeft dat
schip in lichterlaaie gestaan — toen was de olie eindelijk opgebrand.
Later op den dag gingen we aan wal en zagen daar talrijke neergeschoten Japansche
machines. Uit de wrakstukken bleek ons dat de Jappen zeer moderne constructies hadden en
toentertijd in bewapening en snelheid onze machines absoluut overtroffen. Maar de R.A.F. hield
zich kranig. Van de 72 machines had ze er 29 neergeschoten en verschillende andere zoo
beschadigd, dat die nooit meer haar basis hebben kunnen bereiken.
Vier maanden in totaal hebben we in Colombo gelegen. We beleefden nog een paar
bombardementen, o.a. op de marinehaven Trincomalee. Daar lag de „Sumatra”, die
zoogenaamd door de Japs al een paar maal tot zinken was gebracht. De „Sumatra” 1) bleef
onbeschadigd, maar een der Engelsche vliegdekschepen2) ging er bij te loor. Maar ondanks
alles ging het leven normaal verder en troepen en materiaal kwamen blnnen- stroomen. De
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Engelschen deden wat ze konden, maar hadden in die periode weinig geluk. Toen er een
Japansch slageskader in de buurt van Colombo gesignaleerd was, formeerden de Engelschen
twee slageskaders om den strijd tegen de Japs te forceeren. Er kwam echter niets van, want de
Japs wisten zich aan den slag te. onttrekken. Enkele dagen later gingen twee Engelsche
kruisers 3) naar buiten en reeds den volgenden morgen hoorden we, dat ze allebei
getorpedeerd waren, en talrijke opvarenden keerden nooit in Colombo terug.

Weer naar zee
M ET een halve machine - er was geen kans om in Colombo definitief te repareeren —
vertrokken we eindelijk naar Kaapstad, om daar te vernemen wat er met het schip zou gaan
gebeuren. De reis naar Kaapstad verliep voorspoedig en daarom gingen we door naar Buenos
Aires, waarbij we eigenlijk weer gelukkig voeren, want vlak voor Buenos Aires ging ook „de
andere poot in elkaar”.
„Jouw poot?”
1) De „Sumatra” werd op 9 Juni 1944, dus enkele dagen na de invasie in West-Europa, op de kust van
Normandië door de eigen bemanning tot zinken gebracht om als golfbreker te dienen bij de kunstmatig
aangelegde haven te Arromanches.
2) De „Hermes”, op 9 April 1942.
3) De Britsche zware kruisers „Cornwall” en Dorsetshire”.

„Neen, brave leek. Dit is een technische term. We kregen nog meer machlneschade, weet je,
maar dat was niet zoo erg, omdat we bijna binnen waren en in Buenos Aires definitief konden
herstellen. Toen de machines weer prima konden draaien, kregen we bevel naar New York te
vertrekken. De gewone route van Buenos Aires naar New York werd echter zóó door
onderzeebooten bestookt, dat wij om de Zuid moesten, dus door Straat Magelhaens, de
geheele Westkust van Zuid-Amerika langs en door het Panama-Kanaal naar Colon. Van Colon
gingen we in konvooi via Cuba naar New York.

Inlichtingenboekje
betreffende vrijwillige dienstneming bij de Koninklijke
marine
als beroepsmilitair beneden de rang van officier
(Zie ook de twee bijlagen achterin.)

Wie komen er in aanmerking?
Bij welke dienstvakken (beroepen)
kan men dienst nemen?
Hoe lang duurt de verbintenis?
Hoe zijn de vooruitzichten?
Waar kan men zich aanmelden?
Hoe en waar worden de candidaten
beoordeeld?
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blz. 1
blz. 2
blz. 5
blz. 6
blz. 14
blz. 16

U loopt met het voornemen rond dienst te nemen bij de Koninklijke marine en vóór U die
belangrijke stap doet, zou U graag zo duide¬lijk mogelijk worden ingelicht over alles wat
daarmee verband houdt: over de verschillende dienstvakken, de rangen en klassen — zoals dat
bij de marine heet — de promotiemogelijkheden enz.
Dat is Uw goed recht. Wij zouden U zelfs met klem willen aanraden van de gegevens die wij U
in dit boekje verstrekken, vooral goed kennis te nemen.
Want dan eerst zal U kunnen zeggen dat U weet wat U doet. Dat is toch iets dat wij van U
mogen verlangen, maar vooral iets dat U van Uzelf eisen moet: dat U weet wat U doet.

Wie hieraan meent te voldoen kan zich te allen tijde voor vrijwillige dienstneming bij de
Koninklijke marine melden voor een van de dienst-vakken van het scheepspersoneel, de
marine-luchtvaartdienst of het korps mariniers.
De gelegenheid tot aanmelding bestaat ook voor hen die als dienstplichtige in werkelijke dienst
zijn bij de Koninklijke land- of luchtmacht. Zij worden voor onderzoek opgeroepen door
tussenkomst van hun militaire chef.
In het algemeen gesproken komen zij die in verband met een door hen gepleegd strafbaar feit
in een opvoedingsgesticht verblijven, niet in aanmerking voor aanneming als beroepsmilitair der
zeemacht. In bepaalde gevallen kan daarop echter een uitzondering worden gemaakt. Daartoe
moet dan bij het hoofd van de marinewerving (Bezuidenhoutseweg 123, Den Haag) een
verzoek worden ingediend, waarbij moet worden overgelegd een verklaring van de directeur
van bovenbedoeld gesticht waaruit blijkt:
a
b
c

dat deze de sollicitant bijzonder geschikt acht om bij de zeemacht te dienen',
dat het (laatste) door hem begane strafbare feit werd gepleegd toen hij jonger was dan 13 jaar',
dat hem dit, gezien zijn jeugdige leeftijd indertijd, moeilijk meer kan worden aangerekend.

Deze verklaring mag niet meer dan één maand oud zijn op de datum van indiening van het
verzoek.
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Vooropgesteld natuurlijk dat U geschikt blijkt en ook overigens aan de eisen voldoet en tevens
aangenomen dat er bij het dienstvak van Uw keuze behoefte bestaat aan nieuw personeel, is
plaatsing mogelijk:

bij het scheepspersoneel
in een der navolgende dienstvakken:
1
2
3
4
5
6
7
8

dekdienst (matroos),
geschutmaker,
vuurleidingmonteur,
elektromonteur,
radio-radarmonteur,
telegrafist,
seiner,
codeur-telexist,

9
10
11
12
13
14
15
16

torpedomaker,
17
machinist,
18
timmerman,
19
schrijver,
20
ziekenverpleger,
21
bottelier,
22
magazijnbeheerder,23
hofmeester,
24

kok,
kleermaker,
schoenmaker,
barbier,
wasser,
automonteur,
chauffeur,
speciale diensten1).

De marine-luchtvaartdienst
geeft bij het grondpersoneel ook een lange lijst van dienstvakken te zien
1
2
3
4
5
6
7

vliegtuigmaker-algemeen,
vliegtuigmaker-instrumentmaker,
vliegtuigmaker-elcktromonteur,
vliegtuigmaker-radio-radarmonteur,
vliegtuigmaker-konstabel,
vliegtuigmaker-metaalbewerker,
vliegtuigmaker-fotograaf,

8
9
10
11

vliegtuigmaker-magazijnbeheerder
vliegtuigmaker bekleeder parachutepakker
vliegdienst weerkundige
`vliegverkeersleider

Bij het korps mariniers
kennen wij de dienstvakken:
1
2
3
4

marinier,
verbindingsdienst,
tamboer,
pijper.
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Het werk
Een omschrijving van de werkkring van de schepelingen bij deze
dienstvakken — beroe¬pen zou U dus zeggen — is opgenomen in
een afzonderlijke brochure. Deze brochure wordt uitgereikt aan
iedereen die voorlopig
’) Militairen voor dit dienstvak worden bij voorkeur betrokken uit de in
dienst zijnde schepelingen.
Rangen en klassen
Wij spreken bij de marine over rangen en klassen. Daar is niets onvriendelijks mee bedoeld en
het betekent heel iets anders dan in de burgermaatschappij. Zogenaamde ongegradueerde
schepelingen hebben de stand van matroos, de gegradueerden hebben een rang. Wat de stand
betreft onderscheiden wij de 3e, 2e en le klasse, die bij vrijwel alle dienstvakken voorkomen. U
kan dus matroos der 3e klasse, matroos der 2e klasse dan wel matroos der le klasse zijn en zo
kennen wij ook vliegtuigmakers en mariniers der 3e, 2e en le klasse enz. Boven deze stand van
matroos hebben wij de rangen van de onderofficieren: korporaal, sergeant, sergeant-majoor en
adjudant-onderofficier. De laatste rang is bij de onderofficieren de hoogst bereikbare.
Bij sommige dienstvakken worden andere benamingen gebruikt, maar de betekenis daarvan
stemt overeen met de rangen en klassen waarover wij U zoeven hebben ingelicht.
Wij zullen U daarvan enkele voorbeelden geven:
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HOE LANG DUURT DE VERBINTENIS?
Bij de hierna onder a en b vermelde dienstvakken is het eerste dienstverband op acht jaar
gesteld.
a.
Bij het scheepspersoneel (zie blz. 3) bij de dienstvakken: geschut- maker,
vuurleidingmonteur, elektromonteur, radio-radarmonteur, tor- pedomaker en timmerman.
b.
Bij de marineluchtvaartdienst bij alle dienstvakken van het grondpersoneel.
Bij alle overige dienstvakken genoemd op blz. 3 duurt de eerste verbintenis zes jaar.
De eerste verbintenis gaat in de regel in op de datum van opkomst in het
marine-opkomstcentrum te Voorschoten.
Indien U dat wenst en indien de marine U er geschikt voor acht, wordt het
dienstverband na afloop verlengd. Daarna wordt, met inachtneming van de
daarvoor gestelde regels, desgewenst steeds opnieuw verlenging- verleend
tot U sergeant bent of tot U recht hebt op pensioen. Na bevordering tot
sergeant dient u over het algemeen verder met zogenaamd onbepaald
verband. Zij die ongeschikt blijken om bij te tekenen worden uit de zeedienst
ontslagen.
HOE ZIJN DE VOORUITZICHTEN?
Indien U in alle opzichten geschikt wordt bevonden en dus in
aanmerking komt om aangenomen te worden, wat gebeurt er dan?
Rekening houdende met de resultaten door U bij het onderzoek naar
Uw geschiktheid in Voorschoten behaald, wordt U dan ingedeeld bij
het dienstvak waarvoor U het meest geschikt wordt geacht. Hierbij
wordt zoveel als enigszins mogelijk is rekening gehouden met Uw
eigen wensen en verder wordt gelet op Uw aanleg en bekwaamheden,
de opleiding die U genoten hebt en op de ervaring die U hebt
opgedaan. Als U eenmaal geheel vrijwillig een verbintenis bij een
bepaald dienstvak hebt aangegaan, kan U over het algemeen niet
meer op eigen verzoek worden overgebracht naar een ander
dienstvak. In de regel een dag of zes na aankomst in het marine-opkomstcentrum te
Voorschoten wordt U dan in de gelegenheid gesteld, indien U niet van idee veranderd bent, het
verbintenisbiljet te ondertekenen.
Dan bent U militair.
Een exemplaar van het verbintenisbiljet is als model achter in dit boekje opgenomen. Het is
goed dat U van tevoren weet wat U moet ondertekenen.
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Het is vanzelfsprekend dat U als militair der zeemacht Uw
werkzaamheden - indien de dienst dat vereist - zowel op het water,
onder water als te land en in de lucht zal moeten verrichten.
Van Voorschoten naar Hilversum of Rotterdam
Bent U eenmaal aangenomen voor het scheepspersoneel of voor de
marine- luchtvaartdienst, dan verhuist U naar het marineopleidingskamp in Hilversum voor de eerste militaire „vorming”, die
ongeveer drie maanden in beslag neemt. Daarna is in de regel de
vakopleiding aan de beurt. Voor de beroepsmariniers heeft de
opleiding voornamelijk plaats in de Van Ghentkazerne te Rotterdam.
Na afloop van de opleiding bestaat de mogelijkheid dat men nog enige tijd in Nederland blijft
dienen; daarna volgt gewoonlijk
Uitzending naar gebieden buiten Nederland1)
De duur van het verblijf buiten Nederland is afhankelijk o.a. van
het land waarheen U wordt gezonden, van Uw burgerlijke staat
(gehuwd of ongehuwd) en eventueel van de verblijfplaats van
Uw gezin.
Regel is het zogenaamde over en weer dienen, waarbij
uitzending geschiedt bij toerbeurt en naar gelang van de
bestaande behoefte. Uitzending voor rijksrekening van gezinnen
volgt — indien voldaan is aan de voorwaarden — desgewenst
zo spoedig mogelijk nadat het betrokken gezinshoofd in het land
van bestemming is aangekomen. Uitzending voor rijksrekening van gezinnen wordt voor
sommige gebieden — o.a. in verband met gebrek aan woonruimte — niet toegestaan en is in
andere gevallen alleen mogelijk als het gezinshoofd een bezoldiging geniet die een redelijk
gezinsbestaan ter plaatse waarborgt.
Bevordering
Na een jaar bestaat de mogelijkheid van 3e klasser tweede te
worden, dus — om maar enkele voorbeelden te noemen —
matroos der 2e klasse, vliegtuigmaker der 2e klasse of marinier
der 2e klasse enz.
Dat niemand dat vanzelf wordt, maar dat U daarvoor moet voldoen
aan de gestelde eisen van bekwaamheid en dat Uw militaire aard
en eigenschappen, Uw gedrag en bruikbaarheid U daarvoor in
aanmerking moeten doen komen, zal iedereen redelijk en
vanzelfsprekend vinden. j
En weer een jaar later en natuurlijk weer met het voorbehoud dat
wij hierboven maakten, bestaat de mogelijkheid opnieuw
bevorderd te worden, nu dus tot matroos, vliegtuigmaker of
marinier der 1e klasse, of bij welk dienstvak U ook bent ingedeeld.
1) Schepelingen die nog geen 18 jaar oud zijn worden niet aangewezen voor een langdurig
verblijf in Nieuw-Guinea of de Nederlandse Antillen, tenzij zij zelf daarom verzoeken.
Wordt volgende week voortgezet !
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Van zoon van een Landmachter tot tevreden KM ‘er
Laatste deel…..
Na ongeveer twee maanden ging ik op R en R naar Nederland voor gezinds hereniging. Toen ik
daarna terugkwam bleek de OCC (een vak officier ziekenverpleger) terug te zijn naar Nederland
vanwege medische problemen. Hij werd niet afgelost, ik kreeg enkele van zijn taken er bij.
Het kamp was gereed en we konden in barakken slapen en eten in de eetzaal. Er waren
veldtoiletten gebouwd en douchewater werd uit een bron opgepompt in een grote waterzak
verzameld en was aan het eind van de dag warm genoeg om ook een warme douche te nemen.
Toen onze uitzending er bijna
op zat werd bekend dat een
aantal andere locaties
moesten worden bezet. Ik
moest namens de
commandant naar het
overleg bij de bataljonsstaf
hiervoor. Na aangehoord te
hebben wat de bedoeling was
vroeg ik hoe men dit medisch
ging ondersteunen. Bij enkele
groepen was slechts een
marinier gewondenverzorger
ingepland terwijl, volgens
mijn mening er tenminste de
kennis en vaardigheid van een korporaal ziekenverpleger nodig was. Dit sloeg in als een bom.
Toen ik terugkwam bij het FDS kreeg ik te horen dat onze commandant en een andere arts de
volgende ochtend bij de bataljonsstaf werden verwacht voor overleg. Het is daarna allemaal
goed gekomen en mijn aanbevelingen werden vrijwel allemaal overgenomen.

Na overgave/overname aan de aflossers gingen we naar hetzelfde hotel in Pattaya/Thailand
voor een dag adaptatie en vlogen we vervolgens van Bangkok naar Eindhoven. Daarna met de
bus naar Doorn waar de familie ons ophaalde. Na het ontschepingsverlof heb ik nog een paar
weken in Doorn gewerkt, iedereen kreeg een gesprek met een psycholoog en arts en we
werden ingeschakeld bij het opwerken van groep drie.
Op 29-03-93 werd ik teruggeplaatst bij de SNBCDBV school en heb mijn werk als MAD
coördinator weer opgepakt. Regelmatig varen en oefeningen draaien op diverse schepen. Wel
kreeg ik te horen dat ik een diensttijdgratificatie kreeg en , tot de eerstvolgende bevordering, het
salaris van een adjudant kreeg.
Op 13-06-94 werd ik bevorderd tot adjudant en geplaatst in Doorn in de functie chef der
equipage van de geneeskundige compagnie.
Tijdens een van de vele reorganisaties en door de ervaringen bij de diverse uitzendingen was
er een uitbreiding gekomen bij het medisch personeel in Doorn. Er waren nu een paar
ziekenverplegers en een arts als vaste bemanning van de ziekenboeg en een grotere groep die
bestemd was voor oefeningen en eventueel de kern zou vormen bij een eerste uitzending van
het veldhospitaal. De werkplek was de oude ziekenboeg en een paar lokalen in het
schoolgebouw. Ondertussen waren de tekeningen voor een nieuwe ziekenboeg gereed en werd
aan de bouw begonnen.
23

Tijdens deze plaatsing was het oorlog in Joegoslavië. De mortier compagnie is uitgezonden en
heeft daadwerkelijk geschoten vanaf de berg Igman. Bij deze compagnie was een basis
medische eenheid ingedeeld(BME) bestaande uit een arts, een onderofficier ziekenverpleger en
enkele marinier gewondenverzorgers met een rijbewijs. Hun uitrusting bestond uit een aantal
voertuigen waarbij een ambulance LT 40, Twee opblaastenten en medische uitrusting
vergelijkbaar met de uitrusting van een fregat. Voor de uitzending volgden ze een
opwerkperiode die werd afgesloten met een week training onder leiding van Amerikanen in
Hoenfels Duitsland. Ik heb een deel van het opleidingstraject begeleid en ben mee geweest
naar Duitsland.
Door de ervaringen van het korps, vooral in Cambodja, werd besloten dat iedere KPLMARNS
combat live saver moest worden. Dat was een geneeskundige opleiding van 4 weken. Er was
een Amerikaans voorbeeld en bij het korps was de gewondenverzorgersopleiding. Met een
projectteam vanuit het korps en de geneeskundige dienst hebben we het les pakket
samengesteld.
Vanwege mogelijk ingrijpen in Joegoslavië was er sprake van dat een bataljon met een groene
baret(dus geen VN missie) er naar toe zou gaan. Het was niet officieel bekend.
Voorbereidingen werden gestart. Onderdeel van die voorbereidingen waren schiettrainingen
voor medisch personeel, niet alleen met het pistool maar ook met het geweer. Wij waren aan
het oefenen op de Leusder heide toen ik werd gebeld. Op st. Maarten was orkaan over
gekomen en er moest een veldhospitaal naar toe. We zijn teruggegaan naar de basis en zijn
materialen gaan verzamelen (er stond geen standaard veldhospitaal gereed). De basis werd
gevormd door twee BME’s en dat werd aangevuld met materialen van het veldhospitaal die in
Doorn lagen. Hier zijn we de middag, de avond en een deel van de nacht mee bezig geweest.
De volgende ochtend stonden er twee beladen vrachtwagens gereed. Het hoofd geneeskundige
dienst had personeel aangewezen, waaronder enkele van onze ziekenverplegers en het
hoofdkwartier had mariniers toegevoegd. Ook waren twee LT 40 ambulances en een aantal
laro jeeps toegevoegd. De materialen werden naar Eindhoven gebracht en daar ingeladen in
een gehuurde Antonov. De chauffeurs van de vrachtwagens, twee mariniers kregen daar te
horen dat ze mee moesten.
Daarna gingen de trainingen voor Joegoslavië weer door, onderdeel hiervan was een oefening
in Wales en Schotland. In Wales hebben we de schietoefeningen gevolgd en alle
ziekenverplegers moesten ook schieten met het geweer en de punt 50. Ook het gooien met
“echte” handgranaten werd beoefend. Hierna volgde een verplaatsing naar een oefengebied in
Schotland waar het BME werd opgebouwd en procedures met behulp van oefenslachtoffers
werden beoefend. Op een gegeven moment stond er in de avond een Schotse boer bij onze
locatie met een schaap in zijn armen. Hij vertelde dat het schaap was aangereden door een
voertuig van de militairen en eiste afhandeling van de schade. Het schaap had een gebroken
poot en een wond.
Na overleg werd de wond door onze arts gehecht en de poot gespalkt. Na een goed gesprek
vertrok de boer, redelijk tevreden, weer. Ook heb ik met de commandant van het
veldhospitaal(een arts) een bezoek gebracht aan een Brits veldhospitaal dat was opgebouwd
op het voertuigendek van een troepen transportschip. De samenstelling van dat hospitaal kwam
redelijk overeen met onze uitrusting. De uitzending naar Joegoslavië ging uiteindelijk niet door.
Wel stonden de berg- en wintertraining van het korps weer in de planning, hiervoor werd
medisch personeel aangewezen. De arts en ik werden gepland als liaison team bij de
eindoefening in Noorwegen. We vertrokken naar de oefenlocatie en werden ingedeeld bij een
Duits veldhospitaal, daar werden we gelegerd in een vier persoons tent, gelukkig wel met
oliekachel. Er werd een Laro met chauffeur aan ons toegewezen. Hiermee gingen we dagelijks
naar de diverse locaties waar we keken bij de diverse oefeningen, overlegden met medisch
personeel en de staf van de oefening en eventueel slachtoffers en zieken vanuit het
oefengebied mee namen naar het veldhospitaal. Dat laatste bleek met de Laro geen succes en
het leermoment was dat het komende jaar hiervoor een ambulance nodig was.
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Na terugkeer in Nederland werden procedures doorgesproken en aangepast.
De KM wilde ook nieuwe brancards
aanschaffen, diverse vertegenwoordigers
kwamen hun producten demonstreren. Er
werd gekozen voor de Sked brancard,
Deze kon worden opgerold en gemakkelijk
in het veld worden meegenomen, het
slachtoffer kon helemaal worden
vastgelegd. Hijsen met deze brancard was
mogelijk en zelfs in het water was het
mogelijk om met deze brancard een
slachtoffer te vervoeren. Alle
mogelijkheden werden door ons uit
geprobeerd. Een afdaling van de klimtoren
en oefenen in het zwembad maakten hiervan onderdeel uit.
Het tweede jaar van mijn plaatsing werden we, met een grote groep van het logistiek bataljon,
ingedeeld voor de berg en wintertraining. We kregen een extra uitrusting een oefenprogramma
werd opgestart en we vertrokken naar Schotland. Vloot personeel werd verdeeld over de
diverse groepen en de oefening begon. De tweede dag van de oefening( verplaatsing te voet
door het ongelijke terrein, met veel water)kreeg ik veel last van mijn knie. Dat was een blessure
die ik kort daarvoor had opgelopen bij het voetballen. Na overleg met de arts en fysiotherapeut
werd besloten dat het niet verantwoord was om door te gaan. Achteraf bleek dat er
kniebandletsel was en een forse scheur in de meniscus zat. Ik stopte met de training en ging
vervroegd terug naar Nederland.
Daar aangekomen was er niets te doen voor mij, na overleg met de commandant van de
geneeskundige compagnie werd besloten dat ik de rijopleiding in Keizersveer kon gaan volgen
zodat we bij de eindoefening in Noorwegen geen chauffeur voor de ambulance meer nodig
hadden. Van de knieblessure had ik bijna geen last meer.
Gedurende een paar week heb ik de rijopleiding voor “groot rijbewijs” gevolgd die werd
afgesloten met een week terreinrijden op de Leusderheide.
Kort daarna vertrokken we weer als liason team naar Noorwegen. Deze keer werden we
ingedeeld bij een Noors veldhospitaal, dit veldhospitaal lag op het terrein van een kazerne.
Tijdens deze oefening die ongeveer twee weken duurde hebben we het meestal geslapen in
een slaapverblijf op de kazerne, twee nachten in een tent in het veld en twee nachten in de
ambulance. Alle oefenlocaties werden bezocht en bij een landing stonden we stand by. Ook
hebben we een patiënt bezocht die in een ziekenhuis in Tromso lag. Dat was ruim 3 uur rijden
vanaf onze locatie door een besneeuwd landschap. Na terugkeer in Doorn zat mijn plaatsing er
bijna op,
Op 10-06-1996 werd ik bevorderd tot LTZA 2 en geplaatst bij HGANOORD, locatie centrale
ziekenboeg in de functie hoofd inwendige dienst. Taken waren coördineren van de
geneeskundige verzorging van militaire eenheden in Den Helder, inclusief binnenliggende
schepen. Beheer van materiaal voor de rampen organisatie en overleg met militaire- en burger
instanties. Samen met de arts regelen van stage voor artsen in opleiding en de wachtlijst artsen
invullen. Ik overlegde met de artsen in de stelling Den Helder, maakte een concept wachtlijst
dat vervolgens door het hoofd van de ziekenboeg werd geformaliseerd. Bij de uitvoering van de
wachtlijst gebeurde het regelmatig dat een arts plotseling “andere verplichtingen” had en moest
een vervanger worden geregeld. Gelukkig waren er een paar boordplaatsers en lukte het altijd
om een dokter van de acht te regelen.
Organisatie en uitvoering van het geneeskundig deel van de vlootdagen was een leuke en
dankbare taak.
Een zwarte bladzijde was het neerstorten van een Dakota met 32 personen aan boord in de
Waddenzee. Op dat moment was ik een paar dagen vrij en op familiebezoek ik Drenthe. Toen
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ik werd gebeld ben ik direct terug gereden naar Den Helder. Daar aangekomen ben ik “hand en
spandiensten” gaan verlenen. De chef ziekenboeg en chef arts zaten in het team voor opvang.
De sporthal was aangewezen als opvanglocatie voor de overleden personen. Het
rampenidentificatieteam was gewaarschuwd en onderweg, medisch KM personeel was
aangewezen voor assistentie. Kort na mijn aankomst kwamen de eerste slachtoffers aan wal.
Het was een heftige gebeurtenis voor het personeel en de weken erna volgden regelmatig
evaluatie gesprekken met hulpverleners.
In het tweede jaar van mijn plaatsing werd ik, samen met twee onderofficier ziekenverplegers,
ingedeeld bij een grote NAVO oefening met deelnemende eenheden van o.a. de USA,
Engeland, Spanje, Italië en Nederland in het zuiden van Spanje. Ook waren veel schepen en
vliegtuigen ingedeeld. Onze taak was het maken van oefengewonden (moulage team). Ik vloog
als eerste naar Alicante en meldde me bij de oefenstaf. Verschillende eenheden die aan de
oefening mee gingen doen werden bezocht en procedures werden doorgesproken. Na twee
dagen kwamen mijn twee collega’s en gingen we over de weg naar het oefengebied in de buurt
van Gibraltar. Daar werden we gelegerd in een hotel. Dagelijks kregen we het oefenprogramma
voor de volgende dag te horen en konden plannen maken voor het creëren van
oefenslachtoffers. Hierbij kregen we de vrije hand en hoefden niemand vooraf in te lichten.
Enkele voorbeelden waren het aanwijzen van een Spaanse compagnie commandant als
slachtoffer tijdens een aanval door het terrein wat voor paniek in de gelederen zorgde. Vier USA
verkenners vlak voor aanvang van een landing aanwijzen als ernstig brandwondenslachtoffer
zodat van een vliegkampschip de heli moest komen die
eigenlijk klaar stond voor echte slachtoffers waardoor
het oefenprogramma werd vertraagd. Bij een oefening
voor het bevrijden van een piloot in vijandelijk gebied
deze persoon grimeren en instructie geven. En bij het
aanlanden van een Hovercraft de man die belast was
met het aanlanden gewond maken.
Dit en vele andere oefenslachtoffers zorgde voor een
meer reëel oefenen en de staf uit Napels bleek achteraf
zeer tevreden over onze inzet en heeft dit schriftelijk
aan CZMNED laten weten.

Op 07-09-1998 werd ik bevorderd tot LTZA 2OC en geplaatst in Hilversum bij de
Geneeskundige opleidingen KM als Hoofd algemene dienst.
Er was weer eens een reorganisatie gaande en de geneeskundige opleidingen van defensie
werden samen gevoegd. Inmiddels moest ook weer iedere korporaal ziekenverpleger
(KPLLDGD) verpleegkundige worden. De had te maken met ervaringen bij uitzendingen maar
vooral met de BIG wet en de wet op geneeskundige behandeling. Al het zittend personeel
moest worden omgeschoold bij het ROC Zadkine in Rotterdam, nieuw personeel werd in fases
volledig opgeleid en horizontale instroming van verpleegkundigen werd opgepakt, zij werden na
een aanvullende opleiding bij de opleidingsschool KPLLDGD. Die aanvullende opleiding was
nodig, een verpleegkundige wordt opgeleid volgens een verpleegkundig model, wij werden
opgeleid volgens een medisch model waarin het stellen van een vermoedelijke diagnose en
voorschrijven van medicijnen een onderdeel vormde. Dat voorschrijven van medicijnen ging, zo
mogelijk in overleg met een arts maar soms was dat niet mogelijk. Ook verzorgen van eerste
behandelingen van trauma slachtoffers was geen onderdeel van de verpleegkundige opleiding.
Hiervoor werden ambulance protocollen gebruikt en volgde een deel van de
ambulanceverplegers opleiding. Ook de KL en de KLU hadden dit soort omscholingstrajecten
bij het ROC Friesche poort in Leeuwarden. De KL en KLU werkten ook met verzorgenden die
een kortere opleiding kregen. Op de kazerne (OCMGD) was een projectteam samengesteld dat
met een aantal docenten van het ROC Eindhoven een lespakket samen stelde. Normaal is de
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opleiding tot verpleegkundige vier jaar. Uit het overleg kwam een opleiding van drie jaar met
hetzelfde diploma in drie fases. Eerste fase was een aantal maanden theorie en praktijk op
school, daarna een stage in een verpleegtehuis of op een afdeling van een ziekenhuis. De
tweede fase wederom enkele maanden theorie en oefenen op school, daarna een stage op een
verpleegafdeling van een ziekenhuis. Hierna kon KLU of KL personeel eventueel uitstromen is
verzorgende. De derde fase een paar weken theorie en een langere stage (minimaal 12 weken)
op een liefst, chirurgische afdeling in het ziekenhuis. Hierna volgde uiteraard een examen en
eventuele aanvullende cursussen om zelfstandig, zonder arts, te kunnen functioneren.
Wij zaten met een groep KM instructeurs in Hilversum in het schoolgebouw en de KL en KLU
had een opleidingsrichting voor hun gewondenverzorgers en “omscholers” met een tiental
instructeurs en een commandant die Majoor (LTZ1) was. De bedoeling was dat de opleidingen
werden samen gevoegd.
In december 1998 werd ik bij de commandant OCMGD geroepen en werd me verteld dat in
januari 1999 de nieuwe opleiding AMV, dus de samenvoeging effectief werd. Ik werd
aangewezen als commandant AMV en zou nauw gaan samenwerken met het ROC. We
verhuisden naar het oude keuringscentrum met alle KM instructeurs en een deel van de KL
instructeurs inclusief een luitenant KL. Ook een aantal instructeurs van het ROC kreeg daar
een werkplek. Met de vertegenwoordiger van het ROC heb ik in de eerste maanden stad en
land afgereisd op zoek naar stageplaatsen in verpleeghuizen en ziekenhuizen. De stagiairs in
de derde fase waren in vrijwel alle ziekenhuizen zeer welkom. Voor de eerste en tweede fase
bleven vaak alleen verpleeghuizen over. Regelmatig was het “handjeklap” in de ziekenhuizen.
Als jullie twee leerlingen in de derde fase willen moet je er ook twee uit de tweede fase nemen.
Het ROC had in de beginfase veel moeite om geschikte docenten te vinden en een aantal
onderofficier ziekenverplegers KM namen regelmatig de lessen over. De klassen bestonden uit
matrozen eerste klas van de KM, korporaals van de KLU en sergeanten van de KL. Dit ging vrij
goed tijdens de lessen. Voor de boordplaatsers was het in de avonduren lastig. De KL’ers
waren bijna allemaal mannen en de KM leerlingen vrouwen. De verblijven waren gescheiden.
Na overleg met de eerste officier van de kazerne, een overste van de KL, werd hier een
oplossing voor gevonden. Leuk detail was dat er ook enkele huwelijken uit deze periode zijn
voortgekomen. Iedere dag was er baksgewijs(appel). Onze instructeurs waren
baksmeester/mentor.
Er werd twee keer in de week gesport(in burger verpleegkundige opleiding is dat niet van
toepassing) en 1 keer per jaar werd een “militaire week” gepland voor het bijhouden van
militaire vaardigheden. Wij als opleiders moesten ook jaarlijks aan deze militaire week
deelnemen. Ik verzocht de KM dan ook gevechtskleding te verstrekken aan de KM instructeurs,
dat werd eerst afgewezen. De KL gaf daarop aan ons wel in het groen te willen kleden. Toen de
marineleiding dit hoorde waren we zo in het KM groen gekleed. De militaire week bestond in
ieder geval uit 2 dagen bivak, schietvaardigheid, een conditietest en werken op de klimtoren en
hindernisbaan. Enkele oudere instructeurs, ook van de KL hadden hier veel moeite mee.
Gelukkig mochten we een groot deel van de week zelf invullen. Onze ervaren KL collega’s
wisten daar wel raad mee. Het verblijf werd geregeld op een KL kazerne, het bivak in een
gebouw van de padvinderij (alleen 1 persoon van de KL ex. KM moest in een pup tent slapen,
hij snurkte te erg). De klimtoren werd een gezellig uitje, er werd een middag een zwembad
afgehuurd, schieten werd pistool en geweerschieten en de verplichte verplaatsing in het terrein
werd per truck en laro op de Leusder heide gedaan waarbij iedereen als chauffeur een stuk
door het zand mocht rijden. Het werd een erg gezellige maar wel vermoeiende week waarin we
elkaar goed leerden kennen. Ook een paar ROC docenten hebben aan een aantal van de
activiteiten deelgenomen.
Een halfjaarlijks bezoek aan de KMS Breda was ook onderdeel van mijn taak. Hier werden de
leerlingen die de maand erna bij ons in de opleiding zouden komen voorgelicht.
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Ieder half jaar was er een beëdiging met genodigden, waarbij de vaandelwacht van de
Geneeskundige troepen KL door 2 instructeurs en enkele leerlingen werd gevormd. En ieder
paar maanden was er een diploma uitreiking.
In de laatste maanden van mijn plaatsing heb ik een cursus peace support operaties van een
week bij de NATO school in Oberammergau gevolgd.
Toen ik werd overgeplaatst hadden we 240 leerlingen. Ik werd afgelost door een majoor KL.
Op 02-04-2001 werd ik geplaatst in Den Helder bij HGDZ een onderdeel van CZMNED.
Er was nog steeds een reorganisatie gaande, voor ons gevoel werden er hogere functies veilig
gesteld door aan de onderkant te schrappen. Dit gaf veel druk op de manschappen en
onderofficieren, vooral door uitzendingen.
Mijn functie was Hoofd bureau kwaliteitszorg maar veranderde op 01-05-2001 in Hoofd bureau
algemene geneeskunde.
Taken waren controle(inspectie) en adviseren van alle ziekenboegen. Voorbereiden van
collega’s voor varende plaatsing. Coördineren van medische repatriëringen(dat was ook een
wachtsfunctie). Adviseren bij samenstellen teams bij uitzending. Tevens zat ik in de
adviescommissie voor bevordering van onderofficier LDGD tot officier en de commissie ontslag
militairen.
Ieder jaar werden alle ziekenboegen bezocht voor een inspectie. Het team bestond bij grote
ziekenboegen uit een apotheker, 1 of 2 onderofficieren, een collega vak officier van de
medische bevoorrading en ondergetekende. Bij kleine ziekenboegen ging een deel van het
team. De medische administratie werd doorgenomen, er werd gekeken hoeveel procent van de
bemanning bij was met vaccinaties en tandartscontrole en de medische materialen en
medicijnen werden gecontroleerd. Hierna werd een afsluitend gesprek gehouden met chefs van
de ziekenboeg en een verslag gemaakt. Meestal gebruikte ik de tijd om gesprekken te hebben
met collega’s. Een keer per jaar kwamen ook de chefs van walziekenboeg in Nederland bij
elkaar voor collegiaal overleg. Hiervan werd een verslag gemaakt en ik bracht de knel- en actie
punten naar voren bij het Hoofd Geneeskundige Dienst.
Ook de ziekenboegen op Curaçao en Aruba werden jaarlijks bezocht met een team van vier
personen. Het eerste jaar bleek dat we daar toch behoorlijk wat vrije tijd over hielden, dagelijks
waren we om 2 uur gereed. Het tweede jaar hebben een collega en ik onze echtgenote
meegenomen(op eigen kosten). Het werd een mooi terugzien van de eilanden en vele bekende
locaties werden bezocht, het eiland Curaçao was wel erg veranderd.
Tijdens deze plaatsing ben ik ook nog, met een chauffeur, naar Esbjerg in Denemarken
gereden om twee matrozen op te halen die gesnapt waren met drugs aan boord van een schip.
Enige maanden later kwam ik de heren weer tegen in de ontslagcommissie.
In het laatste jaar werd ik, samen met een LTZAR 1 aangewezen als medical planners team bij
een grote NAVO oefening die gehouden werd in de wateren rond Spanje en Portugal, ook op
het land werd geoefend. We zaten drie weken in Lissabon, er waren 4 teams van verschillende
landen die bij toerbeurt gedurende 8 tot 12 uur in een bunker bij Lissabon zaten en zo nodig
actie namen bij medische problemen, ook waren er soms oefengewonden die moesten worden
afgevoerd naar een hospitaal af land van herkomst (op papier). Een vraag op materiaalgebied
van een Nederlandse mariniers compagnie was nog of we zonnebrandcrème konden regelen,
zij waren vanuit Noorwegen rechtstreeks ingedeeld bij deze oefening. Aan het einde van iedere
shift moest je op maximaal 2 power point sheets een overzicht leveren voor de oefenleiding en
de arts moest in een breefing verslag doen.
Twee maanden voor einde diensttijd heb ik een maand opgespaard verlof genomen en heb
samen met een collega en onze echtgenotes een rondreis gemaakt op Sumatra, Java en Bali.
Hij kwam op plaatsen waar hij tijdens een eskaderreis ook was geweest en ik bezocht de plaats
waar mijn ouders hadden gewoond. Het werd een prachtige reis.
De laatste maand was voor overgave/overname met mijn aflosser en op 22 -07-2004 zat mijn
tijd bij defensie er op. Ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze en het vrijwel altijd naar mijn zin
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gehad. Steeds waren er nieuwe uitdagingen en als je een keer een klus had die niet leuk was
wist je dat er weer wat anders op korte termijn aan kwam. Ik heb vrijwel altijd met fijne collega’s
gewerkt en als je een meerdere tegenkwam waar je niet prettig mee kon werken kon je hem of
haar redelijk vermijden(dat laatste heb ik in die 36 jaar slechts twee keer meegemaakt). Veel
van mijn functies kon ik voor een deel zelf invullen, ik besef dat dat een uitzondering was. Al
met al was het dienen bij de Koninklijke marine voor mij een “goudentijd”.
Na mijn diensttijd ben ik, als vrijwilliger, halve dagen gaan werken bij MSV Zeemacht een
sportvereniging met een eigen sporthal, een tennisbaan en voetbalveld. Ik was daar al
sportcommissaris voor de 16 afdelingen. De ledenadministratie en contributie inning werd door
mij verzorgd. Dat heb ik zes jaar gedaan.
Mijn echtgenote werkte 20 uur per week in een verzorgingshuis. Zij wilde graag haar diploma
verzorgende IG halen en ging de opleiding in. Zij heeft na het behalen van het diploma 20 uur
per week gewerkt en is in het voorjaar van 2020 gepensioneerd.
In deze zes jaar ben ik 5 keer. Gedurende telkens 2 of 3 weken, mee geweest met het
opwerken van een marineschip voor respectievelijk 2 keer Indonesië en 3 keer Marokko. Mijn
functie was ziekenverpleger, aan boord zaten burgers van de Schelde Vlissingen en
leveranciers van alle apparatuur en bewapening en 25 militairen van het betreffende land.
Ook werd ik door een ex. collega gelijmd als penningmeester bij de zonnebloem, dat heb ik 10
jaar gedaan.
Samen met mijn echtgenote besloten we een stacaravan te kopen die op een camping in
Wateren, op de grens tussen Friesland en Drenthe werd geplaatst. Gedurende 11 jaar zijn we
daar, vooral in de zomermaanden veel naar toe geweest en hebben die locatie als uitvalbasis
gebruikt voor familie en vrienden in de noordelijke provincies. Na 11 jaar vonden wij het telkens
weer 1,5 uur rijden naar de camping niet leuk meer, als je daar aan kwam moest je weer
schoonmaken en grasmaaien. Mijn ouders waren inmiddels overleden en familiebezoek werd
minder frequent. We verkochten de caravan en werden volkstuinder in Den Helder. Op deze
volkstuin, met 188 tuinen, zit ik in het bestuur en beheer de kantine.
In 2010 werd ik door een docent van het ROC benaderd, zij zochten een instructeur EHBO voor
de opleiding sport en bewegen, ik heb dat in beraad genomen en ben met een collega gaan
overleggen die kort daarvoor bij de KM was gepensioneerd. De klassen bestonden uit 12 tot 24
leerlingen en EHBO lessen geef je aan maximaal 12 leerlingen. We besloten de uitdaging aan
te gaan en hebben overleg met het hoofd van de afdeling gehad. Dat resulteerde in les geven
aan meerdere klassen van de opleidingen sport en bewegen en de veiligheidsacademie van het
ROC, MBO 2, 3 en4 niveau. We kregen extra lesuren om extra gewenste kennis voor de
sportopleiding , handhavers en beveiligers aan te kunnen leren. Sindsdien hebben we samen
jaarlijks ongeveer 150 leerlingen opgeleid voor het diploma..
Leerlingen in het tweede en derde leerjaar kregen gedurende een
dag herhalingsles. De laatste twee jaar hebben we ook bij AZ en
Volendam jeugdvoetballers, die in de opleiding sport en bewegen
zaten EHBO les gegeven. We hadden bij het ROC een 0,3
contract. In juni 2020 ben ik, op 68 jarige leeftijd, gestopt met les
geven.
Sporten ben ik blijven doen tot 2011 veldvoetbal en tot 2014
zaalvoetbal. Nu nog steeds scheidsrechterveld- en zaalvoetbal.
Ook ga ik met een aantal ex. collega’s en anderen twee keer per
week badmintonnen en 1 keer per week tennissen. Sinds afgelopen
voorjaar, mede door corona, is het sporten erg beperkt maar fietsen
en wandelen kan gelukkig nog.
In deze corona tijd gaan we dapper door en hopen nog lang een
actief leven te leiden.

Was getekend: Ed Asselman
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Sgt. Janssen, box trainer aan boord van Hr.Ms. Augurk fluistert
zijn pupil, konstabel 3 Jan met het korte achternaampje die tegen
de plaatselijke kampioen moet boksen, op het laatste ogenblik in
het oor: “ Probeer te vergeten dat hij er met je vrouw vandoor
is gegaan toen jij in de West zat…, doe maar net of je zwaar
de pest aan hem hebt…...”
++++++++++++++++++++++++++++++++
Kpl. Hein is wezen stappen in Nieuwe Diep en kwam s’ nachts thuis, vond zijn vrouw in bed.
Toen hij op het punt stond, zich bij haar te voegen, zag hij een sigaar in het asbakje liggen.
Als niet-roker brulde hij :"Truus ! Waar komt die sigaar vandaan?”
Truus keek hem aan en zei, niet uit het veld geslagen:
"Uit Havana natuurlijk!"
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Gedetacheerd in MKZ A’dam
Seiner Gerrit en Sjaan hadden elkaar in de Warmoesstraat te A’dam leren kennen. Ze hadden
zich goed vermaakt en het was laat geworden. De weg naar haar huis duurde lang.
Nog een hele tijd stond het paar in de hal. Hij zei: ” Het is zo donker hier, dat ik geen hand voor
ogen kan zien.” Waarop zij, verlegen reageerde : ”Maar daar heb je hem toch ook niet!”
+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mijn naam is Johan van Winden, geboren 13-11-1955.
Ik ben begonnen als Hofmeester 3 bij de Koninklijke Marine op 24 september 1973 te MOKH in
bak 242. Na opleiding geplaatst in de longroom van MOKH.
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Foto's ouderdag
Op foto 1 loop ik in rechter gelid als 2e
In linker gelid de eerste, met kroeshaar is Gerard Stiekema.
Andere namen deels vergeten maar er zat ook een Fokke Stilma in die bak
Baksmeester dacht iets van Wiering(a)
Misschien kan iemand mij helpen aan meerdere namen uit onze bak.
Johan van Winden
Verdere loopbaan;
Aldaar takenboeken doorlopen en bevorderd tot Hofmeester1.
Op 18 september 1974 overgeplaatst naar MB Parera, wederom in de longroom.
Na 2 dagen werd ik op het MWC Brakkeput gedetacheerd, als Hofmeester bar, tot juli 1975.
Bij vertrek in 1974 waren we een van de eerste waarbij vrijgezellen die van 18 naar 9 maanden
plaatsing startte en zat daarom 10 maanden op Curaçao.
Per augustus 1975 geplaatst op de Hr.Ms. van Speijk, ook nu in de longroom.
Tot de midlife verbouwing in 1976.
Net daarvoor gereageerd op functie als lakei op het Departement van de Hofmaarschalk bij het
Civile Huis van H.M. de koningin , Juliana.
Tijdens deze procudure naar MVKV wederom in de longroom aan de slag tot 16 mei 1977.
Om toen aan wat later bleek mijn laatste Marine plaatsing en wel op de MKDH om daar
gedetacheerd te worden als Lakei.
Alwaar ik in 1980 overstapte in vaste dienst van DKH.
Dit met veel plezier en passie gedaan en
daar met vele Marine Hofmeesters en later
de LDVers mogen samen werken indien zij
als ambulant Lakei op de diverse paleizen te
werk waren.
Totdat 25 januari 2006 de spierziekte Gullian
Barre toesloeg en ik van uit volledig verlamd
in 2008 weer 40 uur kon werken.
Door herhaalde achteruitgang en
krachtverlies op 5 februari 2015 volledig
afgekeurd.
Reacties s.v.p. via de redactie…
Johan van Winden

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Het verhaal van Asselman over zijn diensttijd is zeer lezenswaardig en zijn
bezoek met het eskader naar Haifa spreekt mij zeer aan om de navolgende
reden ik was van december 1984 t/m juli 1985 geplaatst bij het Ned
detachement MFO gelegerd in de Sinaï woestijn als transportooff en toen bekend werd dat het
eskader Haifa zou bezoeken vroeg ik aan mijn CDT of ik daar aanwezig kon zijn ik zat tussen
de KL KMAR KLu pers als marineman en dan wil je wel even onder KM pers vertoeven e.e.a
werd toegestaan omdat ik toch 2 a 3 p/week naar Tell Aviv moest voor mijn werkzaamheden
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heb inderdaad de schepen binnen zien komen en de verbazing was groot toen ik mij aan de
valreep melde met het uniform van de KM met dien verstande dat het de zwarte broek wit
overhemd met stickers MFO en de Nederlandse vlag de vraag wie ik was en waar ik vandaan
kwam en mijn KM legamentatie bewijs gaf de overtuiging maar wat ik in Israel te zoeken had
was ze ook na uitleg wat mijn functie was en van de MFO hadden ze al helemaal nooit van
gehoord om een lang verhaal kort te maken hebben wij nog een soort sportdag kunnen
organiseren en kwam ik bijna dagelijks 3 uur rijden heen en terug van Rafah - Haifa met de
opdracht om wat te ritselen kaas augurken kruiden voor de rijstafel en zoveel meer maar het
mooiste was toch echt van de CDT de EO OO v/d Wacht wat een marine man in de de
Sinaiwoestijn deed en het verhaal van Asselman trof mij vandaar de reactie Asselmen kwam ik
weer tegen in Cambodja waar ik als MTOO geplaatst was in Sisophon CAMBO I
Groet Gerard Dalman
gerard.dalman@planet.nl
AOOBDMTD(bd)

Any additional information on the January 15th 1942 Japanese bombing of Ambon
and Halong? My father was there with PW10 and flew his PBY out of the bay just
before the Japanese attacked. Any photos or official documents of that raid?
Vrij vertaald door de redactie: Heeft iemand meer informatie over het Japanse bombardement
op Ambon en Halong van 15 januari 1942?
Mijn vader was daar met PW10 en vloog met zijn PBY de baai uit vlak voordat de Japanners
aanvielen. Zijn er foto's of officiële documenten van deze aanval ?

Als reactie op de foto van pag. 32, waar Cor Visser over vraagt het volgende;
Als de foto genomen is in het najaar 1959 (toen ik opkwam) meen ik mij zelf te
herkennen. Nog net zichtbaar op de foto, achter de rug van die "lange Slungel"
zoals hij zich zelf noemt.
Is dit inderdaad zo, 1959, dan is dit bak 249 met Kplgsknst De Haan (Ajam) als baksmeester.
Ik, Bertus Nijenhuis, heb met Ajam, beiden als kpl. later nog samen gevaren op de Friesland
eind "63 en in het voorjaar 1964.
De naam Visser zegt me "helaas" niets meer, hoewel ik hem van de foto wel meen te
herkennen.
Een prettig weekend.
Groeten Bertus
Redactie: Ik heb inmiddels contact gehad met Cor Visser en kan vertellen dat het 1960 moet
zijn geweest en in het najaar….

Beste Arie en L.S.,
Altijd lees ik met veel genoegen “ten Anker” en ben je dankbaar voor alle tijd en
moeite die jij er in steekt.
Ik reageer op het stukje wat Cor Visser schrijft over het ongeluk a.b. van de Zeven, niet omdat
ik daar iets aan heb toe te voegen maar wel omdat ik in die tijd als elmnt 2 zm ook op de Zeven
was geplaats en we elkaar dus moeten kennen.
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Alleen herinner ik me niet meer met hem samen te hebben gewerkt. Ik was o.a.
verantwoordelijk voor onderhoud van de telefooncentrale en daarnaast had adjudant Witte ( of
de Witte) me zo gek gekregen om over te willen stappen in beroeps dienst en vooruitlopend
daarop werd ik takenboeker.
Mijn baksmeester zijn naam
was iets van ter Horst of zoiets.
Zoveel dienstplichtige
takenboekers liepen er niet
rond dus wie weet help het de
herinnering bij Cor wat op te
frissen ;)
Wie weet komt er na corona
weer eens een reünie en
kunnen we in het echt
bijkletsen. Zou leuk zijn toch?
Doe er ook nog een foto bij uit
die tijd.
Vriendelijk groet en blijf
virusvrij,
Adri Faasse.
a.faasse@hccnet.nl
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KM- herinneringen
Groningsaccent.
Onlangs hoorde ik het weer. Iemand schuin achter me sprak met een dergelijk accent als wat
mijn officier van de wacht toentertijd in de machinekamer ook deed.
Hij was, door zijn accent normaal al moeilijk te verstaan en via de telefoon in een lawaaierige
machinekamer al helemaal niet.
In die tijd hadden we naast de chef van de wacht, een onder officier, op die dikke boot, het
vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman ook nog een officier van de wacht in de machinekamers
rond lopen. Vaak nog een broekie die het vak moest leren maar deze wist van wanten. Hij liep
dan ook al heel wat jaren mee.
Wat was nu het geval?
Ik liep als stoker 1, in SB-draaistroom compartiment de Honde-Wacht. Een compartiment gelegen
tussen de voor en achter machinekamer. Bereikbaar vanuit de whalegang. Daar stapte je een
luik in waarna je in de machinekamerwerkplaats terecht kwam. Nog weer door twee luiken en
trappen af kwam je in Stuur Boord draaistroom ruimte. Alléén liep ik daar zoals
dat gebruikelijk was de wacht. Vier uur lang vertoefde je daar beneden. Je werd wel op tijd
voorzien van koffie, soep, lem, melk of wat dan ook, maar verder was je daar alleen. Oh ja, al die
vloeistoffen werden wel allemaal vanuit een en dezelfde (koffie) pul geschonken.
In die SB-draaistroom ruimte dus stond een stoom turbogenerator te werk om elektra te
genereren. Ook stonden daarin bij tijd en wijlen nog twee verdampers, met zogenaamde stoom
armen en benen pompen tewerk welke van zeewater zoet water maakten. Af en toe ging er ook
nog eens de grote stoomzuigerbrandstoftransportpomp bij om op volle zee zware stookolie af te
geven aan een of twee langszij liggende schepen. In dat laatste geval kwam er een extra stoker
naar beneden. Een heel bedrijfje was het dan ook daar beneden.
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Daar, in die lawaaierige omgeving
ging de telefoon. Je nam de hoorn
op, het knopje om te spreken
drukte je naar beneden en
luisteren maar.
Ik begreep al luisterend dat het de
baas - de officier van de wacht in de voor machinekamer was. Hij
moest wat van me. Na van mijn
kant tweemaal gezegd te hebben:
`wat zegt u’, mompelde ik zoiets
als van, ‘ja, goed hoor`en hing ik
de telefoon weer op.
Ik zou niet weten wat hij van me
wilde. Meestal was het zoiets van;
`gaat het goed daar beneden, zijn
er nog bijzonderheden of zo` want
erg happig waren ze er niet op om
de machinekamer te verlaten en
de wacht daar beneden op te zoeken. Door al die luiken heen. Dus belden ze maar op.
Een minuut of vijf later, uh, uh, …. uh, uh, weer klonk het oproepgeluid van de telefoon en weer
flikkerde het lampje fel. Feller nu? Wat nu weer, dacht ik.
En ja hoor, weer het zelfde verhaal. Nu alles met wat meer nadruk uitgesproken, maar weer
verstond ik het niet. Nu durfde ik tot driemaal toe te vragen, `wat zegt u?`
Boem, de verbinding werd verbroken. En ja hoor, enkele minuten later, klik – klik, het eerste luik
ging open gevolgd door het tweede luik wat mij scheidde van de machinewerkplaats. Daar kwam
iemand, de beller, de stalen traptrede zo wat aftuimelen. Hij pakte een reageerbuisje, vulde het
met condensaatwater van de turbogenerator, deed er nitras bij en keurde de inhoud. Keurig blank
bleef de inhoud. Zonder een woord te zeggen stoof hij weer naar boven, alle luiken achter zich
open latend. Die kon ik dus mooi voor hem sluiten.
Na afloop van de wacht, het zat me niet lekker, ging ik toch maar even naar hem toe in de
voormachinekamer. Na mijn excuus aangeboden te hebben, waarom weet ik niet, maar dat deed
je nu eenmaal, ik kon het toch ook niet helpen dat hij zo onverstaanbaar was door de telefoon,
kreeg ik te horen dat het condensaatsysteem in de voormachinekamer lichtelijk zout was. Zijn
vraag richting mijn bedrijfje was of ik het condensaat wilde keuren en of het condensaat zout was.
Maar dat was dus niet het geval.
Gelukkig voor mij liep het met een sisser af. Er zijn echter gevallen bekend waarbij door foute en
of mis communicatie veel zaken catastrofaler zijn afgelopen.
Nu heb ik zelf ook ervaring met wat voor een dialect wij op ons dorp spraken.
Ik kwam thuis van mijn eerste zeereis bij de marine die zeven maanden duurde. Bij aankomst in
Rotterdam stond mijn zuster en mijn broertje me op te wachten. Na elkaar enthousiast begroet te
hebben rolden de eerste echte woorden over onze lippen. En ja, ik schrok niet maar van de
uitspraak van mijn zus en broer, daar moest ik toch wel weer even aan wennen. Ik wist niet dat
wij op ons dorp zo plat praatte. Natuurlijk was het dialect me weer vlug genoeg eigen. Maar
verbaasd was ik wel even. Ik realiserende me niet hoe ik mij onwillekeurig vlot aan het
gebruikelijke Nederlands wat aan boord gesproken werd, eigen had gemaakt.
Ik herinner me dat ik een paar jaar later nog, terwijl ik in mijn ouderlijk huis op bezoek was voor
een verjaardag, mij een keer werd verweten door een andere broer, dat ik te veel Nederlands
sprak. Onbewust echter, als ik naar mijn (ouderlijk) huis toe ging en in de streekbus stapte welke
me voor de deur van mijn ouderlijk huis afzette, zette ik dan in de bus min of meer automatisch
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de knop om. Ik ging wat meer over op het ‘gaon en staon zoals ze bij ons thuus aon den dijk
praote’.
En laten we eerlijk wezen, altijd wel werd er tegen mij gezegd, “je komt toch uit Brabant”?
De tongval en bepaalde uitdrukkingen, die blijven altijd wel deel uitmaken van je. Iets waar ik zelfs
wel trots op ben. En ik niet alleen want ‘gelukkig’ menigeen is daar trots op. Meer en meer zie je
de streektaal, vooral door toedoen van ‘Historische Kringen’ meer aandacht krijgen.
Mooi ook vond en vind ik het nog steeds om te gissen uit welke streek iemand afkomstig is. Van
velen raad je het zo. Van de Hollanders is het in het algemeen een stuk moeilijker, hoewel de
Hagenees, Rotterdammer en Mokumer, althans de echte, die pluk je er nog wel uit.
Bij de marine groeiden we allemaal in spraak redelijk naar een standaard Nederlands toe. In mijn
jeugd doorspekt met Maleise woorden als erfenis van onze ‘oud’ collega`s en rijke Marine historie.
Mijn toenmalige chef, officier van de wacht is altijd een Groninger is gebleven.

Bart Nijeburght

Gezocht,….
Kaju Willem Gadella…
Lange tijd hebben we contact gehad met Willem maar hij
zwijgt al ruim een jaar in alle talen?
Heeft een van onze lezers nog contact met Willem, vraag
dan of hij weer wat van zich wil laten horen.
Arie Krijgsman
tenanker@kpnmail.nl

Wie wat bewaard, die heeft nog wat….
Ton Mink heeft zijn plunjebaal van zolder getrokken
en deze foto toegezonden voor Ten Anker !
Redactie… Ton je loopt naakt ! je mist de
rouwknoop van Michiel !
Apr po, er zijn nog maar weinig mannen die hun
baje hemd nog zullen passen…
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Op 22 februari j.l. is door mij een storting
ontvangen voor dit embleem..
Behoudens een naam (E.G. Snijders) heb
ik geen informatie waar het embleem naar
toe gezonden kan worden….
s.v.p. even melden !
Overigens zijn de emblemen nog steeds verkrijgbaar,… heeft u
interesse, bel of mail dan even naar de redactie.

Blz. 2
Chirurgijns op de vloot
blz. 3
Jan van Brakel, held van Chatham
blz. 4
Wij varen weer (vervolg)
blz. 9
Erasmus zal geen belletje doen rinkelen..
blz. 13 De geschiedenis van Maassluis
blz. 27 Zoeklicht op de marine II
blz. 31 De postboei
Wijzigingen voorbehouden….
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