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GESCHIEDENIS VAN
DE COMPUTERMUIS
De computermuis is uitgevonden
door Douglas Engelbart. Hij werkte
vanaf eind jaren ’50 bij het
onderzoekscentrum van de
Stanford Universiteit en kwam bijna
tien jaar later met zijn eerste
prototype. De computermuis werd
pas vanaf 1981 voor het publiek
beschikbaar toen Xerox ze bij één van hun computers leverde.
Sinds de introductie van de ENIAC, (de eerste computer) in 1946, was het gebruikelijk een
computer te besturen door middel van eindeloze tekstmenu’s. Gebruikers moesten
ingewikkelde commando’s invoeren om het apparaat te laten doen wat zij wilden. Vanaf de
jaren ’60 kwam daar verandering in, dankzij Douglas Engelbart.
Het ontwerp van de computermuis
Engelbart studeerde elektrotechniek aan de Universiteit van Oregon en accepteerde in 1957
een positie aan het onderzoeksinstituut van de Stanford Universiteit. Daar onderzocht hij
nieuwe manieren om de gebruikersinterface van computers te vereenvoudigen. Engelbart hielp
onder meer met het ontwikkelen van de hypertext, tekst waarop geklikt kan worden om naar
andere informatie te linken. Zijn grootste doorbraak kwam echter in 1963.
By SRI International (SRI International) [CC BY-SA 3.0
or GFDL], via Wikimedia Commons

Eerste prototype voor een computermuis
Op basis van schetsen van Engelbart bouwde diens
collega Bill English dat jaar het eerste prototype van
een computermuis. Het oorspronkelijke idee bestond
uit een houten doos met twee wielen om de positie te
bepalen en een enkele knop om te klikken. Het
apparaat dankte zijn naam aan het snoer dat er achter
uitstak. Hierdoor was de vergelijking met een muis
snel gemaakt

Eerste demonstratie van de computermuis
Tot 1968 werkte Engelbart aan het verbeteren van zijn
ontwerp. Op 9 december dat jaar kon hij eindelijk het
resultaat demonstreren tijdens een negentig minuten
durende presentatie. Het apparaatje had uiteindelijk
drie knoppen en twee wielen gekregen. De bijna
duizend aanwezigen waren enthousiast over de mogelijkheden van de muis, waarmee de
computer veel eenvoudiger te bedienen was. Engelbart diende zijn patent voor het ontwerp in
1967 in, maar het zou tot 1970 duren voor hij dat daadwerkelijk kreeg.
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Opkomst van de muis door Xerox en Apple
Al in 1972 kwamen andere partijen met een variant op Engelbart’s muis. English werkte
inmiddels voor computerfabrikant Xerox en ontwikkelde daar de eerste digitale muis. Deze
variant maakte gebruik van een metalen bal, die tegen twee rollende elementen aan de zijkant
duwde. Op die manier kon de positie digitaal worden bepaald, in tegenstelling tot de analoge
muis van Engelbart waar een adapter noodzakelijk was. Xerox bracht zijn muis in 1981 voor het
eerst op de markt. De muis hoorde bij de ‘Star’ computer. Dit model werd verkocht voor meer
dan 16.000 dollar en werkte eigenlijk alleen goed wanneer de klant meerdere exemplaren
kocht. De Star was namelijk bedoeld om een netwerk van computers op te zetten die met elkaar
konden communiceren. Daarom sloeg dit product niet aan. Apple wist daarentegen de muis wél
succesvol te verkopen, bij de introductie van de eerste Macintosh computer in 1984. Het bedrijf
had een compacte variant met slechts één knop gemaakt.

Nieuwe technieken
Vanaf 1984 was de muis niet meer weg te denken bij de PC. De verbeteringen volgden elkaar
snel op. Zo introduceerde Logitech in 1991 de eerste draadloze muis, kwam er in 1995 een
muis met scrolwiel op de markt en was Microsoft in 1999 de eerste met een optische muis die
werkte met LED’s. De muis is uitgegroeid tot een onmisbaar onderdeel van de computer. De
afgelopen jaren wordt zijn voortbestaan echter bedreigd door de opkomst van touchscreens en
laptops. Engelbart zag voor zijn idee overigens weinig terug. Zijn patent liep al af voordat de
muis populair werd, waardoor hij een fortuin is misgelopen. Wel kreeg hij vele onderscheidingen
voor zijn idee.
AFBEELDINGEN:
Afbeelding: By SRI International (SRI International) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons(link is
external)
•

Foto: By SRI International (SRI International) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons (link
is external)
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OPROEP !!!
Mijn naam is Dick de Roode en heb als machinist gediend bij de Kon.
Marine.
Na mijn pensioen ben ik op Ameland gaan wonen en dat bevalt mij best.
In mijn vele vrije tijd ben ik mij wat gaan verdiepen in de maritieme
historie van Ameland. Op google vond ik dat er een Hr. Ms. Ameland
heeft bestaan .
Gebouwd in Engeland in 1943 en
uit dienst gesteld in 1957. Mijn
vraag is : zijn er lezers van Ten
Anker die hierover iets kunnen
vertellen en/of op deze
mijnenveger heeft gevaren . Ook
zou het leuk zijn om meer foto’s
te zien dan ene op google. Zie
bijlage. Als iemand iets weet geef
het door aan de redactie of
rechtstreeks aan mij . e-mail. :
pinokkio65@hotmail.com
Op Ameland is er weinig over bekend waarschijnlijk omdat er geen Amelanders zijn die op dit
schip hebben gevaren.

Hoe mijn eerste militaire vorming (EMV)
in 1971 verliep.
Op 16 augustus 1971 startte ik mijn loopbaan bij de marine.
Ik had enige maanden daarvoor op 12 mei voor 8 jaar
getekend. Op die dag moest ik mij melden bij het M.O.C.
(marine keuring en selectiecentrum) dat gelegen was binnen
de hekken van het M.O.K.H. te Hilversum.
Het M.O.K.H. was het Marine Opleidings Kamp Hilversum
gelegen aan de Noodweg aldaar.
Dus ging ik met de trein naar Hollandse Rading, een
halteplaats even buiten Hilversum, waarna we met een truck
naar het M.O.K. gebracht werden. Dit was een van de weinige
keren dat we met een truck werden opgehaald, later mochten
we de route gewoon lopen.
Je werd op die dag aan allerlei keuringen onderworpen om te
zien of je wel geschikt was voor de dienst en voor het
dienstvak dat je aangegeven had.
Wat ik mij nog het meest herinner waren de vlekkentest en de algehele piemelcontrole.
Bij de vlekkentest kreeg je allerhande plaatjes met vlekken er op voorgeschoteld en dan moest je
vertellen wat voor figuren jij daar in zag.
Bij de piemeltest moest je met zo`n 20 man of meer onder de douche staan, de voorhuid naar
voren halen, deze goed schoon maken en vervolgens naar de dokter lopen en hetzelfde tafereel
herhalen zodat hij kon zien of je apparaat wel schoon was. Nu was ik erg bleu en volstrekt niet op
de hoogte dat je dit ook kon doen met je apparaat, zodat ik onder de douche eerst maar eens uit
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mijn ooghoeken heb gekeken wat nou eigenlijk de bedoeling van dit gebeuren was alvorens mij na
een goede poetsbeurt naar de dokter te begeven.
Verder weet ik nog dat je een rekentest moest doen, naar een ruimte moest om een koptelefoon
op je hoofd te zetten om naar morsetekens te luisteren en ze op te schrijven, naar een donkere
kamer moest om te zien of je ook nachtblind was, een algehele medische controle kreeg en nog
een bezoekje aan de tandarts.
Naarmate de dag vorderde zag ik de groep waarmee ik was opgekomen steeds kleiner worden.
Tussen de middag kregen we te eten in de cafetaria (restaurant) waar we marine getrouw rijsttafel
kregen. Je moest met een grote metalen plate in de rij staan en deze werd dan vol geschept met
allerhande zaken. Nu was rijst niet bepaald mijn favoriete maaltijd zodat een groot deel in de
kliekenton verdween. In de loop van de jaren heb ik wel rijst (blauwe hap) leren eten want bij de
Marine is dat vaste woensdagkost. Alleen aan tjap tjoy heb ik nooit kunnen wennen. De echte
indië gangers smullen hiervan maar voor mij bleef het kots in een pot.
Aan het eind van de dag, nadat er zo`n 75 % was afgekeurd, werd er nog een eindgesprek
gehouden en werd je verteld dat je door was. Daarna kreeg je diverse papieren onder je neus
gedrukt welke je moest tekenen waarna je voor 8 jaar aan de Marine vast zat. Later werd deze tijd
teruggedraaid naar 6 jaar.
En zo kon het gebeuren dat ik mij op 16 augustus 1971
meldde bij de onderofficier van te wacht van het M.O.K.H.
Vervolgens werd er ter introductie een korte toespraak
gehouden. Een officier drukte ons op het hart dat we vanaf
deze dag onder de krijgstucht stonden en ons daar naar
moesten gedragen.
Wat dat inhield wisten we niet.
Na ontvangst werden we ingedeeld in bakken. Dat betekende
dat ze ons indeelden in een bepaalde groep, die een bak heette. Ik zat in bak 226.
Zo'n bak stond onder leiding van een baksmeester. Onze baksmeester was een korporaal
geschutskonstabel. Wat keken we op tegen die man!
Onder leiding van de baksmeester gingen we naar het kledingmagazijn waar we onze PSU
oftewel onze Persoonlijke Standaard Uitrusting kregen.. We kregen twee plunjezakken vol met
spullen. Pendekken, sportwitjes, daags blauw, werkpak, kistjes, zakkie naai, jekker enz... We
zagen wat we kregen, maar konden de benamingen niet met de spullen combineren. Wij dachten
dat we onderbroeken, hemden, schoenen en dekens hadden gekregen, maar ja, bij de marine
hebben ze daar andere namen voor. Eindelijk beschikten we over het door ons zo fel begeerde
pak met braniekraag en matrozenmuts. Nadat we waren voorzien van plunje, gingen we naar ons
onderkomen, een oude zolder boven het wapenmagazijn.
We mochten er een slaapplaats uitzoeken. Ze gebruikten bij de marine twee verschillende
benamingen voor een bed: kooi en tampat. Bij mijn kooi stond een plunjekast. Ik had direct mijn
twijfels of de inhoud van mijn plunjezak wel in dat kastje zou passen. Na uitleg van onze
baksmeester, bleek het mogelijk om alles netjes en
geordend in het plunjekastje kwijt te raken. Het opmaken
van je tampatje was bij de marine verheven tot een kunst
die wij allen onder de knie dienden te krijgen. Na enig
oefening lukte dat. Eén van de vervelendste klusjes was
het merken van kledingstukken met je persoonlijke
marinenummer (in mijn geval 24473) wat je je hele
marineleven met je mee zou dragen, zakkie naai erbij en
naaien en borduren maar.
Het theoretisch deel van de EMV (eerste militaire
vorming) bevatte onder andere het leren van de militaire
commando's, rangen en standen en de wel zeer taaie krijgswetten. Hier leerde ik dat de land- en
5

luchtmacht het onder een dakje deden en de marine in een bootje. Dat was af te lezen aan de
strepen op de mouwen van ongegradueerden en onderofficieren. Bij officieren bleek het
ingewikkelder, sterren, balken en gallons sierden hun mouwen en schouders.
De praktische lessen bestonden onder andere uit schieten, sporten, stormbaantje nemen,
brandbestrijding, roeien en zeilen en marcheren. We leerden ook hoe we een geweer uit elkaar
moesten halen. Dat lukte ons wel. Wat naderhand veel moeilijker bleek, was het in elkaar zetten
van het wapen.
Na vier weken EMV mochten we voor de eerste keer naar huis met
weekendverlof. Na vastwerken, einde werktijd, kleedden we ons snel
om in het zondags tenue en poetsten onze schoenen extra glanzend.
Een dag eerder hadden we onze Koninklijke marine mutslint mogen
aanbrengen op onze matrozenmuts.
Wat waren we trots!
Voor we de poort uitmochten, inspecteerde de officier van de wacht
ons. Hij kon geen vlekje of spatje vinden. Hij drukte ons nogmaals op
het hart dat we in uniform naar huis gingen en dat we ons het uniform
waardig moesten gedragen. Het laatste was volgens mij een
overbodige opmerking. Wij waren allen trots om de eerste keer naar
huis te gaan in het uniform met braniekraag, zwart zijden knoop en matrozenmuts met petlint.

We moesten tijdens onze eerste militaire vorming ook zaken leren over de scheepsdienst. We
moesten leren hoe een schip in elkaar zat en hoe we aan boord moesten werken. Op het mooi
beboste terrein van het MOKH was tot ieders verbazing een schip aanwezig om de zeemanspraktijk onder de knie te krijgen. Wij hadden nergens water gezien, maar onze baksmeester bleef
volhouden dat we van een bootsman les op de Noord-Brabant zouden krijgen. Op zekere dag was
het dan zo ver: onze eerste nautische lessen stonden op het lesprogramma. We stelden ons voor
de EMV-school in rotten van drie op en op het commando: ‘Rechts uit de flank', marcheerden we
af naar de Noord-Brabant. We kregen niet een mooi gelijnde onderzeebootjager maar een
betonnen bouwsel te zien. Het leek, als je tenminste een ruime fantasie had, inderdaad op een
schip. Daar had je dan ook alles mee gezegd.
De bootsman deed z'n uiterste best om ons uit te leggen waar zich bakboord, stuurboord, halfdek,
boeg, brug en nog veel meer onderdelen van het schip, bevonden. Aan boord van het betonnen
misbaksel leerde hij ons touwen te splitsen en te knopen. Het leek mij meer een bezigheid voor
matrozen, maar och, ik deed toch maar mijn best om te leren dat een platte knoop heel wat anders
was dan een oudewijvenknoop.
Na de eerste permissiegang, zoals het weekendverlof officieel heette, mochten we een aantal
avonden gaan passagieren. De wal op, heette dat, ondanks dat we al op de wal waren. Heel
verlegen meldden wij ons bij de poort en gingen dus voor het eerst in onze marineloopbaan de wal
op. De eerste avond kwamen we niet verder dan het Militair Tehuis, zo'n 100 meter van het kamp.
Al gauw hoorden we verhalen van baksmaten en maten uit andere bakken, dat je leuk kon
stappen in de bar van een nabij gelegen camping. De meeste vrije avonden brachten we echter
door in de Witte Olifant, de kantine van het ons zo langzamerhand vertrouwde Marine Opleidings
Kamp. Velen van ons waagden zich hier voor de eerste keer aan een glas bier. Tot dan toe was
het gebleven bij een frisdrankje. We wilden echter niets voor elkaar onder doen en zo keken velen
van ons voor het eerst te diep in het bierglaasje. Een heel ander aspect van de opleiding.
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Marcheren in baksverband moesten we ook leren. Dit
bleek echter niet zo eenvoudig te zijn als het leek.
Bij het marcheren had je het geweer over de linker
schouder en moest je de rechterarm opzwaaien tot
schouderhoogte, dus 90 graden voorwaards en 45
graden achterwaards
Commando's als: ‘Links uit de flank', ‘Met de rotten
links', leverden nogal eens komische taferelen op.
Omdat de ene helft van de bak niet deed wat de andere
helft deed, was het gevolg: chaos. Het commando: ‘Op de plaats rust', kregen we vrij snel onder
controle, de rest bleef voorlopig moeilijk. Van een doorknede sergeant van het Korps mariniers
kregen we geweerexercitie.
Omgaan met een geweer was op zich al geen feest, maar wat wij er allemaal mee moesten doen
is nauwelijks in woorden uit te drukken. ‘Over geweer', ‘Presenteer geweer', ‘Zet af geweer', waren
een paar van de te leren commando's.
Het was de bedoeling dat we de commando's gelijktijdig uitvoerden, maar dat was nou net het
moeilijkst. Bij: ‘Zet af geweer', was het bij de Koninklijke marine gebruikelijk, dat alle geweren in
één tik, tegelijk de grond raakten. Er gebeurde veel, maar dat niet. Volgens de sergeant van de
mariniers moest het kunnen. Het heeft dan ook heel wat oefening, gekanker en gevloek gekost,
zowel van ons als van de sergeant, voordat het er een beetje op ging lijken.Na een paar uur
oefenen op het exercitieterrein voor de Witte Olifant, leek het geweer van ruim vijf kilo wel vijftig
kilo te wegen. Ik had het gevoel dat mijn armen na de exercitie een halve meter langer waren
geworden. Uiteindelijk lukte het onze drillers om ons de beginselen van het exerceren bij te
brengen.
Schieten moesten we ook leren. Om aan de knallen en de
terugslag van het geweer te wennen, begonnen met een klein
kaliber geweer. Toen we hiermee wat vaardigheid hadden
opgedaan, lieten ze ons los op het echte werk: schieten met
een FAL, het standaard NAVO wapen.
Op de schietbaan kregen we de nodige instructies: ‘Geweer
goed tegen de schouder drukken, goed richten, veiligheidspal
overzetten, vinger aan de trekker, aantrekken tot het drukpunt
en... vuur'. Het resultaat kwam toch nog onverwacht: een hevige knal, een klap tegen de schouder
en veel rook. Mijn eerste schot met een echt geweer was gelost. Nieuwsgierig wachtte ik op het
resultaat, maar dat was bedroevend, ik had niets geraakt. Ik geloof niet dat ik ooit wat geraakt heb
en om eerlijk te zijn interesseerde het mij geen bal.

Een ander onderdeel van de opleiding was de stormbaan.
Wat we allemaal wel niet moesten doen: door buizen
kruipen, onder draden door tijgeren, over houten schotten
klimmen, enternetten in- en uitklauteren en op de buik
over een touw schuiven. Het onderdeel dat echter de
meeste hilariteit wekte was het, als Tarzan, met een touw
over een bak met water slingeren. De bedoeling was
natuurlijk om over de bak te komen, maar de meesten
gingen de plomp in tot grote lol van de anderen.
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We moesten ook wachtlopen. Het wachtlopen varieerde
nogal: uitkijk slaapzaal, gewapende wacht, brandpiket en
patrouille lopen, waren de disciplines die we onder de knie
moesten zien te krijgen. Uitkijk slaapzaal was eigenlijk niks,
kijken hoe een ander lag te slapen en of hij zich daarbij wel
aan de regels hield. Patrouille lopen was vooral spannend, we
deden het bij voorkeur midden in de nacht. We moesten ons
melden bij de onderofficier van de wacht. In een gebouwtje bij
de poort van het MOKH deelde hij de wacht in. Het opzetten
van de wacht, heette dat.
Onze taak als patrouille was het lopen van rondjes langs de
hekken van het opleidingskamp en daarbij te letten op
indringers en struikrovers.
Onderweg moesten we ons op geregelde tijden melden en doorgeven of er bijzonderheden
waren. Die waren er gelukkig nooit.
Wordt vervolgd…..
******************************************************************************************************

KM – herinneringen, het Ketelruim
Het was op een maandag dat ik vanuit mijn appartement wat zwarte rook naar de hemel zag op
stijgen. Vanuit de Nieuwe Haven kwam die rook. Kort en krachtig. Zeker een scheepsdiesel die
gestart wordt dacht ik nog. Van een supplieer of zo die naar een van de booreiland vertrekt. Al
snel was er geen rook meer te zien. De op toeren komende turbo zorgde voor de nodige zuurstof
naar de cilinders.
Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar die periode dat de haven nog vol lag met marine
stoomschepen en rook geen bijzonderheid was en dat ook de maandag ‘een wasdag’ was.
Op dat moment, daar voor het
raam, moest ik toch weer even
terug denken aan al die
momenten
welke
ik
op
verschillende ketelruimen mijn tijd
met veel enthousiasme heb
doorgebracht. Staande op de
plaat, daar beneden in het
ketelruim, tussen de ketels die
volop in bedrijf zijn. Met veel
lawaai om me heen en waar
stoom door de leidingen giert.
Waar er altijd, door een kleine
lekkage aan een flens of afsluiter,
er met sissend geluid ergens
stoom ontsnapte. Ook het lawaai
wat
de
ketelventilatoren
produceerden als ook de warmte
die de ketels en de werktuigen uitstraalden droeg bij aan het speciale sfeertje. Samen met de
talloze aanwezige druk en temperatuurmeters en de specifieke geur ter plaatse maakte het
plaatje compleet. Een pracht bedrijf.
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De ketelruimen van de B-jagers hadden mijn voorkeur. Twee kleine compacte Babcock & Wilcox
ketels per compartiment, met iets meer dan vier ton water inhoud, zorgden voor de stoom
productie. Wanneer er maar twee van de vier ketels bij stonden haalde het schip toch nog een
vaart van 24 mijl. Ketelruimen, die ook altijd minder verlicht leken te zijn dan de machinekamers.
Een beetje donker was het daar. Bijna mystiek leek het wel daar beneden rondom die ketels.
Waar zelfs de stoker op de plaat een iets andere machinist was dan zijn collega in de
machinekamer.
Als het smaldeel vertrok zag je in het gunstigste geval de stokers zo rond drieën in de nacht op
de fiets richting de Nieuwe Haven rijden. Er moest opgestookt worden. Minimaal vier uur voor het
vertrek begonnen zij aan die klus. Indien, in verband met de te verwachte lekkages, men het niet
vertrouwde werd er zes uur of meer voor uitgetrokken.
Men ging het dan nog koude ketelruim in en werd er begonnen met de nodige voorbereidingen.
Koud en kil was zo`n ketelruim, zeer zeker in de winter. Je kwam al verkleumd met je fiets bij het
schip aan. Dan ook nog dat donkere, koude ketelruim in. De verlichting werd ontstoken, systemen
werden na gelopen en enkele kleine werktuigen werden bij gezet. Daarna werd een brandende
toorts voorzichtig in de ketel gestoken. Samen met een dieselolie (pitje) hulpbrander kwam er
voorzichtig wat leven in de ketel.
Met wat geluk rookte de ketel dan niet al te veel. Kwam de ketel wat meer op druk dan schakelde
men over op de zware stookolie. Olie die nog niet voldoende voorverwarmd was maar ook te
weinig lucht kreeg toegevoerd voor een goede verbranding. Dit omdat de door stoom
aangedreven ventilatoren nog niet konden draaien. Het gevolg was vaak dat er een dikke zuil
zwarte rook de schoorsteen uit rolde.
Naarmate het proces van opstoken vorderde werd dit minder en na een poosje of zo kon men
weer helder door de rookspiegels op het ketelruim kijken en werd het lampje van de rook
verklikker installatie van rood
weer groen.
En dat op maandag. De dag
dus dat menig huisvrouw
(vroeger) al druk doende was
met de was. Zeer zeker in de
zomerdag als het vroeg licht
werd. Droog machines waren
er nog niet. Buiten aan de
waslijn moest de was drogen.
Indien dan de wind Noord,
Noord Oost was, dan was men
in de Visbuurt, Binnenhaven,
Zuidstraat en Ankerpark niet
blij. Menige verwensing werd
er dan richting de Nieuwe
Haven geuit. Het leed was dan
echter nog niet geleden want
voordat er stoomklaar gemeld
werd, moest er vaak nog even
roet geblazen worden. Iets wat
nog erger was voor deze huisvrouwen dan het opstoken zelf. Dit roetblazen deed men later veelal
zo snel mogelijk als men met het schip buiten op zee was. Veelal ook onder druk van de schipper
aan boord. Ook hij was niet blij met al die pijpluizen aan dek van zijn schone schip.
Op het moment dat het bedrijf er gereed voor was om de order telegraaf volgen op te volgen en
het schip bij wijze van spreken aan de trossen lag te rukken, ja dan had ik toch een goed gevoel.
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Met een team van een man of vijf, midden in de nacht een donker hol in, waar het licht nog
ontstoken moest worden en dan nu een heel schip tot leven te hebben gebracht, ja dat gaf een
goed gevoel. In stilte gaf ik ons zelf dan ook maar een schouderklopje. Met een voldaan gevoel
betrad ik dan, nadat ik tegen acht uur de wacht had overgedragen, de stalen trap naar boven en
sloot het luik van het ketelruim achter me. De reis kon aanvangen.
Bij een rustige vaart, gedurende de nacht, wanneer er minder gemanoeuvreerd werd, werden er
de nodige routine onderhoudswerkzaamheden gedaan. Branders en stookoliefilters werden
schoongemaakt. Kleine reparaties werden uitgevoerd. Het scheepsvlak en de plaat kregen extra
aandacht en zo meer.
Overdag echter, tijdens oefeningen, als ze het op de brug op hun heupen kregen, was het keihard
werken daar beneden. Het ene moment vaart het schip 24 mijl, het andere moment ligt je gestopt.
Bij het snel vaart minderen of stoppen moet de stookoliedruk snel aangepast worden. Het aantal
bijstaande branders snel verminderen. Gebeurt dat alles niet snel genoeg dan treden de
ketelveiligheden in werking. Met een enorm gerommel in de leidingen en lawaai aan dek zoekt
de overtollige stoomdruk zich een weg naar buiten. De te hoge stoomdruk in de ketel wordt dan
afgeblazen. Een ketel, waarbij de stoomveiligheid afblaast, is min of meer een vorm van
onvermogen voor het op post staande personeel. Hoewel, een ieder overkomt dat ooit wel eens.
Omgekeerd, als er vanuit stilliggend of langzame vaart vooruit, snel meer vermogen werd
gevraagd was het een kunst om goed en snel te reageren. Te zorgen dat er niet al te veel zwarte
rook de schoorsteen uit ging. Dat het waterpeil in de ketels zichtbaar bleef in de peilglazen en dat
de stoom welke de ketel verliet, op weg naar de turbines, de juiste temperatuur en druk had.
Spannend allemaal.
Ernstige ongelukken met ketels en stoom hebben zich gelukkig maar weinige keren voor gedaan.
Een enkele keer loop iemand wat brandwonden op, maar dat was dan meestal zijn eigen schuld.
Dan had hij maar lange en geen opgerolde mouwen moeten dragen daar beneden in het
ketelruim.
De ‘echte’ ongelukken welke zich hebben voorgedaan en waarmee mensen levens gepaard zijn
gegaan waren meestal niet een direct gevolg van het falen van het personeel op de plaat.
De brand in het ketelruim aan boord van Hr. Ms. Karel Doorman, in mei 1968, werd mijn inziens
veroorzaakt door nalatigheid van diegenen die er voor moesten zorgen dat het scheepsvlak
water, wat veel te hoog stond, met wal assistentie weg gepompt zou moeten worden. Het op post
staande ketelruim personeel heeft dit meerdere malen gemeld.
De rampzalige ravage in het ketelruim aan boord van Hr. Ms. Noord Brabant op 9 januari 1974,
voor de kust van Vlissingen, werd veroorzaakt doordat de Britse bulkcarrier Tacoma City kwam
binnen varen. En de zeer tragische brand, met een lange nasleep aan boord van Hr. Ms. Drenthe
op 12 november 1980 was een opeenstapeling cf. de Wet van Murphy.
(Op de foto van het ketelruim is voor insiders te zien welke ‘nood’ afstandbedieningen o.a. faalden
in hun werking)
Het stoom tijdperk gedurende mijn marine looptijd werd steeds minder. De Karel Doorman was
in 1968 een van de eerste die ons als stoomschip gedwongen verliet. Daarna volgden de kruisers.
In 1982 werd de laatste onderzeebootjager uit dienst gesteld. Over bleven de naar Engels
voorbeeld gebouwde Leander fregatten. In 1990 werd hiervan de laatste uit dienst gesteld. Als
aller laatste was de Poolster in 1994 aan de beurt.
Wat nu nog rest aan boord van de schepen is een hulpketel voor de wasserij en kombuis.
Wat wel blijft zijn de mooie herinneringen.
Bart Nijeburght
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Vliegdek-/vliegkampschepen
Ton van Eijsden
Al voor de Eerste Wereldoorlog werd er geëxperimenteerd met het gebruik van watervliegtuigen
vanaf schepen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verschenen de eerste schepen die enkele
toestellen konden meenemen. Vanaf deze vliegtuigmoederschepen werden de watervliegtuigen
met een kraan over boord gezet, waarna ze vanaf het water startten. Na 1918 waren het
aanvankelijk de Britten die de techniek van het starten en landen op een scheepsdek
beoefenden en de eerste vliegdekschepen bouwden, spoedig gevolgd door de Amerikanen en
de Japanners. Vooral in de Tweede Wereldoorlog oversteeg de tactische waarde van het
vliegkampschip dat van de tot dusver superieure slagschepen.

Niet alleen de Japanse aanval met behulp van vliegkampschepen op de Amerikaanse slagvloot
in Peari Harbour, maar ook een tweetal zeeslagen (de Slag in de Koraalzee en de Slag bij
Midway) werd met vliegkampschepen uitgevochten zonder direct contact tussen schepen van
beide vloten. De vernietiging van een viertal Japanse vliegkampschepen tijdens de laatste slag
vormde zelfs het keerpunt van de oorlog in de Pacific. Omdat het belang van vliegdekschepen
zo groot was, werd tijdens de oorlog een aantal kruisers en slagschepen verbouwd tot
vliegdekschip.
De Royal Navy voorzag aanvankelijk ook een stuk of twintig koopvaarders snel van een
vliegdek voor drie tot vier vliegtuigen. Dit waren de Merchant Air- craft Carriers (MAC), die onder
civiele vlag bleven varen. Deze schepen voeren mee in de konvooien over de Atlantische
Oceaan en naar Moermansk. Ze boden met hun vliegtuigen vooral bescherming tegen Duitse
onderzeeboten en vulden daarmee het ‘gat’ op waar vanaf het vasteland geen vliegtuigdekking kon worden gegeven. Twee tankschepen van de Shell-groep, de Macoma en de Gadilla,
voeren als MAC-schip onder Nederlandse (civiele) vlag. Hierop waren vliegtuigen en personeel
van het Brits-Ne- derlandse squadron 860 geplaatst. Deze schepen hadden een vliegdek
waarop de vliegtuigen stonden, maar geen voorzieningen als hangars en dergelijke en werden
daarom als vliegdekschepen betiteld.
Later werden koopvaardijschepen volledig ge- en/ of verbouwd tot vliegkampschip en voeren ze
als zogenaamde escortcarriers tot het einde van de oorlog onder de vlag van de marine. Door
het gebrek aan ‘echte’ vlootvliegkampschepen en de traagheid waarmee de in allerijl
gelanceerde bouwprogramma’s de vliegkampschepen opleverden zijn deze hulpvliegkampschepen op alle belangrijke fronten ingezet.
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In 1946 kreeg de Koninklijke Marine voor het eerst een eigen vliegkampschip, de escortcarrier
HMS Nairana, die voor een periode van twee j aar gehuurd werd van de Royal Navy. Het schip
werd herdoopt in Hr.Ms. Karei Doorman en bood plaats aan 15 tot 20 vliegtuigen.
Deze escortcarriers ontbeerden elke vorm van bepantsering en waren relatief langzaam.
Niettemin hebben ze onschatbare diensten bewezen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Tijdens die oorlog werden er, zowel in Engeland als in de Verenigde Staten, diverse
bouwprogramma’s voor nieuwe vliegkampschepen gelanceerd, hetgeen resulteerde in de bouw
van een groot aantal, in afmetingen variërende vliegkampschepen. Veel daarvan waren na
afloop van de oorlog overbodig in de vloten van beide landen. In 1948 nam de Koninklijke Marine een zogenaamde light fleetcarrier uit de Colos- sus-klasse, HMS Venerable, over van de
Royal Navy en noemde ook dit vliegkampschip Hr.Ms. Karei Doorman. Tussen 1955 en 1958
werd het verbouwd, waarbij onder meer een hoekdek werd aangebracht. Met het oog op de
NAVo-taak van de Koninklijke Marine ten tijde van de Koude Oorlog lag het accent van de inzet
van Hr.Ms. Karei Doorman daarna vooral op onderzeebootbestrijding. In 1968 werd dit intussen
verouderde vlaggenschip van de marine verkocht aan Argentinië.
Bron: Vlootoverzicht en Scheepssilhouetten van de KM 1826 – 2020
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

12

Arie en L.S.
Zo rond de jaarwisseling duikt vaak de geschiedenis op over mijn broer Harrie die toentertijd in
Indonesië voor hete vuren gestaan heeft en de wijze waarop hij zijn maten heeft weten te
beschermen. Misschien is dit stuk waard om nogmaals geprint te worden om te laten zien dat
het zorgen voor elkaar tot de grote verdiensten hoort bij een Marinier.
Vriendelijke groet ; Fré Thissen.

De Geschiedenis van de Mariniersbrigade
Wim Hornman
Ploso en Moenoeng. Korporaal H.F.J. Thissen van compagnie Y van 5 inbat zou die
plaatsen zijn leven lang niet meer vergeten.
Tweede kerstdag 1948 was een zware dag voor zijn compagnie, Majoor Tielrooy moest afscheid
nemen als commandant van compagnie Y en de eerste luitenant H.J. Janssen volgde hem op.
Thissen vertelt zijn ervaringen in zijn eigen woorden, geladen soms, emotioneel, en zijn
ervaringen legde hij vast in brieven naar huis. 'De compagnie was vermoeid. Zij was al acht dagen
in actie en hoopte op een rustige tweede kerstdag in Ploso, een stadje aan de Kali Brantas, dat
een dag tevoren in een bliksemactie door de compagnie was bezet.
In de ochtenduren was het nog rustig. Rond het middaguur kwam de order snel de opmars voort
te zetten richting Moenoeng-Lengkong-Kertosono ongeveer parallel aan de Kali Brantas 1. Via de
provisorisch voor jeeps toegankelijk gemaakte spoorbrug bij Ngimbang had een viertal jeeps
Ploso bereikt. Deze jeeps zouden met de infanterie optrekken.
Bij de opstelling van de colonne bleek één jeep met een .30 mitrailleur om de een of andere reden
zonder schutter te zitten. Mitrailleurschutter gevraagd!
Aangezien ik, Thissen, een nagenoeg volledige opleiding voor pelotonscommandant achter de
rug had en de meeste Marbrig-wapens 2 dus geen geheimen voor mij hadden, bood ik mij aan.
Het kwam goed uit. Een ander, wiens wapen defect was, kon mooi mijn M-I geweer lenen.
De pelotonscommandant regelde mijn vervanging in het peloton. Links en rechts van de weg
marcheerde de colonne richting Lengkong. Ik had plaats genomen achter de .30 in de voorste
van de vier jeeps en was "als hoogste in rang" (korporaal!) meteen de commandant. De opmars
werd gesteund door vliegtuigen van de Marine Luchtvaartdienst, Catalina's. Zo'n Catalina had
een berichtje gestuurd. Nogal primitief. Ze hadden een briefje, verzwaard met een of ander
voorwerp, gewoon omlaag gegooid met de boodschap dat op de weg, enige kilometers verder,
een groep TNI-militairen 3 een stelling aan het opwerpen was om zich daarachter te verschansen.
Het berichtje begon met "Happy X-mas" en het was voor het eerst dat ik deze typische schrijfwijze
van het woord "Christmas" zag.
Hoewel aanvankelijk de jeeps zich aan het einde van de colonne bevonden, raakten we steeds
verder naar voren, Omdat de langs de weg marcherende infanteristen met verkennings- en
dekkingsvleugels in het zijterrein nu eenmaal niet bijzonder snel vorderden. Zo kwamen we aan
de spits van de colonne. Hier aarzelde ik en vroeg via hand- en armseinen om orders: inhouden
of vóór de troep op verkenning gaan. Ik kreeg geen antwoord. De compagniescommandant
luitenant Janssen was ergens in het zijterrein.

1

Kali Brantas = de rivier Brantas

2

Marbrig = Mariniersbrigade

3

TNI = Tentara Nasional Indonesia, het Indonesische Nationale Leger
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"De opmars richting Moenoeng-Lengkong-Kertosono, parallel aan de Kali Brantas"
Het kaartje staat niet in het boek, het is een extra invoeging van Fré Thissen
Niemand reageerde op mijn seinen.
'Rij maar een stukje door," zei ik tegen de chauffeur en daardoor nam ik, bij gebrek aan orders,
zelf het initiatief. Buiten de chauffeur en ik zelf was er niemand in de jeep. Even verder was een
versperring van bomen dwars over de weg. Links een hoge dijk, rechts een gracht met veel water.
Tussen het water en de bomen was echter nog wat ruimte in de berm. Ik sprong uit de jeep en
zag dat het achter de bomen wemelde van de landmijnen. Ze waren zo slecht gelegd dat ze
duidelijk te zien waren. Ik loodste de jeep tussen bomen en gracht door en wees de chauffeur op
de landmijnen. We konden weer verder. De weg was nogal bochtig en wij konden de zaak
overzien tot de volgende bocht. We waren rustig en toch gespannen, letten op landmijnen en
reden verder. We rondden de bocht.
Dan was het er plotseling, zoals alles hier plotseling gebeurde, áls er wat gebeurde. Midden op
de weg stonden tien tot twintig soldaten van de TNI. 'Volle kracht vooruit," schreeuwde ik. De
chauffeur drukt op het gaspedaal en ik haal de trekker van mijn .30 mitrailleur over en een regen
van kogels was het gevolg. De TNl-soldaten vluchten in paniek en wij razen voorbij hun
versperring. De chauffeur remt, stopt, grijpt zijn pistool en rent de dijk op. Schoten klinken. Stilte
aan de andere kant. Mijn .30 bestrijkt de weg vooruit en de sawa. Ik denk niet eens aan de
gevallenen aan de andere kant. Zij of wij. Na het inferno was het angstig stil rondom in de sawa.
De jeep stond midden op de weg. Een paar honderd meter verder was een kampong. Veel groen
daar, bamboebosjes op en rond de dijk links. Op die dijk en er omheen doden.
Er klinkt een schot uit de richting van de kampong. Ik antwoord met een salvo. De stilte keert
weer. Dit vraag- en antwoordkogelspel herhaalt zich en dan arriveert de colonne. Er is afgrijzen
als ze de dode TNI-ers zien. Ook onverschilligheid, voorgewende onverschilligheid. Kwestie van
overleven, zeggen ze.
Ik breng de waarschuwing over dat er snipers 4 in de bosschages en de kampong voor ons zitten.
We naderen de kampong. Plotseling klinken er weer schoten. Snipers. Iedereen zoekt dekking.
De chauffeur ligt tegen de dijk. De jeep staat nog steeds midden op de weg. Ik heb het Spaans
benauwd. Ik kan en mag mijn wapen niet verlaten, maar ik weet niet waar de vijand zit. Ik voel
me prijsduif, machteloos. Een marinier voor mij gooit een handgranaat over de dijk, Hij draait zich
om en wijst mij naar een bepaalde boom. Ik richt en spuit de boom vol met kogels. Er valt iemand.
Ik kijk een andere kant uit. Ik wil hem niet zien. Hij was dapper, maar niet efficiënt. Hij moet
geweten hebben dat hij geen kans had. Wat moet je tegen tweehonderd man?
Toch bleef die ervaring me bij. Weken later speelde dat gebeuren me nog parten. Jaren later
werd ik nog geplaagd door nachtmerries en kwam in mijn slaap soms schreeuwend overeind.
Tweede kerstdag. Geen dag van vrede, maar een dag van de dood. Op die dag doodde ik voor
het eerst van mijn leven mensen. Ik dacht aan die dag, toen maanden later mijn schoonvader in
spe mij vroeg of ik ooit iemand gedood had. Ik antwoordde hem dat als ik dat niet had gedaan,
hij mij die vraag nooit had kunnen stellen. Hij zweeg daarop en ik zweeg ook.'
4

sniper = scherpschutter
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Situatieschets Lengkong, 31 december 1948,
getekend door korporaal Harrie Thissen
Korporaal Thissen vertelt nog een ervaring.
'Het tweede peloton van compagnie Y, versterkt
met een mitrailleur- en mortiersectie en een
ziekenverpleger, was achter gebleven in Lengkong
ter verdediging van de brug over de kali. Deze brug
was licht beschadigd, maar met zware bommen
ondermijnd, in onze handen gevallen. De bommen
waren onschadelijk gemaakt door mariniers van het
stootpeloton.
Onmiddellijk werd een egelstelling 5 ingericht. Er
heerste groot gebrek aan voedsel en munitie. Ter
informatie aan de Catalina's, die zich regelmatig
vertoonden, werd met wit zand in grote letters op de
weg geschreven: FOOD EN AMMO 6. Enig
wiekgeklap met de vleugels maakte ons duidelijk
dat de boodschap begrepen was. Het
ochtendgloren van 31 december 1948 is nauwelijks te zien of onze wachtposten in het tramhuisje
horen wat gerucht. Een van de mariniers kijkt over het muurtje en ziet een vent in gehurkte
houding vlak bij. De wachtpost roept: "Hé, mas, apa mao?" (Hé, vriend, wat wil je?)
De "mas" richt zijn pistool en schiet. Hij mist en neemt in het schemerduister de benen. Maar het
schot is een sein tot escalatie. Vanachter de stoomwals aan de tegenovergestelde kant van de
post wordt een andere wachtpost onder vuur genomen. Dit vuur wordt onmiddellijk beantwoord.
Inmiddels is de hele bezetting van de egelstelling gealarmeerd. Het is duidelijk. De post wordt
aangevallen. Vanuit het struweel, het struikgewas, klinken schoten en de roep: "Madjoe!"
(Voorwaarts). "Andjing Nica!" (Nica-honden)7.
Er was gebrek aan munitie. Zelf had ik nog vijf à zes patronen voor mijn M-1. Zo was de situatie
bij iedereen. Onze stelling verkeerde dus in een wat netelige positie.
Dus bajonet op het geweer. Niet vuren voordat de aanvaller trefzeker zichtbaar was.
Ze waren met velen, naar latere schatting zo'n tweehonderd man. Overal klonk hun geschreeuw,
ondersteund door trommelslagen. Het ritselen in het struikgewas was duidelijk te horen. De
postcommandant luitenant Pribée en zijn sergeant-opvolgend-postcommandant Hoyer
beoordeelden de toestand en overwogen of ze niet beter aan de andere kant van de brug in
stelling konden gaan, zodat bij een massale aanval alleen maar de brug geblokkeerd hoefde te
worden. Maar daar was geen tijd meer voor. Zelf had ik positie gekozen tussen twee gebouwen
met uitzicht op het struikgewas, dat zo dicht was dat het nauwelijks uitzicht en schootsveld bood.
Als gezichtsdekking had ik twee grote kruiken voor mij geschoven.
Ik vreesde dat munitiegebrek ons noodlottig zou kunnen worden en dat ik dan nooit 1949 zou
halen. Het geroep en tromgeroffel van de massaal naderende vijand werd steeds sterker. Ze
waren hooguit nog een meter of tien van ons verwijderd, hetgeen we later konden constateren
aan de hand van de aanwezige patroonhulzen. Het lawaai was onheilspellend. Dan plotseling het
geronk van vliegtuigen, Catalina 's. Het was inmiddels dag geworden. Ze vliegen laag over. De
deuren staan open. Er dalen parachutes. Steeds meer. Ze komen neer op de weg. Op de huizen.
In het struikgewas. Munitie en eten volop. De TNI ziet deze actie ook. Ze denkt waarschijnlijk dat
5

egelstelling = versterkte opstelling in vijandelijk gebied

6

ammo = munitie

7

NICA (Netherlands Indies Civil Affairs), kortstondig bestuursorgaan, direct na de Tweede Wereldoorlog door Nederland in Indonesië ingesteld.
“Andjing NICA”, het 5e Bataljon Infanterie van het K.N.I.L. (Andjing = hond). De militaire eenheid speelde een actieve rol in voormalig Nederlands Indïe. De mannen werden door de
extremistische Indonesiërs uitscholden voor “Andjing NICA” (NICA honden). De toenmalige president Soekarno riep herhaaldelijk over de radio: “Andjing NICA, Andjing NICA”. Deze
scheldnaam werd als een erenaam overgenomen door het bataljon.

15

het versterking voor ons is en plotseling slaan ze op de vlucht. Onbegrijpelijk. Als ze doorgezet
hadden, hadden we niet eens bij onze nieuwe voorraden kunnen komen.
Luitenant Pribée geeft onmiddellijk order aan een groep infanteristen de achtervolging in te zetten.
Dat gebeurt. Enige kilometers wordt de vijand achtervolgd. Intussen kan de rest de gedropte
munitie en mondvoorraad binnenhalen.
Op die oudejaarsdag werd er hard gewerkt. We groeven ons in in de dijk. De huizen rechts van
de weg werden platgebrand om enig schootsveld te hebben. De huizen links dienden tot
woonruimte. De provisorisch ingerichte egelstelling werd omgetoverd tot een stevige veste. Als
het gebeuren van die ochtend zich mocht herhalen, waren we er klaar voor.
Tot aan de dropping moesten we ons eten in de verlaten dessa 8 zoeken. Dat eiste zijn tol. Velen
kregen dysenterie. Ook ik werd slachtoffer. De eerste dagen van januari 1949 verliepen zonder
dat er veel gebeurde. Een tragische vergissing was het toen een zeer vroege vrouwelijke
pasarganger 9 werd neergeschoten toen zij, nog in het donker, de post naderde en niet reageerde
op een haar toch duidelijk toegeroepen bevel halt te houden. Wij vonden het verschrikkelijk.
Op 5 januari 1949 kreeg het peloton bevel naar Madioen te gaan om vandaar met de hele
compagnie via Soerabaja naar de sector Lamongan te verhuizen, teneinde aldaar een nieuw
gebied te betrekken. In Soerabaja werden de zieken afgezet in de centrale ziekenboeg van het
onvolprezen marinehospitaal. Compagnie Y liet daar ongeveer vijftig man achter, waaronder ik
zelf, vrijwel allen lijders aan dezelfde kwaal: dysenterie. Van die lange reis van Madioen naar
Soerabaja weet ik niets meer. Ik was te ziek.'
De voetnoten bij dit artikel zijn door Fré Thissen toegevoegd.
Deze weerslag van een gebeurtenis op Oost-Java waarbij de Wellse marinier Harrie Thissen direct
betrokken was, is afkomstig uit het boek
"De geschiedenis van de Mariniersbrigade", van Wim Hornman, blz. 411 t/m 414, uitgegeven bij
Omega Boek - Amsterdam, 1985, ISBN 9060575237

Harrie op Oost-Java (Djawa Timor) 1949

8

dessa = dorp

9

pasar = markt
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Harrie in het Suezkanaal

Vlak voor vertrek naar Indonesié
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Bij Kornwerderzand werd er stand gehouden
De Slag om de Afsluitdijk (12 tot 14 mei 1940)
Door: Max van Duijn - Laatste update: 29 december 2020
Historiek.net <info@historiek.net>
De Duitse inval was een strijd tussen
David en Goliath. Nederland had
minder mankracht, een zwakker leger
en slechter wapentuig. Toch werd er
dapper gevochten. Bekend zijn de
gevechten op de Grebbeberg waar
talloze Nederlanders het leven lieten.
De Duitsers hadden de hoop ons land
binnen een dag onder de voet te
lopen, maar mede door de
standvastigheid van Nederlandse
soldaten, zou de strijd uiteindelijk vijf
dagen in beslag nemen.
Een van de kazematten bij
Kornwerderzand
Het is tachtig jaar geleden dat ons land in een verwoestende oorlog werd meegesleurd. Op een
mooie, zonnige ochtend was het Duitse leger de grens gepasseerd. Op tien mei vlogen
vliegtuigen boven het slaperige polderland, en verviel de hoop om neutraal de Tweede
Wereldoorlog door te komen.

De Duitsers wilden de ‘Vesting Holland’ –
de benaming voor het kerngebied van ons
land, de Randstad – vanuit zowel het
noorden, oosten als zuiden veroveren. En
tijdens hun bestorming, ook daarna in
Frankrijk, boekten de Duitsers het ene, na
het andere succes. Maar dat betekende niet
dat ze bij ieder treffen als overwinnaar uit
de strijd kwamen. Er waren enkele
stellingen die de Duitsers niet in konden
nemen. Sommige hielden stand.

Stelling Kornwerderzand
Een daarvan was de stelling
Kornwerderzand bij Friesland. Dit was de
enige plek in West-Europa waar op dat
moment het Duitse leger tot stilstand werd
gebracht. De strategisch belangrijke positie bleef in Nederlandse handen, onder bevel van
18

kapitein Christiaan Boers. De Duitsers stuurden er verkenners op uit, en probeerden tweemaal
de goed beschermde Nederlandse soldaten, verscholen in bunkers, met artillerie te bestoken
maar dat leverde geen grote schade op. Een paar Duitse vliegtuigen werden zelfs uit de lucht
geschoten of beschadigd.
Om Kornwerderzand in te nemen zouden de Duitsers een heel stuk over de kale Afsluitdijk
moeten afleggen, waar ze recht in Nederlands vuur zouden lopen. Toch waagden de Duitsers
op 13 mei een poging. Rond zes uur in de namiddag naderden zeshonderd soldaten de stelling.
Toen ze op achthonderd meter afstand waren, openden de Nederlanders het vuur. De Duitse
verliezen bleven beperkt, maar generaal Kurt Feldt besloot zich terug te trekken. Hij koos ervoor
om Kornwerderzand de rest van de strijd links te laten liggen: een brute verovering zou te veel
levens kosten.
De hoogste prijs
De sfeer was euforisch bij de Nederlandse soldaten. Er werd zelfs aan een tegenaanval
gedacht. Het zou er echter niet van komen. Op 14 mei besloot de regering te capituleren. De
Nederlandse soldaten kropen terneergeslagen uit de bunkers, en leverden hun wapens in. Toch
was de weerstand daarmee niet gebroken. Zo ging kapitein Christiaan Boers in het verzet, en
hij betaalde daarvoor de hoogst mogelijke prijs: op 3 mei 1942 werd hij samen met ruim
zeventig andere leden van het verzet doodgeschoten bij concentratiekamp Sachsenhausen.
De kapitein die de Duitsers tot stilstand had gebracht, zou de bevrijding niet meer meemaken.
Toch wordt zijn herinnering nog levend gehouden. De stelling Kornwerderzand is nu een
museum, en biedt na tachtig jaar nog steeds een indrukwekkend beeld. Het verhaal van een
stelling, als een van de weinige plaatsen in West-Europa, waar de Duitse troepen niet doorheen
wisten te breken tijdens de Blitzkrieg.
~ Max van Duijn
Klik op de foto hieronder voor een kleine film …..

https://www.youtube.com/watch?v=jluGz4mk8DU&feature=youtu.be
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Mijn laatste zeereis, Evertsen in het
jaar 1972 / 73,
De datum weet ik niet meer precies maar
we hadden in Rotterdam gelegen tijdens
de havendagen aldaar. Vandaaruit voeren
we naar het eiland Wicht bij Engeland
waar een zeilwedstrijd werd gehouden.
Voor anker lag daar ook de Groene draak
van het Koninklijk huis. Wij gingen daar
ook bij in de buurt voor anker. Toen we de
wal op wilde en konden kregen we te
horen dat dit alleen in uniform mocht
i.v.m. het Koninklijke bezoek. Wij als
bemanning besloten toen om dan maar
niet de wal op te gaan waarna dit snel
aangepast werd zodat we toch in ons
burger kloffie het eiland konden gaan
bezoeken. Wat ik me kan herinneren was
het een prachtig eiland ook de
schoonvader van een van mijn zoons kan
dit bevestigen om dat daar een zus van
hem woont. Dit even ter zijde.
Toen we daar al een paar dagen lagen
kwamen kleine Engelse schepen het afval
van boord halen. Die mensen vroegen
ons toen of wij niets aten en alleen maar
bier dronken, nee zijden we het beetje
afval van het eten zit ook in die lege bierdozen, van die groen witte waren het.
Op de terugreis naar Den Helder hadden we weer een gezellige avond in de toko gehad en we
gingen ons tampatje opzoeken. Toen we (Smittie en ik) echter beneden aan de trap van ons
verblijf kwamen zag ik daar een brandblusser hangen. Die nam ik in mijn hand en draaide het
drukflesje aan de zijkant open en kneep het handvat in, ik riep Smittie hij doet het niet…..,
Smittie hij doet het niet….., Smittie hij doet het n…….WEL en spoot zo die hele brandblusser
leeg in het slaapverblijf. Het hele schip in rep en roer een hoop geschreeuw – brand, brand, de
MBCD ploeg kwam aan rennen……. En ik, ik bleek in een slag nuchter en riep maar steeds er
is geen brand, er is geen brand. Toen daar eindelijk iedereen van overtuigd was werd de boel
afgeblazen. Iedereen moest zijn bedje uit om de dekens op het dek uit te gaan kloppen. Alles
werd door mij en wat andere mannen opgeruimd en toen net iedereen weer rustig lag te
snurken kwam de scheepsarts ook nog eens langs met de vraag of we geen last van onze
ademhaling hadden.
De dag erna stond ik natuurlijk stram voor de Commandant als straf kreeg ik drie dagen ligt (de
straf was niet zo zwaar omdat ik meegeholpen had bij het opruimen) maar mocht derhalve dus
ook niet van boord toen we in Den Helder aankwamen.
Tot zover mijn laatste reis.

Paul Jacobs

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Torpedoboot- en onderzeebootjagers
Een torpedobootjager (Engels: torpedoboatdestroyer of kortweg destroyer) is een oorlogsschip
dat in het begin van de 20e eeuw bij de zeemogendheden verscheen als antwoord op het
torpedobootgevaar. Het is een snel (>30 knopen) en wendbaar oorlogsschip dat bedoeld was
voor het escorteren van grotere schepen in een vloot of eskader en daarbij moest jagen op en
weerstand moest leveren tegen kleinere, maar krachtige aanvallers met korte afstandsgeschut
(oorspronkelijk torpedoboten, maar later ook onderzeeboten en vliegtuigen).
Tot de Tweede Wereldoorlog waren torpedobootjagers relatief lichte schepen, die
individueel minder geschikt waren om hun werk uit te voeren op de grote zeeën.
Meestal opereerden ze daarom in groepen (flottieljes) en ging een moederschip mee voor het
onderhoud aan en bevoorrading van de schepen.
Torpedobootjagers, hoewel groter dan de torpedoboten die ze geacht werden te bestrijden,
waren aanvankelijk kleine schepen. Van ongeveer 800 ton in de Eerste Wereldoorlog (de Wolfklasse) en tot 1850 ton grootte vóór de Tweede Wereldoorlog (de Admiralen-klasse).
Tegen het eind van die laatste oorlog waren er al jagers groter dan 2500 ton.
Ook kregen ze steeds meer taken uit te voeren: aanvallen op kruisers en slagschepen,
konvooibegeleiding en onderzeebootbestrijding.
De uit acht schepen bestaande Admiralen-klasse van de Koninkijke Marine was bij aanvang
van de Tweede Wereldoorlog al tamelijk verouderd. Of dit de reden was dat ze alle acht tijdens
de oorlog verloren gingen laten we maar in het midden, maar de vier vervangende Gerard
Callenburgh-klasse torpedobootjagers stonden bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
nog op stapel. Eén daarvan, Hr.Ms. Isaac Sweers, wist aan de bezetter te ontsnappen en werd
afgebouwd in Engeland. Helaas ging ook deze moderne jager in de strijd ten onder.
De drie nog op de helling staande zusterschepen werden bij aanvang van de oorlog vernield.
Eén schip werd alsnog afgebouwd, maar ging daarop in Duitse dienst verloren.
Tijdens en na de oorlog werden nog grotere torpedobootjagers gebouwd, die onafhankelijk
konden opereren en de plek innamen van de grotere kruisers, die in de jaren 50 en 60 steeds
meer uit dienst werden genomen.
De Koninklijke Marine kon tijdens en direct na de oorlog een zevental Britse torpedobootjagers
van de
G-, N-, Q- en s-klassen overnemen, die vooral ook tijdens de politionele acties in NederlandsIndië goede diensten hebben bewezen.

Onze 12 jagers…
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Na de Tweede Wereldoorlog en vooral tijdens de Koude Oorlog bleek de bestrijding van
onderzeeboten belangrijker te worden dan die van torpedoboten en ontstond een daarin
gespecialiseerd type jager: de onderzeebootjager (de Holland- en de Friesland-klasse). Het
verschil tussen beide klassen, ook wel A-jagers (Holland-klasse) en B-jagers (Friesland-klasse)
genoemd, is de aandrijving. De vier A-jagers kregen machines die in de oorlog waren gebouwd
voor de Duitse marine, terwijl de acht B-jagers werden uitgerust met een geheel nieuw
gebouwde voortstuwingsinstallaties. De B-jagers waren daardoor zo’n 300 ton groter (een paar
meter langer, iets breder en wat zwaarder bewapend) maar konden bovenal een wat hogere
maximum vaart lopen dan de A-jagers. De schepen hebben vanaf medio jaren 50 tot beginjaren
80 gevaren, al was aan het eind de techniek deze fraai gelijnde jagers duidelijk
voorbijgestreefd.
De moderne jager is niet meer het eenvoudige escortevaartuig om kruisers en slagschepen te
begeleiden. Het is inmiddels zelf een kapitaal oorlogsschip geworden. Jagers zijn schepen van
3000 tot 9000 ton en met een lengte van 130 tot 180 meter overtreffen ze in grootte en
vuurkracht menig kruiser uit de Tweede Wereldoorlog.
Ze voeren artillerie, anti-onderzeeboottorpedo’s en lucht- en zeedoelraketten voor korte en
lange afstand. Vaak worden nog één of twee helikopters meegevoerd voor verkenning en
onderzeebootbestrijdingstaken.
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Hoewel de belangrijkste taak van onze Jagers de onderzeebootbestrijding was, beschikten de
schepen over vier Zweedse Bofors 120 mm (4,7 inch) automatische dubbele kanonnen tegen
lucht- en zeedoelen.
Ontwikkeld in de jaren 1940 als een tussenwapen tussen de 15,2 cm (6 "/ 50) en de 5,7 cm /
60. Het werd aanvankelijk gebruikt op Zweedse (Halland-class-torpedobootjagers),
Colombiaanse (Siete de Agosto (06) en Veinte de Julio (05)) en Nederlandse ASWtorpedobootjagers.

Tekening © Uitgeverij Lanasta
Op het moment van de ontwikkeling werd de 120 mm M1950 door het Amerikaanse Bureau of
Ordnance beschouwd als het meest geavanceerde en beste Europese scheepskanonsysteem
in de productie.
De M1950 was een twin gun
mount met twee 120 mm L / 50
kanonnen.
De montering had een slingerlader
en een knipstamper om een hoge
vuursnelheid te verkrijgen. De
kanonnen waren volledig
gestabiliseerd en bestuurd door
radarcontrole, hoewel lokale
controle mogelijk was vanuit een
cabine aan de rechterkant van de
koepel. Na het rammen scheidde
de schaal zich van de patroon om
© Uitgeverij Lanasta
slijtage van de loop te
verminderen. Het complexe
ontwerp en de hoge prestaties
gingen ten koste van het hoge
gewicht.
De M1950 vuurt rondes van 120
mm af die speciaal voor dit kanon
zijn ontwikkeld. Het enige type
munitie was explosief en het kon
met de tijd worden gefuseerd voor
gebruik tegen vliegtuigen.
Onderstaande foto’s van de 12 cm
komen uit de archieven van Wilton Feijnoord en staan niet in de juiste tijdlijn…
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Geraadpleegde bronnen’
Vlootoverzicht en scheepssilhouetten KM 1826-2020 van Ton van Eijsden.
http://www.lanasta.eu,
https://www.afgestoftdenhelder.nl/.
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Onder de noemer lezerspost zal ik reacties plaatsen die worden
ingezonden,… heeft u ook een reactie op een onderwerp?
Vermeld dan het nummer en datum van betreffend magazine
Allereerst alle goeds voor het nieuwe jaar toegewenst.
Dank voor je bericht over de Erie.
Toen ik in1953 op Curacao was gearriveerd leerde ik
tijdens het volleyballen een alleraardigste vrouw van een officier
kennen.
Zij introduceerde mij bij haar ouders, de heer en mevrouw Erkelens.
Die hebben mij twee jaar lang als een huisvriend,
vaak dagelijks, ontvangen. Hun schoonzoon was ook officier op de
basis PARERA en heette Joop Koster. Hij nam een keer twee
kameraden mee te eten naar zijn schoonouders. De gaven aan mevrouw uit dankbaarheid een
horloge, dat zij hadden opgedoken van de jager Erie die kennelijk gekapseisd lak tegenover de
basis. Dit alles speelde zich af in1953,dus voor mijn komst op het eiland.
Op een keer, toen mevrouw Erkelens ontdekte dat ik geen horloge bezat, heeft ze het mij
geschonken. Het is een Waltham met een nummer, vermoedelijk een registratie van de
Amerikaanse Marine,
nummer 304655556. Bij de USA marine aar de Erie gezocht. Niets kunnen vinden. Tot op
heden. Dank zij jou!!!!
Mogelijk heb je in je bestand iets over Joop Koster?
Nogmaals dank en tot ziens in het nieuwe jaar?
Was getekend, Ries Dijkhuizen
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Leuk stukje over Michelsbaai.
Toen ik er in 1952 voor het eerst kwam leerde ik daar de paai kennen. Hij had ook
de beschikking over een leerling.
Toen ik hem vroeg wat dat voor iemand was, zei hij dat dat een onvolwassen marineman was.
Hij gaf een voorbeeld.
‘s Avonds zat de aanwezige club ( Paai met de verlofgangers) gezellig bij elkaar een biertje te
nuttigen. Men wilde daar wat te eten bij. Dus werd de leerling opgedragen bij de dichts bij zijnde
woning enige eieren te kopen Hoe moest hij dat vragen? Wel in het papiaments vraag je om
cingo huevo. Hij had het niet goed verstaan, Want even later kwam een grijnzende inwoner aan
de paai vragen waarom hij hem uitschold. de leerling had aan hem gevraagd c.q. gezegd :
zakkie weboe. (hetgeen betekent: klootzak). Grote hilariteit natuurlijk.
Of dit een waar of een verzonnen verhaal is, weet ik niet
Misschien gaat dat verhaal nog steeds op de baai.
25 jaar later ben ik er nog een keer geweest. Wat een tegenvaller. Alleen nog maar
eilandbewoners en bedelende kinderen die allerlei rotzooi aan je probeerden kwijt te raken.
Uiteraard tegen betaling.
Ries Dijkhuizen
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Alle lezers van ten Anker, beste wensen voor 2021 en veel gezondheid!
Kan iemand me wellicht op weg helpen, ik zoek de bewegingen van
ss (ms?) Manoeran in de tweede helft van 1945, met name
aankomst vertrek Manilla. Zij had de urnen aan boord van de in
Japan overleden krijgsgevangenen.
Dank en groet!....Arthur Frijling
Mocht er iemand zijn onder de lezers die zich in deze materie heeft verdiept en of bekend is
met de rederij van dit schip?...
Stuur dan een berichtje naar de redactie o.v.v. ten Anker nr. 3 d.d. 8 januari 2021

Mijn eerste zwemles in het Nieuwe Diep...., door Mart Marbus
Het was 1987,
Ik was schipper op de patrouilleboot bij het MBK te Den Helder.
De boot was niet zo'n snelle boot maar een langzame kleine sleepboot van de Koninklijke
Marine, de Malzwin.
De ligplaats voor deze boot was een noodsteiger, gemaakt van een werkvlot liggende aan
twee ankers.
Het vlot lag naast de Moormanbrug haaks tegen het taluut ter hoogte van de toenmalige
Oploopkantine.
De dag was gekomen dat we een nieuwe steiger kregen en het vlot moest worden terug
gebracht naar de Rijkswerf.
Omdat wij in het bezit waren van de Malzwin, mochten wij dat klusje zelf klaren.
Ik was het vlot aan het klaren. Alle ankers moesten worden opgehaald en de krammen,
waar de lijnen aan bevestigd waren, moesten worden verwijderd. De (ex) marine lezers
onder ons kennen die krammen wel, maar ik zal voor de leken even proberen uit te leggen
wat hoe zo'n kram eruit ziet. Het is een lange massief stalen stang van ongeveer 1,50
meter lang en heeft een diameter van ongeveer 2,5 centimeter.
Aan beide zijden is deze stang is een punt geslepen. De stang is in een U-vorm gebogen
waarbij de punten even lang zijn. Deze krammen worden normaliter gebruikt bij stutten en
schoren aan boord van schepen.
Deze krammen waren in het vlot gezet (met een voorhamer er in geslagen). Ik zag dat één
van de krammen niet zo diep in het vlot zat, omdat ik de slijprand nog zag zitten. En dacht
dat ik dat wel even zo met het handje eruit kon trekken. Na flink wat kracht te zetten en flink
te trekken, een beetje wrikken, schoot het kreng los.
Omdat ik zoveel kracht had gezet en de kram plotseling het vlot verliet, kreeg ik als het
ware een bron van ontspanning en werd met kram en al gelanceerd. Ik begon achteruit te
lopen en zag hoe voor mij het vlot langer werd. Ik stond er bij stil dat het vlot niet langer kon
zijn dan 20 meter. En de geschatte lengte die mij al was gepasseerd zat daar niet ver
vandaan.
Toen ik geen grip meer onder mijn voeten had, realiseerde ik mij dat het niet echt lang
meer kon duren en ik een nat pak zou hebben. En ja hoor ............ ...PLONS.
Na wat adem gesnak stond ik binnen enkele seconden weer op het vlot. En keek richting de
Oploopkantine.
Ik had het gevoel dat er iemand naar mij had gekeken. Laten nou op de kant, op het
moment dat ik de Stervende Zwaan aan het spelen was, twee bussen met gasten voor de
Oploopkantine te zijn gestopt.
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Zij hebben mijn voorstelling tot het einde bekeken en ik kreeg, bij het op adem komen, een
staande ovatie.
Jeetje wat voelde ik me op dat moment ongelukkig.
Mart

Wat is nu eigenlijk het leven van een marineman?
Om er een idee van te krijgen kunnen we het e.e.a.
uitwerken en stimuleren….doet u mee ?...

Dit is speciaal voor diegenen die eenmaal thuis,
helemaal uit hun ritme en de trouwde omgeving
raken. Of voor de partners, familie en vrienden thuis,
die graag willen ervaren hoe het leven aan boord van
Hare Majesteit schepen is.

Voordat je aanvangt met deze simulatie dien je alle ramen van je huis dicht te timmeren,
zodat er geen daglicht meer naar binnenkomt. Zorg dat je partner, je vrienden en familie
buiten blijven. Communiceer in het vervolg alleen nog maar met hen via e -mail, waarvan
10% niet aankomt of niet verstuurd wordt, of per post, die na een maand bezorgd wordt.
Omring jezelf met mensen die je niet zelf uit zou kiezen om mee om te gaan of aan wie je
gewoon een hekel hebt. Neem een groot aantal, zodat je gemiddeld 1 persoon per
vierkante meter hebt. Aanbevolen personen zijn: zij die veel en hard scheten laten,
kettingrokers, mensen die alleen maar klagen, alcoholisten, mensen die nooit of zelden
douchen en/of hun tanden poetsen, mensen die alleen over zichzelf praten en mensen die
ontzettend hard snurken.
Verwijder je tv. en radio en zeg je krantenabonnement af, zodat je geen benul meer hebt
wat er in de wereld gebeurt. Laat echter wel je buurman eens per maand een verouderde
krant en suffe tijdschriften brengen. Verwijder al je foto´s, schilderijen, planten, leuke
decoraties en mooie meubels. Zorg dat alle leidingen en bedradingen in je huis aan de
buitenkant van de muren lopen. Geef alles een grijze kleur. Gebruik een speciale verf die
vanzelf oplost zodat je na een maand weer alles kan verven. Geef alle deuren en muren
een nummer. Maak lijntekeningen van alle gas en waterleidingen en elektriciteitskabels.
Hang in elke kamer een kopie van de bouwtekening van je huis. Spoel de eerste drie dagen
het toilet niet door om de geur te simuleren van 40 man die het toilet gebruiken. Zorg
daarna dagelijks dat het toilet verstopt is en overspoeld. Hang eens in de week een briefje
op de deur met de tekst: "het sewage systeem is tijdelijk buiten gebruik". Het geeft niet
wanneer je te laat bent om dit op te hangen of vergeet het briefje weg te halen.
Verhoog de poten van je bed zodanig dat je bed tot 40 cm onder het plafond staat. Haal de
matras eruit en vervang deze door een rubber matje van 5 cm dikte. Leg 2 lakens op het
bed die 2x zo groot zijn als het bed. De lakens moeten diverse ondefinieerbare vlekken
bevatten. Leg er een wollen deken over die te klein is voor het bed en ontzettend kriebelt.
Neem een te dik hoofdkussen en stop dit in een te kleine sloop. Hang een gordijn voor je
bed en leg er een dood beest onder om de stank te simuleren van de voeten van je
hutgenoten. Werk 18 uur per dag, slaap op willekeurige ogenblikken van de dag gemiddeld
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6 uur. Zorg dat je minstens 8x gestoord wordt in je slaap. Laat een huisgenoot regelmatig
het gordijn opentrekken en met een zaklantaarn in je gezicht schijnen met de mededeling:
"sorry, verkeerde." Als het koud is buiten zet je het slaapkamerraam wijd open. Is het warm
buiten, zet dan de verwarming op maximaal. Zet een blender of mixer de hele dag aan om
het geluid van machines te simuleren. Zet continu de stofzuiger aan om de airco t e
simuleren. Laat bouwvakkers 's-nachts aan het werk gaan in je huis. Laat 24 uur per dag
overal TL verlichting branden, overdag wit licht en ´s -nachts rood licht.
Knip wekelijks je haar. Zorg ervoor dat het bij elke knipbeurt steeds korter geknipt wordt , tot
dat je geen haar meer overhoudt. Zorg dat een van je huisgenoten je elke week vertelt dat
je naar de kapper moet, of het nou nodig is of niet. Laat je eten bereiden door mensen die
nog nooit eerder gekookt hebben. Zorg ervoor dat ze veel vette producten gebruiken en te
veel of te weinig zout en kruiden. Schep van dit eten meer op dan je kunt eten, en werk het
zo snel mogelijk naar binnen. Eet alleen fruit voor of nadat het rijp is. Voorkom te allen
tijden variatie in de menu´s. Drink koffie van het goedkoopste merk. Gebruik de helft of het
dubbele van de benodigde hoeveelheid bij het zetten van de koffie. Gebruik een oude sok
als filter. Drink de koffie niet voordat dit 3 uur oud is. Sta elke dag even voor middernacht
op om twee belegde boterhammen, een zak chips twee koppen koffie en een blikje cola te
nuttigen. Leer de gebruiksaanwijzingen van al je apparatuur in huis uit je hoofd. Laat
diverse huisgenoten kwalificeren voor het gebruik van je apparatuur en noem ze naar hun
nieuwe functie, zoals magnetron gebruiker, wasmachinetechnicus, telefonist,
brievenbusbeheerder.
Sla eens per week met een hamer tegen je hoofd of schenen om de waterkeringen en
uitsteeksels aan boord te simuleren. Stofzuig 2x per dag, leeg de vuilnisbak 3x per dag, ook
als deze eigenlijk al leeg is. Maak wekelijks je huis van boven tot onder schoon. Aangezien
je geen ziekenhuis kan bezoeken moet je zoveel mogelijk paracetamol in huis hebben.
Helpt dit echt niet, bestudeer dan een antiek EHBO boek en verzin zelf een andere
oplossing. Was één keer in de week al je kleren op 90 graden, met een vingerhoed aan
wasmiddel en een kilo bleekmiddel. Gooi 10% van je kleren in de vuilnisbak en stop
willekeurige kledingstukken van je buurman tussen je eigen was. Gebruik geen wasdroger,
maar maak een natte hoop van je gewassen kleren en leg die pas de volgende dag te
drogen op je bed. Ga ´s -nachts met een verrekijker op het dak van je huis staan.
Hou al het verkeer rond je huis goed in de gaten. Komt er een auto binnen twee kilometer
van je huis, bel dan je buurman wakker en vertel hem hierover. Dreigt er een auto binnen
100 meter van je huis te komen, ren dan naar beneden, roep heel hard "ROOD SLUITEN!",
sluit alle ramen en deuren en sluit jezelf op in de kelder. Trek elk weekend je mooiste
kleren aan en ga daarmee naar de vetste achterbuurt van de stad. Ga de meest louche bar
in en bestel hun duurste bier. Drink hiervan zoveel je kunt binnen 4 uur tijd. Bestel
vervolgens een taxi om je via de langste omweg thuis te laten brengen. Geef de chauffe ur
een vette fooi ook al heeft hij een dubbele prijs berekend. Versier je garage met TL
verlichting en campingtafels en hang je waslijn daar op. Nodig vervolgens in je garage de
volgende personen uit: de burgemeester, de gemeenteraad, de bingoclub van het lokale
bejaardentehuis, de vereniging voor anonieme alleenstaande alcohol drinkende moeders
en de ik-vind-mijzelf-belangrijk-en-ik-praat-daar-graag-over club.
Trek een clownspak aan en probeer deze mensen 5 uur lang te vermaken. Gooi regelmatig
de kat in de vijver en roep dan heel hard: "MAN VERBOORD OVER STUURBOORD!". Ren
vervolgens de keuken in en smijt alle potten, pannen, borden en bekers op de grond. Roep
naar het dichtstbijzijnde kind dat het een mongool is omdat hij niet alles zeevast heeft
gezet. Nodig regelmatig nieuwe mensen uit in je huis. Geef ze een dik schrift waarin ze een
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verhaal moeten schrijven en waarin ze van iedereen een handtekening moeten hebben.
Gooi regelmatig de schriften weg zodat ze opnieuw mogen beginnen. Laat ze alle klusjes
doen waar je zelf geen zin in hebt en geef ze de schuld van alles wat misgaat. Haal
wekelijks je grasmachine uit elkaar en inspecteer elk onderdeel. Loop 4 uur lang rondjes
om je auto en controleer elke kwartier de bandendruk. Begin bij alles wat je zegt me t het
woord "Vraag" of "Melding" of "Opdracht". Plan een weekendje uit naar een stad in het
buitenland. Koop 50 autokaarten met de weg daar naartoe. Kleur vervolgens de route in op
de kaarten. Maak van de kaarten nog eens 10 kopieën en kleur deze ook in. K oop daarna
het duurste autonavigatiesysteem en gebruik deze niet. Koop een kindermaat bivakmuts,
een paar skihandschoenen en een overal. Leg deze minstens 1 week tussen de vuile was.
Trek vervolgens deze dingen de hele dag aan, loop doelloos door het huis heen en hou je
af en toe plotseling ergens aan vast onder het luidkeels roepen van "DEKKEN, DEKKEN,
DEKKEN!". Zoek de saaiste oorlogsfilm uit die er is, trek dezelfde bivakmuts, overal en
skihandschoenen aan, ga op een klein krukje voor de tv zitten en start de film. Schrijf
vervolgens van minuut tot minuut op wat er in de film gebeurt en noem dit een narratieve.
Breng je auto naar de garage voor een grondige, langdurige en kostbare onderhoudsbeurt.
Ga er vervolgens mee op vakantie. Kijk niet vreemd op als halverwege de reis je auto uit
elkaar valt. Laat dezelfde automonteur naar je vakantieadres overvliegen om je auto weer
te repareren. Boek een jaar van tevoren een vliegvakantie van een maand naar de
Caribbean. Zeg de vakantie een dag voor vertrek plotseling af een neem een last minute
voor een vakantie van zes maanden in Afghanistan. Roep vanuit het raam naar willekeurige
voorbijgangers en vraag hoe ze heten, wat hun bijnaam is, waar ze naartoe gaan, waar ze
vandaan komen, waar ze wonen, wat ze in hun zakken hebben, uit welk land ze komen, wat
hun paspoort nummer en sofi-nummer is, hoe zwaar ze wegen en hoe lang ze zijn. Willen
ze geen antwoord geven of weten ze op een van de vragen geen antwoord te geven, trek
dan een camouflagepak aan, pak een honkbalknuppel, sla hen tegen de grond, fouilleer
hen en geef hun gegevens door aan de politie.
Nodig 40 buitenlanders uit, bij voorkeur Engelsen of Belgen. Laat hen vervolgens door het
huis lopen en plotseling overal kranen openzetten, stekkers uit stopcontacten trekken, het
licht uitdoen, ramen openzetten en deuren op slot doen. Accepteer vervolgens dat ze
commentaar hebben op wat je doet, zegt, denkt, op wat je wel (en niet) aan hebt en hoe
vies je huis wel niet is. Speel met je collega´s een willekeurig kaartsp el, waarbij je wel geld
op het spel zet. Laat halverwege het spel alle spelers hun kaarten tonen vanwege een no play situatie. Speel vervolgens het spel verder alsof er niets gebeurd is en verlies daarbij al
je geld.
Deze simulatie dient minimaal 3 maanden achtereen te duren. De exacte einddatum van de
simulatie zal tenminste 5x veranderen. Wanneer de laatste dag plotseling is aangekomen
nodig je jouw partner, je vrienden en familie uit om buiten het huis op je te wachten.
Vervolgens blijf je nog 6 uur lang vanaf het balkon naar ze staan kijken omdat je net die
dag de wacht hebt. O ja, en vergeet het bedrijf niet af te zetten en reewacht te praaien als
het reewacht-brandpiket is ingedeeld.
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