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Korte inhoud, in de jaren 1954 en 1964 waren de verbindingscondities van uitzonderlijke
kwaliteit.
Ondergetekende, toen in Ned. Nieuw Guinea aan boord van Hr.Ms. Piet Hein, heeft dit
meegemaakt.

Cyclus 19
De cyclus 19, tussen 1954 en 1964 is wereldberoemd om zijn grote zonneactiviteit. In Electron
deed ik een oproep aan de amateurs die deze cyclus hebben meegemaakt. De ervaringen van
PA3CWG die zich destijds aan boord bevond van Hr. Ms. Piet Hein leest u hieronder.
“Aan boord van Hr. Ms. Piet Hein varende in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea in 1959
/1960 als verbindelaar kwamen de signalen vanuit Nederland via Scheveningenradio / PCH 94
knalhard binnen 599 en vele +++’en; dit tijdens de zonnevlekkencyclus nummer 19 tussen 1954
en 1964 .
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Om de vier uur werd de verkeerslijst van PCH beluisterd, meestal in de 12 MHz of 17 MHz, of er
ook traffic voor de Piet Hein (roepnaam PACK) voorhanden was. De marineschepen waarvan
de roepnamen met PA begonnen stonden dus altijd voor in de verkeerslijst. Ging
Scheveningenradio verder met PB-calls wisten we dat er geen telegrammen waren. Was er
echter wel verkeer dan ging de dienstdoende telegrafist van de wacht aan de slag. Met geen
ander berichtenverkeer, dus militair, werd de TBL-zender gestart en afgestemd en een vrije
PCH-zender gezocht op de HRO-ontvanger. Meestal in de 17 MHz, want PCH 94 straalde oostwest (PCH 94 kreeg later een ander nummer) en de bijbehorende roepband lag in de 16 MHz.
Eenmaal roepen in de roepband: PCH94; direct kwam de aangeroepen PCH-zender met: DE
waarna men roepnaam plus werkfrequentie gaf PACK GM QSS 800 BT.
PCH zal nu luisteren op deze QRG en gaf aan UP waarna de PACK QSW ging en na wederom
van PCH te hebben gehoord dat de PACK op de werkfrequentie werd gehoord en met het
overbrengen van het verkeer voor dit schip kon worden begonnen. QSL kon bijna altijd direct
worden gegeven bij deze extreem goede ontvangst. (QSS = de laatste drie cijfers van de
gebruikte werkfrequentie). Meestal gelukstelegrammen maar ook mededelingen van zeer
persoonlijke aard. Ook het opnemen van het persbericht via PCH (ANP/PDRH) was in die jaren
een fluitje van een cent. Those were the days. Maar: ‘t kan verkeren.”
Tot zover de belevenissen van PA3CWG.

Was getekend : Ronald Teeselink .
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Hersens
Het kan niet verbloemd worden dat er door de jaren heen een gezonde
controverse bestaat tussen het vloot-personeel en het korps mariniers.
Kinnesinne over en weer dat als regel met de mantel der liefde wordt
bedekt of met een pilsje wordt afgedronken. Zo zat er op een avond
een gemengd clubje vlootmensen en mariniers gezellig bijeen in het
cafetaria op de Karel Doorman toen het geven van steken onder
water door de vloot weer zijn vervolg kreeg. De Kwartiermeester, de
oudst aanwezige was, bedacht zich een ogenblik en stelde voor een
soort hersengymnastiek te houden. Diegene die al zijn drie vragen
goed zou beantwoorden kon een doosje bier van hem krijgen.
Daar waren de heren wel voor te porren en dus werd de eerste vraag
gesteld:
“Het is zwart-wit en loopt in de wei”.
“Een koe natuurlijk”, was het antwoord.
“Goed.Vraag twee:”
“Wat zijn die grote plakkaten in een weiland?” “Stront”, riepen allen in koor.
“Goed.Vraag drie:”
“Noem zeven rivieren in Afganistan”….
Doodse stilte volgde, waarop de Kwartiermeester uitriep: “Zie je nou wel dat jullie mariniers
meer verstand van stront hebben dan van aardrijkskunde!”
De controverse werd opnieuw met een pilsje gesust.

…………………………………………………………………………………………..
HET AFLOSSEN VAN DE WACHT DER –
GUARD COLOUR- PARTY

In Londen op het welbekende Victoria
station aangekomen namen we eerst een
kop koffie, die best te pruimen was
Hierna stapten we in een taxi en lieten ons
naar het Koninklijke Paleis rijden. Hier
eenmaal aangekomen stapten we uit en wij
werden ontvangen door een prachtig, doch
eveneens daverend tot zeer daverend
klinkend muziekstuk.
Later bleek dat deze verwelkoming (in onze
ogen) een vergissing was, want wat was nu
het geval. Dit muziekstuk werd door de
muziekanten van de Guard Colour Party
gespeeld, en dan alleen nog voor de
soldaten die hun maten gingen aflossen.
Achter het muziekkorps marcheerden dus
de aflossers met 't vaandel - let wel - HET ‘
VAANDEL,
Aangekomen op het plein voor het paleis
traden deze fleurig en kleurig geklede
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soldaten tegen over elkaar aan, in twee groepen. Hierna speelde het muziekkorps op de
achtergrond een rustig een zacht klinkende melodie. Twee soldaten met vaandels in den
handen, liepen voor de aangetreden soldaten heen en weer. Steeds maar heen en weer, De
beide officieren liepen eveneens zomaar samen, al babbelend heen en weer. Dit geheel duurde
in z'n geheel zo'n kwartier. Na dit drie uur lang durende kwartier gingen de meeste
toeschouwers een beetje verbaasd kijken . . , en waarom??? Wel, twee tegenover elkaar
staande peletons op den parade rust, twee vrolijk babbelende officieren, twee, met een
vernietigende blik in de ogen, over de schouder een vaandel dragende vaandeldragers, En die
zachte melodie bleef maar door klinken. Dit alles ging nog zo'n vijf minuten door. Toen kwam er
plotseling een sergeant gehuld in een "orange" lint uit 't niets aanmarcheren. En wel op zulk
een wijze dat zijn hoofd vuurrood werd en z'n muts een beetje heen en weer wiegde„ het
stormbandje zat eerst onder de kin. Maar eenmaal aangekomen tussen de twee peletons met
de intussen gestopte vaandeldragers op de voorgrond zat 't stormbandje voor z'n mond.
Plotseling stond de sergeant, met z'n steeds roder aanlopende gezicht stram in de houding,
vlak voor de beide vaandels van het korps. Toen brulde hij, nu door het wat harder klinkende
melodietje, een voor ons niet te verstaan bevel uit. Het gevolg hiervan was dat de muziek
prompt zweeg. Zijn stormbandje zat nu echter al onder zijn neus. Tevens schudde deze man zo
hevig met z'n hoofd dat zijn grote hoge zwarte muts heen en weer schommelde. En z'n hoofd
liep hierbij aan van rood - tot zeer rood.
Zelfs een der vaandels begon te wapperen terwijl er helemaal geen wind stond, vermoedelijk
had deze sergeant zeven liter longen, De naast ons staande Duitsers waren de enigen die de
soldaten een waarderende blik toewierpen, de rest der toeschouwers moest heimelijk lachen.
Uiteraard stonden wij daar ook met een big smile.
Toen de echo's van deze krachtige banden waren weggestorven heerste er een ijzige stilte.
Alleen was er nog het draaien en klikken van de kiekkasten te horen. Na een poosje bijgekleurd
te zijn haalde onze sergeant een rol te voorschijn en begon een aantal namen uit te krijsen..
De gebrulde soldaat sprong hierop in de houding en marcheerde hierna na een der korporaals
van aflossing. Achter de korp bleven ze dan na enig gestamp en wat hakkengeklap
staan,(stram in de houding) Toen achter elke korp zo'n zes man stonden marcheerde de beide
groepen naar een der op post staande schildwachten. Daar aangekomen werd de voor ons
welbekende "presenteer- geweerhouding "aangenomen.
Na wat over- en-weer geschreeuw werd de wacht dooreen van de in de rij achter de korp
opgestelde soldaten overgenomen., Hierna marcheerde de gehele groep.' onder een vrolijk
klinkend muziekstuk af.
De beide, met vernietigende blikken en met vaandels bewapende vaandeldragers " keken nu
wat verheugder, De guard soldaten leken mij wat atletisch aangelegd. Zoals ze af en toe rechtsomkeerd maakten, met hun 'knieen tot schouder hoogte, dat was never away. Nog diep onder
de indruk van dit daverende schouwspel zijn we maar afgedropen in de richting van de andere
bezienswaardigheden van de stad, twee eenzaam en alleen staande schildwachten
achterlatend.
Cees.
………………………………………………………………………………………………………….

Sensationele Archeologische vondst in Vinexlocatie
DOOR GERRIT VAN BURGELER
FOTO'S NIZA
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„De Meern 1” hebben de archeologen haar genoemd, hoe ze werkelijk heeft geheten en of ze,
zoals bij een ordentelijk schip gebruikelijk is, eigenlijk ooit wel een naam heeft gehad, zal wel
altijd de vraag blijven. Maar naam heeft ze in ieder geval gemaakt, niet door roemruchte
verrichtingen of opmerkelijke prestaties, maar doordat ze na een verblijf van bijna twee
millennia vier meter diep onder de Utrechtse grond bijna puntgaaf „boven water” is gekomen.
We hebben het over het Romeinse binnenschip, dat onlangs werd opgegraven in Leidsche Rijn,
een grote Vinexlocatie ten westen van de stad Utrecht.

Deze impressie van Frederik Weys laat zien hoe de Romeinse aak er waarschijnlijk uit heeft gezien.

Het is aan amateur-archeologen te danken dat deze bijzondere vondst werd gedaan. Zij waren
het die in 1997 aan de slag gingen, nadat in een bouwput een vreemd stuk hout uit de grond
bleek te steken. Aanvankelijk werd aan een deel van een Romeinse weg gedacht, niet zo’n
gekke gedachte want het terrein ligt ongeveer op de plaats waar vroeger de Rijn stroomde en
deze rivier vormde van 50 j aar na Christus tot 300 de noordelijke grens, de „limes” van het
Romeinse Rijk. Om die grens te verdedigen hadden de Romeinen er een keten van houten en
aarden wachttorens langs gebouwd die onderling verbonden waren door een weg. In Leidsche
Rijn zijn inmiddels ook een deel van de weg teruggevonden en resten van twee van deze
wachttorens. Maar toen de amateur-archeologen verder groeven, werd al gauw duidelijk dat het
hier niet om een weg, maar om een schip ging. Dat was dus werk voor de beroepsarcheologen
van het NIS A, het Nederlandse Instituut voor Scheeps en onderwater Archeologie in Lelystad.
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Voorjaar 2003 ging een ploeg van het NIS A onder leiding van dr. André van Holk aan het werk.
Het scheepje werd heel voorzichtig blootgelegd en opgemeten en al doende werd duidelijk dat
men de archeologische jackpot had gewonnen. Hier was niet zozeer sprake van een wrak,
maar van een compleet schip van 24,60 m lang, 2,70 m breed en een holte van 90 a 100 cm,
mèt inventaris. Kortom een bijna twee millennia oude tijdmachine! Het platbodemvaartuig bevat
een ruim, een roef, en een ruimte die kennelijk als kombuis is gebruikt. Alleen de mast, het dak
van roef en kombuis en de stuurriem ontbraken. De opgravingswerkzaamheden duurden tot
juni, toen werd het scheepje in een met grote precisie passend gemaakte stalen kooi geplaatst
en per vrachtwagen en binnenschip naar Lelystad vervoerd, waar het bij het NIS A zal worden
geconserveerd. Het ontwerpen en maken van die kooi, zodat die de doorweekte en dus broze
romp overal goed ondersteunde, was overigens al een hoogstandje op zich, temeer omdat die
in de loop der eeuwen behoorlijk getordeerd, zeg maar verwrongen was.
Het schip
De „Meern 1”, om die naam voor het gemak
maar even aan te houden, is dus een
Rijnschip, of preciezer gezegd; een Rijnaak.
Deze benaming is lange tijd en geheel ten
onrechte gebruikt voor de grote ijzeren en
stalen sleepschepen, zoals die heel zelden
nog wel eens te zien zijn. Maar dat waren op
steven gebouwde vaartuigen en het kenmerk
van een aak is nu juist dat die geen voor- en
achtersteven heeft, maar een heve. Het vlak
buigt voor en achter omhoog terwijl de
boorden er aan de zijkanten tegen aansluiten.
Overigens waren de houten voorgangsters
van de latere Rijnaken - zoals al lang
vergeten typen als het beitelschip, de
Keulenaar en de keen - wel dege-lijkechte
aken. Het Romeinse Rijnschip staat dus aan
het begin van een wel heel lange
scheepsbouw-traditie.
De contouren van het schip worden zichtbaar

De twee heves zijn niet identiek. Achter loopt die steiler op dan aan de voorkant. Dat klopt
overigens precies met een afbeelding van een soortgelijke aak op een bijna 2000 jaar oude
Romeinse grafsteen, die indertijd bij het Duitse Mainz werd gevonden. Afgezien van het feit dat
een schip met een heve eenvoudig te construeren was, had het ook als voordeel dat het, net
als een landingsboot, makkelijk een ondiepe oever kon benaderen om over de lage boeg te
laden en te lossen. Bij de aak uit Leidsche Rijn was dat al heel makkelijk, omdat het ruim niet
overdekt is. Aan de achterkant wordt dat ruim afgesloten door een schot waarachter de
kombuis ligt. Op het vlak bevindt zich een mast-voet. De mast-zèlf is verdwenen. Achter de
kombuis lag de ook weer door schotten aan voor en achterzijde afgesloten roef.
Roef en kom buis zijn, sporen in de zijwanden geven dat aan, kennelijk overdekt geweest met
een gepotdekselde dakconstructie.
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Bijna 2000 jaar oud Romeinse schip blijkt maritieme tijdmachine
Omdat in de tussenwand tussen roef en kombuis geen deuropening zit, zal de kombuis alleen
toegankelijk zijn geweest via een luik in het dak. In de kombuis zijn op de houten vloer
brandsporen aangetroffen, net als op een dakpan,
waarop kennelijk gestookt is. Op die dakpan komen
we terug.
Blik op het achterschip. Goed zichtbaar zijn het achter
en voorschot van de roef en daarachter het schot
tussen de kombuis en het ruim.

De roef is toegankelijk via het achterschot. Achter
dit schot bevindt zich de achterplecht, waar werd
gestuurd. Hier heeft waarschijnlijk een los verhoogd
dekje gezeten. Een uitneembare balk, waarop dit
moet hebben gesteund, is in de aak
teruggevonden. Die extra-hoogte was handig
omdat de roerganger daardoor beter bij de schuin
omhoog stekende stuurriem kon. De riem is niet
teruggevonden, maar wel twee ijzeren ringen,
waaraan hij vast heeft gezeten.
De roef was aan de binnenzijde met zorg
afgewerkt. Houtwerk is bijvoorbeeld versierd met
ingebrande motieven. Aan de stuurboordkant hing
een kast met notenhouten deurtjes, dat gezien
verfresten, van binnen rood geschilderd moet zijn geweest. In het kastje werden onder meer
een schaar, een mes, een sty-lus (schrijfpen) en een stukje krijt aangetroffen. Verder ontdekten
de archeologen twee kisten. Een was leeg, maar de ander bevatte allerlei
timmermansgereedschap. In de kist, maar ook daarbuiten zijn onder meer schaven, beitels,
zagen, bijlen, dissels, een breeuwijzer en spijkers gevonden. In de roef zaten ook de resten van
een kooi en er lag een stel gedraaide poten, waarschijnlijk afkomstig van een stoel.
En verder werd nog wat kleingoed gevonden, zoals aardewerk. Uit deze laatste vondsten is ook
de leeftijd van de aak te herleiden. Er is een beker bij van een soort dat pas werd gemaakt na
175. Omdat de Rijn bij de huidige Leidsche Rijn niet lang na het j aar 200 onbevaarbaar werd,
moet het scheepje dus gezonken zijn in het laatste kwart van de tweede eeuw. André van Holk
houdt het op 180 na Christus.
Bouw en bouwwijze
De Romeinse aken werden, vertelde André van Holk. meestal gebouwd langs de bovenloop
van de Rijn. Op hun reis naar de lage landen vervoerden ze onder meer bouwmaterialen voor
de Romeinse nederzettingen in dat gebied. Zelf vormden ze trouwens ook materiaal voor de
bouw. De reis naar het westen was namelijk eenmalig. Op hun bestemming werden ze uit
elkaar gehaald en verwerkt in huizen en versterkingen. Bij de bouw van de schepen was daar
ook rekening mee gehouden; ze waren grotendeels samengesteld uit hanteerbare rechte
stukken. Mogelijk omdat de schepen geen lange levensduur hoefden te hebben, was niet veel
aandacht besteed aan de kwaliteit van de constructie. Voor hun zeeschepen gebruikten de
Romeinse scheepsbouwers mooie pen en gat verbindingen, maar Rijnschepen werden alleen
met lange spijkers in elkaar getimmerd.
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Zo werd een schuine las tussen twee gangen van bovenaf met een aantal spijkers vastgezet.
Op een beetje hout werd overigens niet
gekeken; vlak en boorden bestaan uit
ongeveer tien centimeter dikke eiken
planken. De kimmen, de overgangen
tussen vlak en boorden, bestaan uit
eiken boomstammen, die min of meer in
de vorm van een L zijn gehakt.
Vlak en boorden worden bij elkaar
gehouden door krammers, gemaakt van,
de naam zegt het al, krom gegroeide
dikke takken of wortels. Waterdicht
werden de schepen gemaakt door de
ruimten tussen boorden en vlakdelen op
te vullen met breeuwsel, bestaande uit
plantenresten of mos.
De pikhaak is de laatste 2000 jaar niet veel veranderd.

Hoogwaardig ijzer
Opvallend is de kwaliteit van het ijzerwerk. Het smelten
van ijzer had bij de Romeinen een hoge graad van
ontwikkeling bereikt. Het product is zo hoogwaardig dat
het na een verblijf van bijna twee millennia onder de
grond nog puntgaaf is. Conservatie is nauwelijks nodig.
Bij blootstelling aan zuurstof vormt zich een laagje
oxide op het metaal, dat verder roesten belemmert.
Opvallend is dat de expertise van het ijzer smelten met
het Romeinse rijk is verdwenen. Ijzerwerk uit de Middeleeuwen is van veel mindere kwaliteit en
wordt vaak alleen nog teruggevonden in de vorm van concreties, bruine klonten roest en aarde,
waaruit elk spoortje ijzer is verdwenen..
André van Holk toont de uit één eikenstam
vervaardigde kim. Hier is ook goed te zien
hoe dik de gebruikte vlakplanken en gangen
zijn. Foto G. J. van Burgeler.

Werkschip?
Varen gebeurde dus meestal
stroomafwaarts. Meestal, want de
enkele mast werd, volgens teksten uit
die tijd, niet alleen gebruikt om bij
gunstige wind een vierkant zeil bij te
zetten, maar diende ook wel als
jaagmast. En jagen kan natuurlijk ook
tegen de stroom in, als die tenminste
niet al te sterk is.
De „De Meern 1” zal ook wel de gebruikelijke reis stroomafwaarts hebben afgelegd, maar André
van Holk meent dat het scheepje toch niet over één kam valt te scheren met andere Rijnaken.
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Want daarvan zijn eerder al wel resten teruggevonden. In het Zuid-Hollandse Zwammerdam
bijvoorbeeld, waar ooit de Romeinse nederzetting Nigrum Pullum lag, werden tussen 1970 en
1974 wrakken van Rijnschepen gevonden, die daar ooit waren afgezonken om te dienen als
oeverbescherming. Die waren naar verhouding aanzienlijk breder dan het vaartuig uit de
Leidsche Rijn. Hun lengte-breedte verhouding was 1 : 7, die van het nu gevonden vaartuig 1:10.
Het is duidelijk dat een smaller vaartuig makkelijker tegen de stroom kan worden opgetrokken
en dat het zeilend met een westelijke wind ook in staat moet zijn, zeker in onze contreien met
geringe stroomsnelheden. om tegen de stroom in te varen. Deze capaciteit en de vondst van
een paar bespijkerde soldatenschoenen. een gesp van een soldatenmantel en een pijlpunt
doen Van Holk vermoeden dat de aak een militaire bestemming heeft gehad.
In deze veronderstelling zou ook kunnen passen dat in de dakpan uit de kombuis een
ingebakken stempel zit, VEX EX GER INF, de afkorting van de benaming van een Romeinse
genie-eenheid. De aak zou door de militairen kunnen zijn gebruikt voor het aflossen van de
wacht in de wachttorens en andere versterkingen langs de Rijn.
De flinke voorraad gereedschap aan boord heeft geleid tot de veronderstelling dat de Romeinen
het vaartuig mogelijk ook hebben gebruikt als werkschip voor onderhoud aan de forten en
wegen langs hun noordgrens. Dat het scheepje niet al snel is gesloopt, kan worden opgemaakt
uit het feit dat de bovenkant van de voorheve sterk is afgesleten. De koppen van de spijkers
daar geven de oorspronkelijke dikte aan. Onder en direct rond die koppen heeft het hout zijn
oorspronkelijke dikte nog, maar daaromheen is er zowat een centimeter van afgesleten. Het lijkt
niet ver gezocht om dan aan mannen met bespijkerde zolen te denken, die er jaar in, jaar uit
zware lasten over heen slepen.

De ondergang
Uiteraard is ook dit maar een veronderstelling, aannemelijk, maar geen bewezen feit.
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En ook wat betreft de ondergang van het scheepje zullen we het daarmee moeten doen. Uit het
feit, dat de romp geen gaten vertoont en de inventaris niet van boord is gehaald, maken de
archeologen op dat het scheepje niet, zoals de vaartuigen in Zwammerdam, met opzet tot
zinken is gebracht. Mogelijk is het tijdens zwaar weer in moeilijkheden gekomen. Het open ruim
kan zijn volgelopen, het roer kan zijn weggeslagen of allebei. Hoe dan ook, het is gezonken,
snel met zand gevuld en daardoor afgeschermd van zuurstofrijk, en daardoor verrotting en
vertering veroorzakend water. Was deze voor conservatie ideale situatie blijven bestaan, dan
hadden de mensen van het NISA mogelijk besloten het scheepje gewoon terplekke te laten
liggen. Het grote aantal wrakken dat de afgelopen j aren in onze bodem en wateren wordt
ontdekt, kan onmogelijk op verantwoorde wijze door het NIS A worden verwerkt. Als het
enigszins kan, probeert men daarom wrakken, die geen gevaar lopen, gewoon op hun plaats te
laten liggen, al dan niet met enkele voorzieningen om hun conservatie ook in de toekomst te
waarborgen. Maar door graafwerk in de omgeving dreigde zuurstofrijk water toe te stromen en
dat zou er snel korte metten mee hebben gemaakt. Gewoon laten liggen is wel een optie voor
een tweede en groter Romeins schip dat enkele maanden geleden in Leidsche Rijn is ontdekt.
Dit schip van ongeveer 35 meter lang is na opmeting weer met een laag zand bedekt, zodat
men rustig de tijd heeft na te gaan of men het gaat opgraven of conserveren onder de grond.
Conservatie en daarna?
Na aankomst in de grote hal van het NISA in Lelystad is het Romeinse schip verder „ontzand”
en in tweeën gezaagd. Dat laatste lijkt wat merkwaardig gezien het feit dat men zich eerst een
boel moeite heeft getroost om het in één stuk over te brengen. Maar het bleek toch nodig,
omdat de aak ter conservering in een grote bak met PEG, polyethyleenglycol, moet worden
gelegd. Zou dat niet gebeuren dan zou het hout bij droging totaal verschrompelen en
uiteenvallen. De inwendige celstructuur is namelijk verloren gegaan, zodat het zich vol met
water heeft kunnen zuigen. Bij langdurige onderdompeling in langzaam opwarmend PEG wordt
het water door deze wasachtige stof verdrongen. Het hout krijgt daardoor niet zijn stevigheid
terug, maar behoudt er wel zijn vorm door. Omdat het, gezien de beschikbare ruimte, niet
handig is een bak te plaatsen waarin de héle romp kan, is er nu voor gekozen die in twee delen
te impregneren. Terwijl het eerste deel in de bak ligt, wordt het andere om uitdroging te
voorkomen door middel van watersproeiers nat gehouden. Is nummer een klaar, dan gaat
nummer twee in de bak.
Voordeel voor bezoekers is, dat men in ieder geval steeds een romp-deel zal kunnen blijven
zien. Het hele proces gaat drie tot vier jaar duren. Als de conservering voltooid is, worden de
uitgenomen losse delen, die dan ook hun PEG-bad hebben gehad, weer gemonteerd. Wat er
daarna met het scheepje gaat gebeuren, staat nog niet vast. Mogelijk zal het een plaats vinden
in een nog te bouwen provinciaal depot voor bodemvondsten, annex museum van de provincie
Utrecht. Over de vraag waai' dit depot komt te staan, is nog niet beslist, maar het is niet
uitgesloten dat dit in of bij Leidsche Rijn zal zijn.
Overigens is het, als men de aak wil zien, niet nodig daarop te wachten. De hal van het NISA
maakt samen met de Bataviawerf deel uit van het Nationaal Scheepshistorisch Centrum aan de
Oostvaardersdijk in Lelystad.
Bron: De Blauwe Wimpel, oktober 2003
……………………………………………………………………………………………………………….

De Oud-Rotterdammer
4 mei 2021

De Heij, een gehucht in Oorlogstijd…
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Het gehucht de Heij heeft voor John van Dommele veel betekend in de oorlogsjaren 40-45. De
Heij was een gehucht tegen Heijplaat aan. Als er geen oorlog was geweest, was hij daar
waarschijnlijk nooit gekomen. John vertelt.
De Heij was eigenlijk een heel grote kuil met een bovendijk en een onderdijk. Je ging de hol af
en 2,5 kilometer verder ging je de hol weer op. Rechts had je de Heijschedijk naar Pernis en
links de Jachtdijk richting Rhoon. Als je van de Heijplaat afkwam om naar de Heij te gaan, had
je links een aantal huizen en winkels; groenteboer Koster en een café en zo. Rechts had je
Vermeer, de kruidenier. Voordat je hol afging had je een dijkhuis waarin de familie Schets
woonde. Die mevrouw had de bijnaam ‘het nieuwsblad’. Dorpsschooltje Rechtsboven de dijk
het eerste woonhuis van melkboer Rasser. Als je de hol af liep, kreeg je links een zijweg naar
het buurtschap (waterschap).

Duitse militairen onderweg naar het centrum van Rotterdam

Daarna was het alleen maar grasland en landbouwgrond. Na anderhalve kilometer kreeg je een
rij huizen en daarna het dorpsschooltje. Schoolhoofd was meester Van Ginkel en leraar
meester Van der Pols, zoon van de tuinder en laatste leerkracht. Zijn naam weet ik niet meer.
Achter de school had je ook nog een boertje. Die naam weet ik ook niet meer. Aan de bovendijk
stond een aantal woonhuizen met een winkel van de familie Koster, manufacturenwinkel. Op
het einde van de bovendijk kwam de eerste boerderij van Rasser. Daarna boer Groeneveld,
richting Pernis. Als je linksaf ging kwam je op de Jachtdijk. De eerste boerderij was van Lodder.
Verderop kreeg je de tuinderijen van de familie Van der Vorm en aan de andere kant woonde
de familie De Bruin. Snel bezet U zult zich afvragen waar ik al die informatie vandaan heb. Dat
zal ik u vertellen. Ik ben op 18 februari 1931 geboren, dus ging ik op mijn vierde jaar naar de
kleuterschool, op mijn zesde ging ik naar de christelijke basisschool. Schoolhoofd was Van
Walsum. Zijn bijnaam was Rode Kees. Hij had immers rood haar. Na de vierde klas brak de
oorlog uit. Op Heijplaat had je twee basisscholen; een openbare en een christelijke. De
openbare school was een grote school met een groot plein ervoor. Ideaal voor de moffen, dus
deze school was snel bezet. Kort daarop ook twee leslokalen van de christelijke school. Dus dat
was een groot probleem. Wat te doen? Wij als kinderen moesten een aantal uren naar de
gymzaal van de kleuterschool. Maar wij moesten ook met een aantal jongens en meiden naar
het dorpsschooltje op de Heij naar school, zo’n vijf kilometer lopen. In dat schooltje was geen
plaats voor zoveel leerlingen. Dus moest er een urenrooster gemaakt worden. U begrijpt wat
daarvan terecht gekomen is: helemaal niets. En wanneer wij op school waren, moesten de
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leerlingen hout zagen en hakken om de kachels warm te houden. Dit hebben wij vele jaren
moeten doen en als er luchtalarm was onder banken duiken. U kunt wel begrijpen dat wij een
achterstand hadden in ons leerproces. Maar we zijn er toch gekomen toen de moffen weg
waren. Bombardement O, ik ben nog wat vergeten. Wij, met ons gezin van tien personen, zijn
nog een maand voor onderdak bij boer Lodder geweest, omdat ons huis niet meer bewoond
kon worden door een bombardement dat schade aan het dak veroorzaakte. Dat was onze
jeugd.
John van Dommele
…………………………………………………………………………………………………………..

DE KONINKLIJKE MARINE
IN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA
Commandant der zeemacht in Nederlands Nieuw-Guinea,
Schout bij nacht A. M. Valkenburg

Ook in 1958 werd door de in dit gebiedsdeel aanwezige oorlogsschepen intensief
gepatrouilleerd, hoofdzakelijk in het zeegebied West en Zuid-West van Nieuw-Guinea. Er
werden vele gecombineerde oefeningen gehouden o.a. nabij Gag, Jefman, Biak, Fak-Fak en
Kaimana. De grote schepen werd zoveel mogelijk gelegenheid geboden gezamenlijk te
oefenen, waarbij tevens de vliegtuigen van de MLD werden ingeschakeld.
Hr. Ms. Groningen keerde op 12 juni in Nederlands Nieuw-Guinea terug. In augustus redde
deze bodem 19 schipbreukelingen van het op het eilandje Schoteroog gestrande Formosaanse
vissersvaartuig „Chyau Yu”. Op 21 oktober werd de thuisreis naar Nederland aanvaard.
Hr. Ms. Drenthe hield op 21 februari in Straat Makassar het KPM- schip „Kasimbar” aan. Dit
schip, dat niet onder het commando van de door de KPM aangewezen gezagvoerder voer,
moest door een schot in het onderbrugcomplex tot stoppen worden gedwongen en werd daarna
opgebracht naar Manokwari. Te Manokwari werd Hr. Ms. Drenthe verwelkomd door de
commandant der zeemacht in Nederlands Nieuw-Guinea en de bemanning toegesproken.
Op 12 mei werden lucht- en zeedoelschietoefeningen nabij Biak gehouden, welke oefeningen
werden bijgewoond door de vlagofficier materieel en de commandant zeemacht N.N.G. Op 16
juni keerde Hr. Ms. Drenthe naar Nederland terug.
Hr. Ms. Overijssel arriveerde op 7 augustus vanuit Nederland te Sorong Deze bodem werd in
de Radja Ampat eilandengroep verwelkomt door Hr. Ms. Groningen en Hr. Ms. Evertsen,
waarna in verband Sorongwaarts werd gestoomd.
In september vervoerde Hr. Ms. Overijssel 18 Permesta leden, die naar Nederlands NieuwGuinea waren uitgeweken, naar Manokwari, waar zij werden overgegeven aan het Binnenlands
Bestuur. Kort hierna landden wederom 11 Permesta leden, waaronder de overste Pantouw.
Ook deze lieden werden naar Manokwari overgevoerd.
Aan het 60-jarig bestaan van Fak-Fak werd door Hr. Ms. Overijssel luister bijgezet o.a. door het
organiseren van vaartochten voor vertegenwoordigers van alle groeperingen van de bevolking.
Hr. Ms. Evertsen hield op 12 maart voor Menado de KPM-schepen „Swartenhondt”,
„Banjoewangi” en „Kalabahi” aan en bracht deze schepen op naar Manokwari. Hr. Ms. Drenthe
maakte rendez-vous voor het overgeven van bewakingsdetachementen mariniers.
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Op 15 juli ontdekte Hr. Ms. Evertsen op één der eilanden 43 uitgeweken Permesta’s, die naar
Manokwari werden vervoerd.
Daar slechts één opnemer in dit gebiedsdeel aanwezig was, welke volledig werd ingezet voor
het Decca-project nabij Merauke, verrichte Hr. Ms. Evertsen een hydrografische opneming nabij
de Kamoendan rivier.
De viering van het 60-jarig bestaan van Manokwari werd door de aanwezigheid van Hr. Ms.
Evertsen opgeluisterd, o.a. werd het schip opengesteld voor bezoekers.
Hr. Ms. Piet Hein arriveerde op 25
oktober uit Nederland te Biak en
kreeg zoveel mogelijk
gelegenheid te oefenen met de
hier aanwezige
oorlogsschepen.
Hr. Ms. Snellius verrichte
hydrografische opnamen met
behulp van de Decca-chain
nabij Merauke. Vertrok op
30 oktober van Biak naar
Nederland.
Hr. Ms. Luymes arriveerde 14 september uit Nederland te Biak. Na dregwerkzaamheden bij
Woendoemimas, welke door de weersomstandigheden niet konden worden voltooid, werd naar
Merauke opgestoomd en de taak van Hr. Ms. Snellius overgenomen.
Maakte op 14 november rendez-vous met het m.s. , Johan van Oldenbarneveldt” en nam 37
verstekelingen over voor transport naar Merauke, waar de verstekelingen tijdelijk in het
marinekampement werden ondergebracht.
De landingsvaartuigen vervoerden lading voor de Koninklijke Marine. Beiden ondergingen een
grote onderhouds- en reparatiebeurt op de werf „Konijnenburg” te Manokwari.
Hr. Ms. Wambrau en Sorido verrrichtten havensleepdiensten te Biak. De duikploeg der K.M. te
Biak verrichtte routine-werkzaamheden aan schepen en meerboeien. Legden voor Havenwezen
een meerboei te Manokwari en zijn thans bezig de afhaalboeien in de Sorido-lagune te
vernieuwen.
De dregboot no. 3. bemand met personeel van Hr. Ms. Luymes verrichtte een voorlopige
hydrografische opname van de Metamani rivier.
In het jaar 1958 vielen voorts bezoeken van de Bevelhebber der zeestrijdkrachten, de
vlagofficier materieel, de vlagofficier personeel en de Nederlandse Ambassadeur in Australië, Z.
E. Lovink.
In juli bracht het Franse Aviso „Francis Garnier” met aan boord Contre-Amiral de ThoulouseLautrec een bezoek van enige dagen aan Hollandia.
Gedurende het jaar werden vele operatieve, trainings- en transport-vluchten gevlogen door de
Fireflies en de Marmers. De vliegtuigen van het vliegtuigsquadron no. 321 verleenden het
gehele jaar hun diensten in het belang van de opsporings- en reddingsdienst in dit gebiedsdeel.
Zowel Fireflies als Mariners namen geregeld deel aan gecombineerde oefeningen met Hr. Ms.
schepen en inrichtingen en onderdelen van het korps mariniers.
In verband met het groot onderhoud der Mariniers in Nederland werden dit jaar 4 ferryvluchten
uitgevoerd van Biak naar Nederland en 3 ferryvluchten van Nederland naar Biak voor aflossing.
Helaas verongelukte hierbij te Abadan op 10 september een Mariner die op weg was van Biak
naar Nederland, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen.
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Bron: Jaarboek Koninklijke Marine 1958
…………………………………………………………………………………………………………

In dienst als klappubliek naar de studio’s
In De Oud-Rotterdammer van een tijd geleden las ik een aantal militaire dienstverhalen van
alleen maar de Koninklijke Landmacht. Maar Nederland had waarachtig toch ook een
luchtmacht en een marine. De diensttijd bij deze twee onderdelen verliep totaal anders dan bij
de landmacht. Daar kan ik wel iets over vertellen.
Ons team bij de Gloster Meteor

Bij ons thuis hadden alle drie
de dienstplichtige jongens een
regelrechte afkeer van de
landmacht. Mijn oudste broer
werd wel bij de landmacht
ingedeeld en werd daarom
KVV-er (Kort Verband
Vrijwilliger) bij de marine. Mijn
jongere broer kwam
automatisch bij de marine
terecht en ondergetekende bij
de Koninklijke Luchtmacht. Ik
heb daar 20 geweldige
maanden doorgebracht. Naar mijn herinnering werd er weinig gedaan om een vent van je te
maken
Rillerig
Op 24 oktober 1961 kwam ik op in de Generaal Snijderskazerne in Nijmegen. Ik verbleef daar
gedurende tien weken als rekruut. Er moesten soldaten van ons gemaakt worden. Nou, dat ging
dan een keer zo. Op een koude, iets regenachtige ochtend stonden we op het appèl met alle
pelotons. De pelotonscommandant had ons verteld dat we de hele dag in de bossen oefeningen
zouden gaan doen. Dus wij stonden wel rillerig tegen de dag aan te kijken. Na het appèl kwam
de kazernecommandant naar buiten en nam van alle pelotonscommandanten hun rapport in
ontvangst. Daarna zei hij: “Heren het is koud, we gaan weer naar binnen.” Dat vonden wij wel
fijn, maar die pelotonscommandanten niet, want die moesten ons de hele dag binnen bezig zien
te houden. De leiding wist ook wel dat wij allemaal een baan ergens zouden krijgen, dus die
deden weinig moeite een soldaat van ons te maken. We zijn wel één keer ergens
schietoefeningen gaan doen met onze UZI, een Israëlisch geweer.
Dropping
Ook kwamen ze op het lumineuze idee het toch maar een keer te proberen en organiseerden
een nachtelijke dropping. Om middernacht werden wij uit bed gehaald, in legerwagens gepropt
en ergens de bossen ingereden. Na een lange rit werd een groepje er uitgezet, met een
landkaart en de mededeling dat ze maar terug in Nijmegen moesten zien te komen. Om de
zoveel kilometer werd er weer een groepje uitgezet. En daar stonden we dan met een
landkaartje; we moesten om uiterlijk 6 uur ’s ochtends weer in de kazerne zijn. Wij, net zo min
als de andere groepen, wisten hoe we dat moesten doen, dus we liepen maar een kant uit.
Tegen 6 uur zat de leiding klaar om de binnenkomers op te vangen. Die kwamen echter niet.
Toen er om 7 uur nog niemand binnen was, hebben ze die legerwagens maar laten zoeken. Zo
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rond een uur of acht hadden ze iedereen van landweggetjes en uit weilanden geplukt en weer
naar de kazerne gebracht. Daar werd ons verteld dat ze een foutje in de kaart hadden gemaakt,
zodat wij de weg terug helemaal niet kónden vinden. Wij kregen een lekker ontbijt en konden
daarna naar bed en kregen de rest van de dag vrij.
Studio’s
De sfeer in het kamp was opperbest.
In die vrije tijd hebben we de studio’s
bezocht van de AVRO en de NCRV.
We gingen daar gewoon heen om
het te vragen. Ik ging ook zingen bij
het Luchtmachtkoor, onder leiding
van Jacky Bulterman, die ook The
Blue Diamonds managede. We
namen platen op en traden op in de
KRO-studio voor zo’n
zaterdagavondprogramma. Dat werd
live uitgezonden. We waren ook het
achtergrondkoor bij Johnny Lion en
Rob de Nijs. En soms kwam er ’s
middags iemand van een omroep
vragen of we naar de tv-studio
wilden komen om als klappubliek te
dienen. Heel gezellig allemaal. Maar
aan militaire zaken werd geen
moment gewijd. Aangezien niemand
een zwemdiploma had, besloten we
zwemlessen te nemen in Laren. Om
er te komen kregen wij een
legerwagen. Dat ging goed totdat we
er verplicht naartoe moesten. Ja,
toen gingen we niet meer.
Oefening snel afgelopen
Zo halverwege mijn diensttijd werd ik
naar Nijmegen gestuurd voor een
korporaalsopleiding. Ook dat was
weer een geweldige tijd.
Die opleiding duurde een maand en daar werd toch weer aandacht aan militaire zaken besteed.
Op woensdagmiddag moesten we met een sergeant de bossen in voor militaire training.
Wij stonden dan op het kazerneterrein voor de poort opgesteld en op het commando van de
sergeant draafden wij de poort uit. Na ongeveer 100 meter keek de sergeant om en zag dat wij
niet meer gezien konden worden. Daarna was de oefening gelijk afgelopen. Wij wandelden naar
het PMT waar we bleven tot we terug moesten. Ongeveer 100 meter voor de poort gingen we
weer in het gelid staan en stoven wij bezweet, onder het goedkeurend oog van de
commandant, de poort weer in. Weer terug in Hilversum werd ik ploegchef van de jongen waar
ik eerst gewoon maatje mee was. Dat is prima gegaan. Mijn ploeg ging behoren bij de
luchtverkeersbeveiliging in de Wisseloordkazerne, een kwartiertje lopen met die ploeg. In die
bunker hadden wij contact met, en de controle, over alle vliegvelden in Nederland.
Broek in brand
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Ik heb daar in Hilversum heel veel gekkigheid meegemaakt. Eén van die voorvallen wil ik u niet
onthouden. In de kantine hadden wij een tv staan en elke woensdagavond was het filmavond.
Iedereen die vrij was, zat dan in die kantine. Ik zat een keer omgekeerd op een stoel, met mijn
armen en hoofd op de stoelleuning. Plotseling voelde ik het wel erg heet worden in mijn bilnaad.
Ik voelde met mijn hand en kwam tot de ontdekking dat mijn broek in de brand stond. Dat had
een korporaal van de LBK (Luchtmacht Bewakings Korps) gedaan. Nou, er zat een fors gat in
mijn broek, dus die kon ik niet meer gebruiken. Om een nieuwe te krijgen, moest ik naar de
foerier. Die zei dat ik dat eerst aan de commandant moest vragen. Ik overlegde met die
korporaal en die zei dat hij de zijne wel aan mij zou geven en zelf een nieuwe zou vragen en de
straf accepteren. De aardigheid was dat die jongen twee keer zo breed was als ik. Wij togen
naar de commandant en ik deed mijn verhaal, met de broek van die korporaal in mijn handen.
Die commandant zei: “Nou, dat is aardig van die korporaal om jou zijn broek te geven, hou hem
eens voor je.” Hij zag natuurlijk gelijk dat ik twee keer in die broek kon. Hij moet in een deuk
gelegen hebben toen hij ons dat toneelstukje zag opvoeren. Ik kon een nieuwe broek gaan
halen en die korporaal kon gelijk met mij mee.
Varen
Na mijn diensttijd ben ik gaan varen op het ss Rotterdam, precies op dezelfde dag dat ik
afzwaaide, 18 juni 1963. Die commandant vond het zo mooi dat hij alles voor me heeft
geregeld. Om 9 uur vertrok ik van de kazerne en om 13.00 stond ik in een heel ander uniform
achter de balie van de Chef Hofmeester, op weg naar New York. Later, op het ss Maasdam,
kwam mijn oude pelotonschef van Nijmegen met een groep luchtmachters aan boord om in
Amerika te leren omgaan met de nieuwe raketten. Die sergeant herkende me meteen. Het werd
een leuke herinnering aan een mooie diensttijd.
Gerard de Goede
ggdegoede@hotmail.com
……………………………………………………………………………………………………………..

Hr.Ms. Abraham van der
Hulst (F832)
(juli 1993-oktober 1993)

Zoals reeds eerder beloofd aan de
beheerder van deze website, wilde
ik hierbij een kort verslagje doen van
de “eerste voetstapjes” van Hr.Ms.
Abraham van der Hulst (HLST).
Ik schrijf dit uit de losse pols (in
2018) en gebaseerd op mijn
herinneringen aan die korte periode
die ik aan boord geplaatst ben
geweest. Het was in die tijd
gebruikelijk dat een nieuw M-fregat na de proefvaart tegen de kant ging voor ongeveer 7 mnd
en vrijwel de gehele logistieke dienst (LD) werd overgeplaatst naar het voorgaande schip, in dit
geval Hr.Ms. Van Amstel (F831).
Begin juli 1993 werd ik geplaatst bij MKVL/KMS/afbouw HLST in de funktie van kasbeheerder
en chef logistieke dienst administratie.
Mijn “medestrijders” waren KPLSCHR R. de Roos, MATRLDA 1 Ton Sterken en Paul Verver.
Het Hoofd Logistieke dienst (HLD) was LTZA 2 OC Hugo Blom. Nadat wij onze intrek hadden
genomen in een ons toegewezen bureau bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde werd
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contact gezocht met de SGTLDGB (Frans Bax) die al het nodige voor alle diensten al had
aangevraagd en per dienst keurig in grote kisten had opgeslagen.
Controle en evt. nadere aanvragen ter completering volgden.
Aanvullingen op voorschriften bijwerken en het overnemen van de financiële- en
personeelsadministratie van de Marinekazerne Vlissingen hielden ons danig aan het werk.
Daarnaast een paar oriënterende werkbezoeken aan diverse afdelingen bij het ministerie van
defensie in Den Haag.
Bij ons eerste bezoekje aan het schip, dat in de Sloehaven lag, vroeg ik mij al af hoe het
mogelijk zou zijn om op betrekkelijk korte termijn alles vaargereed te maken.
Je brak je nek over de enorme hoeveelheid aan slangen, kabels e.d. De whalegang was nog
niet geverfd en onze toekomstige bureaustoelen stonden nog ingepakt in plastic, maar wél al in
de voor ons beschikbare bureauruimte.
Behalve het oorverdovende geluid van geboor, geklop en gezaag was er nog niet veel.
Na een paar weken kon het verhuizen van de inventaris van de KMS naar het schip beginnen.
Een hele klus en een op- en neer gerij met auto's. Slapen en eten aan boord was vooralsnog
niet mogelijk, dus 4 keer per dag een buspendeldienst tussen de marinekazerne en het schip.
Maar ook daar kwam binnen enkele weken een eind aan en namen wij onze intrek aan boord
van het schip. Onze eerste “vaartocht” was van de Sloehaven naar de KMS in Vlissingen om de
laatste benodigde spullen aan boord te brengen.
Doordat een vrij groot aantal KMS-wervianen en technici van toeleveringsbedrijven op de
proeftocht zouden meevaren, kon nog niet de complete marinebemanning aan boord geplaatst
worden. Tenslotte was het schip nog eigendom van de KMS en was het marinepersoneel aan
boord om het schip te laten varen. Daarvoor kregen wij ook een dagtoelage van de KMS, een
soort inhuurtoelage dus.
Voor de aanvang van de proeftocht werd op donderdag 23 sept.1993 ontmeerd in Vlissingen en
de eindbestemming was Den Helder op dezelfde dag.
We lagen nog op de rede van Vlissingen toen er in het achterschip een kleine brand onstond;
lichtontvlambare olie was gelekt uit de stuurmachine en vatte vlam. Het zeewacht-brandpiket
kon onmiddellijk hun vaardigheid en bekwaamheid in het brandblussen laten zien en de brand
werd vrij vlot geblust.
Verder gebeurde er die dag voor de LDA's (administratie) niet veel bijzonders, of toch wél.....
voldoende tijd om een grapje uit te halen...........
Een Nimrod van de Royal Navy zou een postboei droppen met 15,5 kilo post.
De “UITKIJK POSTBOEI” (MATR 1 LDA Paul Verver) werd op de voorplecht op post gezet om
uit te kijken naar deze boei. De hele “operatie” werd daags tevoren op de DO's (dagelijkse
orders) minutieus uit de doeken gedaan. Iedereen werkte mee en waren volledig op de hoogte
van de grap, behalve hijzelf. (hij had n.b. zélf de DO's getypt).
Het tenue was zwemvest en veiligheidshelm. In de midscheeps gaf BTSM Smit hem nog wat
“instrukties”. Na lang getuurd te hebben over het zeeoppervlak, keek hij achterom en zag hij
allemaal lachende gezichten op de brug. Toen kreeg hij in de gaten dat hij in de maling was
genomen.
In Den Helder werd er die namiddag afgemeerd. Als hoofddienst had ikzelf geen rustig
weekend. Door een zware storm werd het water opgestuwd en kwam daardoor bijna gelijk met
de bovenkant van de steiger te staan en dat betekende extra trossen bijzetten en
trossenrondjes lopen.
Op dinsdag, 27-09-1993 werd ontmeerd in Den Helder en kwam de doopster (echtgenote van
BDZVADM Buis) ons afduwen waarna de proeftocht een aanvang kon nemen. Op het Marsdiep
werden reeds de eerste oefeningen gehouden, waarna koers werd gezet naar het ALSOTgebied. Op de Noordzee werden de diverse systemen beproefd, waardoor wij de eerste dagen
regelmatig in “zwart licht” kwam te zitten. De dieselgenerator was nog niet helemaal op dreef,
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maar door veel gesleutel in de avond- en nachturen door de technici werd ook dit euvel na een
paar dagen verholpen.
OSLO (Noorwegen) was de eerste haven die wij aandeden. Aan een prachtige kade (vrijwel in
de binnenstad) werd feilloos afgemeerd en kon het passagieren beginnen. Het Koninklijk paleis,
het Bisletstadion (Ard en Keessie) en de mooie binnenstad waren een bezoekje waard.
Zo ook in AALBORG (Denemarken), waar een mooie bustrip werd aangeboden maar in de
avonduren waren de vele bars toch de plaatsen waar beschutting tegen het gure weer werd
gezocht. De CLD ontmoette daar een dame waarmee hij getrouwd is en hedentendage nog in
Aalborg woont.
Door de Sont werd koers gezet naar de volgende haven en passeerden we de gloednieuwe
brug die Denemarken met Zweden verbindt.
De laatste haven was KIEL (Duitsland). Een echte marinehaven waar wel e.e.a. te beleven valt.
tenslotte was dit voor de mensen die bij de Mijnendienst hadden gewerkt een bekend weerzien.
Iemand wist 's avonds te vertellen dat je in het onderofficiersverblijf van de marinebasis in Kiel
naar huis kon bellen en met 6 man gingen we op pad. Door het slechte weer hadden we
allemaal een synthex-jas aangetrokken.
Op de deur van het verblijf hing een bord “GESCHLOSSEN”. De kazernepoort was dichtbij en
iemand wist daar in de buurt wel een kroegje waar je ook wel zou kunnen bellen en dat was ook
zo. Nadat iedereen gebeld had en na de nodige alcoholische versnaperingen, kregen we de
smaak te pakken en werd een taxi besteld om verder vertier te zoeken. De taxi bracht ons naar
het Tanzpallast waar het behoorlijk druk was. Je kunt je voorstellen dat menige wenkbrauw
werd gefronst toen wij in onze ongewone kledij binnenkwamen. Al met al hebben wij ons 3
dagen best vermaakt in Kiel.
Door het Kielerkanaal werd koers gezet naar Vlissingen, waar de laatste puntjes op de I werden
gezet alvorens het schip in december 1993 zou worden overgedragen en door de KM indienst
werd gesteld als Hr.Ms. Abraham van der Hulst (F832).
Curaçao,
K.E. Verhoosel
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Rotterdamse Soldaat van Oranje
Zomer 1997, we wandelen over het Noordzee Bungalowpark in Ouddorp en op Haringvliet 73 is
een woning te koop. De eigenaar is kunstenaar, exposeert en verkoopt aan huis. Vanwege mijn
opleiding op de Academie voor tekenleraar en als leraar grafische technieken wordt hij
enthousiast tijdens ons bezoek; we krijgen koffie en hij begint te vertellen.
“Financieel heb ik geen problemen. Ik rij een BMW 520, geen 200 kilometer hoor, want ik ben
tenslotte 89 jaar. Ik ben niet altijd zo rijk geweest, ik kom gewoon uit een arme familie. Toen ik
van de lagere school kwam, wou ik naar de mulo, want met dat diploma kon je naar de
kunstacademie. Mijn vader verbood dat en ik moest naar de ambachtsschool om een vak te
leren. Dat duurde twee jaar en dan een baas zoeken als machinebankwerker. Maar ik ging ‘s
avonds naar school, om dat mulo-diploma te halen en daarna stiekem toch naar de academie.”
Naar Engeland
Toen de oorlog uitbrak had ik verkering, trouwde en begon in de Janne Bouwensstraat in
Rotterdam Zuid een eigen bankwerkerij. Al snel kwam ik in aanraking met het verzet en werd
gevraagd of ik niet naar Engeland wilde. Via België en Frankrijk kwam ik in Engeland en kreeg
daar een speciale opleiding. Daarna ben ik gedropt in Nederland en moest proberen goede
vrienden te worden met mensen van de Kriegsmarine.”
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Duikbootbasis Waalhaven, net
na de oorlog in 1949 (foto:
Anefo/Nationaal Archief)

Waalhaven
“Doordat ik redelijk
Duits sprak en goed
accordeon kon spelen,
zag ik kans op de
duikbootbasis hier in
de Waalhaven
vrienden te worden
met de hoogste
officieren. Met
tekeningen die ik
ondertussen van de
basis gemaakt had,
moest ik terug naar
Engeland. De mensen daar waren enthousiast en wilden graag meer, daarom werd ik opnieuw
gedropt in Nederland. Mijn moeder wist niet beter, of ik woonde en werkte gedurende mijn
afwezigheid in België. De derde keer thuis ging het fout. Ik kreeg een seintje dat verraden was
dat ik een wapen had. Ik heb me toen de hele dag rot staan vijlen en slijpen om van mijn
revolver een sigarettenaansteker te maken. Had je die Duitse officier moeten zien kijken, toen ik
hem tegen mijn hoofd hield en er een vlammetje kwam. Maar ik moest wel maken dat ik weg
kwam.”
Dwars door mijn buik
“Tegen het eind van de oorlog, de geallieerden wilden de Rijn in Duitsland oversteken, moest ik
aan de overkant gaan kijken hoe en waar de Duitsers zaten. In burgerkleding met een oude
motorfiets ben ik in het donker met een klein bootje over de Rijn gezet en ging op weg. Op een
gegeven moment werd ik gezien en moest stoppen. Toen ik hard weg reed, begonnen ze
natuurlijk te schieten. Ik werd verschillende keren geraakt en een kogel ging dwars door mijn
buik. Hoe ik terug gekomen ben weet ik niet, maar toen ik bijkwam lag ik in een ziekenhuis met
Canadese verpleegsters.”
Nederlands Indië
“Eenmaal weer opgeknapt ben ik in het leger gebleven en tekende, omdat mijn huwelijk was
stukgelopen, voor Nederlands Indië. In mijn vrije tijd studeerde ik daar voor meester in de
rechten en werd officier bij de krijgsraad. Het enige probleem om meester in de rechten te
worden was dat ik Latijns moest leren. Maar daar kwam ik goed door. Ik leerde een aantal
spreuken uit mijn hoofd en als de examinator iets in die richting vroeg, lanceerde ik als
antwoord zo’n spreuk. Waarschijnlijk vaak goed geraden, want hij vond het fantastisch. Daar, in
Indonesië leerde ik ook mijn tweede vrouw kennen. Zij was 1e luitenant bij de krijgsraad, toen ik
nog 2e luit was.”
Buurjongen
“Nu, bijna vijftig jaar later, is zij gestorven en ik zit hier alleen in Ouddorp. De dokter zegt dat het
beter is dat ik terug ga naar Lekkerkerk. Mooi verhaal denk je zeker, helaas niemand in de hele
wereld die het gelooft.” “Waarschijnlijk niet, maar ik ben de enige op de wereld die dat verhaal
wel gelooft. Ik zal je nog wat vertellen. Je eerste vrouw heette Gré H. Die hoge Duitser,
commandant op een duikboot, heette Ewi en die speelde ook accordeon en je tweede vrouw
was Connie.” Waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven wist ome Wim, want zo noemde ik hem
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in mijn jeugd vanwege het leeftijdsverschil, niets te zeggen. “Ik ben Casper, je oude buurjongen
van Eemstein 24.”
Uit “de Oud Rotterdammer v.d. Cas Driesen
caslaurie@hotmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Schepen van de K.M. uit het verleden…
Zr.Ms. Rijn ( ex-Vestale)
Ingevolge artikel 15 van het Parijse traktaat van 30 mei 1814 is de Vestale bij de Nederlandse
vloot opgenomen.
Het fregat Rijn van 44 stukken werd in maart 1813 als Vestale op de lands-werf te Rotterdam
op stapel gezet en op 5 oktober 1816 te water gelaten. Bij resolutie van 24 juli 1817 nummer 27
werd het schip hernaamd in Rijn. De bouwer was P. Glavimans jr.
Bij resolutie van 23 januari 1819 nummer 25 werd het in dienst gesteld op 1 februari door
kapitein ter zee P. de Lange. Was bestemd om naar de Middellandse zee te gaan.
Vertrok op 26 april 1819 uit Hellevoetsluis naar deze wateren en kwam op 22 mei te Port
Mahon aan. Het schip was in het eskader van vice-admiraal jhr. A. E. van Braam één van de
snelst zeilende schepen uit die tijd. Bevond zich op 1 mei 1820 te Toulon met enkele schepen
van het eskader, waaronder het vlaggeschip, het linieschip Zr. Ms. Willem de Eerste, van viceadmiraal Van Braam. In 1821 ging Zr. Ms. Rijn terug naar Nederland. Als vervanger was het
fregat Zr. Ms. Schelde aangewezen. Op 30 juli 1821 kwam het fregat te Hellevoetsluis en bij
resolutie van 10 augustus 1821 werd het schip op 16 augustus uit dienst gesteld.
Bij resolutie van 6 augustus 1825 nr. 49 werd de Rijn bestemd om op de rijkswerf te Vlissingen
te worden verlengd en omgebouwd tot een stoom-oorlogsschip, ingevolge Koninklijk besluit van
22 juli 1825 nummer 110. Op 11 september 1825 zeilde het schip daartoe vanuit Hellevoetsluis
naar Vlissingen, waar het de volgende dag aankwam. De 13e oktober 1825 werd het fregat op
de helling gezet.
Zr. Ms. Rijn, vlaggeschip van
een Nederlands eskader, dat op
de rede van Vlissingen ten
anker ligt. Op dit schilderij van
Th. Gudin is het bezoek van
Koning Willem II op 13 juni
1843 aan het eskader
afgebeeld. De Koning keert
terug van het eskader en
begeeft zich naar het Koninklijk
jacht, Zr. Ms. Leeuw, het witte
raderstoomschip links van Zr.
Ms. Rijn. Alle schepen vuren
een saluut en de bemanning
paradeert in het want. Rechts
het raderstoomschip Zr. Ms.
Bromo. (Maritiem museum
Prins Hendrik, Rotterdam)

In 1828 werd Zr. Ms. Rijn doorgezaagd en met 23 el (meter) verlengd. Inmiddels had men
echter andere plannen en in 1830 werd het schip weer doorgezaagd en werd een gedeelte van
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de verlenging - 16.7 meter - er uit genomen. Het schip werd thans verbouwd tot een fregat van
54 stukken. Na de verbouwing bleef het schip enige jaren te Vlissingen in bewaring. Op 1
augustus 1839 werd Zr. Ms. Rijn in dienst gesteld door kapitein ter zee P. Arriëns. Als eerste
officier werd aan boord geplaatst kapitein-luitenant ter zee prins Willem Frederik Hendrik, een
broer van de latere koning Willem III. Op 17 september werd koning Willem I te Vlissingen aan
de officieren van het fregat voorgesteld. Op 28 september 1839 vertrok Zr. Ms. Rijn naar de
Middellandse zee voor een oefentocht waarbij veel havens werden aangedaan. Op 26 oktober
1840 liep het schip weer de haven van Vlissingen binnen. De op 28 november 1840 tot kapitein
ter zee bevorderde prins Hendrik werd op 1 januari 1841 tot commandant van Zr. Ms. Rijn
benoemd. Op 17 juni 1841 ging het schip naar de Atlantische oceaan als vlaggeschip - van
schout-bij-nacht P. Arriëns - van een oefeneskader, dat bestond uit de fregatten Zr. Ms. Rijn en
Zr. Ms. Palembang, het korvet Zr. Ms. Juno, de brik Zr. Ms. Zwaluw en het stoomschip Zr. Ms.
Etna. Het was voor de eerste maal dat in een eskader een stoomschip werd opgenomen. De
reis eindigde op 14 augustus 1841 op de rede van Texel. De schepen hadden onder andere
aangedaan Lissabon en Madeira, en waren daarna benoorden Engeland en Schotland naar
Nederland teruggevaren.
Op 30 mei 1842 vertrok Prins Hendrik met Zr. Ms. Rijn tesamen met het fregat Zr. Ms. Jason
van Viissingen naar Sint Petersburg om daar het zilveren huwelijksfeest van de czaar van
Rusland - een oom van hem - bij te wonen. Drie maanden later, op 28 augustus, waren de
schepen weer op de rede van Texel. Van 2 november 1842 tot 13 mei 1843 maakten de twee
schepen een reis naar de Middellandse zee ter oefening van officieren en schepelingen. In
1843 maakte Zr. Ms. Rijn, van 3 augustus tot 14 oktober, deel uit van een exercitie-eskader dat
naar de Middellandse zee ging. Het eskader bestond uit de fregatten Zr. Ms. Rijn, Zr. Ms.
Sambre en Zr. Ms. Jason, de korvetten Zr. Ms. Boreas en Zr. Ms. Castor, de brikken Zr. Ms.
Lynx, Zr. Ms. Haai en Zr. Ms. Pijl en het raderstoomschip Zr. Ms. Bromo. Van 5 juni tot 11
november 1844 was Zr. Ms. Rijn wederom vlaggeschip van een eskader, dat een oefenreis
maakte naar de Middellandse zee. Ditmaal behoorden tot het eskader de fregatten Zr. Ms. Rijn
en Zr. Ms. Jason, de brik Zr. Ms. Snelheid en de schoenerbrik Zr. Ms. Dolphijn.
Zr. Ms. Rijn maakte van 2 juni tot 17 september 1845 een reis naar IJsland en New Foundland.
Tot 22 april 1846 was prins Hendrik commandant van Zr. Ms. Rijn, daarna werd hij belast met
het bevel over het fregat Zr. Ms. Prins van Oranje. Op 30 april 1846 werd Zr. Ms. Rijn uit dienst
gesteld en lag het schip te Vlissingen in bewaring. Op 15 april 1847 werd het in dienst gesteld
door kapitein ter zee F. A. Johr. Van 26 juni tot 10 september maakte het schip een reis naar de
Noordzee. Op 18 november 1847 vertrok het fregat naar Oost Indië waar het op 4 april 1848 te
Batavia aankwam.
Bij besluit van 17 april 1850 van de gouverneur-generaal kreeg de commandant opdracht bij
een reis naar China Pontianak en Sambas aan te doen, in verband met smokkel moeilijkheden
met de Chinezen. Van 21 mei tot 12 juni verbleef het fregat voor Pontianak, Sambas en Sedau
en zette daarna zijn reis door naar China. Op 1 december 1850 werd vanuit Batavia de thuisreis
aanvaard en op 13 maart 1851 kwam het fregat te Vlissingen aan, waar het op 1 april 1851 uit
dienst werd gesteld.
In 1852 werd Zr. Ms. Rijn wachtschip te Hellevoetsluis, in 1854 was het wachtschip in
Vlissingen en in 1855 en 1856 fungeerde het als wachtschip in Den Helder. Daarna ging het
terug naar Hellevoetsluis en deed daar weer dienst als wachtschip tot 1874 toen het van de
sterkte werd afgevoerd.
Enkele gegevens:
Lengte
46,95 meter, na 1830 53,25 meter
Breedte
12,30 meter
Holte
6,42 meter
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Bemanning
300 koppen
Bewapening
44
stukken, na 1830 54 stukken.
………………………………………………………………………………………………………..

Malle voorvallen
Wie Driehuis zegt, denkt meteen aan de Sociaal Medische Dienst in die plaats.
Inderdaad het is de plek waar men van een "kurkenzak" weer een voor de vloot bruikbaar
iemand probeerde te maken. Eén van de behandelaren was het volgende niet vergeten:
• Heerlijk goeie ouwe tijd, die eerste jaren SMD. Wie het hek binnenging, passeerde een
oude autobus, links van de ingang. De kachel mocht slechts in één stand worden gestookt:
"bloedheet". "Ik heb", zo zei de schipper, "in de oorlog kou genoeg geleden". Om die
reden hield hij dan ook geen baksgewijs bij kou of regen.
• Er waren patiënten die door hun handicap niet in staat waren de militaire groet te
brengen. Zij droegen als "bewijs van vrijstelling" een verticale goudgekleurde balk op
hun rechter ondermouw.
• De SMD kreeg in 1948 de beschikking over het gebouw van de Kweekschool voor de
Zeevaart, een gebouw daterend uit 1878. Het gaf zo z'n accommodatieproblemen.
Er werd eindeloos geëxperimenteerd met de beschikbare ruimte. Verhuizen was aan de
orde van de dag. Een OVA vond zichzelf driemaal in één maand terug in een ander
bureau. In 1949 kreeg de commandant vijfmaal een andere kajuit.
Accommodatie- en huisvestingsproblemen ook buiten de SMD. Er was namelijk een
commandant die geen woning kon vinden in Leiden en met z'n hele gezin kwam
bivakkeren op het terrein van de SMD. In een caravan, die stond opgesteld voor het raam
van het bureau van de eerste officier. Achter het kantoor van de eerste officier en de
officier van sociale zaken wapperde de was van de hele familie aan de lijn en iedereen was
welkom op de koffie in de caravan. Een paar weken duurde de pret, toen moest de caravan
worden verwijderd.
• In het oude gebouw moest de ziekenboeg worden verbouwd: er waren douches en
wc's nodig. Het werden keurige hokjes, alleen werd de waterafvoer in de douches
vergeten. Aan de opzichter de vraag waar 't water heen moest. Hij bestudeerde de
tekening en kwam tot de slotsom dat er geen afvoer hoefde te zijn omdat die niet op
de tekening stond...
• Jarenlang was "Ome Jan" het factotum van de SMD. Een oude zwerver van een jaar
of zeventig oud. Hij woonde in een steeg naast de SMD en was op een keer
binnengehaald door de maten omdat ze medelijden met hem hadden. Hij had zijn
stoel naast de telefooncentrale, deed boodschappen voor iedereen, liep rond in een
oud militair werkmansuniform en was met toestemming van de commandant in de
voeding opgenomen. Met Sinterklaas werd hij op kosten van de gehele bemanning
in de kleren gestoken. Daarvoor bedankte hij op z'n eigen manier: "Onderofficier,
commandant, majoors, eerste officier bedankt en jullie ook allemaal".
• Hij verdiende wat door plunje van en naar 't station Leiden te brengen, maar de
centjes verdwenen in de kroeg! De SMD was bij de 3 oktoberviering actief betrokken. Tijdens het militaire defilé door de Leidse Breestraat stond voor het stadhuis
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een deputatie van de SMD opgesteld. De grote 3 oktober optocht trok ook langs het
Noordeinde.
Daar zaten de patiënten van de SMD op stoelen langs de weg en zij kregen bloemen
aangeboden. Vanaf het balkon liet de commandant SMD aan een hengel een fles
jenever neerdalen, bestemd voor de commandant van de studentenweerbaarheid, die
mee paradeerde in de optocht.
In de longroom werden studentendeputaties en andere officiële autoriteiten
ontvangen en bejaarden kregen binnen de SMD een gastvrij onthaal... Er was
hutspot voor hen gekookt en ze konden daar mooi de optocht voorbij zien trekken.
Velen, vooral de medische hap, verlangden toch wel naar een betere accommodatie.
Hoe gezellig het ook was, het bleef behelpen.
In de beginjaren '70 was eens bijna brand ontstaan door kortsluiting. Tijdig ingrijpen
van een elektromonteur voorkwam het in vlammen opgaan van het oude gebouw.
De hem toegekende tevredenheidsbetuiging ontmoette veel kritiek: "Ze hadden hem
streng arrest moeten geven!"
De SMD was al eens eerder door brand bedreigd: dat kwam door een patiënt die na
lang wikken en wegen toch maar besloten had om voor zes jaar bij te tekenen.
Achteraf kreeg hij het zo benauwd dat hij op een avond probeerde de SMD in brand
te steken. Hij begon bij het wachthuisje en rende daarna naar het kantoortje van de
ziekenverpleger van de wacht en probeerde het daar nog eens. Het lukte echter niet.
Dezelfde persoon kwam eens uit het Marine Hospitaal in Overveen met medicijnen
terug. In de trein dacht hij: "Laat ik maar meteen aan de pillen beginnen en dan ook
maar allemaal tegelijk, dan ben ik gauw beter".
Hij kon nog net op tijd de SMD bereiken om z'n maag te laten leegpompen.
Er was een patiënt, een hofmeester die graag uit dienst wilde, uit Nieuw Guinea
naar de SMD gekomen voor revalidatie aan zijn enkel. Hij beweerde dat hij aan
tropenkolder leed en om dat te bewijzen wandelde hij vrijdagsmiddags het
Noordeinde af met een muis aan een touwtje.
Een andere patiënt kreeg 't op een gegeven ogenblik zó te kwaad dat hij alle in het
hoofdgebouw opgehangen portretten van vorige commandanten in 't Galgewater
smeet. Alle commandanten kwamen doorweekt weer aan de wal.
Weer een andere patiënt was drie jaar lang opgenomen in de ziekenboeg, zonder
naar huis te kunnen. Hij werd tot tweemaal toe vader en was daar bijzonder trots
op...!

Auteur is mij niet bekend, en dan te bedenken dat ze mij wel eens voor een halve zool
aanzien…..maar zo gek was het toch niet bij de marine.
De redactie

Vlootoverzicht halverwege de 60er jaren….
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Met dank aan Ton van Eijsden…
……………………………………………………………………………………………………………………..

Reisverslag van Hr. Ms. Groningen, Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Dolfijn
1 OKTOBER—22 NOVEMBER 1962
Westelijk Nieuw-Guinea—Nederland

Hr. Ms. Groningen, (vlag) commandant: kapitein-luitenant ter zee F. E. Kruimink Hr. Ms. Evertsen,
commandant: luitenant ter zee der le klasse F. H. van Werkum Hr. Ms. Dolfijn, commandant:
luitenant ter zee der le klasse J. R. Roele
Op 1 oktober vertrokken de drie schepen uit Westelijk Nieuw-Guinea. Aan boord van Hr. Ms.
Groningen en Hr. Ms. Evertsen werden voor overvoer naar Nederland respectievelijk 50 en 75
mariniers geëmbarkeerd. Tijdens het traject tot Singapore was het weer bijzonder fraai en kon
het oefenprogramma vlot worden afgewerkt.
Op 9 oktober te 08.00 uur arriveerde het verband in Singapore, alwaar te Pulau Bukum olie
werd geladen. Tijdens het oponthoud kon door de bemanningen niet worden gepassagierd.
De commandanten brachten, vergezeld van de marine liaisonofficier, een beleefdheidsbezoek
aan de consul-generaal te Singapore, mr. J. Kist.
Na het olieladen en de bevoorrading met verse groenten vertrokken Hr. Ms. schepen in de
namiddag met bestemming Karachi. De weersomstandigheden op het 3000 mijl lange traject
van Singapore naar Karachi waren zeer gunstig. Daar de oversteek werd gemaakt in het
hoogseizoen van de tropische cyclonen, werden, om brandstof te sparen, de oefeningen grotendeels beperkt tot een serie kleinere oefeningen op velerlei gebied, met als doel de
individuele geoefendheid van de schepen op peil te houden.
Op vrijdag 19 oktober arriveerden Hr. Ms. Groningen en Hr. Ms. Evertsen te 09.00 uur te
Karachi.
Hr. Ms. Dolfijn arriveerde te 16.00 uur.
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De schepen meerden langszij elkaar aan de ruime East Warf, alwaar ter plaatse olie en water
konden worden geladen. Na aankomst bracht de commandant van Hr. Ms. Groningen een
beleefdheidsbezoek aan de Commodore in Charge, Karachi, commodore M. Hasan, hetwelk
door deze autoriteit in de loop van de morgen werd beantwoord.
Hierna maakten de commandanten van Hr. Ms. Groningen en Hr. Ms. Evertsen hun opwachting
bij de ambassadeur der Nederlanden, jonkheer mr. E. V. E. Teixeira de Mattos. In de namiddag
bracht hij een tegenbezoek aan boord van Hr. Ms. Groningen. Des avonds waren alle
Nederlandse officieren uitgenodigd voor een receptie ten huize van de Nederlandse
ambassadeur, alwaar contact werd opgenomen met de Pakistaanse marine en de Nederlandse
kolonie.
Op zaterdag 20 oktober waren de Nederlandse officieren de gasten op een receptie aan boord
van PNS Tippu Sultan, gegeven door de Commodore Commanding P.N. Flottilla. Des zondags
werd aan boord van Hr. Ms. Groningen een lunch gegeven voor de Nederlandse ambassadeur,
de Commander in Chief P.N. en enige van zijn vlag- en hoofdofficieren. Dit gezelschap bezocht
eveneens Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Dolfijn.
De Commander in Chief P.N. zond een
uitnodiging voor een lunch op de dag van
vertrek aan boord van de buitengaats
liggende PNS Babur.
Op maandag 22 oktober werd aan boord
van de Nederlandse schepen een receptie
gegeven voor 120 genodigden.
Op 2 dagen gedurende 2 uur werden Hr.
Ms. schepen opengesteld voor het publiek.
De bemanningen maakten in grote getale
gebruik van de gelegenheid om de
bezienswaardigheden in deze oosterse stad te bezichtigen.
De Nederlandse kolonie bood op twee avonden voor elk 200 opvarenden een feest aan in de
kanselarij.
Tegen de Pakistaanse marine werd een voetbal- en een volleybalwedstrijd gespeeld. Tijdens
het korte traject Karachi-Aden kon door de ruimere brandstofvoorraad intensief worden
geoefend.
Op maandag 29 oktober te 08.00 uur arriveerden Hr. Ms. schepen te Aden. Hr. Ms. Dolfijn
meerde langszij het Britse fregat HMS Loch Fanda; de beide jagers meerden eerst op een
olieboei om olie te laden en vervolgens in de namiddag op de andere plaats in het westelijke
deel van de haven.
De commandant van Hr. Ms. Groningen tekende, vergezeld van de waarnemende consul der
Nederlandsen, de boeken van de gouverneur H. E. Sir Charles Johnson, de Commodore
Commanding van de Britse strijdkrachten air marshal Sir Charles Elworthy en de F.O.M.E. rear
admiral J. E. Scotland D.S.C. De admiraal bevond zich op zee. Tevens werd een
beleefdheidsbezoek afgelegd bij de chef staf van de F.O.M.E. captain White.
De commandanten van de Nederlandse schepen waren ’s middags de gast op een lunch,
gegeven door captain en Mrs. White. Gezien het korte oponthoud en de noodzaak een groot
gedeelte van de bemanning voor het verhalen aan boord te houden, werden er geen
sportwedstrijden gehouden. De Britse Service Clubs waren echter opengesteld voor de
opvarenden van de Nederlandse schepen. Uiteraard werd er door de bemanning in deze
vrijhaven druk gewinkeld.
Op 31 oktober om 17.00 uur vertrokken Hr. Ms. schepen met bestemming Port Said.
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In de Rode zee behandelde de officier van gezondheid van Hr. Ms. Evertsen na oproep over de
500 kcs een gewonde opvarende van de Liberiaanse tanker Aurora. Op zondag 4 november
werd om 10.00 uur met het dagkonvooi het Suez-kanaal ingestoomd.
Om 23.00 uur passeerden de schepen Port Said en tijdens de vaart bracht de Nederlandse
consul de post aan boord. De weersomstandigheden op het traject Port Said-Napels waren
wederom gunstig en het oefenprogramma kon normaal worden afgewerkt.
Op vrijdag 9 november te 09.00 uur arriveerde het verband te Napels, alwaar werd gemeerd op
de kop van de Molo Angioino Pier.
Direct na aankomst kwam de consul der Nederlanden mr. G. Boriello, vergezeld van de
consulaire ambtenaar P. J. C. Tissen en een Italiaanse liaisonofficier, aan boord. Te 11.30 uur
bracht de commandant van Hr. Ms. Groningen een beleefdheidsbezoek aan admiraal Aldo
Rossi, Commandante del Medi Terraneo Centrale, welk bezoek door de chef staf Cap. Vasc. C.
Byambilla te 12.30 uur werd beantwoord.
Des middags werd aan boord van Hr. Ms. Groningen een lunch aangeboden aan de consul der
Nederlanden en enige plaatselijke autoriteiten. Hieraan namen o.a. deel admiraal James S.
Russell USN Commander-in-Chief-Southern Europe, de prefect van Napels, de dean van het
Corp Consulaire, de consulgeneraal van Turkije alsmede enige hoge Italiaanse officieren.
Op zaterdag 10 november was
er aan boord van Hr. Ms.
Groningen en Hr. Ms. Evertsen
een ontvangst voor 60 gasten,
waaronder leden van de
Nederlandse kolonie.
Admiraal Russell bood de
commandanten en enige
officieren op zondagavond te
zijnen huize een ontvangst aan.
De Italiaanse marine stelde
dagelijks 1 autobus ter
beschikking, het Nederlandse
consulaat 2 autobussen en 2
personenauto’s.
Van dit vervoer werd intensief gebruik gemaakt om de bezienswaardigheden in Napels en
omgeving te bezichtigen. Dagelijks waren ongeveer 200 opvarenden in de gelegenheid om de
Vesuvius, Pompeï en andere plaatsen te bezoeken.
De marineclubs van de Italiaanse marine en van het NATO-hoofdkwartier waren voor de
opvarenden van de Nederlandse schepen opengesteld.
Tijdens het traject van Napels naar Den Helder was het weer minder fraai.
Op zondag 18 november bracht de commandant der zeemacht in Nederland ter hoogte van
Lissabon per hefschroefvliegtuig een bezoek aan Hr. Ms. Groningen, waar in een alle hens voor
de boeg de bemanning werd verwelkomd.
Na Lissabon volgden twee dagen van slecht weer langs de Noord Portugese kust en in de Golf
van Biskaje.
Op 22 november om 11.00 uur meerde het verband in de nieuwe haven van Den Helder.
…………………………………………………………………………………………………………….
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De C & A wedstrijden
Een week na de jaarwedstrijden was het dan eindelijk zo ver, dat we met een geselecteerde
groep het C. & A.-strijdperk konden betreden. Onze tegenstanders waren vrijdag 5 april, in de
avond, met groot materiaal komen aanzetten, waar wij blijkbaar niet op gerekend hadden, want
de trailer met de skiffen tipten nog net de omheining van het grasveld op het voorterrein.
Na dit grootse binnenrukken van de Cadetten dook iedereen vroeg in kooi om de volgende dag
fris en monter bij de opening van de sportontmoeting in het zaaltje aanwezig te zijn. Hierna nam
de strijd een aanvang.
Die ochtend kon men nog weinig over
de krachtsverhouding zeggen; bleken
de Cadetten eerst onze meerderen in
atletiek, in de teamsporten hockey en
voetbal waren wij hen de baas, ’s
Middags kwam er echter enige
tekening in. Handbal en zwemmen
werden twee eclatante overwinningen
voor ons en bij basketball kwamen de
Adelborsten na een zeer enerverende
wedstrijd ook als triomphators uit het
veld.
Zo zetten wij ons ’s avonds met een
grootse puntenvoorsprong aan de dis,
waarbij de verhitte gemoederen door
de opwekkende Spaanse klanken van
Thom Kelling gesust werden.
Zondag lieten de Cadetten zien, dat ze
waardige tegenstanders waren. Na
een zeer spannende volleybalwedstrijd behaalden zij hier de overwinning, die ze vooral aan hun
doorzettingsvermogen te danken
hadden. Bij het honkbal bleek echter
dat het slaghout in Breda niet
overmatig versleten kon zijn door
deskundig gebruik. Vurig
aangemoedigd door de onzen wisten
de Adelborsten een grote voorsprong
te behalen. de Cadetten een
uitlooppoging, waardoor hij een
behoorlijke voorsprong wist te
behalen. Deze behield hij echter niet doordat Tichelman in een machtige eindsprint van 400
meter de Cadet voorbij snelde en deze afmattende 5000 meter won.
Zondag om 6 uur was de prijsuitreiking, met de traditionele vaantjes- regen. Hierbij moge
worden vermeld, dat de athletiekbeker naar de cadetten ging, terwijl oudste jaar d’Ancona voor
zijn schermprestaties eveneens een beker ontving uit handen van Kolonel Kloppenburg. Hierna
werd deze sportieve ontmoeting beëindigd, waar we met een voldaan gevoel op kunnen
terugzien. De Cadetten bleken sportieve verliezers, waar we volgend jaar graag weer tegen
zullen strijden teneinde zodoende de aanwezige vriendschappen nog nauwer aan te halen.
Jaarboek Korps Adelborsten 1957
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Steelband voer thuis…

Juli 1962
Op de dag waarop Hr. Ms. Van Amstel uit de Nederlandse Antillen terugkeerde, maakte Den
Helder kennis met een nieuw en voor Nederlandse oren vreemd soort muziek: de klanken die
een steelband ontlokt aan een aantal oliedrums.

Terwijl namelijk Hr. Ms. Van Amstel de haven van Nieuwediep binnenvoer, bracht de steelband
— helemaal samengesteld uit bemanningsleden van het schip — de typisch Zuid-Amerikaanse
muziek ten gehore. Muziek waarbij een mens gewoon niet stil kan blijven staan. Het was bij die
aankomst van het schip af goed te zien: het publiek op de wal wiegde en wipte heen en weer
met de klankenstroom.
Een week later, tijdens de Helderse vlootdagen, trad de band voor de tweede keer op in
Nederland, op het terras van de oploopkantine bij de Moorman-brug. En weer ontdekten
drommen mensen die op het geluid afkwamen, dat doodgewone oliepullen welluidende,
opzwiepende klanken kunnen produceren.
De steelband van Hr. Ms. Van Amstel is nog maar heel jong: ze dateert van dit jaar. Al is het
idee ervoor ai eerder opgekomen in het brein van twee der officieren van het schip, toen dat
nog in de Nederlandse Antillen verbleef: LTZ 2OC H. Jaspers en LTZ 2 W. G. Uythoven.
Zij hadden, nadat ze enkele van de inheemse steelbands hadden horen en zien spelen, al eens
tegen elkaar gezegd: „Zoiets moesten wij ook aan boord hebben”.
Het idee bleef leven, en toen vorig jaar de nieuwe eerste officier, luitenant ter zee der eerste
klasse V. J. A. Wilkens eens het woord „steelband" liet vallen, vielen de twee officieren hem
meteen bij.
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Vanaf dat moment gonsde het woord „steelband" over Hr. Ms. Van Amstel, en overal vond het
weerklank: vooral bij de kok der eerste klasse H. Westerweel. die een groepje
bemanningsleden bij elkaar wist te trommelen om samen zo’n band te vormen.

Pullen
Het eerste probleem was: de pullen. Want de instrumenten waarop een steelband speelt, haal
je niet in een muziekwinkel. Je moet proberen ze te ritselen bij het olie laden.
Toen dat gebeurd was. kwam een nog grotere moeilijkheid: het stemmen. Het is namelijk bij
steelbands net als bij goochelaars: onderling helpen ze elkaar met alles, maar aan een
buitenstaander geven ze hun geheimen niet prijs. Daarom is het zo moeilijk met een steelband
te beginnen. Heel wat mensen denken: als ik maar eens goed kijk hoe die dingen gestemd zijn,
kan ik het ook. Maar iedere keer weer blijkt dat ze het niet kunnen.
De mannen van Hr. Ms. Van Amstel zagen een mogelijkheid om hun pullen gestemd te krijgen:
een steelband op St. Eustatius zat dringend om nieuwe drums verlegen. „Wij beloofden twintig
drums voor hen mee te nemen, als zij ons er tien gestemd en wel teruggaven”, vertelde mij LTZ
2 Uythoven. „Zij gingen erop in. Wij brachten dus twintig pullen naar het eiland. Maar toen wij op
een volgende reis de gestemde drums terug wilden halen, hadden we moeite ze los te krijgen.
De bewoners van Sint-Eustatius wilden het geheim van de steelband niet prijs geven”.
De pullen kwamen toch aan boord van Hr. Ms. Van Amstel. Maar ze waren niet goed bruikbaar
omdat ze nogal geleden hadden toen ze door het water van de rede naar de wal en later terug
waren gezeuld.
Daarom hebben de mannen van de „Van Amstel” later zelf pullen gestemd, toen ze de
geheimen van het vak eenmaal hadden doorgekregen. Die zelfbewerkte pullen worden nu nog
gebruikt.
Felix
De band startte op 5 januari van dit jaar. De grote vraag rees: hoe speelt een steelband? Er
bestaat geen pocketboekje waarin dat haarfijn uit de doeken gedaan wordt. In de West wordt
die kunst van ouderen op jongeren overgeleverd — en dus moest men een ingewijde uit de
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West zien te charteren. Dat lukte: de 16-jarige Curaçaose jongen Felix Walraud, die zelf een
steelband leidt, wilde wel — tegen betaling — les geven. Noten lezen kon Felix niet, en de
verschillende melodieën en ritmen stonden niet op papier. Maar de jonge Curaçaoër speelde de
nummers voor, en al vrij spoedig konden kok Westerweel en zijn mannen ze naspelen.
Namen voor de melodieën bestonden er over het algemeen ook niet. Dus verzon de band die
namen zelf. Eén nummer heet „Felix Walraud", een ander waarin een bepaalde rondslag zit,
„Caroussel”, en een derde is bij de leden van de band bekend als eenvoudigweg „Mientje”.
De eerste keer dat de band in de openbaarheid trad, was bij gelegenheid van het bezoek van
smaldeel 5 aan de West dit voorjaar.
Kort daarna, toen Hr. Ms. Van Amstel een bezoek moest brengen aan de Verenigde Staten,
oogstte de band het eerste succes in het buitenland: in Keywest praat men nu nog over het
optreden van de band tijdens een groot feest.
Goed doel
De reeks uitvoeringen in de West zelf is
heel lang geworden. Op alle eilanden
van de Nederlandse Antillen, behalve
op Sint Eustatius, hebben ze hun geluid
laten horen. In totaal hebben ze
ongeveer vijftienhonderd Antilliaanse
guldens bij elkaar gespeeld. Dat geld is
trouwens niet in hun eigen zakken
verdwenen, maar geheel afgedragen
aan liefdadige instellingen, o.a. het
Marine-sanatoriumfonds. Om namelijk
de andere steelbands op de Antillen
geen oneerlijke concurrentie aan te
doen, wilde men niet gratis spelen;
maar de bandleden wilden uit puur
enthousiasme blijven spelen en er geen zaakje van maken. Daarom zijn zij zelf op het idee
gekomen liefdadigheidsinstellingen van hun enthousiasme te laten profiteren.
Toekomst?
Met Hr. Ms. Van Amstel is de enthousiaste band — de bandleden hebben zichzelf „Golden
Navy Stars" genoemd — naar Nederland teruggekeerd. Ons land heeft daarmee de tweede
marine-steelband ter wereld binnen zijn grenzen. De eerste is de „Admiral Dan. Gallery
Pandemoniacs" van de U.S. Navy op Porto Rico.
De Golden Navy Stars zijn ook de enige oliedrummuziekmakers in Nederland. Of ze echter hier
zullen kunnen doorgaan met hun enthousiaste ploeg'* Ze hopen het — maar het hangt af van
hun plaatsingen na het verlof.

Reisverslag Hr. Ms. Van Amstel
3—26 JULI 1962
Curaçao—Hamilton—Ponta Delgada—Den Helder

Commandant: luitenant ter zee der le klasse A. J. van Velthoven

Op 3 juli vertrok Hr. Ms. Van Amstel uit Willemstad. Na het ronden van Curaçao werd koers
noord gestuurd en was het schip op weg naar Bermuda.
Tijdens deze overtocht stond er een stijve oostenwind. Even ten zuiden van Bermuda werd op 7
juli de loods aan boord genomen en op loodsmans- aanwijzing door de bijzonder uitgestrekte
koraallagune naar de hoofdplaats Hamilton opgestoomd. In verband met de late aankomst op
een zaterdag werden de wederzijdse officiële bezoeken als gedaan beschouwd. ’
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In Hamilton kreeg de bemanning de gelegenheid zich op de vele fraaie stranden te verpozen.
Van enkele in Hamilton wonende Nederlanders werd zeer veel gastvrijheid ondervonden.
Op woensdag 11 juli verliet het schip Hamilton en zette het koers naar Ponta Delgada op de
Azoren. Tijdens deze overtocht was het weer mooi.
Op woensdag 10 juli werd gemeerd langszij de enige kade van Ponta Delgada. In overleg met
de consul werden bustochten georganiseerd om de bemanning de gelegenheid te geven dit
mooie kratereiland te bewonderen. Op vrijdag 20 juli werd uit Ponta Delgada vertrokken en de
steven naar het Kanaal gewend. Tot het eiland Quessant waren de weergoden het schip
gunstig gestemd. Dit hield evenwel op, toen het schip in het Kanaal arriveerde.
Op dinsdag 24 juli voer Hr. Ms. Van Amstel door het Nauw van Calais en op woensdag 25 juli
werd de Nederlandse kust bij Hoek van Holland aangelopen.
Bij Hoek van Holland embarkeerden enige radio- en televisiereporters, teneinde enige
interviews af te nemen over de West, en tevens om een televisiefilmopname te maken van de
scheepssteelband, die in Curacao door enige bemanningsleden was opgericht.
Na een welkomstwoord op de rede van Den Helder door de commandant der zeemacht in
Nederland op donderdag 26 juli, deed tijdens het binnenvaren van de haven de
scheepssteelband het ritme van West-Indische muziek over het water klinken.
………………………………………………………………………………………………………………
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Ondergang van Hr. Ms. Van Nes" en het stoomschip Sloet van de Beele"
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