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Gestolen model onderzeeboot O19 duikt op als replica
’Actie Traditiekamer Onderzeedienst herstelt gat in onze collectie’

Het nieuwe schaalmodel van de O19.

Foto Traka

Het na diefstal verloren gegane model van onderzeeboot O19 is door een actie van de
Traditiekamer weer opgedoken. De commandant Onderzeedienst nam een replica van de
vermaarde boot op 15 oktober j.l. in ontvangst. De mini-O19 is gemaakt door de modelbouwers
Jaap Woort en Seraya Prudon.
Het nieuwe model mag er wezen. De mannen van de Traditiekamer, glommen van plezier bij de
overhandiging van het groen-rode schaalmodel aan kapitein ter zee Jeroen van Zanten die nu
aan het hoofd van de Onderzeedienst staat.

De beide modelbouwers met de commandant OZD kapitein ter zee Jeroen van Zanten.

Het model van Hr.Ms. onderzeeboot-mijnenlegger O19 is terug op haar basis, constateerden de
aanwezigen bij de ceremonie.
Het is de gewoonte dat een scheepswerf een model van een te bouwen schip laat maken, een
zgn “werfmodel”. De opdrachtgever krijgt dan niet alleen een idee hoe het schip er uit zal gaan
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zien maar ook als presentatie voor eventuele meerdere opdrachten (PR). Zo ook voor de O 19
werd zo’n model gebouwd. De O 19 was een onderzeeboot/mijnenlegger en had nog een
zusterschip, de O 20. De beide boten waren voor hun tijd (1939) de beste boten die op
onderzeeboottechniek te vinden waren. Ontworpen door ir. G. de Rooy en gebouwd te WiltonFijenoord te Schiedam. Kiel van de O 19 werd gelegd op 15 juni 1936, te watergelaten op 22
september 1939 (doopster was mevrouw A.Th. M. van Dongen-Guth). Op 6 februari 1939 werd
er begonnen met de proefvaarten. Ivm met de gespannen internationale toestand werden deze
op 14 april 1939 afgebroken en ging de boot terug naar de werf teneinde in versneld tempo te
worden gereed gemaakt voor de dienst. De boot had een lengte 80,7 meter oa., breed 7,41
meter en had een diepgang van 3,87 meter. De tonnage was 1145 ton boven- en 1561 ton
onderwater. De motoren bestonden uit 2 Sulzer diesels voor boven water vaart en 2
elektromotoren (Slikkerveer) voor de onder water vaart. Deze leverden een snelheid van 19,5
knopen boven- en 9 knopen onder- water op. De boot had een duikdiepte van 80-100 meter.
Had een bemanning van 40-55 opvarende (afhankelijk van de situatie waar de boot zich vond,
vredes/oorlogstijd). Had voor een onderzeeboot een grote/zware bewapening; 4 boegbuizen
van 53,3 cm, 2 hekbuizen van 53 cm en 2 buizen midscheeps ook van 53 cm. (totaal 14
torpedo’s aan boord). Een dekkanon van 8,8 cm en twee 40 mm mitrailleurs (Bofors), deze
waren ingebouwd en konden hydraulisch omhoog gebracht worden. Tevens was er nog op de
brug een mitrailleur van 12,7 mm geplaatst. Verder had de boot aan beide zijde 10
mijnenkokers waar totaal 40 mijnen in geplaatst konden worden. Ongeveer 60% van de romp
was niet geklonken maar gelast. Hierin was Wilton-Feyenoord zijn tijd ver vooruit. Door deze
toepassing en het gebruik van hydrauliek, niet alleen het geschut maar ook voor de duikroeren,
periscopen, ankers en de mijnenwerp-installatie, was de boot geruislozer. Door dat er gelast
werd (gewichtsvermindering) konden er ook zwaardere motoren geplaatst worden. De
allernieuwste geruispeiler, echolood en andere technische apparaten waren in de boot
geplaatst. Tevens was de boot uitgerust met een snuiverinstallatie, ontworpen door twee
Nederlandse marineofficieren, een unicum. Hiermee kon met de dieselmotoren onderwater, op
periscoopdiepte, varen. De O 19 was de eerste onderzeeboot ter wereld die met zo’n installatie
was uitgerust. Op 3 juli 1939 werd ze in dienst gesteld. Op 25 juli 1939 vertrok de boot onder
commando van ltz1 K. van Dongen naar Nederlands-Indië. Gedurende de oorlog heeft de boot
zowel in Nederlands-Indië als Europese wateren dienstgedaan waarbij zij, onder verschillende
commandanten, 7 oorlogspatrouilles heeft gemaakt en hierbij diverse vijandelijke schepen tot
zinken gebracht cq beschadigd (11). Een maand voor het beëindigen van de Tweede
Wereldoorlog, strandde de boot op Ladd Rif (dit rif was niet vermeld op de aanwezige zeekaart
aan boord) en is na een paar vruchteloze pogingen om het schip te redden, door de bemanning
en de ter assistentie toegesnelde Amerikaanse onderzeeboot (USS COD) door springstof,
geschut en torpedoschoten op 8 juli 1945 vernietigd. De bemanning overleefde allen de oorlog
(bron: Monografie Nederlandse onderzeeboten Hr.Ms. O 19, Traditiekamer OZD, 2018).
Het ‘werf’-model: Het eerste model was, zoals we kunnen nagaan, reeds vroeg bij de
onderzeedienst terecht gekomen en heeft na een aantal verhuizingen over diverse locaties in
verschillende ruimtes gestaan. Bij de viering van 90 jaar Onderzeedienst (2006) was het model
bij de ingang van de tent, welke achter het gebouw Waalhaven op Steiger 19 neergezet was
voor samenkomst, viering en boek-presentatie, ter ondersteuning, met ander objecten, over de
geschiedenis van de onderzeedienst tentoongesteld. Bij het opruimen van de tentoonstelling
bleek het model verdwenen te zijn. Meegenomen door onverlaten! Via oproepen in diverse
Marine-periodieken is hier aandacht aangegeven en er is zelfs, door een particulier, een
beloning van 1000 euro uitgeloofd, maar alle pogingen bleken vruchteloos. Uiteindelijk is er
aangifte van diefstal gedaan. De bemanning van TRAKA hoopte op een wonder dat uiteindelijk
toch ooit iemand het model bovenwater zou brengen. 5 Jaar geleden heeft TRAKA begrepen
dat het model niet meer terugkomt en is toen de gedachte ontstaan om een nieuw model te
laten maken. Na verschillende modelbouwers benaderd te hebben begreep TRAKA dat het
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bouwen van een model, schaal 1:100, tussen de 7500 en 12000 euro zou gaan kosten. Dit ging
de vlooienpot van TRAKA zwaar te boven. Naar aanleiding van een kranten artikel in het Noord
Hollands Dagblad over één van de beste modelbouwers van Europa de heer Jaap Wort uit Den
Helder heeft TRAKA deze modelbouwerbouwer benaderd en hij stelde voor het model te
bouwen. Over de prijs hoefde TRAKA zich geen zorgen te maken. Het geld komt later wel en
daar komen wij wel uit, maak je maar geen zorgen!
Hij wilde wel op de Marinedagen in de
OZD tent staan om zijn kunnen en naam te presenteren. Na toelevering van bouwtekeningen,
foto’s ed. is hij aan de slag gegaan. De belofte dat het ongeveer een jaar zou duren stelde de
TRAKA hoopvol. Ondertussen was TRAKA gestart met fondsverwerving en mondjesmaat
kwam er geld in kas. Kleine en maar ook iets grotere bedragen van o.a. diverse oudopvarenden/familieleden, geïnteresseerde en officieren die met FLO gingen en hun geldelijk
afscheidscadeau beschikbaar stelde. Zelf een Rotaryclub uit IJmuiden doneerden. Op de
valreep schonk ook de organisatie Marinekalender uit Julianadorp-Zuid een groot bedrag. De
kas vulde maar het was nog lang niet genoeg, er kon nog best wat meer bij. Maar ‘alles sal reg
kom’ en met dit vertrouwen heeft TRAKA de opdracht gegeven voor het bouwen van het model.
De bouw is niet gemakkelijk gegaan, de modelbouwer had te kampen met diverse rampen;
overlijden van echtgenoot, ernstige ziektes en familieaangelegenheden en dit alles is de
oorzaak dat het model pas in juni 2021 afgeleverd kon worden aan de TRAKA. Maar het
uiteindelijke resultaat mag er zijn en het geeft voldoening aan de bemanning van de TRAKA; ze
zijn er trots op en wanneer het model straks in de ruimte van de Onderzeedienst Traditiekamer
op Steiger 19 staat, het allen zullen hebben ervaren dat n.l. met geduld, begrip en inzet,
ondanks alle tegenslagen, iets ‘Groots Verricht’ werd. Het model is weer terug op de basis.
Met blijde groet namens de medewerkers van de Traditiekamer Onderzeedienst,
Gerard Horneman, Ron vd Broek, Johan Kragten en Frans C.Klut

…………………………………………………………………………………….
De memoires van een ziekenpa deel 5
6. Marine Opleidingskamp Hilversum, MOKH
Als ziekenverpleger 2e klas werd ik overgeplaatst naar het MOKH, mijn oude stek, waar ik ook
was opgekomen. Ik behoorde nu tot de vaste bemanning.
Ik werd verwelkomt door de Chef ziekenboeg, de Majoor Miedema, een Fries, met een eeuwige
peuk in de mond. Hij leidde me rond door de ziekenboeg, deze zelfde ziekenboeg bestaat nu
nog steeds. We kwamen langs de verbandkamer, waar Sergeant Bob Stecher de scepter
zwaaide, in het laboratorium Korporaal Dom en in de apotheek, verpleger 1e klas van de Jagd.
Verder personeel o.a. voor de ziekenzalen, Korporaal Kanning, geboren in Stadskanaal,
Korporaal Cramer Borneman, Korporaals Harm May, geboren in Groningen en Schmidt en Hill.
Als 2e klas, samen met mij gekomen, Hans Wierenga.
Dan de doktoren, Dr. Dirksen en Dr. Vroege. Later heeft Dr. Dirksen zich gespecialiseerd als
Arts voor Huid en Geslachtsziekten, hij was toen Kolonel.
NB: Hij had later een praktijk in Haarlem-Noord, hij heeft me ca 15 jaar geleden behandeld voor
een tropenzweer. Tot mijn grote verbazing was Korporaal Dom daar zijn assistent in de
verbandkamer.
Verder werkte in de ziekenboeg, de Militaire Werkman, Veenhof. Veenhof was een lieve man,
hij zorgde voor het “bikkesement”, hij woonde in Nieuw Loosdrecht.
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In de ziekenboeg hadden we twee grote ziekenzalen voor de bedverpleging en nog een paar
kleinere kamertjes voor de meer ernstige patiënten. Op de ene ziekenzaal had ik zelf gelegen,
toen ik zo ziek was van de pokken. Ik heb al eerder verteld, dat in deze zaal, een groot
aquarium stond.
In een tussenkamertje hadden wij als zaalverplegers een wachtruimte met één bed en een
telefoon. De zalen sloten aan op een groot terras, omgeven door een muurtje van ca. 1 meter
hoog, je kon er lekker zonnen. Buiten de ziekenboeg hadden we een alleenstaand gebouwtje
met enige bedden voor besmettelijke ziekten. Toen werd er niet veel gebruik van gemaakt, de
verplegers hadden het ingepikt om er zelf te slapen. We moesten in de avond wel oppassen
voor de schilwachten, die er achter langs liepen. Ze liepen daar met een geladen geweer, het
kon zijn dat ze schrokken, we riepen dan hard van te voren: “ziekenverpleger van de wacht” en
dat herhaalden we nog een paar keer.
Aan de andere kant van de ziekenboeg, was in een apart gebouwtje het ketelhuis gevestigd,
een Militaire Werkman was daar stoker van de wacht.
We hadden maandelijks te maken met de opkomst van nieuwe rekruten, zowel miliciens als
beroeps. Wij moesten dan de eerste gezondheidsinspectie uitvoeren. Je kon dan heel wat
meemaken, sommige “barus” hadden nog nooit van een thermometer gehoord. Collega Bob
Stecher zat altijd vol grappen, hij nam bij één van de nieuwe jongens de temperatuur op, toen
nog rectaal, de jongen wist niet wat hij doen moest. Bob zei: “Ga maar even krom staan,
voorover”. De jongen boog zich voorover, Bob zei: “Zeg eens O..Oh?”, de jongen zegt O, Bob
zegt: “Nog eens O”, de jongen zegt weer O en Bob stak hem de thermometer in zijn holletje.
Dat jong heeft totaal niet in de gaten gehad, dat hij in het ootje werd genomen.
Ik heb toen ook tot mijn grote schande de wijsheid opgedaan, dat je er nooit van uit moet gaan,
dat een leek, alles weet en begrijpt. Ik voer een inspectie uit bij een rekruut en constateerde, dat
achter zijn voorhuid een hoop smegma aanwezig was. De penis was ronduit smerig en
verwaarloosd, dat kleine jongetje was nog nooit van zijn leven schoongemaakt. Ik moest het
zaakje schoonmaken, daar gebruikten we een sublimaatoplossing voor. Alles is schoon en wat
vergeet ik te vertellen: dat zijn voorhuid weer in de oorspronkelijke stand terug moest!
De jongen ging weg en ging met weekend naar huis. Maandagmorgen meldt hij zich op het
spreekuur van de dokter. Hij liet een opgezwollen penis zien. Hij heeft het hele weekend
rondgelopen met de voorhuid omhoog geschoven, hij wist niet, dat hij de voorhuid terug moest
schuiven! Ik moest op het matje komen bij de dokter, ik had nagelaten hem de juiste
voorlichting te geven, hij moest onmiddellijk met de ambulance voor een kleine ingreep naar het
Marine Hospitaal. Hij kreeg dezelfde operatie als een “Fimosis operatie” bij kleine jongetjes. De
zwelling wordt een “Spaanse Kraag” genoemd. Ik heb geluk gehad, dat de dokter er geen
verder werk van heeft gemaakt, anders was het een krijgstuchtelijke straf geworden.
Op een avond ging ik met Hans naar het sportterrein, voetballen kijken. Onze jongens waren
aan de winnende hand, toen plotseling één van de spelers de handen in de lucht stak, omhoog
sprong en languit op het gras viel. Wij waren er vlug bij, maar niets kon helpen, al gelijk geen
pols, de jongen was op twintig jarige leeftijd overleden. De jongen stond bekend als een
sportsman en bokser, later bleek bij de obductie, dat hij een aangeboren hartafwijking had,
welke bij de keuring niet was gezien. Hij werd door ons opgebaard in één van de kleine
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kamertjes. Ik weet nog, dat er in het dienstboek werd genoteerd: “de patiënt is om “zo laat”
gesucombeerd.
In mijn Hilversumse tijd heb ik de A-griep meegemaakt. De hele ziekenboeg en het isolatie
gebouwtje lagen vol patiënten, zelfs drie boerderij-slaapbarakken hadden we in gebruik, we
hebben toen dag en nacht gewerkt. Aan de griep konden we niets doen, maar aan de klachten
konden we wel enigszins wat doen, kilo’s aspirine en bicarbonas natricus, is zuiveringszout, en
liters hoestdrank zijn opgebruikt. De griep heeft ettelijke weken geduurd, maar we hebben geen
sterfgeval gehad en ik heb het zelf ook niet gehad.
Op de ziekenzaal werkte ook een Korporaal, die op mij niet leuk reageerde. Ik was net van plan
bepaalde werkzaamheden aan te vangen, of hij gaf me de opdracht die taak uit te voeren. Ik
was altijd te laat en zelf voerde hij niets uit met zijn dikke lijf. Soms ging dat de hele dienst door.
Op een dag werd er een zwarte rekruut opgenomen op de ziekenzaal, geboren in Uithuizen, uit
Surinaamse ouders. Ik had mijn lol aan deze jongen, hij praatte plat Gronings met mij, dat is
heel merkwaardig als je dat uit de mond van een zwarte jongen hoort!
Op een gegeven moment, kon deze patiënt niet poepen. De dokter schreef een klysma voor.
De klysmahouder vulde ik met een zeepoplossing en hij zou in bed de klysma krijgen. We
hadden in gebruik twee soorten canules, een canule is de buis die in de anus komt, een vaste
en een losse canule. Er lagen in de spoelkamer alleen losse canules, die schoon waren. Het
apparaat verder klaar gemaakt, de patiënt op z’n zij en toen de canule erin. Het klysma is bijna
klaar, toen de canule plotseling los schoot en in de endeldarm verdween. Ik dacht, dat heb ik
weer, ik zei: “Voorzichtig uit bed en naar de WC”, ik steunde hem naar de pot, hij ging zitten, ik
zei: “En nu drukken”. Dat deed hij en plotseling een harde pooiing….. in de pot. Dat was zo
hard, dat je het op de gang kon horen, de jongen moest er zelf zo hard om lachen, dat collega’s
op de gang kwamen kijken. Zo kon je wat meemaken in de verpleging!
Buiten het Marine kamp, aan de rechterkant, richting Hollandse Rading, had je een idyllisch
gelegen theehuisje. We kwamen er veel, je kon er ook een biertje drinken. De eigenaar was
“Moeke”, haar achternaam ben ik kwijt, het was een heel gezellige ietwat dikkere vrouw. Ze was
heel gastvrij, ik heb er in de weekenden zelf wel geslapen, je moest op een open zolder liggen,
maar dat had ik er voor over. Ze had een dochter van ongeveer vijftien jaar, Netty was haar
naam. De vrouw was oorspronkelijk getrouwd geweest met een Militaire Werkman, die
overleden was.
Op een middag, het was net één uur, hoorden we een grote knal, de één zei: “Dat was een
straaljager, die door de geluidsbarrière is geknald”. Een ander zei: “Dat was een bom”.
Na 10 minuten werd onze ambulance met volledige bemanning opgeroepen, om “standby” te
zijn. Even later werden ze opgeroepen om naar de Palmer Kazerne in Bussum te rijden. Daar
was tussen de middag een Amerikaanse straaljager gecrasht op de eetzaal van de kazerne. Ik
heb het niet zelf gezien, maar het was daar een grote chaos, onze jongens waren er zo vlug,
dat de schildwacht bij de poort nog amper wist, wat er aan de hand was. Er zijn verschillende
doden gevallen, niets verbazingwekkends, net in de middagpauze. De piloot, Mohammed Ali,
een Egyptenaar in Amerikaanse dienst heeft zich met de schietstoel gered en kwam op een WC
in Hilversum terecht. In die tijd werd er verteld, dat Nederlandse piloten veel voorzichtiger waren
in noodsituaties, dan de Amerikanen op Soesterberg. Onze vliegers wisten wat een toestel
kostte en stuurden veelal op het IJsselmeer af, wat dan veel minder schade opleverde.
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In het ketelhuis maakte de Militaire Werkman-Stoker, allerlei siervoorwerpen voor de liefhebber.
Hij had daar een werkbankje, uit een ijzeren buis had hij een speelgoedraket gemaakt,
onderaan drie vleugels, aan de bovenkant een grote spijker en in zijn achterste een schroef.
Korporaal Dom kreeg het speeltje cadeau. Enige tijd later, in onze vrije tijd, vroeg één van de
ziekenpa’s zich af, of je deze raket wel kon afschieten? Het was natuurlijk een retorische vraag,
maar één van ons ging er toch over nadenken, wij wisten allemaal, als je bepaalde poeders uit
de apotheek mengde en je deed er een lucifer bij, de zaak uit elkaar knalde. Verstandig was het
geweest als onze collega het maar niet had geopperd. De schroef werd losgedraaid, poeder in
de buis en de schroef er weer in. De raket werd op het muurtje van het terras gezet, een lucifer
aangestoken, het ding begon te sissen en knalde met een grote knal uit elkaar. Het vloog niet
de lucht in, maar knalde op de muur uit elkaar en sloeg een gat van ca. een halve meter. De
grote spijker vloog dwars door de ziekenzaal en werd later buiten gevonden. Gelukkig, gelukkig,
geen persoonlijke ongelukken, wat toch een onvolwassen gedrag van mijn toch al volwassen
collega’s! Binnen een half uur, stond de gewapende wacht bij de ziekenboeg.
Hoe de jongens dit alles gered hebben, weet ik niet precies meer, maar ze moesten later wel
het vernieuwde metselwerk en twee kapotte ramen vergoeden.
Mijn Divisie-chef was Majoor-Schipper Du Coux. We hadden in de ziekenboeg weinig met hem
van doen. Maar voor o.a. vrij vervoer en dat soort zaken moest je bij hem zijn. Ik vond het een
vervelende dikke man. Op koninginnendag, bij een parade in Hilversum, liep hij naast het
peloton, in groot tenue, met de klewang opzij, met zijn dik lijf vooruit, het was geen gezicht.
Maar wat overkomt me, ik moest iets van hem hebben, toen zei iemand: “Je kunt hem ook een
briefje sturen”. Ik schreef op de enveloppe: “Aan Schipper de Koe”. Tot dusver had ik zijn naam,
alleen maar fonetisch gehoord, nauw, dat gaf een spektakel. Hij heeft zelf de dokter gebeld om
zich over mij te beklagen. Hoe ik zo nonchalant kon zijn , zijn naam te verbasteren. Later heb ik
er niets meer over gehoord.
Intussen was ik bevorderd tot ZVP 1e klas en tijdens de wachtdiensten moest ik ook zo nodig
werken in het laboratorium en de apotheek. In de opleiding hadden we ook dit soort zaken
geleerd en ook het om kunnen gaan met de Nederlandse Farmacopee en het kleinere
Vademecum.
Tijdens de wacht, kreeg ik in de avond te maken met een gestrafte in de petoet, die een injectie
penicilline moest hebben, de jongen had steenpuisten. Steenpuisten, zelfs negenogen kwamen
in onze jonge jaren nog veelvuldig voor.
Dezelfde avond moest er een ambulance naar het Strafkamp Nieuwersluis, we moeste een
patiënt op halen, die beweerde een vork in geslikt te hebben. Na een röntgenopname bleek er
helemaal niets aan de hand. Hij had ons mooi voor de gek gehad!
In middels was het twaalf uur geworden, ik kon naar bed in het wachthokje en de telefoon naast
het bed.
Bij de wachtdienst van het kamp, bij de Onderofficier van de Wacht, had ik me op de porlijst
laten zetten voor zes uur, de volgende morgen. Om zes uur ging de telefoon, maar doordat ik
slaap in mijn arm had, ik had er op gelegen, stootte ik per abuis de telefoon van het tafeltje,
zodat de verbinding verbrak. Ik belde onmiddellijk terug, maar de telefoon van de wacht was in
gesprek. Na een half uur kreeg ik een razende Onderofficier van de Wacht aan de telefoon,
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volgens hem had ik opgenomen, de telefoon er weer op gegooid en was verder geslapen. Ik
kon straf verwachten. Door tussenkomst van één van mijn bazen, is het met een sisser
afgelopen.
In onze vrije tijd gingen we ook wel eens naar Utrecht. In deze stad herinner ik me de
Willemsstraat, waar we Anton Geesink wel tegen kwamen, hij kon een glas bier leegdrinken in
één teug, zonder dat zijn strottenhoofd bewoog. Hij was toen nog niet zo bekend. We gingen
ook veel zeilen in zowel Oud als Nieuw Loosdrecht, ik herinner mij de jachthaven van van Dijk.
We zeilden zowel in gewone zeilboten als de BM en de Vrijheid, maar ook in sloepen met twee
masten en een Whale boot. Hierbij kwamen we de ook nodige mooie meisjes tegen, die wel
mee wilden varen. Maar aan meisjes hadden we geen gebrek, schuin tegenover ons, de
leerling verpleegsters van het ziekenhuis “Zonnestraal”.
Het middageten aten we veelal in de ziekenboeg, maar af en toe gingen we naar de grote
eetzaal, de jongens noemden het de “vreetschuur”, het eten werd opgeschept volgens het
zogenoemde cafetaria systeem. Op grote plates werd het eten er op gekletterd. Ik zat net aan
tafel, toen aan de overkant een lange Korporaal ging zitten. Hij begon te eten en plotseling
verslikte hij zich, hij ging hoesten en spuugde zijn kunstgebit bij mij op het bord. Ik schoot
overeind, maar mijn kleren bleven schoon, hij verontschuldigde zich, maar bij mij was het eten
gedaan!
Als het om injecties ging, hadden de patiënten toch wel enigszins voorkeur, welke verpleger het
zou doen. De ene verpleger was er meer bedreven in dan de ander, ik denk dat ik bij de
middenmoot hoorde, het mislukte je nog wel eens. Van kritiek heb ik me nooit wat
aangetrokken. Maar het was wel wat in die tijd, je had geen wegwerpnaalden, ze moesten
hergebruikt worden, sommige naalden hadden haken, die dan bijgeslepen moesten worden met
een wetsteentje. In de sterilisator 20 minuten uitkoken, werden ze ook niet beter van. Als we
naar buiten moesten om een injectie te geven, dan maakten we gebruik van een houder met
spuit en naalden, voor de steriliteit was de houder gevuld met alcohol, deze houder werd een
“paratus” genoemd.
In het laboratorium was het niet veel beter, voor bloedafname uit de elleboog: grote naalden op
de spuit of een vleugelnaald op een steriele glazen buis. Tegenwoordig zijn de
wegwerpnaalden zo dun, dat ik bij een griepinjectie niet eens meer voel of het al is gedaan.
Toen, bij ons, werden alle penicilline-soorten nog per injectie toegediend, soms ieder uur of 6x
per dag, later kwam de bisilline, dan kon je volstaan met 3x per dag. Nu gaat het praktisch
allemaal oraal.
Op een morgen dienst in de verbandkamer, ik kreeg de Kapitein ter Zee Piet de Jong voor
behandeling. Hij was in Hilversum verbonden aan de Staf van Prins Bernard, Inspecteur
Generaal van de Krijgsmacht, de staf was gevestigd in de Hollandse Rading, huize
Zwaluwenberg. Piet de Jong was in de oorlog commandant van een onderzeeboot, hij was een
kleine man, maar met grote daden. Later was hij Minister van Oorlog en nog later Minister
President.
NB: Nu, in mijn veteranentijd waren we allebei lid van de reünistenvereniging OZD, ik zag hem
altijd op vergaderingen en reünies, maar er was één verschil: ik kwam met eigen vervoer en
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Piet de Jong werd gebracht door een dienstauto met chauffeur. Hij is inmiddels overleden en is
over de honderd jaar geworden.
Elke dag kwam er een Vak-officier in de verbandkamer met wintervoeten. De wat oudere
onderofficieren konden tot Officier van Vak-diensten worden bevorderd vlak voor hun
pensionering. Hij kreeg wisselbaden, één emmer heet water en één emmer koud water met
ijsblokjes en dan afwisselend met de voeten in de emmers. Of het zo veel hielp, betwijfel ik nu!
Van de kerkgang kwam er in het Marine-kamp niet veel terecht. We hadden een eigen kapel.
Een vlootpredikant en een vlootaalmoezenier werkten hier. Als ik dienst had in de ziekenboeg,
kon ik niet gaan en de lange weekenden ging ik in Onstwedde naar de kerk, waar toen Ds.
Herder predikant was. In de korte weekenden had ik schijnbaar niet veel tijd, ik freewheelde in
die tijd nog weleens. In mijn tijd had je geen Rabbi’s, Imans of een voorganger van het
Humanistisch Verbond.
Wordt vervolgd
……………………………………………………………………………………………………….

Door J van der Woude
In 1928 werd op de Neptun
werf in de Noordduitse
havenstad Rostock het
2068 brt metende ss
„Telamon” te water gelaten.
Evenals het vrijwel
identieke zusterschip, het
ss „Triton”, was het in
opdracht van de
Koninklijke Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij uit
Amsterdam, de KNSM,
gebouwd. Toen in 1940 de
Duitsers ons land binnen
vielen, was het schip
buitengaats. Door middel
van een PAAB-bericht
ss „Telamon". Foto: via G. Monteny.
(PAAB = aan alle
Nederlandse schepen) werd door Scheveningen Radio bekendgemaakt, dat Duitse troepen
onze grens waren gepasseerd en dat tussen de twee landen de oorlog was verklaard.
De „Telamon” voer voornamelijk in het Caribisch gebied en langs de oostkust van de
Verenigde Staten. In 1941 werden de brug en de radiohut voorzien van een
beschermende „muur” van beton en pantserstaal. Marconist Jaap Zaal, die in dat jaar naar de
„Telamon” was overgeplaatst kon voorkomen dat ook de patrijspoorten van zijn radiohut werden
dichtgemetseld. In plaats daarvan werden afneembare pantserplaten vervaardigd, die hij
overdag kon wegnemen, in de tropen zeker geen overbodige luxe. Het schip werd in
9

oorlogsgrijs geschilderd en midscheeps werd aan stuur- en aan bakboord zijde een batterij
luchtafweergeschut van licht kaliber geplaatst. Op het achterschip werd een 5" kanon
geïnstalleerd. Voor de bediening van dit geschut werden twee „gunners” aan boord geplaatst,
t.w. A. van de Polder en W. H. van Commencé. Laatstgenoemde was een sergeant in het
Nederlandse leger. Al deze voorzieningen waren nodig om het schip enigszins te beschermen
tegen aanvallen van onderzeeboten en vliegtuigen. Uit de scheepsverklaring, die op 17
augustus 1942 te New York werd opgemaakt, blijkt dat het ss “Telamon” van 5 tot 9 mei 1942 in
de haven van New York lag afgemeerd. Het schip nam daar 2507 ton stukgoed aan boord. Op
9 mei vertrok het schip met bestemming Key West, Florida en vandaar naar andere loshavens
in het Caribisch gebied.
Marconist Zaal schreef na de oorlog een rapport over zijn oorlogservaringen. Over die periode
in 1942 tekende hij het volgende op: „In mei 1942 begonnen de Duitse onderzeeërs hun
campagne in de Westindische wateren. SOS-berichten waren niet van de lucht en door mij
werd een kaart bijgehouden waarop SOS-berichten en posities van waargenomen „subs”
werden aangetekend.
„Subs” die gemeld waren op onze route in rood en „subs” buiten ons gebied in blauw. De
kapitein, C. G. Niemann, kwam van tijd tot tijd kijken hoe de kansen stonden. Meestal was het
hopeloos en onze enige hoop om ze mis te varen was gevestigd op geluk. Dat laatste bleef mét
ons voor een paar maanden. In iedere haven die we aandeden hoorden wij van onze rederij
berichten van schepen die getorpedeerd waren. Op zekere morgen werd door de stuurman op
wacht een sloep gerapporteerd. De kapitein nam maatregelen voor een eventuele val, uitgezet
door onderzeeërs om schepen te lokken. Enige malen werd in een grote cirkel om de sloep
heengevaren en toen bleek dat er geen vijand te zien was, werd de sloep genaderd. De
reddingboot was van een getorpedeerd Argentijns schip en bevatte 54 man. Sommigen van hen
waren gewond; de sloep werd vastgemaakt en door middel van een der laadbomen werd het
geval aan boord gehesen. Ieder lid van de bemanning nam een paar mensen onder zijn hoede
en voorzag hen van schoon goed, kleren en schoeisel. De mensen hadden vijf dagen op zee
doorgebracht. Vier uur later pikten we een sloep op met 15 Noren, eveneens van een
getorpedeerd schip. Na vier dagen werden de schipbreukelingen afgezet in een Haïtiaanse
haven.”
10 Juni vertrok het schip uit Port-au-Prince en zette koers naar Caripito, een haven in
Venezuela, waar het op 17 juni afmeerde. Na het aanlopen van Trinidad, meerde het schip op
29 juni af in Paramaribo. Daar zou het schip geruime tijd blijven liggen. Een aantal
bemanningsleden was van Surinaamse afkomst. Een van hen was Van Exel. Zijn jongere broer
kwam gedurende de twee weken dat het schip te Paramaribo lag, voor dagwerk aan boord. Kort
voor vertrek monsterde hij aan als jongste matroos en werd daarmee het 37ste bemanningslid
van de “Telamon”.
Na vertrek uit Paramaribo werd koers gezet naar Demarara, het huidige Georgetown in Brits
Guyana. 23 Juli om 23.30 uur vertrok het schip vandaar met bestemming Port of Spain. De
lading bestond uit 2400 ton bauxiet; aan dek lagen 136 ton ijzerhoutpalen gesjord. Gedurende
de nacht en de daaropvolgende dag werd zonder onderbrekingen doorgevaren. Eerste
stuurman Arie Vlam, die de Platvoet had gelopen was bezig met het overgeven van de wacht
aan derde stuurman Cornelis Rook. Op dat moment verscheurde een verschrikkelijke explosie
de stilte en vrijwel onmiddellijk begon het schip water te maken. Het was 24 juli 1942, 20.03
plaatselijke tijd (23.55 GMT).
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De U 160
12 Juli 1941 werd bij AG „Weser” te Bremen de U-boot
U 160 te water gelaten. Zo snel mogelijk werd de boot
afgebouwd en 16 oktober van datzelfde jaar in dienst
gesteld door Oberleutnant Georg Lassen. Er volgde een
opwerkperiode bij het 4e U-boot Flottille in Stettin, tijdens
welke de bemanning volledig vertrouwd gemaakt werd
met de boot.
In februari 1942 werd de U 160 operationeel en
toegevoegd aan het 10e U-boot Flottille te Lorient in
Frankrijk. Kort daarna vertrok zij naar de Amerikaanse
oostkust.
Van eind maart tot half april maakte zij de volgende slachtoffers:
27 maart - ss “Equipose” (Panama) 6210 brt;
29 maart - ms “City of New York” (USA) 8272 brt;
1 april - ss “Rio Blanco” (Brazilië) 4086 brt;
9 april - ss “Malchace” (USA) 3516 brt;
11 april - ss “Ulysses” (GBr.) 14.647 brt.
6 April beschadigde zij de Amerikaanse mt “Bidwell” van 6837 brt. Na het tot zinken brengen
van het ss “Ulysses” werd koers gezet naar Europa voor een onderhoudsperiode in Lorient. De
bemanning kreeg rust en de boot werd bevoorraad voor een nieuwe opdracht.
Begin juli werd koers gezet naar het zeegebied rond Trinidad. 16 Juli verdween de st
“Beaconlight” (Panama) van 6926 brt in de golven, op 18 juli gevolgd door de st “Carmona”
(Panama) van 5496 brt.
De mt „Donovania” (GBr.) van 8149 brt was op 21 juli het volgende slachtoffer.
Drie dagen later voer opnieuw een schip het vizier van de aanvalsperiscoop binnen. Een druk
op de knop en geruisloos glipte een torpedo uit de lanceerbuis. Het was 25 juli 1942, 1.44 uur
Duitse tijd.
In zijn „Kriegstagebuch” schreef Lassen: 25.7.42 Nordküste Südamerika südostl. Trinidad
1.44 Schuss aus Rohr IV. Nach 102.4 sec Laufzeit Treffer Vorkante Brücke.
Hohe Sprengsaule, trotz grosser Entfernung bisher starkste Unterwasserdetonation.
Schlagartiger Donner im Boot zu horen. Dampfer sinkt sehr schnell.
Geschatzte Grosse nach Überwasser- und Unterwassereindruck 7.500 Brt. Normale
Frachtersilhouette. Typ nicht ausgemacht, starker Ladegeschirr, dicke Masten.
Aufgetaucht. Drei Rettungsboote an Versenkungstelle gesehen, nicht herangegangen, da
Rundblick durch Sehrohr bei Mondbelichtung ungenügend und Möglichkeit der Überraschung
durch Sicherungsfahrzeug gegeben.
Tot zover de vermelding in het „Kriegstagebuch" van de U 160.
De torpedo van de U 160 had de “Telamon” midscheeps getroffen. Binnen twee minuten zonk
het schip de diepte in. Een sloep strijken was niet gelukt en de meeste bemanningsleden waren
in het water gesprongen.
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Cornelis Rook, de derde stuurman, weet zich nog te
herinneren dat hij onmiddellijk na de explosie in de sloep
was gesprongen. De sloep kon echter niet meer gestreken
worden en hij sprong weer terug op het schip. Dat werd
hem bijna fataal. Met het schip ging hij ten onder en raakte
verward in touwwerk. Met een laatste krachtsinspanning
wist Rook zich te bevrijden en naar de oppervlakte te
zwemmen.
Jaap Zaal, de marconist, beschrijft dit moment als volgt:
„Het leek alsof een grote golf water over het schip sloeg
en het schip begon direct zijn kop in het water te steken.
Stuurboordzijde van de brug was geheel weggeslagen,
zodat ik door het water heen langs bakboord naar de
radiohut ging. Tevergeefs probeerde ik een zender in te
schakelen. Daarop pakte ik de geheime codeboeken en
persoonlijke papieren en stopte deze in een tas. Daarna
zwemvest aan en naar dek. De enige sloep die over was
gebleven was reeds bevolkt met een aantal bemanningsleden maar door het snelle wegzinken
van het schip kon deze niet gestreken worden. Ik sprong van boord en zwom zo snel mogelijk
weg van het zinkende schip. Na enige tijd wist ik een vlot te bereiken, waar ik opklom. We
pikten nog enige drenkelingen op en uiteindelijk zaten we met dertien man op twee vlotten.
Allen doornat, vies en half versuft. Heel even hebben we het silhouet van de U-boot gezien. Het
dreef op ongeveer honderd meter van ons af en dook toen weer onder.
Bij dageraad ontdekten we nog een vlot met een man erop. Het was onze scheepstimmerman,
Jaap Schouten uit Marken, die met zijn vijftig jaar een der oudsten aan boord was. Het totaal
aantal geredden kwam hiermee op veertien.” Tot zover het relaas van marconist Zaal.

Gered
12

Na twee dagen ontdekte een Amerikaans vliegtuig de vlotten die door wind en stroming in de
richting van het eiland Trinidad dreven.
Nadat het vliegtuig te kennen had gegeven hen gezien te hebben, verdween het weer om na
ongeveer een uur terug te keren. Kort daarna naderde een schip dat de drenkelingen aan boord
nam.
Kapitein H. W. Curtiss van het ss “Canadoc” en zijn bemanning ontvingen hen hartelijk en
zorgden dat het hun aan niets ontbrak.
Het ss “Canadoc” was een zgn. „Laker” die bauxieterts vervoerde tussen Zuid-Amerika en
Canada. Een dag later werden de drenkelingen afgezet in Port of Spain.
Van de 37 bemanningsleden zijn er 23 verdronken. Het ss “Telamon” zonk in positie: 09.15N
059.54W.
Tot de vermisten behoort ook Albert Nieuwold, de bootsman uit Eemnes. Zijn stoffelijk
overschot is nooit gevonden. Zijn naam staat op de plaquette bij het pas onthulde
vrijheidsmonument als een eerbewijs aan de velen die vele jaren lang, gescheiden van familie
en vrienden, deden wat zij beschouwden als hun plicht.

Omgekomen opvarenden ss “Telamon”
C.G. Niemann

gezagvoerder

G. Forbes

matroos

J.J. Bakker

2e stuurman

R. C. Rolader

matroos

G.

de Jong

1e machinist

H. H. van Exel

jongen

F.

Schijf

ass. Machinist

O. van Sloten

olieman

E.G. Muller

klerk

H. Covil

stoker

D.

Bakker

chef hofmeester

D. Rocha

stoker

J.

de Dreu

kok

A. C. A. Parisius

stoker

bediende

A. Monell

tremmer

W. A. Green
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J. H. Beeldstroo

bediende

A. G. Woisky

A.

bootsman

A. W. J. Naarendorp tremmer

P. S. Verwilligen

matroos

A. N. van de Polder

A. G. Wood

matroos

Nieuwold

tremmer

kanonnier

De jager gejaagd
Intussen had de U 160 zijn weg vervolgd.
Vier dagen later werd het ss “Prescodoc”
getorpedeerd en op 2 augustus werd het
Britse ss “Treminnard" het slachtoffer. Op
de terugweg naar Lorient werd de Noorse
mt “Havsten” wrakgeschoten.
De derde patrouille van de U 160 werd
opnieuw nabij Trinidad uitgevoerd, waarbij
negen schepen ten onder gingen,
waaronder het Nederlandse ms “Bintang”.
Deze patrouille duurde van 23 september
tot 9 december 1942. 6 Januari 1943
vertrok de U 160 voor de vierde patrouille,
nu richting Kaap de Goede Hoop en
Indische Oceaan. Opnieuw werden negen
schepen het slachtoffer, waaronder de
Nederlandse mt “Tibia”, die beschadigd
werd.
Lassen werd hierdoor een van de
succesvolste U- boot commandanten en hij
had de bijnaam „Gunner Lassen"
gekregen.
7 Maart 1943 werd Lassen onderscheiden met het eikeloof bij het ridderkruis dat hij op 10
augustus 1942 had ontvangen.
In mei 1943 keerde de U 160 terug in Lorient en Lassen werd als commandant afgelost door
Oberleutnant Gerd von Pommer-Esche.
Eind juni 1943 koos de U 160 met de nieuwe commandant weer zee, met de opdracht te gaan
dienen als hulptanker voor een groep U-boten, die op weg was naar de Indische Oceaan.
13 Juni 1943 vertrok uit New York het konvooi UGS 10 met bestemming Casablanca. Het werd
beschermd door de Santee Task Group, bestaande uit USS “Santee” (ex „Seakay”), een tot
vliegkampschip omgebouwde olietanker, en drie jagers. USS “Bainbridge”, USS “Overton" en
USS “MacLeish”.
Na de oversteek ging de Task Group over naar konvooi GUS 9, dat op weg was naar NoordAmerika.
In de omgeving van de Azoren werd door vliegtuigen van USS “Santee” op 14 juli 1943 ten 8.03
uur de U 160 tot zinken gebracht.
De U 160 voer op het moment van ontdekking boven water. De patrouille die de U-boot
ontdekte bestond uit vliegtuigen van het type Wildcat en Avenger.
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De U 160 werd door de Wildcats onder water gedwongen waarna Lt. John H. Ballantine in zijn
Avenger de voor de U 160 fatale “Fido” doelzoekende torpedo afvuurde.
Met aan boord 57 bemanningsleden, verdween de U 160 voorgoed in de diepte. Positie: 33.54N
027.13W

Met dank aan: H. W. van Boeijen. H. Bredow. familie Curtiss. A. R. Kelder. O. H. M. Kragt. C. de Leng. H. Meurs.
G. Monteny. L. L. von Munching, familie Nieuwold. C. P. Rook. D. A. Visser. R. Visser en J. Zaal.
Gemeente-archief Eemnes
National Archives. Washington DC. USA U-Boot Archiv. Möltenort. West-Duitsland Deutsche Dienststelle (WAST)
Berlin. West- Duitsland
Directoraat-Generaal voor Scheepvaart en Maritieme Zaken
Bundesarchiv Koblenz en Freiburg
NedLloyd Groep
Literatuur: “History of U.S. Naval Operations in WW2, vol 10”;
“Scheepsrampen in oorlogstijd”;
“U-boats in action" Robert C. Stem;
“60 Jahre Deutsche U-Boote 1906-1966” Bodo Herzog.

Bron: De Blauwe Wimpel (1988)
….…………………………………..
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KM-Herinneringen

Marine Kazerne Amsterdam
Al weer enkele jaren geleden reed ik, zittend in de trein het station van Amsterdam CS uit in
zuidelijke richting. We passeerde de Dijksgracht, alwaar ik aan de overzijde van het water een
blik kon werpen op het Marine Etablissement Amsterdam. Ook wel Kattenburg genaamd.
Daar op die Marine Kazerne Amsterdam (MKAD) begon voor mij en met mij voor velen andere
collega`s het leven bij de marine. De Eerste Militaire Vorming (EMV) in Hilversum / Hollandse
Rading had ik achter de rug. Nu
begon mijn machinisten zijn.
Een groot complex was het toen
nog, eind jaren vijftig. De officiële
ingang
lag
nabij
het
Kattenburgerplein. Twee zware
houten deuren sloten een relatief
kleine poort af. Deze poort welke
toegang gaf tot het Voorwerk werd
ook wel ‘Blauwe Poort genoemd.’
Een drie tonner truck kon er maar
net doorheen. Een van die deuren
was voorzien van een kleinere deur
voor voetgangers. Wel een met
een hoge drempel. Na die dubbele
zware
deuren
in
deze
onderdoorgang, was rechts het
wacht
bureau
van
het
bewakingskorps. Als leerling liepen
we daar als derdeklas de wacht mee. Waarom? Achteraf gezien.
Geen idee, de bewakingsmensen konden het zelf ook goed af. Was je eenmaal binnen, achter
de gesloten deuren dan kon je zo heerlijk genieten van de rust en stilte die daar op het terrein
heerste.
Zeer zeker als het buiten op straat, buiten de muren druk was geweest. De grote, ruime ingang
aan het einde van de Kattenburgsestraat bij het Mariniersplein was gedurende de dagelijkse
werkuren voor het auto verkeer bestemd. Een smalle straat was, deze Kattenburgerstraat toen.
Het verbond het Kattenburgerplein met de aan het einde van deze straat gelegen Mariniersplein.
Een smalle straat omdat vanaf
het oude kazerne gebouw, je
bijna de huizen van Kattenburg
aan de overkant van de straat
kon aanraken
Een andere toegang tot het
kazerne terrein, in uitzonderlijke
situaties, werd verkregen via een
klein loopbruggetje. Komende
vanaf het Kattenburgerplein was
dit gelegen tussen het
‘s Landsmagazijn (het huidige
Scheepvaart museum) en de
marine kazerne. Dit was enkel
mogelijk voor voetgangers en
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fietsers. De mogelijkheid, waar dagelijks het meeste gebruik van werd gemaakt als vervoer in die
jaren was dat met de ‘Huifkar’. Of beter gezegd de boot met zijn zeildoekse overkapping -huifdie haalde en bracht, vooral de walplaatsers, naar het station om de trein te halen. Keurig, volgens
rang en stand werd daarin plaats genomen. Nadat deze categorie walplaatsers was afgezet
kregen zij die in opleiding zaten vrijdags de kans om ook deze boot te nemen om op het station
afgezet te worden. De meeste namen dan maar de benen wagen omdat ook deze huifkar dan
weer tjokvol was. Het probleem bij de poort was dan wel weer dat de mogelijkheid bestond dat je
eerst nog een tenue inspectie moest ondergaan. Maar als het storm liep werd dat overgeslagen.
Via de toen nog smalle Prins Hendrikkade was het een lange sliert van ‘matrozen’ naar het
station.
Het gehele etablissement, bestaande uit vier commandementen / kazerne was min of meer
rondom een bassin -dok genaamd, in vroegere jaren- gebouwd. De strook land waarop alle
gebouwen stonden was vrij smal.
Lopende langs dit nagenoeg vierkante bassin kwam je, vanuit de zuid / oosthoek beginnende,
allereerst de ziekenboeg tegen. Een oud gebouwtje waar ik gelukkig weinig te zoeken had.
Ging je verder in noordelijker richting langs de waterkant kreeg je als eerste rechts een groot wit
gebouw waarin onder ander het plunje magazijn gehuisvest was met daarin tevens opgenomen
de Militaire Politie. (MP ’s.)
Even verderop, links, stond de radioradarmonteurs school. Oude, (althans in mijn ogen
toentertijd) telegrafisten liepen daar nog als instructeur rond. Want vanuit dit dienstvak zijn de
radio radarmonteurs voortgekomen heb ik me laten vertellen. Was je dit punt gepasseerd dan
kwam je meer op
het TOKM terrein
terecht. Ons
machinisten
domein. Aan de
linkerhand stonden
de gebouwen met
de naam
Vijfbeuken. Maar
eerst passeerde je
nog het ketelhuis,
wat de verwarming
van de omliggende
gebouwen
verzorgde.
De Kinsbergen met
Ternate en twee van
de ‘Vijfbeuken’ met
daar tussen in de radio
radarschool en
schoorsteen ketelhuis

Vier uur lang liep je daar de wacht en op de dagwacht was het sintels trekken in deze met kolen
gestookte ketels. Daarna weer gewoon om 08.30 de schoolbanken in. De ‘Vijfbeuken’
Inderdaad vijf identieke loodsen met een mooi spits dak elk. Vast tegen elkaar aangebouwd.
Een geheel vormend.
Hier waren de werkplaatsen voor de Technische opleidingen onder gebracht. Een lange
betegelde gang, voorzien van de bekende ronde granieten wasbakken met kranen en langs alle
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muren haakjes voor je kleding. Pal
achter deze werkplaatsen, in het bassin,
-dok- lag het stoomzuigerschip de
Ternate afgemeerd naast de lichte
kruiser Kinsbergen. Daar aan boord van
de Ternate werd toen nog een enkele
keer voorzichtig een ketel opgestookt
waarbij de armen en benenwinkel, de
triplex stoom zuigermachine de schroef
nog een paar omwentelingen liet maken.
Een oud landingsvaartuig met nog wat
ander oud spul lag daar eveneens
afgemeerd. Voorbij de Vijfbeuken, aan
de kant van de Dijksgracht stond een vrij
lange barak met de ingang in het midden. Het linker gedeelte was het dagverblijf van de TOKM,
gerund door twee militaire werkmannen. De namen van beide ooms, want zo werden ze
genoemd ben ik vergeten. Het rechter gedeelte was: ‘De Kapel’ waar de geestelijke gezondheid
van de mannen werd bijgehouden. Wat verderop langs de waterkant, bijna op de noord /
oosthoek stond nog een oude stoomketel te verroesten. Deze ketel complementeerde die
oostelijke water .
Linksaf de hoek om liep je tegen de TOKM-kazerne aan met daar tegenover het logementschip
‘De Buffel.’
In het gebouw zelf zetelde de staf van de TOKM,
Bestaande uit divisiechefs, administratie bureau`s en zo meer. In de hal was een plekje ingericht
voor de kapper en de onder officier van de wacht.
De commandant van de TOKM had zijn fraaie onderkomen in het achterschip van de Buffel.
Zei die als korporaal in de sergeants opleiding zaten sliepen eveneens in het TOKM gebouw.
De 1ste klassers op de zolder of met d 3e klassers op de Buffel in hangmatten. Of liever gezegd
in zeildoekse kooien waar men van de nachtrust kon genieten. Nou ja, genieten? Avonds voor
het slapen gaan moest je steeds je kooi aan dek uit de omliggende verschansing halen. Beneden
in het ruim waar we sliepen werd deze aan de ijzeren stangen boven je hoofd opgetuigd. Als je
de wal op was geweest en door
omstandigheden(!) niet precies meer
wist waar je kooi lag in die
verschansing aan dek, dan had je een
probleem. Na ‘overal’ moest de kooi
weer model opgeknoopt worden en in
die verschansing aan dek terug gelegd
worden. En moest je gedurende de
nacht een plasje doen, dan was het,
het koude voordek, de bak op, om je
overtollige vocht kwijt te raken. Dat was
geen pretje in de winter als het vroor.
Achter het Technische Opleidingen
Kon. Marine kazerne gebouw lag nog
een lange bunker waarin een
schietbaan was onder gebracht. Was
je het TOKM gebouw voorbij gelopen
dan kwam je een vrij nieuw gebouwtje
tegen. Het behoorde toe aan de
venitaire dienst. Deze dienst verhuisde later naar de omgeving van Lelystad. Geheimzinnig was
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het daar wel allemaal. Veel dieren gingen er levend naar binnen, terug komen zagen we ze nooit.
Een enkele keer werd dat vee, zelfs een enkele koe al vroeg in de morgen gebracht als we voor
baksgewijs stonden aangetreden. Stonden we daar dan voor het gebouw aangetreden dan moest
er ruimte gemaakt worden om de truck met vee door te laten.
Eens, terwijl ik op een zaterdag de wacht had en ingedeeld was bij het brandpiket ontstond er
wat rook ontwikkeling in dat gebouwtje terwijl er niemand aanwezig was. Wij daar met de handspuitkar in gezwinde spoed naar toe. Gelukkig had de chef brandpiket de instructies ooit goed
gelezen want je mocht er alleen maar naar binnen in super beschermende kleding.
De beroepsbrandweer van Kattenburg was gelukkig snel ter plekke en ging volledig gekleed in
die beschermende kleding naar binnen. Uiteindelijk bleek het een motor van een koelkast te zijn
welke licht smeulend op het punt stond echt in de brand te gaan. Dit voorval gaf ons wel het
nodige stof tot nadenken wat er in dat gebouwtje zoal “onderzocht” werd.
Verder de weg vervolgend, het ‘bewegende’ bruggetje over wat de toegang tot het binnenbassin
gaf kreeg je aan de rechter
zijde de knijp. Deze knijp,
de Piet Heyn genaamd,
was een cellen complex
voorzien van enorme
zware deuren. Gelukkig
heb ik deze deuren alleen
gezien die keren dat ik
daar de wacht moest
lopen.
Tegenover deze knijp
lagen in het binnenbassin
wat mijnenvegers te water
voor
wat
praktijkdoeleinden.
Verderop,
langs
de
waterkant kreeg je de elektromonteurs werkplaatsen aan de rechterzijde welke aansloten bij het
gebied wat aan de Verbindingsschool toe behoorde. Dit gebied vormde de NW-hoek van het
MKAD establishment. De ‘Verbindingsschool’ evenals de TOKM was een eigen kazerne met
eigen commandant en staf. De VBS-staf huisde in een relatief groot gebouw wat precies op
deze NW-hoek stond.
In dit gebouw waren leslokalen ondergebracht met op de bovenste verdieping EOV en
elektrotechniek welke techniek een relatie had met de verbindingsdienst.
Min of meer aansluitend aan het VBS-gebouw stond de ‘Nieuwe Kantine’ zoals deze genoemd
werd. Een van binnen mooie kantine waar boven de leerlingen van de VBS-school de nacht
doorbrachten. Recht tegenover deze kantine stond de TOKM school. Op de foto is nog net het
puntdak te zien links naast het VBS gebouw.
Liep je verder naar het zuiden dan passeerde je ‘Het Paleis” Hier zetelde de staf van de Marine
Kazerne Amsterdam. Een indrukwekkend gebouw op het ‘Kogeleiland’ zoals dat stukje grond
daar van naam was. Ik zelf ben daar meen ik maar twee keer binnen geweest. Voor
administratieve zaken meen ik me te herinneren. In principe hadden we daar, omdat de TOKM
zijn eigen commandement had, niets te zoeken. Dat gold eveneens voor de VBS.
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Er was een link tussen
het Paleis en de VBS. Dit
had alles te maken met
geclassificeerde
activiteiten. Wandelde je
verder, weer over een
loopbrug heen dan kwam
je uit bij een verzameling
gebouwen. Het officiers
gebouw,
het
onderofficiers gebouw en
een stenen gebouw waar
de Marva`s gehuisvest
waren stonden daar
onder ander. Ook dit
Marva onderkomen had
weer
een
eigen
commandement.
Het
vierde commandement / kazerne op dit terrein. Dat Marva huis was strik verboden terrein voor
de mannen, maar….?
Deze cluster van kleine gebouwen stond min of meer recht tegenover de poort van boven aan dit
verhaal. Verder wandelend in oostelijke richting, passeerde je de SBD-school. Later werden de
initialen SBD vervangen door NBCD. Nog weer later werd dit de sportschool.
Op weg naar het grote kille gebouw wat als de ‘Marine kazerne’ aangeduid werd passeerde je
eerst nog het grote cafetaria.
De ‘Vreet schuur’ oneerbiedig
gehete. Vroeger was dit een
smederij
en
koperslagerij
geweest. Min of meer tegenover
het cafetaria, even daarvoor,
stonden gebouwen welke dienst
deden als garage. Ooit moeten dat
ook
werkplaatsen
geweest.
Natuurlijk stonden er links en
rechts ook nog genoeg kleine
gebouwtjes op het terrein maar in
hoofdzaak was dit het wel.

In 1962 begonnen de eerste
vernieuwingen. Toen ook werd de eerste paal geslagen voor de aanleg van de IJ-tunnel. Het
binnen bassin van MKAD werd opgespoten / vol gestort met zand. Vanaf het TOKM kazerne
gebouw werd toen ook kalm aan begonnen met de gebouwen te slopen, nadat ze eerst nieuw op
het opgespoten terrein waren neer gezet. Vooral de VBS en TOKM school kwamen daar voor in
aanmerking. Als laatste werd het ‘Het Paleis’ in 1968 gesloopt. De vrij gekomen grond werd
weggebaggerd. Als allerlaatste werd in 1975 het gebouwtje van de ‘Venitaire Dienst’ gesloopt.
Dat bleef al die tijd op een vooruitstekend deel aan de kade muur staan. Daarna werd de
kademuur recht doorgetrokken waarbij het een geheel vormde met de rest.
Dankzij die IJ-tunnel kon de marine nagenoeg alles goedkoop en op kosten van de gemeente
Amsterdam, in die jaren “60 veel vernieuwen.
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Jaren lang had de Gemeente Amsterdam het oog al op dit stukje marine terrein laten vallen.
Graag wilden ze zich dit toe eigenen. Steeds weer doken er verhalen van verkoop op. Maar zou
Defensie, lees onze marine dat wel gaan doen? Onvoorstelbaar ‘eigenlijk’ verkopen! Sinds 1655,
toen men begon met de voorzichtige bouw van ‘s Lands Magazijn, het huidige Scheepsvaart
Museum, met kort daarna al de bouw van de eerste schepen voor de Admiraliteit van
Amsterdam? Neen, Kattenburg blijft voor de Marine, dacht men. ?!
Echter in 2011, door bezuinigen bij Defensie werd dit meer en meer een mogelijkheid. Defensie
en de gemeente raakten in gesprek. Uiteindelijk werd in 2013 besloten dat de marine zich stap
voor stap terug zou trekken en geheel Kattenburg naar de gemeente zou gaan.
In 2015 was het dan ook zo ver. De Voorwerf, het gedeelte west van de ‘Blauwe Poort’ werd
openbaar terrein, zei het met moeilijke toegang. In 2016 werd een groter deel openbaar terrein.
Grofweg het gehele ex TOKM terrein met schoolgebouwen en werkplaatsen. Eveneens het ex
Onder Officiers gebouw met het ‘oude’ TOKM legeringgebouw verder op werd open gesteld voor
‘burgers.’ .
.
Maar…., ik denk tot vreugde van menig marine man, om redenen van ‘nostalgie, geschiedenis,
verbonden voelen met het verre verleden, terug tot in de tijd van Michiel de Ruyter,’ kwam men
tot bezinning.
In 2018 gebeurde het. De Defensie dit stukje militair terrein, in het hart van Amsterdam toch niet
meer kwijt. Defensie wilde wel blijvend in Amsterdam aanwezig zijn. En zo geschiede.
Misschien is het wat vergezocht, zo dacht ik daar, zittend in de trein op weg naar het zuiden en
herinneringen ophalende. Mij zelf enigszins verbonden voelen met al die vaklieden,
houtbewerkers, zeilmakers, koperslagers en zo meer. Die allemaal, eeuwen geleden al, min of
meer in dienst van de marine waren. Ja, dat deed mij wel wat.
Zelf daar als machinist opgeleid zijn. Later instructeur geworden. Nog weer later wat
vergaderingen en reünies bezocht en wetende dat we op het Marine Etablissement weer welkom
zijn. Welkom voor evenementen. Want zo staat het ook groot aangegeven.
Ja, maar toch mooi van defensie. Ik bedenk dit alles, als iemand met een marine pet op natuurlijk.
Voor mij mag deze situatie ‘eeuwig’ zo blijven.
Bart Nijeburght
……………………………………………………………………………………………………………

Over zandbanken en zeegaten.

In mei 1598 zonden schout en schepenen van Huisduinen een verzoek aan Gecommitteerde
Raden dat als volgt luidde: "Dat de gronden en de drooghten voor Huysduynen wel twee mijlen
in zee lopen jae soo verre als men een hol van een schip bekennen mach waardoor veele
naufragiën 1) geleden werden", die bij een behoorlijk vuur zeker minder zouden voorkomen.
Deze gronden en droogten (zandbanken) hebben zich door de eeuwen gehandhaafd. Wel is
door een verandering van het geulenstelsel in het Marsdiep hun vorm en ligging steeds
gewijzigd.
Soms kan het gebeuren dat een gedeelte van een droogte zich gaat verplaatsen in zuidoostelijke richting en op het laatst aansluit op de zuidwestpunt van Texel.
Ook omstreeks 1500 vond er zo'n proces plaats. Wat tot gevolg had dat er enorme
zandverstuivingen ontstonden, welke zich van het zuidwesten naar noordoostelijke richting
verplaatsten, om tenslotte het dorp De Westen op Texel te bedelven.
H. Schoorl schrijft hierover het volgende in het boekje Ballade van Texel.
Dit dorp was voor de vijftiende eeuw een van de belangrijkste van Texel, maar ging sedertdien
door verstuiving van de duinen in betekenis achteruit. Dit proces was rond 1500 aan de gang.
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In 1514 wordt gezegd: " ten Westen zijnder 51 haertsteden, die wel plegen te wesen over de 44
haertsteden, alsoe die geheel verstuyven van den sande, ende zijn gescepen geheel vergaan".
In 1498 waren er ongeveer 200 communicanten, in 1504 150, in 1514 nog maar 100.
Deze achteruitgang ging vergezeld van een verwaarlozing van de omliggende bouwgrond en
het tufstenen kerkgebouw.
Dit proces van wandelende zandbanken heeft zich nog vele malen herhaald. Wat tot gevolg had
dat de zuidwestpunt van Texel aangroeide en het Marsdiep zich naar het Zuiden uitbreidde.
Daardoor kwam de hoofdstroomgeul vlak langs de kust van Huisduinen te lopen. Huisduinen is
nadien verscheidene malen landinwaarts verplaatst.
Circa 1865 ontwikkelde zich een droogte ten noordwesten van de geul het Westgat. Hieruit
ontstond de huidige zandbak De Razende Bol, een berucht scheepskerkhof. Op het ogenblik is
de Razende Bol één van de grootste zandbanken van het Waddengebied. Over de naam de
Razende Bol is een prachtige legende in omloop.
1) Schipbreuken
……………………………………………………………………………………………………..

De Legende van de Razende Bol
Lang geleden woonde aan de kust van Huisduinen een arme visser die met
veel moeite nog amper de kost voor zijn vrouw en kinderen kon
verdienen. Het zat hem niet vaak mee en soms, als de vangst weer tegenviel, werd hij kwaad en vervloekte de zee die hem te weinig te eten
gaf.
Op een dag toen hij bezig was zijn netten binnen te halen en tierend
de schamele vangst bekeek, kwam opeens een vreemde gestalte naar hem
toe. Het was de duivel die hem vroeg wat er aan scheelde. De visser
vertelde over zijn geploeter dag en nacht en hoe verdomd weinig het
hem opleverde en dat het hem steeds maar slechter ging.
De ander deed hem toen een voorstel: hij kon zo rijk worden als hij
wilde, maar over precies tien jaar moest hij op dezelfde plaats terugkomen om hem te dienen. De visser nam het voorstel aan. Vanaf dat
moment ging het hem dagelijks beter en na verloop van tijd was hij
zeer welgesteld. Niemand van de andere vissers begreep het.
Maar de jaren vlogen om en naarmate de tijd verstreek begon de man
zich ongeruster te maken. Hij sliep steeds slechter. Op den duur kon
hij het niet meer uithouden van de angst. Tenslotte vroeg hij een
priester om raad. Die gaf hem een kruisbeeld mee. Als de tijd om was
moest hij dat vóór zich houden, dan was hij veilig.
Toen de dag gekomen was begaf de visser zich naar de afgesproken
plaats. Ook de duivel was op tijd. "Prachtig", zei die, "met jou kan
ik zaken doen". "Ja", zei de visser, "pak maar vast". Hij hield de
duivel het kruisbeeld voor, De satan schrok en dook woedend naar de
bodem van de zee waar hij met zijn klauwen de grond bijeen graaide en
die meters hoog boven het water smeet.
Zo ontstond de Razende Bol waar het tot op de dag van vandaag niet
pluis is en de duivel met stormweer zijn slag probeert te slaan.
Hopelijk mag de jubilerende vuurtoren nog in lengte van dagen zijn
licht laten schijnen over deze zeer gevaarlijke gronden ten behoeve
van de scheepvaart.
Legende ontleend aan een Tex. Courant uit de dertiger jaren
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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SALTO MORTALE

Harlingen. Heerlijk om weer eens op zout water te liggen. Gedwee zakken de schepen langs de
kademuur naar beneden. De eb zet in en veel loopt er ook niet meer binnen. De wind is na drie
dagen eindelijk tot rust gekomen en ik bereid me voor op de eerste zwoele avond in deze
vakantie.
“Lekker kontje. Krijg nou wat. Wat een naam. Ha,ha. Als ik die boot was zou ik mijn schipper
onmiddellijk wippen. Reken maar van yes”.
Op de kademuur staan twee crocs, van die plastic klompen met gaten. Ze zitten vast aan een
paar bruine kuiten. Die vallen dan weer mee. Dan volgt een witte driekwart legging. Wat er boven
zit gaat schuil achter een stevig voorkomen. Geen uitdaging voor mij, besluit ik.
Helaas trekt zij zich daar niets van aan en volledig op haar eigen spoor spuugt ze haar vermeende
humor opnieuw over de haven.
“Komt de Wet Dream nog binnen? Leg die maar naast Lekker Kontje dan. Ha, ha”. Ik zak een
beetje onderuit in de hoop dat de crocs doorlopen, maar net als ik denk dat ‘madame Kuitbroek’
vertrokken is, hoor ik haar schelle stem weer. “Oh kijk, daar komt de Salto Mortale, de
dodensprong, Moet je opletten. Die gaat afmeren met een doodssmak. Reken maar. Ha,ha”
Dit vind ik vervelend worden en ik schiet overeind om haar daarvan in kennis te stellen. Op dat
moment schuift er bijna geluidloos een witte zeilboot door mijn vizier. Vrouw op voordek met
lijntje, schipper aan het roer. Keurig meren ze af langs het steiger. Alles perfect onder controle.
Ik kan nu ook de naam zien: Geen Salto maar Saldo Mortale. Waarschijnlijk doelt de schipper
met deze benaming erop dat de boot gefinancierd is en zijn banksaldo een doodssmak heeft
gemaakt. Madame Kuitbroek kan niet eens lezen! Ik draai me om en wil haar wijzen op haar
vergissing, maar wordt geremd door een luid commando van de aanlegger: “Spring!” En dus
springt ze, het vrouwtje van het voordek. Met een sierlijke boog. Ze landt op het steiger…en veert
terug. Ze blijkt geen circusartieste. Er is niets moois aan wat er gebeurt, niets om te lachen.
Integendeel. Ik houd mijn adem in, dat wel.
Ik kijk omhoog. Geen crocs meer op de kade. De benen genomen met haar lekkere kontje. Ik
hoor haar wegstervende lach: “Salto Mortale. Ha, ha, ha…”
Mijn besluit staat vast: aan mijn voeten geen crocs! In elk geval niet op zwoele zomeravonden.
Rudolf Kwisthout…..
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De zware strijd, die onze Marine-Luchtvaartdienst in het voormalige Nederlands-Oost-Indië
tegen de machtige Japanse overweldiger heeft gevoerd, is hier in het Vaderland over het
algemeen nog niet in brede kring bekend. Deels moet dit worden toegeschreven aan het tijdelijk
of geheel verloren gaan van de officiële en authentieke gegevens en gedeeltelijk ook aan het feit,
dat het verwerken van de verschillenle rapporten van de commandanten en
vliegtuigbemanningen geruime tijd in beslag heeft genomen. Met het verzamelen van deze
gegevens zijn enige jaren gemoeid geweest. Met voldoening kan thans echter worden
vastgesteld, dat wij over een globaal en goed gedocumenteerd overzicht beschikken van dé
verrichtingen van onze Marine-vliegers over de gehele wereld. Bovendien zal het niet lang
meer duren, of wij zullen de strijd van onze vliegende Marine-mannen in al zijn schakeringen
kunnen volgen en wel straks, wanneer het Gedenkboek van de Marine-Luchtvaartdienst van
de pers zal komen. *)
Ditmaal willen wij enige korte flitsen geven van de strijd van de Marine-Luchtvaartdienst in
het Verre Oosten en wel speciaal ten tijde van de Japanse inval in Nederlands-Indië.
De actie hij Davao
Daar was bijv, op 23 December 1941 de actie bij Davao op de Philippijnen, waarheen zes
Dorniers vlogen. In het nachtelijk uur werd gestart om bij het krieken van de dag boven het doel
te zijn. Met het opkomen van de zon zagen onze mannen de in Japanse handen geraakte
haven. Er was geen beschermend wolkendek en men wist, dat de Jappen de beschikking
hadden over jachtvliegtuigen. Eén Dornier bombardeerde een 10.000-tons-tanker, terwijl de
andere de haveninstallaties onder vuur namen. Na slechts enige minuten stond de tanker in
lichter laaie en acht a negen vliegboten, die langs de kade lagen gemeerd, werden beschadigd
en de opslagplaatsen van oorlogsmaterieel verwoest door voltreffers.
Maar de Jap beet terug en zond massa’s lood naar boven om onze Dorniers af te straffen.
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*) Dit Gedenkboek van de M.L.D., „Vleugels van de Vloot9’, is inmiddels verschenen. Zie onze Boekbespreking
achter dit artikel. — Red.

Direct werd dan ook dit „hete” gebied verlaten en besloten om in nauw verband vliegend de
terugtocht te aanvaarden. Een kilometer of vijftien verder werden onze „Do’s” door Japanse
jagers onderschept. Onze vliegboten trachtten nog een veilig wolkendek te vinden, maar. .. te
laat! Nog vóórdat zij dit konden bereiken, waren zij in een hevig luchtgevecht gewikkeld en één
onzer „Do’s” was genoodzaakt op het water neer te strijken. De bemanning wist zich met een
„dinghy” (rubberboot) in veiligheid te brengen. De andere zagen kans zich hun aanvallers van
het lijf te houden, maar één moest er terugkeren en dalen, dicht bij de reddingboot van de
eerste machine. Ook deze bemanning kon gelukkig worden gered.
Maar toen kwam het noodlot! Want
nauwelijks een paar dagen later vielen zes
Japanse jagers het Dornier-steunpunt
Tondano aan en bespuwden deze het kamp
met mitrailleurvuur en wisten zij vier „Do’s”
en een Sikorsky-amphibievliegtuig van de
Kon. Ned.-Ind. Luchtv.-Mij. In brand te
steken. Dit was het dramatische einde van
de M.L.D.-basis te Tondano.
Andere acties Op 17 December 1941 deed
een Japanse vlieg-boot van het type Navy-97
een aanval op een M.L.D.-steunpunt te
Ternate. Direct na het neerwerpen van zijn
bommen steeg een Dornier op en trachtte de
Jap aan te vallen. Het bleek een verre van
gemakkelijke taak de vijand te achterhalen,
maar toch slaagden onze mannen er in. Een
adembenemend luchtgevecht volgde, met
als resultaat, dat bij de vijand rookslierten uit
de motoren stroomden. Onze Dornier? Een
motor-defect en een door ettelijke kogelgaten
doorzeefde vliegboot.

Bij Miri in Serawak, twee uur vliegen van Tarakan, werden twee schepen getorpedeerd. Marineen K.N.I.L.-vliegtuigen gingen op zoek en vonden de vijand. De eerste Japanse kruiser zonk
onder een voltreffer van een officier-vlieger van de M.L.D.
Het was een zeer merkwaardige operatie, daar de kruiser, die de Nederlandse aanvaller van de
wijs trachtte te brengen door snelle en onverwachte manoeuvres, op het kritieke moment
achteruit sloeg en als gevolg daarvan precies door twee bommen van 300 kg van onze Dornier
werd getroffen. Maar dit waren toch zeer gevaarlijke acties.
Op 11 Januari 1942 wist een onzer vliegboten een Japanse onderzeeboot te verdrijven, welke
een Nederlands vaartuig trachtte te torpederen. Boven Tarakan verrichtte de vijand vrijwel
dagelijks verkenningsvluchten, om ten slotte tot bomaanvallen over te gaan. De daar gestationneerde leger-bommenwerpers konden niet gehandhaafd blijven en de Commandant zond ze
naar elders. Het verkenningswerk werd overgenomen door de onvermoeide Marine-vliegers, die
met hun vliegboten in kreken en riviermonden overdag verscholen bleven onder de meest
primitieve en uitputtende omstandigheden, om tegen de avond de gevaarvolle verkenningen
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langs de door de troepencommandant uitgestippelde lijnen uit te voeren, teneinde inlichtingen
te krijgen over de mogelijke nadering van de vijand.
Een „narrow escape” bij Muntok Bij een verkenningsvlucht in de buurt van Muntok werd een
Japans convooi, bestaande uit negen grote en vijf kleine transportschepen van koopvaardij en
marine en beschermd door twee torpedobootjagers, door M.L.D.-toestellen aangevallen. Er
werd besloten tot de aanval over te gaan, maar helaas belemmerde een wolkendek het uitzicht
op het doel. Het enige wat men doen kon was de bommen door het wolkendek heen te werpen,
terwijl onze toestellen voortdurend waren blootgesteld aan hevig mitrailleurvuur (men beschikte
in die dagen nog niet over Radar). Men cirkelde boven het doel om intussen koers en vaart van
de schepen vast te stellen. De twee vliegboten werden nu ook door luchtdoelgeschut vanaf de
kust onder vuur genomen en men zag gelijk vijandelijke jagers opstijgen. Na het bombardement
werd de terugtocht aanvaard, maar de Jappen onderschepten onze Dorniers. De twee
toestellen verloren elkaar uit het oog en raakten elk afzonderlijk slaags met de Jappen-jagers.
Drie „kleefden” zich letterlijk vast aan
één onzer „Do’s” en spuwden hun
moordend lood in de vliegboot, zodat in
minder dan geen tijd de linkervleugel in
brand geraakte en het vuur zich snel
uitbreidde, zó zelfs, dat ook één motor in
brand stond. Zo goed mogelijk werd naar
zee geplaneerd. In de verte zag men
intussen een geweldige rookwolk boven
het convooi hangen; waaruit men kon
opmaken, dat er dus tóch treffers waren
geplaatst! Middelerwijl landde de vlieger
met zijn brandende kist op het water.
Direct sprong men in het rubberbootje,
maar dit bleek zo lek als een rieten
mandje. De zwemvesten aan! Gelukkig
bevond men zich een twee kilometer
gaans uit de kust, doch de gele
mannetjes lieten hun prooi zó maar niet
los! Keer op keer doken zij op de
hulpeloze Dornier af en spoten hun
kogels er in, totdat zij met een
oorverdovende knal uit elkaar spatte.
Zeven mannen zwommen rond en
verwachtten, dat de Jappen ook hen de
genadeslag zouden geven. Plots zag
men in de verte de tweede Dornier;
eveneens omzwermd door jagers.
Het ging daar ook al mis! De motoren brandden en in een steile vrille stortte zij van een goede
duizend meter in zee. Met haar verdween ook de bemanning in de diepte ...
Toen gebeurde er iets vreemds! De Jappen kwamen op onze zeven mannen afgedoken,
maar... er volgde geen vuurregen. Ze vlogen laag over de drenkelingen en zwaaiden met hun
handen, alsof zij hen wilden groeten .. .
Onze bemanning bleef echter snel doorzwemmen, want de zee zat ter plaatse vol haaien. Men
bofte, de stroom was niet tegen en een paar honderd meter uit de kust kwamen een paar
inlandse prauwen, die de helpende hand boden. Allen gingen naar de vuurtoren te Noordwachter. Een kleine mijnenveger bracht hen naar hun basis terug.
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Op goed geluk…
Het gebeurde meer dan eens, dat radio- en telefoonverbindingen werden onderbroken, door
snelle bezetting van één onzer vooruitgeschoven posten. Onze vliegers wisten dan niet, met
een eigen of een inmiddels bezette post te doen te hebben.
Een enkel voorval: er moesten twee toestellen naar Sintang op West-Borneo, maar men wist
niet, of deze plaats al dan niet door de Japanners was bezet. Dies werd bij aankomst boven de
plaats één der toestellen op verkenning uitgezonden, terwijl de andere op veilige hoogte bleef
rondvliegen. Gelukkig bleek alles in orde. De twee machines landden, leverden hun
medicamenten af en evacueerden en passant nog 26 vrouwen en 20 kinderen. En zo waren er
nog méér vluchten op goed geluk!
De taak van onze M.L.D. was veel te zwaar. Tè veel werd er gevergd van het handjevol
toestellen, dat nog was overgebleven! Men moest convooivliegen, mijnen leggen, verkennen,
reddingswerk verrichten en personeel evacueren. Het was een hopeloze taak, zowel voor mens
als machine. Er was nu al twee-en-halve maand onafgebroken in de lucht gevochten!
Een stout staaltje
Ten slotte nog iets over een ontsnappingspoging, die gelukkig afliep, alhoewel de bemanning
wel menig angstig ogenblik zal hebben doorstaan. Het is een adembenemend avontuur van een
groepje onversaagde M.L.D.-mannen, die voor geen geld ter wereld op Java wilden
achterblijven en in de buurt van Bandoeng waren gestationneerd.
Hun „Cat” moest hoogst noodzakelijk in revisie en men wist, dat de Jappen reeds dicht in de
buurt waren. Onder hoogspanning werd er gezwoegd om de vliegboot in orde te krijgen. Toen
het eenmaal zover was, dat zij het luchtruim zouden kiezen, bleek, dat zij lang niet genoeg olie
en benzine hadden om in één ruk naar Australië te kunnen vliegen .. . Nochtans werd er
gestart; misschien zou in Padang het benzine-depöt nog intact zijn, misschien ook was de stad
reeds gevallen. Gevallen of niet, er werd naar Padang gekoerst, er op of er onder!
Gelukkig bleek de stad nog in Nederlandse handen en er was benzine, maar ... niet genoeg om
non-stop naar Australië te vliegen. Er werd uitgerekend: dan maar koers naar de Cocoseilanden om de tanks bij te vullen. Ze bereikten inderdaad de Cocos-eilanden, maar ongelukkig
genoeg stiet de bootromp tijdens het taxiën naar de kust op een koraalrif en het water gutste
naar binnen. Met bewonderenswaardige moed en tegenwoordigheid van geest gaf de vlieger
vol gas en zag nog net kans de vliegboot op het strand te zetten. Er bleek een grote overlangse
scheur in de bootromp te zitten plus anderhalve meter water in de boot! Wat nu? Inderdaad
bleek er genoeg benzine aanwezig, maar het was de laatste plaats ter wereld, waar men een
dermate ongelukkige averij kon herstellen! De vliegboot werd met behulp van blanken en
inheemsen op het strand gesleept. Eén lid van de bemanning kreeg intussen een lumineus
idee. Een hoeveelheid cement werd in de bodem gegoten om het gat volkomen af te sluiten.
Nadat alles door het zonnetje goed was gedroogd, besloot men het er toch eens op te wagen
en warempel, het gelukte om de „Cat” met deze extra-zware last van het water los te krijgen.
Bemanning en vliegtuig bereikten veilig Australië ... JOH. H. C. VAN AAL

Uit Onze Vloot 39e jaargang no.1 januari 1950
………………………………………………………………………………………………………….
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Redder van het eerste uur (1820-1891)

Klaas Duit, de “zeeduivel”
De vergeten redder van Huisduinen

door kapitein S. Zeeman

Wie de 26 Wimpel-jaargangen doorloopt, ontdekt dat daarin
aanzienlijke aandacht werd geschonken aan het werk van de
reddingsmaatschappijen in het algemeen en dat van de
reddingsbootbemanningen in het bijzonder. Terecht. Zowel de beide
maatschappijen als die bemanningen verdienen dat in ieder opzicht.
Eén historische — èn spectaculaire — figuur zoekt men evenwel te vergeefs: Klaas Duit, een “zeeridder”
van groot formaat uit Den Helder, van wie alleen bekend was dat hij een weergaloos zeeheld was,
waarnaar in Den Helder een straat vernoemd werd. De reden daarvan was dat er geen of nauwelijks
bijzonderheden uit zijn bewogen leven te achterhalen waren. Kapitein S. Zeeman heeft zich enige tijd
geleden op speurtocht in de archieven van de K.N.Z.Holl.
Redding MIJ begeven, en het resultaat van zijn pogingen leest
men op deze pagina’s.
Meer dan 80 jaar na zijn dood dan eindelijk een beknopte
levensbeschrijving. Een in ieder opzicht verdiende hommage
aan een groot zeeman.
Zowel de schrijver, kapitein Zeeman, als de directie van de
K.N.Z.H. Redding MIJ zijn wij erkentelijk voor het vele werk,
verbonden aan het verzamelen der gegevens en het ter
beschikking stellen van de illustraties.
Redactie DBW
Dat het bestuur van de op 11 november 1824 opgerichte
Noord- en Zuid-Hollandsche Reddings-maatschappij het
nodig oordeelde van Huisduinen een volledig
reddingstation te maken was, gezien de vele rampen die
hier in het verleden plaatsvonden, niet verwonderlijk. Het zou dan ook een der drukste stations
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langs onze kust worden. (Huisduinen werd in 1888 opgeheven, omdat de boot van het in 1864
opgerichte station Nieuwediep - Den Helder gemakkelijker en vlugger gelanceerd kon worden.)
Het dorp Huisduinen bezat reeds in 1824 een door de Staat ter beschikking gestelde boot, maar
deze had haar beste tijd gehad, en werd een jaar later vervangen door een nieuwe.
Er werd geen vaste bemanning aangesteld; het aanbod van ervaren mannen zoals vissers en
vletterlieden was namelijk groot genoeg om de boot ten allen tijde te bemannen. Ook was er
aanvankelijk geen vaste bootsman of stuurman; nog in 1844 werd op een vergadering van de
N.Z.H.R.M. bepaald dat: “de manschappen beurtelings als stuurman zullen optreden, indien zij
door den Plaatselijken Bestuurder daarvoor geschikt geacht worden.”
Dit is een van de redenen, waarom thans niet meer is na te gaan wie er in Huisduinen als
bootsman of stuurman heeft gefungeerd: een andere reden is dat de “Plaatselijke
Bestuurderen” gewoonlijk niet de moeite namen de redders in de rapporten te vermelden, tenzij
het een bijzondere reddingactie betrof zoals in 1834, toen een zekere Martinus van der Ham
zich op een tocht naar het schip “Tasmania” zeer heldhaftig gedroeg, of zoals in 1843, toen de
16 opvarenden van de Noorse bark “Vesta” onder uiterst moeilijke omstandigheden met de
“doft- of scheepsboot” werden gered. De “botelingen” (roeiers) en hun bootsman op die tocht,
Anne Arends van den Berg, waren de eersten die ooit door de Redding-Maatschappij werden
onderscheiden met een bronzen medaille “uit hoofde der moeijlijkheden en gevaren, waarmede
de redding vergezeld ging”.
★★
★
Eén van de gedecoreerden, die ook later nog meermalen van zich zou doen spreken, was
roeier Klaas Duit.
Deze jongeman had reeds op 8 januari 1839, tijdens twee tochten naar het Franse schip
“L’Elbe”, getoond de ware reddersmentaliteit te hebben. De toen 18-jarige Klaas was namelijk
één der weinigen die beide tochten meemaakte, terwijl de meeste andere roeiers na de eerste
tocht totaal uitgeput waren. Wie was deze Klaas Duit, die met primitieve middelen reddingen
verrichtte, die zeker niet onderdoen voor die van zijn meer bekend geworden opvolgers Dorus
Rijkers en Coen Bot?
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Klaas IJsbrandsz Duit, geboren te Huisduinen op 31 juli 1820, was de enige zoon van IJsbrand
Duit en Neeltje Jans Lam. In december van datzelfde jaar verdronk de vader door het omslaan
van zijn vissersvlet in een plotseling opstekende storm.
Als daarna het kind ook nog ziekelijk wordt, is moeder Duit bereid alles te doen om het weer
gezond te krijgen. Zij hield zich daarom angstvallig aan een recept, dat ze voor een
“vriendenprijsje” van een olie-verkoper had gekregen, en zette de arme Klaas een jaar lang
uitsluitend uien en roggebrood voor.
Hij groeide (desondanks) op tot een gezonde, sterke jongeman, al had hij volgens overlevering
“een eigenaardige lichaamsbouw met sterk gekromde beenderen en een gebit dat uit louter
kiezen bestond.”
Dit belette hem niet uitzonderlijke prestaties te verrichten, waardoor de Huisduiners hem de
erenaam “Zeeduivel” gaven.
In 1840 presteerde hij het tweemaal in het ijskoude water onder een schip te duiken om een
vrouw en haar baby van de verdrinkingsdood te redden.
Klaas Duit zorgde al op jonge leeftijd voor zijn moeder. Hij werd haring- en geepvisser en — als
het vissen niet al te veel opbracht — tussendoor vletterman, schaapherder en binnenschipper.
Vanzelfsprekend vertoefde Klaas Duit meestal op de duinen als hij gedurende slecht weer tot
nietsdoen gedoemd was. Daardoor was hij meestal present als er een schip in nood geraakte.
Onder de mannen die hem vergezelden treffen we dikwijls zijn vriend Dirk Kruk aan, zoon van
de bekende Reindert Willemsz Kruk, de enige redder die in 1824 zelf kon worden gered toen,
bij een tweede poging de opvarenden van het fregatschip “De Vreede” te redden, de
reddingboot op de terugtocht omsloeg. (Deze ramp was de directe aanleiding tot de oprichting
van de beide Nederlandse reddingsmaatschappijen.) Klaas Duit kwam veel bij de Krukken thuis
en dat leidde op den duur — om precies te zijn op 19 juni 1845 — tot een huwelijk met Dirk’s
zuster Neeltje. Neeltje en Klaas kregen zes kinderen, vijf meisjes en een jongen. Een der
meisjes stierf toen het een jaar was. (Zoon Jacob zou later in de voetsporen van zijn vader
treden en eveneens een verdienstelijk redder worden.) Zijn gezin heeft Klaas er echter nooit
van weerhouden levensgevaarlijke reddingsacties te ondernemen om in nood verkerende
medemensen te helpen.
Omdat Klaas Duit aanvankelijk geen vaste aanstelling had, is niet bekend aan hoeveel tochten
hij precies heeft deelgenomen. Daarbij komt, dat verschillende tochten gemaakt werden op
eigen houtje, of liever met eigen bootje, waar de Huisduiners beter mee vertrouwd waren dan
met de reddingboot.
Vast staat echter, dat Klaas Duit een belangrijk aandeel had in twee reddingen die in 1859
werden verricht, hetzelfde jaar waarin hij tot schipper werd benoemd. (Hij was daarmee de
eerste vast aangestelde schipper aan het Nieuwediep; in 1864 volgde de benoeming van J.
Koningstein tot reddingbootschipper te Den Helder.) De eerste tocht was naar het Nederlandse
kofschip “Petronella”, dat met vaten wijn onderweg was van Benicarlo (Spanje) naar
Amsterdam. Het voer reeds enige dagen in een noordwesterstorm en slaagde er niet in vrij van
lagerwal te komen. Kapitein W. Addens en de aan boord verblijvende loods besloten tenslotte
ten anker te komen om zodoende te trachten stranding te voorkomen.
Het anker hield echter niet, en toen tot overmaat van ramp ook het roer stuk sloeg, verdaagde
het schip op de kust midden in de branding.
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De oude doftboot van de ReddingMaatschappij was niet al te best
meer, en Duit wist dat zijn eigen vlet
(die hij dankzij zijn zuinige vrouw op
eigen aanwijzing had kunnen laten
bouwen) zeer zeewaardig was. Hij
bedacht zich daarom niet, en bracht
deze, samen met mannen als Dirk
Kruk, Willem Zeeuw en Willem
Zeeman (de latere opvolger van
Duit), te water. Meermalen werd de
vlet teruggeslagen, maar ze hielden
vol en uiteindelijk wisten ze het wrak
te bereiken en de gehele bemanning behouden aan land te brengen.
Het andere schip was ook een Nederlandse kof, de “La Plata”. Het strandde een paar dagen
later onder vrijwel gelijke omstandigheden toen het met een lading suiker onderweg was van
Suriname naar Amsterdam. Opnieuw kwamen Duit en zijn mannen in actie en wisten, na
enorme inspanningen, alle opvarenden op het nippertje te redden. Van de Maatschappij tot het
Nut van het Algemeen ontving Duit de zilveren medaille.
Hij was echter meer ingenomen met zijn benoeming tot schipper (tegen een jaarlijkse
vergoeding van 60 gulden) van een nieuw model reddingboot die geruime tijd op de
Amsterdamsche Tentoonstelling van Provinciale Nijverheid had gestaan en veel bekijks had
getrokken.
In 1861 ondernam hij daarmee een poging tot redding van een niet met name genoemde
Nederlandse galjoot, die 4 km ten zuiden van Huisduinen was gestrand. Dit schip had in zwaar
weer haar zeilen verloren en was daarna spoedig een total loss. Men had de reddingboot na
veel moeite met drie span paarden naar de strandingsplaats laten slepen, en het was de
redders eerst na urenlang zwoegen gelukt door de branding te roeien. De reddingspogingen
dreigden toen nog te zullen falen, doordat de oververmoeide mannen er niet in slaagden
langszij het wrak te komen. Ten einde raad overreedde Duit de schipbreukelingen één voor één
overboord te springen.
Allen werden ongedeerd uit het woeste water gehaald en aan land gezet.
★★
★
In november van dat jaar kwam hem wederom zijn uitzonderlijke zwemkunst goed van pas.
Vele op het duin samengedromde Huisduiners zagen dat er op de bank Onrust een
vissersscheepje was gestrand. Het was slecht weer. Wegens de ondiepte ter plaatse was het
onmogelijk de zich in nood bevindende vissers met de reddingboot van boord te halen. De
enige manier was een lijn over te brengen. Duit bedacht zich niet, bond een lijn om zijn middel,
en dook in het ijskoude, wilde water. Hij hoorde de mensen niet, die riepen dat zijn poging gelijk
stond met zelfmoord. Er waren mensen in nood, en hij zou alles in het werk stellen om ze te
redden.
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Hij zwom een eind bovenstrooms de zee in. Elk ogenblik dat hij in het onstuimige water uit het
zicht verdween, vreesde men dat hij verdronken was. Maar met uiterste krachtinspanning wist
de “Zeeduivel” het wrak te bereiken. Aan de lijn werd een tros geknoopt, en hierlangs brachten
de vissers en Duit zich in veiligheid.
De volgende dag was er van het scheepje alleen nog wat wrakhout op het strand te vinden.
Op 31 oktober 1863 werd een poging ondernomen om de opvarenden van de op de Razende
Bol gestrande schoener “Lady Mary Stuart” te redden. Schipper Duit moest echter “wegens
storm en holle zee” terugkeren.
„Zondag den Eersten November te 12 1/2 uur werd eene tweede poging tot redding
ondernomen. Het weder was iets beter, de wind W.N.W. De positie van het schip was hachelijk,
hebbende de fokkemast alleen behouden. Met levensgevaar door de branding en hooge golven
heengeroeid, bereikte de reddingboot het wrak. De equipage, 5 man, werd met den meesten
spoed van het fokkewant gehaald, waar zij 24 uur met den dood voor oogen had doorgebragt.
Een oude man van 60 jaar was zo stijf dat ik hem zelf uit het want heb gehaald. Ook de
terugtocht was uiterst gevaarlijk doch werd goed volbragt, waarbij de geredden half
bewusteloos in de boot lagen om niet de bewegingen der roeijers te hinderen".
was getekend K. Duit.
Twee dagen later, “toen er windrukken gemeten werden van 80 tot 130 pond op de vierkante el,
rigting W.T.N.”, moesten Duit en zijn mannen opnieuw een zware redding verrichten. Bij de
eerste poging sloegen 3 redders overboord. Ze konden slechts met de grootste moeite door de
anderen weer aan boord worden gehesen. Zij moesten terugkeren om nieuwe roeiriemen te
halen. Er volgden nog vier vergeefse pogingen. Op de zesde tocht kon eindelijk één van de elf
schipbreukelingen van de gestrande bark “Amsterdam” worden gehaald. En eerst op de
zevende tocht wisten de moedige redders de tien overigen in de boot te krijgen.
Voor deze beide reddingen werden de mannen onderscheiden met de zilveren medaille van de
Reddingmaatschappij.
★★
★
In 1864 werd Klaas Duit benoemd tot lichtwachter van het vuurtorentje ten zuiden van Kijkduin,
maar hij bleef schipper van de reddingboot.
Zijn laatste reddingstocht deed hij op 28 november 1873 naar het gestrande Duitse s.s. “König
Wilhelm I”. Er werden 78 passagiers afgehaald, waaronder vrouwen en kinderen. Jarenlang
heeft men getracht het grote, nog nieuwe schip te bergen en meermalen moesten bergers
worden gered bij een plotseling opstekende storm. Zeventien jaar na de stranding verdwenen
de laatste resten van het eens zo trotse schip tenslotte bij hevige ijsgang.
Op 9 april 1874 werd Klaas Duit benoemd tot vuurpijlrichter van het nieuwe vuurpijltoestel van
Huisduinen tegen een vergoeding van ƒ15,- per jaar. In dat jaar werd hij eveneens bevorderd
tot lichtwachter van de grote vuurtoren die op fort Kijkduin stond. Twee jaar later, op 55-jarig
leeftijd, moest hij zijn ontslag aanvragen bij de Reddingmaatschappij. Bij de bouw van een
ijzeren vuurtoren, die de oude stenen moest vervangen, hielp hij vaak een handje. En zo kon
het gebeuren, dat hij van een stelling viel en daarbij twee ribben en zijn rechterheup brak. Hij
herstelde weliswaar, deed opnieuw dienst als lichtwachter, maar het zware reddingswerk kon hij
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niet meer doen. Het hoofdbestuur van de N.Z.H.R.M. overwoog Klaas
Duit wegens langdurige diensten een gratificatie van honderd gulden
ineens, of in termijnen, te geven, maar het is niet bekend of hij die ooit
ontvangen heeft. Wél kreeg hij van Koning Willem III de bronzen
erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.
Langzamerhand begon ook zijn leeftijd een woordje mee te spreken,
en op 1 oktober 1882 kreeg hij eervol ontslag als lichtwachter.
Deze meest gedecoreerde reddingbootschipper van het eerste uur
leefde nog negen jaar rustig in zijn eenvoudig huisje aan de voet van
de vuurtoren en stierf tenslotte op 30 oktober 1891, op éénenzeventig
jarige leeftijd.
Het enige dat nog aan hem en zijn glorieuze daden herinnert is de
Klaas Duifstraat in Den Helder.
Bron: De Blauwe Wimpel
…………………………………………………………………………………………………………….

Vliegen of varen.
Mijn buurman is piloot. Niet in zijn vrije tijd op een Cessna, nee van beroep, op een Boeing.
Als je hem met de vuilniszak naar de container ziet lopen op z’n pantoffels of in de tuin een
plantje dat in de groei achterblijft, hoort toespreken, lijkt hij niet op de man die zo’n monsterlijk
groot glimmend ding het luchtruim in kan sturen.
Wie droomde als jongen er niet van om piloot of brandweerman te worden. Als er maar vaart in
zat en lekker veel geluid gaf.
Op een keer in Faro, stapte ik aan boord van een vliegtuig dat mij na een vakantie in Portugal
terug naar Rotterdam zou brengen. De cockpitdeur stond open en trof het toeval dat mijn
buurman achter de
stuurknuppel zat. Hallo Paul,
dat is toevallig jou als
koetsier te treffen. Nou zeker
Rudolf. Kom straks even
buurten in de cockpit, ik laat
je wel roepen. Ergens boven
de Golf van Biskaye kwam
de purser naar me toe. Op de
“jumpseat” werd ik helemaal
in de gordels vastgestrapt,
zodat, mocht het vliegtuig op
z’n kop vliegen, ik niet uit
mijn stoeltje kon vallen.
Allemachtig, wat een
metertjes en knopjes, maar
allengs nadat alles wordt
uitgelegd, lijkt het minder
ingewikkeld en ga je aan een
boot denken. Er is een panel
voor de aggregaten ten
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behoeve van de stroom aan boord, voor de airco en luchtverversing, drukregulatie, intercom en
wat niet meer maar het is te volgen. Verder: roeren, rolroeren, flappen, gps, radio, vhf, radar,
hoogte, snelheid, horizon. Langzaam dringt het door dat lucht lijkt op water als je er maar hard
genoeg doorheen gaat.
Veel overeenkomsten, karakteristiek en herkenbare handelingen.
Mocht je denken dat de piloten klamme handen van de stress hebben: fout. Ze zitten heel
relaxed want het vliegtuig doet alles zelf op de auto-pilot. Ze zitten er om de vlucht in te stellen.
Af en toe roept een verkeersleider iets over hoogte en de koers welke dan aangepast wordt.
Met de landing mocht ik ook blijven zitten. In deze Ali Ben Bali tijden is het in de cockpit komen
tijdens de vlucht, laat staan de landing meemaken, toch wel ondenkbaar geworden. En daar zit
ik. Ik met mijn vaarbewijs I en II alsmede een marifoonbedieningscertificaat. Dat ik ook een
vrachtwagenrijbewijs heb, telt al geeneens meer mee. Boven de Reeuwijkse Plassen roept er
opeens een stem uit de luidspreker: fivehundred meters, fivehundred meters. Beide piloten
roepen in koor: We are landing, we are in the landing en grijpen snel de stuurknuppel voor hen
met twee handen vast.
Al die tijd vloog dat vliegtuig vanzelf en nu pas doen zij er wat aan. Er stond een flink prakkie
zijwind en je zag steeds de landingsbaan voor je wegdrijven. Er werd fanatiek gecorrigeerd. Het
is net of je bij vliegende eb probeert goed tussen de pieren te sturen, een soort bovenstroomse
koers.
Seventy, sixty, fifty roept die vent in de speaker, waarmee hij de hoogte boven de grond
aangeeft. Na twenty, ten, is er de bons van het raken van de baan en geeft de piloot “een
klappie achteruit”. In plaats van meertouwen leggen ze wat stuwhout bij de wielen en wordt de
checklist afgewerkt.
Bij de bagageband vroeg een medereiziger: “Zat jij soms aan het roer, het was wel een
rumoerige landing”. Ik stak mijn borst zo ver vooruit dat er twee knoopjes van mijn overhemd
afsprongen. Ben je dan trots of niet.
Varende vliegensgroeten van flightcaptain Rudolf Kwisthout
…………………………………………………………………………………………………………….

Blz. 2
Blz. 6
Blz.10
Blz. 14
Blz. 16
Blz. 18
Blz. 23

Oorlogsbodems komen thuis….
De memoires van een ziekenpa, vervolg
Mardet wordt Hr. Ms. Johan de Witt
Onderzeedienst maakt tijdelijk pas op de plaats
Nederlandse Zeehelden…
Colombia, kortstondig vlaggeschip van de KNSM
Jan Slauerhoff’s laatste thuisreis.

Wijzigingen voorbehouden….
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