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Chirurgijns op de vloot
Gij kreupelen en blinden, komt, laat U verbinden.
Boven bij de grote mast, zult gij de meester vinden.
Wij willen aannemen, dat U het helemaal niet prettig vindt, wanneer U om gezondheidsredenen
een bezoek aan de ziekenboeg moet brengen. We accepteren het ook onmiddellijk, dat U een
afkeer heeft van pilletjes en poedertjes en we zijn ervan overtuigd, dat U zich verre van prettig
voelt bij het aanschouwen van glimmende tangen en andere glinsterende vervaarlijke
instrumenten. De meest ingewikkelde behandeling zal echter een genoeglijk pretje lijken,
wanneer men daarbij denkt aan de behandeling, die de zeeman zich enige eeuwen terug moest
laten welgevallen.
Voor alle kwalen had men zo'n speciale behandeling. Voelde men zich een tikkeltje grieperig en
kon de neus niet droog blijven, dan scheen een drankje, bestaande uit rum, buskruit en snuif,
een zeer probaat middel te zijn. Was speciaal het hoofd een beetje bonzerig, dan kreeg men
buskruit te snuiven of poeders van kruidnagels te slikken of men nam zijn toevlucht tot de in die
tijd zo vaak toegepaste aderlating. Dikwijls waren deze behandelingen zelfs die rauwe
varensgasten te machtig en gingen zij van hun stokje.
Ook daartegen had de chirurgijn een slechts zelden falend middel en een stevige prik met een
gloeiende breinaald onder de voetzool deed de patiënt weer als een veer overeind wippen.
Een ander patent middel had men tegen de hik. Men spreidde de patiënt op het dek uit en een
zware tros werd op zijn buik gesmakt, de hik was op slag verdwenen. Had men het ongeluk om
overboord te slaan en werd men dan bewusteloos opgehaald, dan werd men met bekwame
spoed aan de voeten in het want gehangen. De bedoeling daarbij was om het zeewater uit de
maag te laten lopen, wat dan ook prompt gebeurde. Door deze ongemakkelijke houding
ontstond echter een dusdanige bloedstuwing in het hoofd, dat men daardoor meestentijds het
tijdelijk met het eeuwige verwisselde. Een troost was het, dat men in ieder geval niet de
verdrinkingsdood was gestorven.
Een eveneens zeer onprettige behandeling moesten de lijders aan de zo gevreesde scheurbuik
ondergaan. Wanneer de zieke in het stadium van voortdurende vermoeidheid en stijfheid was
gekomen, werd hij aan het stokvis-beuken gezet in de hoop, dat hij daardoor wel wat leniger
zou worden. Alhoewel deze methode zonder resultaat bleek, werd zij toch steevast toegepast
en na korte tijd openbaarden zich ernstiger symptomen, zoals het loszitten en uitvallen der
tanden. Het zwellende tandvlees werd zwart en rotte weg, en de taak van de chirurgijn beperkte
zich tot het bijsnijden van het tandvlees, het afwassen met vitriool en het afschrappen van de
beslagen tong.
De enige redding voor deze patiënten was het aandoen van een haven, waar men zich kon
voorzien van verse groenten en fruit. Lukte dit niet, dan kwam het droeve eind meestentijds
door een hartverlamming, waardoor de ongelukkigen uit hun lijden verlost werden.
Met al die ziekteverschijnselen voelde de chirurgijn zich toch niet al te vertrouwd. Veel wisten zij
er niet van en toen zij op 13- of 14-jarige leeftijd aan boord kwamen, waren zij nog geheel
onkundig van allerlei kwalen. Een drie-jarige opleiding bracht wel enige verandering in, doch
hun specialiteit was, verbinden van wonden, aderlaten en het amputeren van armen en benen.
En al gebeurde zoiets nu niet bepaald zachtzinnig, in deze materie voelden zij zich toch het
beste thuis. En mogen wij de oude kronieken geloven, dan bereikten deze 'heelmeesters' toch
soms zeer merkwaardige resultaten.
In het jaar 1684 werden enige walvisvaarders opgepikt. Door een 14-daags rondzwalken in een
open boot waren hun voeten bevroren. De chirurgijn ging direct aan de slag, liet de slachtoffers
een uur lang in een kuip met warme vleespekel baden en benutte deze tijd om zijn messen te
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scherpen en 'begaf zig aan 't snijden en kerven, dog zij voelden 't niet, voordat hij tot aan 't
beenvlees gekomen was. Hij sneed, zoveel hij kon, al het doode vlees (dat zo swart was als
inkt) van het levende af, verbond het met bequame middelen en heeft alsoo, door Gods zegen,
te wege gebracht, dat zij in weinig dagen niet alleen konden staan en gaan, maar ook, als andre
heur werk doen'.
Enige ernstiger slachtoffers werden nu onder handen genomen, 'dat a'dren en senuen bloot
lagen en de benen gesteld waren als die van een geraamte'.
Desondanks waren ook deze na enige weken weer zo tierig als balletdanseressen. Had men
het ongeluk, dat een arm of been geamputeerd moest worden, dan werd na de operatie de
bloedige stomp in de hete teer gedoopt of met gloeiende poken dichtgeschroeid.Het was echter
slechts aan weinigen vergund om later aan de wal de vriendenkring uitvoerig verslag uit te
brengen van de geslaagde operatie. De meeste patiënten namelijk verschenen doorgaans
enige uren na de operatie voor de hemelpoort. Tot slot willen wij nog vermelden, dat men zich
bij alle narigheid tenminste geen zorg behoefde te maken over de betaling. De geneeskundige
behandeling was, behoudens enkele uitzonderingen, gratis. De gevallen waarvoor dit niet gold,
waren verwondingen, opgelopen bij vechtpartijen, infectie opgedaan bij het passagieren en
tenslotte wanneer men de wonden liet behandelen, die hun oorzaak vonden in bepaalde
afstraffingen aan boord.
Bron: uit het boek Marin(e)ade
JAN VAN BRAKEL, HELD VAN CHATHAM
Daan Couwenbergh
Zeeheld - Over Jan van Brakel is weinig bekend. Zijn exacte geboortedatum is niet helemaal
duidelijk en ook over zijn bekendste wapenfeit zijn nog veel vragen. Toch staat hij bekend als
een van de grote Nederlandse zeehelden, die zich met name tijdens de Tocht naar Chatham
onderscheidde.
Michiel de Ruyter. Branders waren oude schepen, die in brand werden gestoken en op de
vijand af werden gestuurd. Daarmee probeerde men de vijandelijke formaties te verstoren, en
als het even kon ook vijandelijke schepen in brand te steken. In die functie vocht hij mee in de
Tweede Engelse Zeeoorlog.
Daarbij wist hij door een
aantal slimme en vooral
moedige acties de aandacht
van de admiraals op zich te
vestigen. Dat leverde hem
promotie op. Hij kreeg bij de
Admiraliteit van der Maze
het commando over een
oorlogsschip met veertig
kanonnen toegewezen: de
Vrede. Naast het commando
over de Vrede had hij ook
nog het bevel over twee
branders. Met die schepen onder zijn bevel voer hij mee de rivier de Medway op, in wat de
roemruchte tocht naar Chatham zou worden.
Van Brakel in de Tocht naar Chatham
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Tijdens de Tocht naar Chatham, kreeg Van Brakel de opdracht het kasteel van Sheerness te
bombarderen, zodat de mariniers het kasteel makkelijker konden innemen. Daarbij gingen ook
bemanningsleden van de schepen van Van Brakel mee aan land. Ondanks een verbod op
plunderingen, zouden Van Brakels manschappen zich toch aan plunderingen te buiten zijn
gegaan. Cornelis de Witt, die namens de Staten Generaal aanwezig was bij de aanval, liet Van
Brakel aanhouden.
Het beste van IsGeschiedenis in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Helemaal niks
missen? Volg ons op Facebook(link is external)!
De ketting over de rivier de Medway
Van Brakel kreeg een kans om die misstanden goed te maken. Nadat het fort bij Sheerness
was ingenomen, voer hij met zijn schepen voorop richting de Engelse vloot, die verderop voor
anker lang. Daarbij zouden zijn schepen de volle laag van de Engelsen krijgen. Hierbij zou Van
Brakel zijn naam onsterfelijk maken. De Engelsen hadden de rivier versperd met wrakken en
een ketting. Naar verluidt was het Van Brakel die die ketting doormidden voer, zodat de
Nederlandse vloot de Engelse vloot kon aanvallen. Deze lezing van het verhaal is waarschijnlijk
niet waar. Het is waarschijnlijker dat een van de branders, de Pro Patria door de ketting heen
wist te breken. Een andere mogelijkheid is, is dat de mariniers die aan land waren gegaan, de
ketting deels hebben verwijderd. Wat er precies gebeurd is, wordt nog steeds door historici
onderzocht. Vast staat dat Van Brakel later in ieder geval het Engelse schip Unity veroverde.
Latere carrière van Jan van Brakel
In de Derde Engelse Zeeoorlog werden de naam en faam van Van Brakel nóg groter. Met zijn
gewaagde, maar heldhaftige acties wist hij zich te onderscheiden. Dat hij dan zo nu en dan alle
orders in de wind sloeg, nam men maar voor lief. Zo werd hij Schout-bij-nacht van de
Amsterdamse admiraliteit in 1684. In 1690 voer Van Brakel voor de laatste keer uit. Dit keer
vocht hij zij-aan-zij met de Engelse vloot tegen de Fransen. In de Slag bij Beachy Head ging het
mis. De vloot van de Republiek leed een nederlaag en Jan van Brakel sneuvelde. Jan van
Brakel kreeg een praalgraf in de Sint Laurenskerk in Rotterdam.
BRONNEN:
ISGeschiedenis….https://isgeschiedenis.nl/nieuws/jan-van-brakel-held-van-chatham

Vervolg van nr. 10

In konvooi
NEW YORK—LIVERPOOL, in het vroege voorjaar 1943. Op de
kaart niet zoo’n groote afstand na de duizenden mijlen, die we al
afgelegd hadden. Maar in die dagen de kwaadste reis die je maken
kon. De nieuwe Duitsche admiraal Dönitz had zijn offensief
afgekondigd en dat bestond hierin, dat de duikbooten nu in heele
troepen tegelijk, in z.g. „packs” gingen optreden. Wel, we hebben er
van gelust!
We vertrokken van New York met een lading T.N.T. 1) explosieven
aan boord, die al ontploffen, als je er kwaad naar kijkt. We troffen
de Noord- Atlantic in een kwade bui: zware sneeuwstorm met
hooge zee, en het kostte de grootste moeite, cm het konvooi intact
te houden. Met dat konvooi-varen ging het zóó: Je kreeg een nummer en nu moest je letten op
de schepen, die in je onmiddellijke nabijheid in het konvooi voeren. Om een voorbeeld te
noemen: Je was nr. 32, dan lag vlak vóór je nr. 31, achter je nr. 33, aan bakboord nr. 20 aan
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stuurboord nr. 42. Bij goed weer en kalme zee gaat dat van een leien dakje — maar op een
donkeren winternacht in vliegend weer en met slecht zicht vanwege de sneeuwbuien is dat een
heksentoer.
En terwijl we ons uiterste best doen, om het konvooi intact te houden, blijkt het, dat we
achtervolgd worden door een groote groep onderzeebooten. Die konden ons, wegens het
noodweer, niet aanvallen en zoo zaten we letterlijk „between) the devil and the deep sea”.
Klaarde het op, dan begonnen de duikbooten en klaarde het niet op, dan konden we ons plezier
óók wel op, want zouden we in dien storm een der andere schepen maar even raken, dan
vlogen we met die T.N.T.-explosieven tóch de lucht in!
En ja, begin middernacht — we waren pas drie dagen van New York — klaart het op en daar
gingen de poppen aan het dansen. Het eerste schip van ons konvooi ging de lucht in. Bij ons en
op de andere schepen alarmtoestand. Je ging dus niet meer naar kooi.
1) T.N.T. .= trinitrotoluol, technisch bekend onder den naam trotyl, wordt verkregen door het nitreeren
van toluol. Voor militair gebruik is het de voornaamste springstof, die zoowel het generste schietkatoen
als het picrinezuur heeft verdrongen. Het wordt o.m. gebruikt voor torpedo’s, mijnen, handgranaten, e. d.

Negen onderzeebooten waren door ons escorte heen gedrongen en zochten haar prooi. Helaas
— ze vónden haar prooi ook. Verscheidene schepen werden het slachtoffer van de U-booten.”
„Hoe reageer je op zoo iets?”
„Ja, dat is het gekke — je kan zóó in den knoei zitten, dat je niet meer reageert.
Op den tweeden dag van de aanvallen was één van onze collega’s jarig. We lieten den
hofmeester een borrel brengen en op het moment dat ik mijn glas naar mijn mond breng, krijgt
het schip, dat vlak voor ons vaart, een torpedo. Wel, het klinkt gek, maar we dronken onzen
borrel uit en gingen verder met ons werk. Tot overmaat van ramp kregen we nog
machineschade en trouble met de stuurmachine, zoodat we nog moesten afzakken. We wisten
de zaak te klaren met eigen middelen en kregen weer contact met het konvooi. De duikbooten
bleven ons aanvallen, maar wat er ook gebeurde —- we hadden maar één instructie:
„Opvullen en formatie houden”. Het is gelukt, meer kan ik er niet van zeggen en na zeventien
dagen, waarin we maar nu en dan een beetje geslapen hebben, kwamen we in Liverpool.”
„Wat denk je, zijn de cijfers, die de Duitschers publiceerden over de tot zinken gebrachte
schepen, dan. achteraf toch juist geweest?”
„Och, ze zullen er wel eens een schepje opgedaan hebben en ze zullen wel eens schepen als
verloren hebben gemeld, die toch op de een of andere wijze zijn komen binnenscharrelen, Maar
het is een tijdlang heel erg geweest.”
„Wat heeft dan eigenlijk den keer gebracht?”
„Verschillende omstandigheden. Een prachtvinding was de z.g. Radar- installatie, waarmee je
de onderzeebooten kon peilen. Dan kregen we langzamerhand meer escorte-vaartuigen en
vliegmachines. Vooral de vliegmachines deden prachtig werk. De duikbooten- moeten nl.
bovenkomen om haar accu’s bij te laden en als er nu voldoende vanuit de lucht gepatrouilleerd
werd, dan werd zoo’n U-boot direct als zij bovenkwam gésignaleerd en dan riepen de
vliegmachines de destroyers te hulp. Maar den grootsten doorslag hebben de Amerikanen
gegeven met hun enormen nieuwbouw. Er werd langzamerhand meer gebouwd dan de Duitschers met mogelijkheid tot zinken konden brengen en toen de Mof dat in de gaten kreeg, gaf
dat ook een psychologischen terugslag. De volgende reizen ging het dan ook beter en toen
kregen we weer nieuwe instructies.

De lange reis op
Nadat we nog een paar maal den Noord-Atlantischen Oceaan waren overgestoken, moesten
we met een groot konvooi naar Calcutta. Dat konvooi was niet minder dan 90 schepen groot en
zoo gingen we in October 1943 op weg. In de Middellandsche Zee behoorde de oorlog toen al
tot het verleden. Bij Malta hadden de Engelschen een nauwe „straat" geveegd tusschen de
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mijnenvelden en daar ging je dan als eenden achter elkaar door. Onder Kreta had je nog wel
eens last van Duitsche vliegmachines, maar wij kwamen er op onze reis goed door. In
Alexandrië kon je al zien, dat de oorlog nu beter ging — daar lag een groot gedeelte van de
gecapituleerde Italiaansche vloot. Bij Bombay zagen we de „Johan de Witt” die toen als
troepentransportschip dienst deed.
Van Calcutta ging het weer de lange reis op: Kaapstad—Buenos Aires— Straat Magelhaens—
Chili—Peru—San Pedro (Californië). We gingen daar na voor de Amerikanen varen, want we
moesten oorlogsmaterieel brengen voor het front in het Verre Oosten. Eerst naar Nieuw-Guinea
en daarna maakten we trips Californië—Australië—Birma. Iedere reis werd veiliger, want de
Japs werden in het defensief gedrongen en de Amerikaansche waarschuwingsdienst voor
onderzeebooten werkte voortreffelijk. Onze grootste vijand was op die reizen niet de vijand van
vleesch en bloed, maar de eentonigheid. Die rondreizen van Californië naar Birma duurden 99
dagen, waarvan we 92 dagen in volle zee waren. Er kwam dan wel eens een geprikkelde
stemming; vooral de ouderen, die gezinnen hadden, begonnen naar het einde van den oorlog te
snakken en de menschen waren gauw geïrriteerd.
En toen kwam de groote dag. Op 4 Mei 1945 lagen we in San Pedro en daar hoorden we het
groote nieuws van de Duitsche capitulatie in Holland. Direct kreeg ik verlof en met gepakte
koffers stapte ik op den trein naar New York. Daar ging ik met het grootste schip ter wereld, de
„Queen Elizabeth” ') naar Engeland, toen met de goede oude ..Batavier” naar Rotterdam en een
auto van de Marine bracht mij naar Mokum
~~~~
De pijpen zijn uitgedoofd, de sigaretten zijn opgerookt. En nu is het even stil, want niemand in
het gezelschap weet goed, wat hij zeggen moet.
Zoo hebben ze dus gevaren, de menschen van de koopvaardij. Zonder ophef, zonder heldhaftig
gedoe. Doorgevaren, wat er ook gebeurde. Velen hebben het gehaald. Maar 1.3 millioen ton,
de helft oan de Nederlandsche koopvaardij, ligt op den bodem en meer dan drie en dertig
honderd opvarenden hebben niet meer gehoord, dat Duitschland capituleerde. Zij zijn met
Groot Verlof en God hebbe hun ziel, voor wat ze voor ons deden.
Het klinkt in het Nederlandsch zoo erg rhetorisch, om te zeggen dat ze helden waren en het
klinkt zoo erg stadhuisachtig, om te zeggen dat ze hun plicht vervulden. Laten wij liever aan het
werk gaan en een nieuwe vloot bouwen. Een vloot van goede schepen, waarop het goed varen
is. „Het water is ons element, de zee bruist onze glorie!’’
Een vloot van goede schepen moet gebouwd worden. Nederland moet zijn positie als
scheepvaartmogendheid herwinnen. Om dit te bereiken en te bewerkstelligen, is het noodig te
weten, hoe de positie van de koopvaardij op 9 Mei 1940 was en hoe zij momenteel is. In de
volgende hoofdstukken zijn de gegevens verwerkt, die het vormen van een beoordeeling der
Nederlandsche koopvaardij kunnen vergemakkelijken.
1) Vroeger toebehoorende aan de Cunard White Star Line, 83.673 B.R.T. groot.

De Nederlandsche koopvaardij
VAN de aan de kade te San Francisco gemeerd liggende trotsche vrachtboot, wapperde de
Nederlandsche driekleur, evenals op de kleine motorvrachtboot, die de wateren van de Oostzee door
ploegde en van het groote malischip, dat zich op weg bevond naar Nederlandsch Oost-Indië of NoordAmerika. Ook in Zuid-Amerika lagen Nederlandsche schepen in lading en in de Noorsche en Zweedsche
ertshavens, in Spanje en in de vaart op de Middellandsche Zee hadden de Nederlandsche schepen een
voornaam aandeel in het vervoer.
Hoewel ons land van de overheerschende positie, welke het in de zeventiende eeuw als vrachtvaarder
van Europa, ja zelfs van de geheele wereld, innam, door machtige, minder door innerlijke verdeeldheid
geteisterde buurstaten was verdrongen, bleef het tot het uitbreken van den tweeden wereldoorlog een
belangrijke plaats innemen in de rij der zeevarende mogendheden. De koopvaardijvloot werd wel is waar
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door verscheidene andere landen in tonnenmaat overtroffen, doch het belangrijke aandeel van
Nederland in de wereldscheepvaart werd in de eerste plaats gevormd door de kwaliteit van de ter
beschikking staande scheepsruimte en in de tweede plaats door de voortreffelijke opleiding der
bemanning, waardoor een oordeelkundige behandeling der lading gewaarborgd was. Hierdoor is het
moeilijk, de juiste beteekenis van de koopvaardij aan de hand van cijfers af te meten, daar deze geen
rekening houden met den kwaliteits-factor.
De moderne, goed geoutilleerde Nederlandsche graanschepen, die hun ladingen van de Plata-rivier
haalden, waren van grooter beteekenis dan de Grieksche boot, die bijna anderhalf maal zoolang over de
reis naar Europa deed. De veel hoogere cijfers te zien gevende Noorsche koopvaardijvloot had, in de
groote lijn gezien, ook niet de beteekenis van de onze. Ten eerste, omdat de Nederlandsche schepen
voor een voornaam deel in de lijnvaart dienst deden en in de tweede plaats, omdat de Nederlandsche
schepen bijna alle in eigen beheer werden geëxploiteerd, terwijl de Noorsche meestal in charter werden
afgestaan aan vervoerders van alle landen der wereld, waarbij Oost-Azië de eerste viool speelde.
Als de cijfers spreken, wordt met deze omstandigheden geen rekening gehouden. Desondanks is de
eenige manier, om de beteekenis van de Nederlandsche koopvaardijvloot ten opzichte van die der
andere landen naar voren te brengen gelegen in het ter beschikking staande cijfermateriaal. Blijkens de
cijfers van Lloyd's Register of Shipping telde de wereld-koopvaardijvloot op 1 Juli 1939 31.186 schepen
met een totale bruto -tonnage van 69.439.659 ton. Ongeveer een derde hiervan, nl. 9.488 schepen met
een inhoud van 21.215.261 B.R.T. was in het Britsche Imperium geregistreerd. Nederland nam met
1.532 schepen met 2.972.871 B.R.T. de zevende plaats in onder de zeevarende mogendheden.
De Vereenigde Staten, Japan, Noorwegen, Duitschland en Italië bekleedden respectievelijk de tweede,
derde, vierde, vijfde cd zesde plaats. Het aandeel van Nederland in de wereldkoopvaardij-tonnage
bedroeg op 1 Juli 1939 4.28 %, welk percentage belangrijk hooger was dan bij het uitbreken van den
eersten wereldoorlog, want in 1914 bedroeg het percentage 3.05 %.
De samenstelling van de wereldkoopvaardijvloot gaf in 1939, in vergelijking met 1914, het volgende
beeld:

Wanneer men deze cijfers per hoofd der bevolking in oogenschouw neemt, blijkt, dat Nederland,
gerekend naar het aantal inwoners, op de derde plaats staat in de rij der zeevarende mogendheden.
Noorwegen met zijn kleine bevolking komt dan op de eerste plaats met een bezit van 1575 B.R.T. per
1000 inwoners, waarna Engeland volgt met 375 B.R.T. per 1000 inwoners en daarna Nederland met 325
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B.R.T., de Vereenigde Staten 100 B.R.T., Frankrijk en Japan ieder 75 B.R.T. en Duitschland 50 B.R.T.
per 1000 inwoners.
Slechts 20 % van de Nederlandsche koopvaardijtonnage was ouder dan 20 jaar, in welk opzicht ons
land slechts geëvenaard werd door Noorwegen en Duitschland, terwijl alle andere zeevarende naties
een grooter percentage oude schepen onder haar vloot telden. Engeland o.a. 25 %, Japan 40 %,
vervolgens de Vereenigde Staten 50 % en Griekenland 80 %. Wat de nieuwe tonnage van 10 jaar en
jonger betrof, stond Nederland, na Noorwegen (45%) en Japan (40%) met 35% op de derde plaats,
waaruit volgt, dat het grootste gedeelte van de Nederlandsche koopvaardijtonnage gebouwd werd in de
bloeiperiode van vóór 1929. Indien men echter rekening zou houden met het aantal nieuw gebouwde
schepen, dat onder Nederlandsche vlag in de vaart was in plaats van met de tonnage, zou men zien, dat
Nederland de eerste plaats Innam, aangezien er vooral in de laatste jaren zeer veel motorschepen voor
de kustvaart werden gebouwd, die, wat tonnage betrof, niet zoo veel zoden aan den dijk zetten, doch die
in verband met het integreerend belang voor onze nationale economie van groot belang waren.
De moderne outillage van de Nederlandsche koopvaardijvloot bleek ook wel uit de omstandigheid, dat
ruim 57% gevormd werd door motorschepen, terwijl het gemiddelde percentage der wereldvloot in dit
opzicht slechts 25% bedroeg. Van de 715 Nederlandsche schepen beneden 300 B.R.T. waren er slechts
195 met stoomvermogen tegen 520 met motor-aandrijving.
Doch ook bij de grootere koopvaarders viel een meerderheid der motortonnage te constateeren. Van de
185 schepen tusschen 6000 en 20.000 B.R.T: waren er 115 motorschepen en 70 stoomschepen.
Te zamen met de prachtige havens (Rotterdam was de grootste haven van Europa) welke ons land rijk
was, leverde de Nederlandsche koopvaardij een unieke bijdrage voor het wereldverkeer, die slechts
door Engeland werd overtroffen. Maar als de scheepvaart reeds zooveel be-teekende voor de
wereldeconomie dan behoeft er nauwelijks gesproken te worden over de enorme beteekenis, die zij had
voor de eigen volkshuishouding. De bijdrage voor de handelsbalans was zeer aanzienlijk en blijkens
gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek moet het batig saldo van de scheepvaart van vóór
den oorlog op de handelsbalans jaarlijks op niet minder dan ruim zeventig millioen gulden geschat
worden, waarbij dan nog geen rekening is gehouden met de inkomsten uit nevenbedrijven, die geheel of
gedeeltelijk haar provenuen uit de scheepvaart betrokken.
Ook de groote beteekenis van den Nederlandschen scheepsbouw was grootendeels te danken aan de
scheepvaart zelf, die werkgelegenheid schiep, waardoor de werven ook in staat waren met het
buitenland te concurreeren bij het aannemen van bouwopdrachten voor buitenlandsche rekening. Als
gevolg daarvan nam ons land de vierde plaats in onder de scheepsbouwende naties, waarbij het slechts
werd overtroffen door Engeland, Duitschland en Japan, welke laatste twee landen den scheepsbouw
stimuleerden door steun van overheidswege.

In den oorlog
Eerst, als de geheele geschiedenis van den oorlog geschreven zal zijn, zal men kunnen nagaan, welk
een rol de Nederlandsche koopvaardij in de geallieerde oorlogsvoering gespeeld heeft. Thans kan in
ieder geval reeds geconstateerd worden, dat het feit, dat in de voor de Geallieerde zijde slechtste
periode van den oorlog, in medio 1940, een aanwinst van 3.000.000 B.R.T. van een kwaliteit als de
Nederlandsche koopvaardij van zeer groote beteekenis geweest is.
Hoe ging het nu met de organisatie van de koopvaardijvloot tijdens den oorlog? De situatie was op 10
Mei 1940 zóó, dat sommige groote reede-rijen, welke den storm hadden zien aankomen, tijdig gezorgd
hadden, dat een of meerdere leden van hun directie in Londen of New York aanwezig waren. Sommige
directeuren bevonden zich toevalligerwijze op zakenreis in Londen en „strandden” daar min of meer,
sommige kleinere reederijen zagen kans, nog een telegram aan bevriende reederijen weg te krijgen met
verzoek, haar belangen waar te nemen doch er waren ook kleinere reederijen, welke geen kans gezien
hadden, tijdig maatregelen voor het beheer van haar vloot te treffen.
In Londen werd toen onmiddellijk een Reederscomité opgericht, dat de zaken ter hand nam. Onze
regeering requireerde de vloot en gaf haar in beheer aan het Reederscomité, dat managers aanstelde
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voor de verschillende vloten, afspraken tusschen reederijen en bevriende relaties in Engeland zooveel
mogelijk intact liet en verder alles deed, om de reeders-bedrijven zoo soepel mogelijk te laten werken. In
de practijk kwam dit hierop neer, dat de Nederlandsche schepen in time-clrarter voor de regeering
voeren, maar dat de reeders baas in eigen huis bleven. Zij waren echter geen baas in het bepalen van
de vrachten, welke officieel werden vastgesteld, evenals overigens in het mobilisatiejaar 1939/1940
reeds het geval geweest was.
Zoo bleef de situatie tot medio 1942, toen minister Kerstens optrad. Deze ging veel verder en op zijn
aandringen werd de vloot genaast. De managers werden toen ambtenaren, waarbij de helft van het
Reederscomité als beheerders werd overgenomen. Van toen af aan hadden de reederijen dus in het
geheel geen zeggenschap meer en zij hadden ook niet meer het beheer over haar eigen schepen.
Financieel was deze situatie voor de reederijen ongunstiger dan zij in de jaren 1940—1942 was. Ook
toen waren de uitkomsten zeker niet daverend, maar er bleef in ieder geval een redelijke marge over, die
in de daarop volgende jaren op aanzienlijk smaller basis kwam. Over de uiteindelijke resultaten van de
•ichcepvaartmaatschappijen tijdens de oorlogsjaren moet men zich dan ook geen al te groote
voorstellingen maken. De regeling, zooals zij sinds 1942 van kracht is, zou gehandhaafd blijven tot zes
maanden na afloop van den oorlog tegen Japan en inmiddels kunnen de voorbereidende maatregelen
getroffen worden, om de schepen t.z.t. weer over te laten gaan naar de reederijen.
Na een zitting, die 7 dagen duurde, heeft de Maritime
Executive Board op 12 October jl. besloten, dat de
scheepvaartpool der Vereenigde naties op 2 Maart
1946 zal eindigen. De tankschepen werden reeds op
31 October 1945 aan de eigenaars teruggegeven.

******************************************************************************************************************

Marinefregat Bonaire, in
Dordrecht (zonder
masten) in gebruik als
internaat voor
aankomend
machinisten (1915). Het
schip ligt nu in Den
Helder. © Stadsarchief
Dordrecht

Erasmus zal geen
belletje doen
rinkelen, maar zeg
‘Hollands Glorie’
en er is
herkenning
De Erasmus is misschien wel het bekendste schip in Dordrecht. Toch zullen velen het schip niet
thuis kunnen brengen. Maar zeg ‘Hollands Glorie’ en er is herkenning. Het voormalige
schoolschip hoort bij de stad. Van een nautische opleiding is geen sprake meer.
Jaap Bouman 30-09-20, 18:32
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Voor een nieuwe vestiging van de Mainemachinistenschool (oorspronkelijk in Hellevoetsluis)
moest in 1915 gekozen worden tussen Vlissingen en Dordrecht. Het werd Dordrecht, vanwege
‘haar centrale ligging en haar hoogstaande bevolking’. Bovendien waren hier in de stad nog
enige ‘juiste onderwijsinstellingen’.
In het haventje van Bos (nu de Biesboschhaven) aan het Wantij werd de HM Bonaire gelegd,
een oud marinefregat. Het schip diende als internaat. Het onderwijs zelf werd voornamelijk in de
MTS aan de Oranjelaan gegeven. De stad kreeg later nog meer maritieme opleidingen, onder
andere een opleiding tot aspirant-adelborst (officier bij de marine). Het terrein op de Staart bij
de Maasstraat was heel geschikt. Er waren sportvelden, zelfs een zwembad en er kwamen
leslokalen.
In 1923 werd de Machinistenschool in Dordrecht opgeheven en verplaatst naar Den Helder.
Niet bepaald de centrale ligging waardoor eerder voor Dordrecht was gekozen, maar wel weer
dichtbij de marine in Den Helder. Overigens bestaat de Bonaire nog steeds. Het schip ligt in
Den Helder en er is een stichting die het wil restaureren.

De praktijkvakken
bestonden uit roeien,
splitsen en knopen en
zeilnaaien. De mastworp
wordt geoefend op elkaars
armen. © Stadsarchief
Dordrecht

Zakgeld van 1,75 gulden
Het duurde tot 1941 voor er weer een maritieme opleiding naar Dordrecht kwam. Voor dat doel
waren het voormalige lichtschip Haaks en de Groninger tjalk De Hoop aangeschaft.
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Koningin Juliana bezocht in 1949 Hollands Glorie. Hier in het ruim van de tjalk, ingericht als leslokaal. ©
Stadsarchief Dordrecht

Beide schepen werden wit geverfd en volledig verbouwd om ze geschikt te maken voor het
Rijksopleidingskamp voor jongens van 14 tot 24 jaar die schipper op de binnenvaart wilden
worden. In het ruim van de Haaks werden twee slaapzalen ingericht die plaats boden aan 36
personen. Het gehele project ging uit van het Ministerie van Sociale Zaken en was bedoeld voor
jongens die wél de capaciteiten hadden maar niet de middelen. Daarom was de opleiding voor
deze jongens gratis. Ze kregen zelfs een zakgeld van 1,75 gulden, maar daarvan moesten ze 1
gulden sparen voor kleding.

De schepen
lagen eerst aan
de Merwede,
maar kregen
later een plekje
in het Wantij, bij
de Prins
Hendrikbrug aan
de Badweg. Ze
kregen de
namen Hollands
Glorie I en II.
De Hollands
Glorie (1956) en
de Erasmus
(1974) op
dezelfde plek aan
het Wantij. ©
Stadsarchief
Dordrecht
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In 1974 werd door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk als
vervanging van de twee schepen de Erasmus gekocht. Dat schip had een bewogen
geschiedenis achter de rug. Een waar ongeluksschip. Dat begon al direct na de tewaterlating in
1923, toen bleek dat het de vereiste snelheid van 13 knopen niet kon halen om de veerdienst
Enkhuizen-Stavoren te kunnen onderhouden. Er werden andere schroeven gemonteerd, maar
het schip haalde de 13 knopen nooit. De naam van het schip was W.F. van der Wyck, naar een
al lang vergeten jonkheer met inmiddels vergeten kwaliteiten.

Oorlogsbeproevingen
In mei 1940 werd het schip in opdracht van de Koninklijke Marine door eigen bemanning bij
Enkhuizen tot zinken gebracht. De Van der Wyck werd weer gelicht, gevorderd door de
Duitsers, omgebouwd tot troepentransportschip, herdoopt in Wilkommen, omgebouwd tot
schoolschip, herdoopt in Regulus en aan het eind van de oorlog ingezet bij de evacuatie van
Oostpruisen. Na de oorlog werd het schip in erbarmelijke toestand teruggevonden bij het Duitse
Waddeneiland Wangerooge.
Nadat het weer hersteld was van de oorlogsbeproevingen ging de W.F. van der Wyck (zo weer
hernoemd) vanuit Scheveningen pleziertochten maken op de Noordzee. Alleen al in 1947
kwamen 145.000 passagiers aan boord. Maar het schip was niet gebouwd voor de lange golven
van de Noordzee. In 1953 kwam de Van er Wyck voor het eerst in Dordrecht waar het na de
watersnoodramp dienst deed als hospitaalschip.
Reclamefoto van
de huidige
Erasmus, de
Logeerboot, met
nieuw stuurhuis
en andere
aanpassingen. ©
Stadsarchief
Dordrecht

Van 1955 tot
1973 was het
na een
verbouwing in
dienst als
rondvaartboot
bij de Spido in
Rotterdam.
Onder een
nieuwe naam:
Erasmus. In
1974 werd de
Erasmus het
nieuwe
internaatschip aan het Wantij. De naam Erasmus bleef, maar op de zijkant kwam toch Hollands
Glorie te staan. En die naam is in het geheugen van Dordtenaren gegrift.
Na een omzwerving als schoolschip In Zwijndrecht werd de Erasmus het in 2007 verkocht aan
de familie Van Driel die in 2008 van de Erasmus de Logeerboot maakte. Maar met nog steeds
‘Erasmus’ op de voorplecht.
Bron: http://www.ad.nl/dordrecht
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In navolging van dit
artikel kreeg ik een
foto’s toegezonden van
sobat : Fred Boogert
die ik hieronder wil
delen….

Bonaire [1876] Dok 1
[1822 Gegraven] 19-09-06
Den.Helder.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De Geschiedenis van Maassluis
POORTERSHAVEN, VAN ERTS NAAR MIJNEN OVERSLAG.
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Langs de rivier het Scheur, net voorbij Maassluis, lag ooit een particulier insteekhaventje
genaamd Poortershaven. Het complex was in 1902 aangelegd door Johannes Josephus
de Poorter en bestond uit een insteekhaven van ongeveer 350 meter lang en 30 meter
breed. Het haventje had een doorgang naar het Scheur van zo’n 100 meter breed. Het
haventje slibde voortdurend dicht door het getij en de stromingen in het Scheur en
moest daarom meerdere malen per jaar worden uitgebaggerd. Tussen het
insteekhaventje en het Scheur lag een laad- en loskade, die aan de rivierzijde was
voorzien van een lange steiger. Op de kade stonden twee grote loopkranen voor het
laden en lossen van schepen. In de latere periode van het bedrijf heeft er ook nog een
kleine torenkraan gestaan.
In de Poortershaven werd voornamelijk erts overgeslagen van binnenschepen op zeeschepen
en andersom. De firma’s N.V. Handelmaatschappij Jos de Poorter en N.V. Handelsinrichting
Poortershaven bezaten onder andere zeeschepen, buitenlandse ertsmijnen en een werf in
Sliedrecht. Aan de landzijde van Poortershaven liep de spoorlijn Hoek van Holland - Rotterdam.
In 1935 had Jos de Poorter - op het terrein tussen de haven en de spoorlijn - twaalf woningen
laten bouwen. Welke bewoond werden door zo’n honderd werknemers van de ertsoverslag.
Ook was er een quarantainebarak voor zieke zeelui, een kruidenierswinkeltje, een kantoortje en
nog een paar kleine gebouwtjes.
Even voorbij Poortershaven, in de richting Hoek van Holland, lag langs de spoorbaan blokpost
nr. 16. Hier was een spoorweghalte die werd aangeduid als ‘halte Poortershaven’. De woning
die bij deze blokpost hoorde brandde uit in april 2009. De halte was op persoonlijk verzoek van
Jos de Poorter speciaal door de Nederlandse Spoorwegen aangelegd. Een voorwaarde van de
NS was wel dat Jos de Poorter in geval van onrendabele exploitatie de tekorten zou aanvullen.
Wanneer hij dit niet meer zou doen dan zou de halte per direct worden opgeheven. De
verbinding per spoor was ook echt wel noodzakelijk, er was naar de Poortershaven nog geen
fatsoenlijke verharde verbindingsweg. De Schenkeldijk was nog niet verhard en had slechts een
smal voetpad. Verder was de Poortershaven alleen nog via het voet- of fietspad langs de
spoorbaan bereikbaar. Door middel van een keersluis in de spoordijk stond het haventje van
Poortershaven in verbinding met de ten oosten van de spoorbaan gelegen vliet, Amersgat
geheten. De sluis is naderhand opgeruimd, met uitzondering van de sluisdeur aan de oostzijde
van de spoordijk.
Zeemijnenopslag voor de Koninklijke Marine
In 1934 kregen de N.V. Handelmaatschappij Jos de Poorter en N.V. Handelsinrichting
Poortershaven uitstel van betaling. Dat uitstel werd enkele malen verlengd, maar uiteindelijk
werd in 1940 het faillissement uitgesproken. Twee jaar daarvoor, in 1938, had Jos de Poorter
zijn Poortershaven al verkocht aan een Rotterdamse havenbedrijf en deze droeg het complex
vrijwel direct over aan de Koninklijke Marine. De marine nam het meteen in gebruik en richtte
het terrein in voor de opslag van zeemijnen. Speciaal hiervoor werden twee stenen loodsen
gebouwd, een grote loods van 80 x 40 m en een kleinere loods van 22 x 40 m. Aan de
noordzijde van de kleinste loods werd een 2,5 m hoge schervenwal opgeworpen. Deze kleine
opslagloods, die later bij een bombardement gedeeltelijk werd verwoest, maar ook weer
volledig is opgebouwd, bestaat heden ten dagen nog steeds. Anders is met de grootste loods,
hiervan is alleen nog maar de betonnen vloer terug te vinden. Ter hoogte van beide loodsen
had men voor het laden- en lossen van vaartuigen een steiger gebouwd in de Nieuwe
Waterweg van zo’n 70 m lang. Van deze steiger is ook niets meer terug te vinden.
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Poortershaven (Wn 80)
Nadat de Poortershaven
Hr.Ms Sumatra
door de Koninklijke Marine
als mijnenopslagplaats in
dienst was genomen, heeft
als enig Nederlands
marineschip de lichte kruiser
Hr. Ms. ‘Sumatra’ de haven
begin mei 1940 aangedaan
en daar gedurende een paar
dagen gelegen. (een
andere bron zegt Hr. Ms.
de Ruyterwat dus fout is)
Zoals bekend vielen de
Duitsers 10 mei ons land
binnen en het duurde dan
ook niet lang of
de Kriegsmarine nam
Poortershaven in gebruik.
Met name voor de opslag van zeemijnen en het Sperrwaffenkommando kreeg hiervoor de
verantwoording. Deze dienst maakte ook de (zee)mijnen onschadelijk die in de regio werden
gevonden.

Het complex werd in 1943 door de Kriegsmarine uitgebreid met een enorme munitiebunker, of
zoals de Duitsers het noemen een ‘Minenlager’. Het bouwwerk kostte één miljoen Reichsmark.
De bunker had een afmeting van zo’n 60 x 23 m, was langwerpig en de ingangen zaten aan de
korte zijden. De wanden en het plafond waren bijna 2,5 m dik en daardoor bood de bunker
voldoende bescherming tegen geallieerde bombardementen.
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Binnen waren vijf compartimenten en het transport van de mijnen verliep via een monorail aan
het plafond. Om de bunker af te sluiten waren er in de toegangen twee dubbele pantserdeuren
vlak achter elkaar geplaatst. Voor de pantserdeuren kon men ook nog een betonblok van zo’n
26 ton laten zakken die de toegang hermetisch af moest sluiten.
De mijnen konden buiten via een smalspoor naar laad- en lossteiger worden getransporteerd
om de Schnellboote te bevoorraden. De in Poortershaven opgeslagen mijnen werden op de
Noordzee gelegd in de
vaarroutes van de Britse
konvooien en later ook in
die van de geallieerde
konvooien richting
Antwerpen. Meer dan
3.000 mijnen werden
tijdens de oorlogsjaren
door
de Schnelboote overboord
gezet.
De Kriegsmarine bouwde
later op het oostelijk
terrein ook nog drie
bakstenen bunkers, van
getoogd metselwerk, die
bedekt werden met een
flinke laag grond. Tussen
deze drie gemetselde
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bunkers lagen nog twee kleine betonnen bunkertjes. Waarschijnlijk deden deze vijf bunkers
dienst als materiaal opslag. Ze lagen vlak bij elkaar langs de oever van de Nieuwe Waterweg.
De drie gemetselde bunkers staan er (2015) nog steeds en van de twee kleine betonnen
bunkertjes zijn ook nog wat restanten terug te vinden.
Het waren de Duitsers die besloten om over de Schenkeldijk een smalle verharde weg aan te
leggen. Zodat de Poortershaven ook bereikbaar werd voor voertuigen komende vanaf de oude
Maasdijk. Later hebben de Duitsers ook nog een rangeerspoor neergelegd tussen de halte
Poortershaven en het complex. In de twee grote Duitse betonnen bunkers werden hoofdzakelijk
magnetische en andere typen zeemijnen opgeslagen. De door de Nederlandse Marine
gebouwde loods, werd door de Duitsers als montagehal ingericht.

Op enige afstand van de Poortershaven hadden de Duitsers een huisje laten bouwen. Het
diende als onderkomen voor Duitse officieren. Die hier op een veilige afstand zaten als er wat explosie -zou gebeuren in de Poortershaven. Tevens diende het huisje als een soort
portierswoning, want op de Schenkeldijk stond een hek en vanaf dat hek was het Sperrgebiet.
Na de oorlog is het nog zo'n 25 jaar gebruikt als starterswoning voor pasgetrouwden. Het had
één slaapkamer, stromend water, maar geen elektriciteit. Maar er was in die periode tenslotte
woningnood en je was blij als je wat had.
In het begin van de oorlog voerden geallieerde vliegtuigen zo nu en dan wat kleine
bombardementen uit. Zoals bijvoorbeeld op 10 januari 1941 toen de RAF rond 17.40 uur vier
bommen afwierp nabij Poortershaven. Hierdoor ontstond schade aan de NS halte, een paar
woningen en er waren vier kraters geslagen in de polder aan de noordzijde van het complex.
Voor de rest is Poortershaven door de geallieerden vrijwel de gehele bezettingstijd met rust
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gelaten. Het eerste serieuze bombardement vond pas plaats in januari 1945 waarover later
meer.
K-basis en de K-Mittel Biber
In augustus 1944 werd Poortershaven door de Kriegsmarine aangewezen om dienst te gaan
doen als basis voor het Kommando Kleinkampfverbände (K-Verband). Het 4e K-Division kwam
naar Poortershaven en deze was uitgerust met Hitlers ‘geheime’ wapen de Biber,
een Kleinkampfmittel (K-Mittel). Op 5 november 1944 ’s avonds laat arriveert onder leiding
van Kapitänleutnant M.A. Friedmar Wolters het K-Flottille 261 in Poortershaven met
dertig Bibers afkomstig van de Duitse Flenderwerf in Lübeck.
De Biber (Duits voor bever) was een Duitse
eenmansduikboot of minionderzeeër door
de Kriegsmarine Kleinst U-boote genoemd. Begin
1944 ontworpen door Korvettenkapitän Hans
Bartels. Het ontwerp van de boot deed sterk
denken aan de Britse Welman Midget. Tijdens een
aanval op het Noorse Bergen was er namelijk één
in Duitse handen gevallen en die had Bartels naar
Duitsland laten komen om te bestuderen. Bartels
was onder de indruk van deze mini-sub en heeft
meerdere ideeën in zijn ontwerp voor
de Biber doorgevoerd.

De lengte van de Biber was 9,03 meter met een grootste breedte van 1,57 meter. De
waterverplaatsing was 6,3 m3. Een 2,5 liter Opel-Blitz LKW (vrachtauto) benzinemotor met 32
pk gaf de boot een snelheid aan de oppervlakte van 6,5 knoop. Drie bakken met vier batterijen
(2 x 26, 2 x 12 cellen) gaven de 13 Ps elektromotor een gemiddelde snelheid onder water van
5,3 knoop. Er kon 225 liter benzine meegenomen worden en dat was voldoende voor een
vaarbereik aan de oppervlakte van 100 zeemijlen bij 6,5 knoop.
Onderwater varend kwam
de Biber aan 8,5 zeemijlen bij
5,3 knoop, en 8 zeemijlen bij
2,5 knoop. De Biber kon met
gemak duiken naar een diepte
van zo’n 20 meter, maar
indien nodig kon hij ook de 30
meter halen. De Biber was
bewapend met twee
aangepaste (ivm het gewicht)
53,3 cm elektrische torpedo’s
van het G7e type die in
halfronde uitsparingen aan
weerszijden van de boot
werden meegenomen. Later
werden de Bibers in
Poortershaven getest en
aangepast om één of meer
mijnen mee te nemen. Het varen met de Biber was zeker niet ongevaarlijk. Zo zorgde de
benzinemotor nogal eens voor explosie gevaar. Ook de afvoer van de uitlaatgassen was niet
geheel zonder problemen. De eenmansduikboot was bruikbaar tot een zeegang van schaal 3
tot 4. Bij sterke getijde stromingen was de aandrijfkracht van het motortje onvoldoende. Om dit
18

voor te zijn werden iedere dag getijdenkaarten gemaakt. De Bibers werden op een bepaald
punt en uur losgelaten, waarna ze met een tijdtabel met koersveranderingen zelfstandig verder
moesten. Ze voeren het hele stuk naar de Schelde boven water. Als ze zich precies aan de
koersen en tijden konden houden kwamen ze vrij precies in het operatiegebied uit. Alleen bij
een aanval van een schip of vliegtuig doken ze onder water en vanzelfsprekend gooide dit het
hele schema in de war. Multitasken is een term die toen al volledig op zijn plaats zou zijn
geweest want alles moest door de Biberfahrer worden uitgevoerd.

De Biber eenmansduikboten vielen onder de verzamelnaam Kleinkampfmittel (K-Mittel). Buiten
de Biber vielen ook de Molch, Seehund en Hecht onder deze groep Kleinst U-Boote. In bezet
Nederland waren buiten Poortershaven nog een aantal andere K-Mittel bases, zoals
Hellevoetsluis, Scheveningen, IJmuiden, Den Helder, Groningen en Rotterdam.
De Bibers werden vanuit Poortershaven door een Vorpostenboote naar zee gesleept, onder
verdedigende begeleiding van enkele schepen van het Rheinflotille. Aangekomen op het
verzamelpunt, meestal ten hoogte van Voorne, werden de eenmansduikbootjes losgemaakt en
gingen ze op eigen kracht verder naar hun doel. Ze werden met name ingezet om geallieerde
schepen te vernietigen die probeerden de monding van de Westerschelde op te varen op weg
naar het al bevrijde Antwerpen. Want op 28 november 1944 was de Westerschelde door de
geallieerden vrij van zeemijnen gemaakt en liep het eerste konvooi veilig de Antwerpse haven
binnen. Vanaf die dag tot en met de 7e mei 1945, zijn er op de Westerschelde toch
achtentwintig vrachtschepen door toedoen van dit Kleinkampfmittel tot zinken gebracht. Direct
door torpedo’s of indirect door zeer slimme zeemijnen.
Bombardementen
Zoals al eerder vermeld werd Poortershaven pas op woensdag 17 januari 1945 serieus doelwit
van een geallieerd bombardement. Het No.322 ‘Dutch’ Squadron onderdeel van 2nd Tactical
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Air Force, bestaande uit voornamelijk Nederlandse vliegers, bestoken van zo’n 500 meter
hoogte het complex Poortershaven. Elf bommenwerpers werpen tezamen negenentwintig
bommen (negen 500 ponders en twintig 250 ponders) af, waarvan er tweeëntwintig doel treffen.
Hoewel er enkele treffers waren had het bombardement niet genoeg vernietigingskracht om het
complex buiten werking te stellen.

Een week later op woensdag 24 januari 1945 volgt een tweede bombardement. Wederom
vallen de jachtbommenwerpers van 2nd Tactical Air Force het complex Poortershaven aan. Nu
met name Spitfires van 132 Wing, waaronder twaalf van het No. 322 ‘Dutch’ Squadron. Bij
terugkomst in Engeland werd tijdens de debriefing het volgende over de aanval gezegd:
“Er werd een voltreffer geplaatst op gebouw direct oost van het doelgebied en er viel een serie
bommen op de aanlegsteigers en de spoorlijn. Een deel van de bommen viel te ver, maar de
meeste kwamen op het doel terecht”.
Maar nog was het Bomber Command in High Wycombe niet tevreden, want op zaterdag 3
februari 1945 om 10.50 uur ontving het hoofdkwartier van No.5 Group in Morton Hall bij
Swinderby een telexbericht met het bevel om een aanval voor te bereiden op twee Duitse
doelen in Nederland. Dit bericht, een zogenaamde Action Sheet, waarschuwt de Group
Commanders dat een aanval moet worden voorbereid en geeft aan hoeveel vliegtuigen en
bommen er naar het doel moeten worden toegezonden. De opperbevelhebber van No.5 Group,
Air Chief Marshal Sir Hugh Constantine, krijgt te horen dat hij achttien Lancasters moet
uitsturen om de Duitse bunkers in IJmuiden (doelwit ZH1001) aan te vallen en nog eens
achttien Lancasters een aanval te laten uitvoeren op de bunkers in Poortershaven (doelwit
5104/78/A). Tijdens beide aanvallen werd gebruik gemaakt van zogenaamde ‘Tallboy’ bommen.
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De 12.000 pond zware en 6
meter 30 lange Tallboy bom was
ontwikkeld door de Britse
wetenschapper Barnes Wallis en
de voornaamste eigenschap van
de Tallboy was om bij het doel
diep in de oppervlakte door te
dringen alvorens te ontploffen. De
schade die de bom aanrichtte
werd vooral veroorzaakt door een
seismische drukgolf die werd
geproduceerd tijdens de
ontploffing. De Tallboy zou in
staat moeten zijn om de zware
betonnen bunkers in de
Poortershaven te vernietigen. De
achttien Lancasters kregen
escorte van een squadron Spitfires en een Mosquito vliegt mee om filmopnamen te maken van
de aanval. De Lancasters die Poortershaven moesten bombarderen dienden op ongeveer
4.200 meter aan te vliegen. De vliegroute was exact aangegeven en het ‘uur H’ (aanvalstijd)
was vastgesteld op 16.00 uur. Binnen Bomber Command, waren maar twee squadrons in staat
om Tallboys te vervoeren, No.9 van RAF Bardney en No. 617 (Dambuster) Squadron van RAF
Woodhall Spa. De laatst genoemde vliegers van het 617e squadron kregen Poortershaven als
doel.
Direct na binnenkomst van de
telex stuurde het hoofdkwartier
van No.5 Group op haar beurt een
bericht aan de twee squadrons
met het bevel om zich klaar te
maken voor de operatie. De telex
bevat alle informatie die nodig was
om met kans op succes het karwei
te klaren.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
De bevelen voor 617 Squadron luiden als volgt:
Intentie: 18 vliegtuigen van No.617 Squadron zullen doelwit aanvallen.
Opdracht: Het vernietigen van onderkomens voor miniduikboten.
Aanvalstijdstip: 3 februari 1945, bij daglicht. Squadron en aantal: No. 617, 18 vliegtuigen.
Doelaanduiding: 5104/78/A
Heen: Woodhall Spa > Southwold > 5130N/0330E > 5120N/0400E > 5137N/0430E >
5150N/0426E > Doelwit
Terug route: Doelwit > Southwold > Woodhall Spa
Aanvalstijd: Uur H is om 16.00 uur
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Brandstof: Naar inzicht van de basiscommandant
Bommen: Tallboy met een vertraging van 0.05
Richtpunt: H0280 V0585
Bombardeerhoogte: 13.000 voet (red: bijna 4.000 m)
Details v.d. aanval: Alle details zoals gepland door commandant No. 54 Base (eenheid die
verantwoordelijk is voor de operationele controle van Metheringham, Coningsby en Woodhall
Spa waar No.54 Base gestationeerd is).
Jagersbescherming: Boven het doelgebied één Squadron Spitfires.
Fotografie: Alle vliegtuigen uitgerust met verticaal gerichte daglichtcamera’s. Verwarming wordt
geïnstalleerd en ingeschakeld. Belichtingstijd 1/300 op f.4 B/Blind (dit verwijst naar de sluiter).
Filter No.4 (een daglichtfilter om contrast te verbeteren) HSN film.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Voor het squadron is het een ‘all-out effort’, alle beschikbare toestellen worden ingezet. De
leiding werd toevertrouwd aan een ervaren officier, Group Captain John Emilius ‘Johnny’
Fauquier, een Frans-Canadees. Voor de aanval werd zoveel mogelijk informatie verzameld,
alles om er voor te zorgen dat de bemanningen met zoveel mogelijk informatie aan de aanval
zou

beginnen en daarmee de beste kans zouden hebben om de missie te volbrengen en veilig terug
te keren. Daartoe werd eerst een briefing voorbereid. Tijdens de briefing kregen de
bemanningen alle verzamelde informatie toegereikt.
Het ORB (Squadron Operations Record Book) laat ons zien welke toestellen en bemanningen
aangewezen werden voor de aanval op de Poortershaven. Ook vinden we hierin terug wat de
bemanningen rapporteerden bij hun terugkeer:
“Tussen 15.51-15.55 uur. Hoogte 18.000 voet, 18 x 12.000 ponders. Mosquito voert
fotoverkenning uit van aanval. Middelmatige FlaK, zware geconcentreerde schade in
doelgebied. 5-6 kraters veroorzaken zware schade aan de betonnen schuilplaatsen en de
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havenkant. Toegang aanlegsteiger aan zuidkant van bassin afgesneden. Gebouwen ZO en NW
van de bunkers zijn beschadigd. Kraters aan noordkant van bassin lijken een drijvende bok te
hebben beschadigd. Spoorlijn direct ten noorden van doelgebied op drie plaatsen onderbroken.
De bommenwerpers werden van 14:50 - 17:07 uur begeleid door 35 Spitfires. Weinig FlaK,
maar zware geconcentreerde schade in doelgebied. 5-6 kraters veroorzaken zware schade aan
de betonnen schuilplaatsen en de havenkant. Toegang tot de aanlegsteiger aan zuidkant van
bassin afgesneden. Gebouwen ZO en NW van de bunkers beschadigd. Kraters aan noordkant
van bassin lijken drijvende bok te hebben beschadigd. Spoorlijn direct ten noorden van
doelgebied op drie plaatsen onderbroken.”

Wat het Britse Bomber Command in High Wycombe niet kon weten, was dat er op het moment
van de aanval geen Bibers meer in Poortershaven aanwezig waren, alle Bibers waren namelijk
sinds eind december 1944 al op gebruikt. De Poortershaven veranderde binnen drie minuten in
een kraterlandschap met enorm veel schade aan de gebouwen en bunkers. Het dak van de
grote bunker werd door een Tallboy getroffen. De schade bleef beperkt tot een overigens vrij
diep gat in het dak, dat na de oorlog, bij de inrichting van de bunker tot koelhuis, met zand is
dichtgegooid en vervolgens met een laagje beton is afgedekt. Bij dit bombardement werd ook
de kleinste van de twee door de Nederlandse marine gebouwde loodsen gedeeltelijk vernield,
zoals reeds eerder vermeld.
Ontploffing
Bijna drie weken later, op dinsdag 20 februari 1945 werd Maassluis opgeschrikt door een
enorme ontploffing in Poortershaven. De kracht van de explosie was zo groot dat het geluid
ervan tot kilometers in de omtrek kon worden gehoord. Een veehouder uit de buurt vertelde ooit
dat hij op het moment van de explosie aan het werk was op zijn land in de Oranjepolder, zo’n
kilometer van de Poortershaven af. Door de enorme drukgolf was hij tegen de grond gesmakt.
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De kracht van de explosie was zo groot dat enorme stukken beton werden weggeslingerd. Het
betonnen ‘gruis’, dat altijd nog uit brokstukken bestond met een doorsnee van zo’n 30 tot
40 cm, had zich over een oppervlakte verspreid met een straal van zeker een kilometer. De
huizen in Maasdijk werden met gruis bedekt en bijna alle ramen sneuvelden. Het betongruis
kwam neer tot op Rozenburg en op verschillende plaatsen in Maassluis als de Haven,
Goudsteen, Veerstraat en Noordvliet sprongen ramen. De gebouwen en woningen welke deel
hadden uitgemaakt van het bedrijf van Jos de Poorter werden, voor zover niet al door de
Duitsers afgebroken, door de explosie met de grond gelijk gemaakt.

De volgende dag hoorde de eerder genoemde landbouwer dat één van de Minenlagers waarin
de mijnen en torpedo’s lagen was geëxplodeerd. Hij had een Duitse soldaat aangesproken die
van Poortershaven afkwam en hem gevraagd wat er vorige dag was gebeurd. De soldaat had
hem aangekeken en slechts als antwoord gegeven: “Es ist schlimm, es ist schlimm”. Waarna hij
vervolgens doorfietste op een zwaar beschadigde fiets naar de spoorweghalte. Er is helaas
nooit officieel bekend gemaakt of er bij de explosie Duitse slachtoffers zijn gevallen. Maar
gezien de enorme ravage kan het haast niet anders dan dat er Duitse slachtoffers gevallen
moeten zijn. Wel is bekend dat één 34-jarige inwoner van Maasland om het leven is gekomen
door rondvliegend puin. Evenmin heeft men met zekerheid kunnen vaststellen wat nu eigenlijk
de oorzaak van de explosie is geweest. Volgens een inwoner uit Maasland zou het een
sabotagedaad van een Duits officier geweest kunnen zijn. Het zo dan gaan
om Leutnant Flietner, Oostenrijker van geboorte welke contact zou hebben gehad met de
geallieerden. Vanuit zij rang/functie zou hij betrokken zijn geweest, rechtstreeks of zijdelings, bij
de bevoorrading van mijnen en torpedo’s in Poortershaven. Daardoor zou hij dus in de
gelegenheid zijn geweest om één van de veertig magnetische zeemijnen, waarmee de bunker
toen was bevoorraad, op scherp te stellen waardoor de explosie zou kunnen zijn ontstaan. Het
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is niet bekend of hij alleen handelde of medewerking had van anderen. De Maaslander zou
contacten hebben gehad met de genoemde Flietner. Wel is terug te vinden in de Duitse
archieven dat genoemde Flietner in één der laatste weken van de oorlog door de Duitsers is
gefusilleerd in Berlijn.
Maar er deed in Maassluis nog een aannemelijker verhaal qua oorzaak de ronde. Dit verteld dat
de explosie te wijten zou zijn geweest aan een foutieve handeling van het
Duitse Sperrwaffenkommando. De oorzaak zou dan ongeveer als volgt moeten zijn geweest.
Tijdens het bombardement van 17 januari kwam een voltreffer vlak voor het portaal van de
achterste munitiebunker. Het portaal was ontzet en het betonnen afsluitblok erboven dreigde
voor de pantserdeuren te vallen. Als dat zou gebeuren dan konden de Duitsers niet meer naar
binnen om bij hun spullen te komen. Daarom heeft het Sperrwaffenkommando op die dinsdag
een springlading aangebracht om het gevaarlijk overhangende afsluitblok op te blazen en zo de
doorgang weer vrij te maken. Maar het Sperrwaffenkommando zou te zware of te veel
explosieven hebben aangebracht, zodat ook de in de bunker opgeslagen mijnen en torpedo’s
ontploften. Waardoor met een ontzettende knal de gehele mijnenopslag de lucht in vloog. Een
stuk van het portaal (ongeveer 80 ton) is aan de andere kant van de spoorweg in de
Oranjepolder teruggevonden. Men heeft dit brokstuk hier jaren laten liggen. Pas rond 1960
heeft men dit stuk beton in de bodem laten zakken, toen de Oranjeputten werden gegraven
waarvan de aarde werd gebruikt om de Steendijkpolder op te hogen.
In de nacht van 3 op 4 april 1945 vliegt er wederom een vliegtuig laag over Maassluis in de
richting van Poortershaven. Later blijkt het RAF te zijn voor een analyse van het bombardement
van 3 februari. De piloot rapporteert Bomber Command bij terugkeer het volgende:
“Er was zware en geconcentreerde schade in het doelgebied. Vijf tot zes kraters veroorzaakten
grote schade aan betonnen schuilplaatsen en de havenkant, waarbij de toegang tot de
aanlegsteiger, die de zuidrand van het bassin vormt, werd afgesneden. Gebouwen ZO en NW
van de bunkers waren ook beschadigd. Kraters aan de noordkant van het bassin leken een
drijvende bok te hebben beschadigd. De spoorlijn direct ten noorden van het doel werd op drie
plaatsen onderbroken.”
Na het bombardement van
3 februari en de enorme
ontploffing van
de Minenlager op 20
februari zijn er
geen Bibers meer geweest
in de Poortershaven. De
eenheden uit
Poortershaven en
Hellevoetsluis voegden
zich bij het K-Flottile in de
Rotterdamse Lekhaven en
overtollig personeel werd
terug naar Duitsland
gestuurd. De
resterende Bibers werden
nu vanuit de Lekhaven
ingezet. De eerste keer
nog gesleept, daarna
zelfstandig. In de RAF archieven vinden we nog een actie op donderdag 26 april 1945. Om
12.00 uur ’s middags maakten de Engelse Spitfires weer jacht op de van actie
terugkerende Bibers. Er bevonden zich vier eenmansduikboten voor de Nieuwe Waterweg,
waarvan er één naar binnen kon glippen, door langs de Hoekse pier te varen. Twee anderen
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werden voor de Waterwegmond de diepte in geschoten en de vierde Biber probeerde door de
diepte in te duiken aan zijn aanvallers te ontkomen.
Periode na de oorlog
Na de capitulatie en het vertrek van de Duitse Kriegsmarine is de Poortershaven weer in
gebruik genomen door de Koninklijke Marine. Als eerste hebben zij een sloopbedrijf opdracht
gegeven om het puin te ruimen van de explosie van 20 februari 1945. Later is de Marine de
overgebleven en opgeknapte Duitse bunkers zelf gaan gebruiken voor munitie opslag. Bekend
is namelijk dat er regelmatig munitie per zeeschepen werd aangevoerd naar Poortershaven.
Deze munitie, granaten, torpedo’s en patronen werd bij het munitiesteiger overgeladen van de
zeeschepen in binnenvaartschepen of andersom. Tijdens het lossen werd toezicht gehouden
door politiepersoneel, twee brigadiers en een hoofdagent van het Bureau Speciale Diensten uit
Rotterdam. De munitie overslag in Poortershaven heeft plaats gevonden tot in de jaren zestig.
Door de uitvoering van
de Deltawet van 1958
werd in januari 1974
begonnen met de
aanleg van de
zogenoemde deltadijk
langs de Nieuwe
Waterweg - het Scheur Nieuwe Maas, van Hoek
van Holland tot en met
Schiedam. Het grootste
gedeelte van complex
Poortershaven is 1981
bij de aanleg van de
Delflandsedijk gesloopt
en ondergewerkt of
opgeruimd.

In mei 1979 heeft de
Gemeente Maassluis de politie een onderzoek laten doen, omdat Maassluis de huidige wijk
Steendijkpolder wilde gaan bouwen in de buurt van Poortershaven. Onder oudere inwoners van
Maassluis die hier tijden de Tweede Wereldoorlog woonden, gingen de geruchten dat er door
de explosies nog een Biber met torpedo’s in de gedempte insteekhaven zou liggen. De
toenmalige korpschef van Maassluis J.W.F. Dorelijn heeft hoofdagent H. de Jong deze laten
uitvoeren en op 23 juni 1976 werd dit uitvoerige rapport aangeboden aan de toenmalige
Maassluise burgemeester van Dijke. Van dit rapport heb ik ook dankbaar gebruik gemaakt voor
dit artikel.
Anno 2012 is er bijna niets meer terug te vinden van de voormalige insteekhaven. Nog een paar
bunkertjes en een van origine Nederlandse loods herinneren ons aan de voormalige
Poortershaven.
Met dank aan en geraadpleegde bronnen:
•
•
•

D. Ruis, Stichting Fort aan den Hoek van Holland
R. Blok, Stichting Fort aan den Hoek van Holland
S. Blom, Maassluis tijdens de oorlogsjaren en na de bevrijding,
Interbook International 1972
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C. Heijkoop, Klein venijn - Kleinkampfmittel en de konvooivaart op Antwerpen 19441945, ADZ Vlissingen 2009
H. de Jong, Onderzeeboot bedolven in de Poortershaven?
Een politierapport - 1976
J.J. Baart, Rotterdam Oorlogshaven, Walburg Pers 2010
R. Rolf & H. Sakkers, Duitse bunkers in Nederland, PRAK publishing 2005
Historische Vereniging Maassluis (HVM)
Leden van het Fortificatie Forum (FF)
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), Den Haag
Nationaal Archief (NA), Den Haag
Bundesarchiv (BA), Freiburg (D)
Royal Airforce 617 Squadron, The operational record book 1943 - 1945
The National Archives (TNA), London (UK)
Ingezonden door J.H. Kaauw

Vervolg van ten Anker nummer 10…..
Verdere opleiding tot korporaal enz.
is in beginsel mogelijk voor zover er plaatsen beschikbaar
zijn, Uw dienstverband nog lang genoeg duurt en Uw
bekwaamheden en gedrag U daarvoor in aanmerking doen
komen. Indien U na die opleiding het examen met goed
gevolg aflegt en ook overigens aan de eisen voldoet, kan
U als er plaatst is tot korporaal en later, met in achtneming
van alle terzake geldende voorschriften, tot de rang van sergeant
worden bevorderd, met de kans om naderhand, als er plaatsen vacant
zijn, bij keuze tot de rang van sergeant-majoor en adjudantonderofficier te worden bevorderd.
Voor kleermakers, schoenmakers, barbiers, wassers en chauffeurs is
de hoogst bereikbare rang die van korporaal.
Overigens staan verreweg de meeste dienstvakken alle
onderofficiersrangen open.
In uitzonderingsgevallen kunnen bij verscheidene dienstvakken
buitengewoon verdienstelijke adjudant-onderofficieren bij keuze
worden benoemd tot officier van vakdiensten. In dergelijke gevallen
blijven deze officieren dienst doen in hun eigen dienstvak.
Wij hopen dat de volgende passages overbodig zullen zijn, maar volledigheidshalve moeten zij
toch worden vermeld.
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Stel het geval dat de dienst niet aan Uw verwachtingen beantwoordt of dat U, om welke reden
dan ook, weer Uw burgerpak wil aantrekken.
Daarvoor gelden de volgende bepalingen.
Onmiddellijk na het verstrijken van een periode van drie maanden gerekend van de datum van
eerste plaatsing voor eerste militaire vorming (meestal een dag of acht na de datum van
indiensttreding), kunnen de schepelingen aan hun commandant verzoeken de zeedienst te
verlaten. Minderjarigen moeten daarbij een verklaring overleggen, waaruit blijkt dat zij die de
ouderlijke macht of de voogdij uitoefenen op de hoogte zijn van de ontslagaanvrage.
Indien de commandant van mening is dat inwilliging van het verzoek om ontslag in het belang is
van de dienst of van de verzoeker, dan wordt deze voorgedragen voor ontslag uit de zeedienst.
Een schepeling die na de bovenbedoelde drie maanden op eigen verzoek uit de zeedienst is
ontslagen, komt in de regel niet meer voor aanneming bij de Koninklijke marine in aanmerking.
En moge in Uw geval het volgende al evenzeer overbodig zijn om te vermelden.
Zoals aangegeven in het verbintenisbiljet kan de minister van marine gedurende één jaar,
gerekend van het tijdstip van eerste plaatsing voor eerste militaire vorming, of — indien de
eerste opleiding langer duurt — gedurende de gehele eerste opleiding, degenen ontslaan voor
wie hij het dienen bij de zeemacht als beroep minder geschikt acht.
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Bezoldiging
Een beknopt overzicht van de bezoldigingsregeling voor de
beroepsschepelingen der Koninklijke marine ligt als bijlage achter in dit
boekje.
Pensioenaanspraken
Aanspraak op pensioen, ook voor nagelaten weduwen en wezen,
bestaat in de gevallen omschreven in de Pensioenwet voor de
zeemacht 1922 en in de Militaire-Weduwenwet 1922.
De pensioengerechtigde leeftijd voor langdurige dienst is voor korporaals en manschappen ten
minste 45 jaar en voor onderofficieren met de rang van sergeant en hoger ten minste 50 jaar.

Theorie handie-talkie voor mariniers van
de verbindingsdienst
Geneeskundige verzorging
Militairen der zeemacht genieten in de
regel vrije geneeskundige en
tandheelkundige behandeling. De kosten
gemaakt voor de medische verzorging
van hun gezinsleden worden tot
bepaalde bedragen door het rijk
vergoed.
Geestelijke verzorging
De geestelijke verzorging van het marinepersoneel wordt behartigd door vlootpredikanten en
vlootaalmoezeniers. Indien de ouders of voogden dat wensen worden de minderjarigen in de
gelegenheid gesteld godsdienstonderwijs te ontvangen; als de dienst het toelaat en ouders of
voogden niet schriftelijk het tegendeel verzoeken wonen zij des zondags de godsdienstoefening
van hun gezindte bij. Zodra de militair meerderjarig is beslist hij zelf ten aanzien van kerkgang
en het ontvangen van godsdienstonderwijs. Voorts wordt een ieder, voor zover de belangen van
de dienst het toelaten, in de gelegenheid gesteld zijn overige godsdienstplichten te vervullen en
de kerkelijke feestdagen van zijn gezindte als zondag te vieren.
Verloven
Aan het marinepersoneel worden in vredestijd een zomer- en een
winterverlof verleend, alsmede verloven vóór het aanvaarden van
reizen van lange duur naar de tropische gebieden of naar het
buitenland en na een langdurig verblijf aldaar. In oorlogstijd en bij
mobilisatie der strijdkrachten worden zo nodig afwijkende regelen
getroffen omtrent het verlenen van verlof aan militairen.
WAAR KAN MEN ZICH AANMELDEN?
Bij voorkeur wendt men zich — ook voor nadere inlichtingen — persoonlijk tot een
afdelingsbureau van de marinewerving, of, indien ter plaatse een dergelijk marinebureau niet
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gevestigd is, tot de dichtstbijzijnde zittingsplaats, welke U wordt bekend gemaakt op schriftelijke
aanvraag bij het hoofd van de marinewerving, Bezuidenhoutseweg 123 te ’s-Gravenhage.
Hieronder volgen de adressen van de afdelingsbureau’s:
Amsterdam: Marinewerf Kattenburg,
Arnhem: Menno van Coehoornkazerne,
Breda: Fellenoordstraat 160,
Eindhoven: Keizersgracht 6, kamer 8,
Groningen: Engelsekamp, Verlengde Oosterweg,
Den Haag: Bezuidenhoutseweg 123,
Den Helder: Willem Barendszstraat 62,
Maastricht: Tapijnkazerne,
Rotterdam: Westplein 12,
Utrecht: Sijpesteinkazerne, Mineurslaan 8.
Bij de eerste aanmelding wordt een aanmeldingsformulier ingevuld.
De Koninklijke marine vraagt direct voor iedere candidaat de
volgende bescheiden aan:
• bewijs van goed gedrag van het tiende jaar af',
• bewijs van Nederlanderschap-,
• uittreksel uit de geboorteakte',
• verklaring betreffende de burgerlijke staat (gehuwd of
ongehuwd) en zo nodig
• verklaring omtrent de verhouding tot de dienstplicht.
De Koninklijke marine wint tevens inlichtingen in omtrent de
gezagsgetrouwheid van de sollicitant en van het gezin waartoe hij behoort. Er wordt ook
geïnformeerd naar zijn karaktereigenschappen in het algemeen, zijn gedrag, ijver, eerlijkheid en
betrouwbaarheid.
Wordt vervolgd….

Leuke anekdote;….
Op mijn eerste reis met Hr.Ms.
Drenthe in 1965 werd er “Alle
Hens “ gepraaid bij het Marsdiep
en de volledige bemanning
kwam bijeen op het voordek
waar de commandant
LTZ2OC F.G.K.A. Woudstra
een toespraak hield.
Zijn illustere woorden zijn mij in
mijn verdere leven bijgebleven
en daar heb ik mijn voordeel
mee gedaan.
“Ieder lid van de bemanning is even belangrijk. Samen houden wij dit schip in de vaart.
Als ik mijn werk niet goed doe dan heeft dit zijn weerslag op iedereen en ook de matroos
3 die de schijthuizen schoon maakt is net zo belangrijk als ik. Doet hij zijn werk niet goed
dan lopen jullie ook te griepen.
Kortom wij doen de reis SAMEN. En nu mannen op jullie posten! “
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Wij hebben deze commandant op handen gedragen.
Pistool schieten op de zondagmorgen op een sleepschijf op de Doggersbank en ook zwemmen
in de middag rond het schip.
Wat is de boeg dan hoog als je er onder langs zwemt! Wel vervelend als je maatje de
touwladder optrekt als je weer aan boord wil klimmen!
In de haven van Gibraltar zag ik de commandant in het heldere water in zijn duikpak op de
schroef zitten en keek hij rond om zich heen.
Zijn duikbuddy die op het dek stond vertelde mij dat hij per diepte meter kreeg uitbetaald als
extra bonus.
“Dan zit hij zeker dieptemeters te maken nu “zei ik , waarop er luid gelachen werd , want hij
bleef geruime tijd zo zitten.
Met vriendelijke groet, KPLTLG ton Mink 29571.

De Cubaanse Marine
Nu de Bahama’s zich van hun slechte kanten laten zien zullen we onze aandacht richten op een
land in de buurt. Onze gedachten gingen uit naar Cuba om daar bij de Cubaanse marine rond
te kijken.
In 1974 waren bij de Cubaanse marine 6000 man in dienst (380 officieren, 220 onderofficieren
en 5400 manschappen). De marine-academie bevindt zich in Muriël en daar worden de
officieren en adelborsten opgeleid. De marineschool is in Morro Castle en de opleidingen daar
zijn bestemd voor onderofficieren en manschappen.
De marinebases zijn te Muriël en Cienfugos. In de Cubaanse marine zijn verschillende schepen
van Amerikaanse afkomst, maar deze moeten door het 10 jaar durende embargo van de VS
tegen Cuba in zeer slechte staat zijn. Echter heeft Cuba, zoals bekend, erg veel hulp van de
Sovjet Unie gekregen. Niet alleen in de vorm van schepen en onderdelen, maar ook in de vorm
van opleidingen. Er is nl. voortdurend een Russische eenheid in of bij Havana en er is er een in
Cienfugos.
Zodoende is de technische en tactische standaard hoger dan men zou verwachten. De
Cubanen hebben 18 korvetten, alle van Russische afkomst, 12 stuks van het type SO 1 en 6
stuks type Kronstadt.
Al deze schepen hebben een conventionele bewapening. Dit zijn in principe
onderzeebootbestrijdingsschepen en hebben vnl. mitrailleurs als oppervlakte wapens.
De 6 Kronstadts hebben echter ook een kanon van 7,6 cm, bovendien zijn deze schepen in
staat mijnen te leggen.
Tussen 1962 en 1972 hebben de Cubanen de beschikking gekregen over 20 motorboten met
geleide wapens, 18 hiervan zijn van de Komarklasse en 2 van de OSA klasse. De OSA’s
hebben 4 lanceerinrichtingen voor Styx raketten en Komars hebben er 2. Deze Styx raketten
zijn schip-schip raketten en zijn de eerste raketten die een schip tot zinken hebben gebracht.
Het bereik van de Styx is + 25 mijl. Verder beschikken de Cubanen nog over 24
motortorpedoboten van.de klassen P-6 en P-4.
Het is niet precies bekend wat er van het oude Amerikaanse materieel over is en in welke
toestand dat verkeert. Daarom zullen wij daar ook maar niet verder op ingaan.
Sektie Stiekum, uit de Uwtrechter
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Geachte lezers,
Er is gebleken dat er behoefte bestaat ruimte in
te richten voor u, mocht er behoefte ontstaan te
reageren op gepubliceerde berichten c.q.
ingezonden stukken en of verhalen.
Ik heb daarvoor een gastenboek aan “ten Anker”
gekoppeld waar u al uw reacties in kwijt kunt !
Het voordeel hiervan is dat ze lang leesbaar
blijven staan en een ieder kan lezen wat er leeft
in de groep.
De redactie hoeft deze dan niet afzonderlijk te
plaatsen in onze web-magazine…
Hieronder vindt u een gastboek plaatje die van af nu onder iedere uitgave komt te staan waar u
simpel alleen maar op hoeft te klikken opdat u daar naar behoefte kan schrijven.
Vermeld wel even het nummer en datum van de webmagazine waarop u reageert.
Let op ! = dit betreft alléén reacties over de inhoud van uw web-magazine want heeft u behoefte
een stuk te laten plaatsen?, stuur die dan zoals voorheen naar de redactie ter publicatie !

http://www.tenanker.mygb.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ik wil even reageren op het ingezonden stukje van Adri Faase in “ten Anker nr.
10. Ik kan me hem jammer genoeg ook niet herinneren, ook niet na het
uitvergroten van de foto.
De naam Ter Horst zegt me wel wat, misschien is het Toon Ter Horst, waarmee ik later als
kplelmnt op Parera heb samen gewerkt.
Een prettige dag toegewenst.
Cor Visser
E-mail: c.d.visser@outlook.com

Hallo Arie en L.S,
Ook deze week weer zoals altijd bedankt voor een pracht stukje leesplezier.
Geniet er elke keer van.
Wat me zeer interesseerde deze week was je publicatie van een wervings/inlichtingen boekje
uit 1957.
Ik ben al een tijd op zoek naar deze boekjes maar ze worden weinig aangeboden op
Marktplaats.
Ik heb begrepen dat ze over de jaren heen uitgegeven zijn onder verschillende titels.
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Om toch een beetje doelgericht te gaan zoeken heb ik een paar vragen waar jij misschien
antwoord op kunt geven.
1. De titels die mij bekend zijn:
a. Wat kan ik bij de Marine worden. (1944/45)
b. Zoeklicht op de Marine (1957)
c. Zorg dat je erbij komt (1958)
d. Wat je kunt worden bij de Koninklijke Marine (1967)
Zijn jouw nog andere titels bekend?
2. Verschenen de boekjes jaarlijks?
3. Wanneer is de publicatie stopgezet en waar werden de boekjes uitgereikt?
Met vriendelijke groet
John Mohnen
johnmohnen@tpg.com.au
Red: Wie kan John helpen met de vragen 2 en 3 en wie kan hem e.v.t. helpen aan de gezochte
boekjes ?
Over de EMV jaren 1950/1970 weten we allemaal wel het e.e.a. te vertellen, af worden
geknepen, opvolgen van onzinnige opdrachten, peukjes oprapen in het bos, dennennaalden
vegen bij de ingang van de barak, de gaskamer waar je in moest, voor het eerst knallen met
een heus geweer, saamhorigheid kweken op Loosdrecht, de heide wandeling op de heide met
kaart en kompas en niet te vergeten de wachten… uitkijk, schildwacht, zeuntje, en leerling aan
de poort.
De een heeft het als prettig ervaren en weer de ander wat minder… de verhalen van heimwee
naar zijn moeder en bedplassers zijn er ook voldoende maar de volhouder heeft over het
algemeen nooit spijt gehad dat ze bij de marine een begin hebben gemaakt voor hun verdere
leven. Ook de reacties die mij ten oren komen van de dienstplichtige marinemannen zijn eens
luidend. “Ik wil het zo nog een keer overdoen”
De raakvlakken met de burgermaatschappij waren best wel groot en datgene wat we bij de
marine mee hebben gekregen n.l. A zeggen, maar dan ook B, de saamhorigheid, eigen initiatief
tonen en belangstelling hebben voor wat je buurman doet en niet ikke en nog eens ikke…
Naar mijn idee zijn wij allen besmet met het virus “Marine”, maar hoe zou dat met de huidige
generatie zijn?....
Neem een kijkje in de hedendaagse beginselen van de KM…
https://youtu.be/7Q5pwuqPfL0

Hallo Arie en L.S,
Alles goed hoop ik.
Ik wilde je melden dat ik mijn oude foto's en dia's aan de beeldbank van het NIMH heb
geschonken. Zij maken een hoog resolutie scan die ik digitaal heb terug ontvangen zodat ik ze
toch ook nog kan zien en bewaren.
Ik mocht zelf de beelden van commentaar voorzien. Misschien vinden anderen dit ook
interessant om te doen.
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Groet uit Frankrijk
Cor van Dongen
Via deze link kun je ze eenvoudig vinden :
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/fotos/?fq%5B%5D=search_s_mediatype:%22Foto%27s%22&fq%5B%5D=search_s_creator_naam:
%22Cor%20van%20Dongen%22&mode=gallery&view=horizontal&sort=random%7B161513573
6836%7D%20asc&page=1&reverse=0&filterAction

Wil Matr. E.G. Snijders zich melden bij
de redactie….
tenanker@kpnmail.nl

Ik heb een betaling ontvangen voor een embleem doch géén
adres….. Waar moet het embleem naar toe worden gezonden
???

Volgende week…..
Blz. 2
Opleiding der Brigade Mariniers in de V.S.
Blz. 5
Gevechtsrapport te velde
Blz. 5
Intercontinentale Ballistische raketten
Blz. 6 Jan had een grote Amerikaanse slee (humor)
Blz. 6
Wij varen weer (vervolg)
Blz. 19 Zoeklicht op de marine….laatste deel
Blz. 23 Wandelsportvereniging de Zeemansloop
En andere….
Wijzigingen voorbehouden !
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