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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een
dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur
doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen.
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„Combined Operatlons”
Een oud-marineman solliciteerde in een restaurant naar een baantje.
„Wat was je bij de Marine?” vroeg de eigenaar.
„Opticiën en kanonnier, meneer.”
.Is dat niet een eigenaardige combinatie ?”
..Toch niet, meneer, ik haalde de oogen uit de aardappelen en dopte de erwten.”
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teken
privé

Hoe mijn eerste militaire vorming (EMV) in 1971 verliep.
( vervolg ) laatste deel
DE ZEVEN PROVINCIËN
Nadat ik mijn diploma behaald had
op Erfprins werd ik in het voorjaar
van 1973 geplaatst op de kruiser De
Zeven Provincien.
Bij aankomst kreeg ik een stalen
mok, bestek en 2 lakens en werd me
verteld dat ik in slaapverblijf
Groningen mijn slaapplaats moest
zoeken. Vervolgens kon ik gaan
beginnen met inrouleren. Dit
betekent dat je met een brief langs
allerlei instanties (administratieve
dienst, medische dienst, wasserij,
interne dienst enz.) moet gaan om
daar ingeschreven te worden zodat
men weet dat jij aanwezig bent.
Nou, ik heb me het heen en weer gelopen. Had nog nooit een boot van binnen bekeken, en
zo`n kruiser waar in vredestijd zo`n 800 man op werken is een klein dorp op zich.
Na zo`n 2 dagen was ik daar mee klaar en vervolgens kwam ik te werken bij de GW-radar
instalatie. Dar heb ik een week of 2 gelopen en men kwam er al snel achter dat dit niets werd.
Deze apparatuur had ik nog nooit gezien, de beschrijving was in het engels en de korporaal
waar ik onder kwam te staan had niet de capaciteit om mij de zaken goed uit te leggen en om te
begeleiden.
Vervolgens werd ik op dezelfde afdeling maar dan in de GW
centrale te werk gesteld. Hier zwaaide korporaal Piet Gubbels de
scepter en hij zag wel brood in mij.
Een hele aardige kerel die ongelofelijk kon vloeken. Ik ben nooit
meer iemand tegen gekomen die zo vaak kon vloeken. In vrijwel
iedere zin kwam wel iets voor. Nu houd ik daar zelf wel niet zo van,
maar het klikte tussen ons en ik heb dan ook veel van hem geleerd
en hij heeft veel geduld met mij gehad. Hij woonde in Anna Paulona,
had een vrouw en een zoontje. Ik kwam daar regelmatig en bleef
daar ook wel slapen. Op een ochtend trof ik hem huilend aan in de
wasgelegenheid van ons schip. Het bleek dat zijn vrouw er met een
ander van door was gegaan gedurende onze laatste trip.
Als we op zee waren werkten we mits er geen oefening was gewoon
van 0800 tot 1700.
Daarna was je vrij of je moest wacht lopen.
Dat wacht lopen hield voor mij in op een bepaald tijdstip gedurende
4 uren aanwezig zijn in een radar ruimte vanwaar je opgepiept kon
worden als er een storing was.
Bij de marine ken je 6 perioden van 4 uur waarop er werd
wachtgelopen zowel varend als aan de wal liggend t.w.
Voormiddag wacht 08.00 – 12.00
Achtermiddagwacht 12.00 – 16.00
Platvoet wacht
16.00 – 20.00
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Eerste wacht
Hondewacht
Dagwacht

20.00 – 24.00
00.00 – 04.00
04.00 – 08.00

Had je geen wacht dan moest je je maar zien te vermaken. In mijn slaapverblijf Groningen
( 2 J 20 ) sliepen 135 man en er stond 1 tafel met pak em beet 20 stoelen.
De meeste tijd zat je dan ook in de cafetaria. Overdag werd daar gegeten en `s avonds kon je
daar bier zuipen en soms een film kijken.
Ik zat ook veel in de GW centrale, waar we een eigen
muziek instalatie hadden gemaakt en waar het lekker
rustig was. Tevens hadden we voor allerhande vreterij
gezorgd, vooral
soep. Daar zat ik
ook vaak brieven
te schrijven of wat
te knutselen.

Ik heb diverse reizen gemaakt met de Zeven en verscheidene plaatsen aangedaan zoals:
18 mei 1973
7 september 1973
20 oktober 1973
26 oktober 1973
2 november 1973
1 maart 1974
22 maart 1974
30 maart 1974

Trondheim
Lissabon
Heraklion
Barcelona
Toulon
Las Palmas
Cadiz
El Ferol

2 september 1974
13 september 1974
3 oktober 1974
Kopenhagen
1 november 1974
9 november 1974
22 november 1974
14 februari 1975
28 februari 1975

Helsinki
Glasgow

Tunis
Genua
Gibraltar
Casablanca
Brest

In de periode september – oktober 1973 hebben we o.a.geoefend met de terrier raket.
Hierbij moesten we een object dat achter aan een vliegtuig hing uit de lucht proberen te
schieten. Ik meen dat we 3 raketten hebben afgevuurd en 1 er van trof doel. Of dat nou zo`n
geweldige prestatie was weet ik niet, maar ik heb wel herinneringen aan het feest dat daarop
volgde. Er werd veel afgezopen.
De reis naar Helsinki was een officiële trip. Aan boord waren o.a. koningin Juiana en prins
Bernhard die naar Finland op statiebezoek gingen.
In Helsinki aangekomen werd de boot feestelijk versierd en werden er diverse dagtochten voor
het personeel georganiseerd.
Op 10 maart 1975 heb ik examen gedaan om toegelaten te mogen worden tot de
korporaalsopleiding. Hiervoor slaagde ik.
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Daar aan voorafgaand moest ik aan boord van de Zeven een praktijktest afleggen.
Nu trof ik het niet. De sergeant die mij op Erfprins had laten zakken werkte nu op de Zeven als
majoor en moest mijn examen afnemen.
Ik kreeg het een of ander ontvangstapparaat voor mijn neus gedrukt waar een fout in zat.
Vervolgens moest ik vertellen hoe dit apparaat werkte en waar de fout zat. Dit wist ik natuurlijk
niet, want de afgelopen jaren had k alleen maar in die G.W. instalatie gewerkt. Dus ik was
gezakt volgens deze majoor.
Piet Gubbels, de korporaal waar ik onder werkte, kreeg hier lucht van en heeft een stampij
lopen trappen waar de honden geen brood van lustten. Wat hij precies gezegd heeft weet ik niet
maar hij heeft de majoor wel aangeboden om eens in de G.W. instalatie een kijkje te komen
nemen en om daar zelf eens een fout op te sporen. Daar had de majoor geen oren naar want
deze was daar nog nooit geweest. Nou had Piet gezegd, als jij dat niet wil dan moet jij van der
Werff laten slagen, want hij weet daar wel veel van en zo niet dan maak ik er werk van.
En zo slaagde ik voor mijn praktijk examen.
Half maart ben ik naar Hilversum gegaan om daar de korporaalsopleiding te volgen en in juni
was ik weer terug, maar nu als korporaal.
Piet Gubbels was inmiddels al met ontslag gegaan en ik nam zijn baan in de G.W. centrale
over.

Op 17 oktober 1975 werd de Zeven Provinciën uit dienst gesteld. Ik heb er nog op gezeten tot
16 augustus 1976. Toen werd ik overgeplaatst naar de Mercuur
Op 16 augustus 1976 werd ik geplaatst op de Mercuur, althans dat was de bedoeling.
Ik had nl. gehoord dat de Mercuur op die dag om 09.00 voor een paar weken zou vertrekken en
daar had ik weinig zin in.
Nu kent de marine 2 reistijden, nl. ERG= Eerste Reis Gelegenheid. Je moet dan het allereerste
middel van vervoer uit je woonplaats gebruiken om zo voor 09.00 op de plaats van bestemming
aan te komen en red je dat niet dan bestaat de mogelijkheid om de nacht op de kazerne door te
brengen. Deze manier van vervoer moest wel op je reispapieren vermeld staan.
Was dit niet het geval, dan mocht je per EG=Eerste Gelegenheid na 08.00 uit je woonplaats
vertrekken.
Nu wist ik wel van het vertrek va de Mercuur, maar men was vergeten mij de officiéle
reispapieren mee te geven.
Het gevolg was dat ik om 10.15 bij de poort van onderzeedienst, waar de Mercuur gelegen was,
zeer verbaasd vroeg waar de Mercuur was. De dienstdoende sergeant wist van niets, dus zei ik
hem dat ik eerst even naar de Zeven ging om koffie te drinken waarna ik wel weer terug zou
komen .
Om 11.30 was ik er weer en werd direkt doorverwezen naar een zeer boze officier van dienst
welke mij uitkafferde en vroeg waarom ik niet eerder was gekomen. De Mercuur was weg met
een korporaal aan boord welke op de kazerne werkte in de radio monteurs werkplaats. Ik deed
net of ik van niets wist en hield me van de domme.
Uiteindelijk zei hij dat ik dan maar moest beginnen met inrouleren en dan de plaats van de
korporaal van de werkplaats maar moest innemen.
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Trouwens, deze officier bleek achteraf mijn baas te
wezen en ik heb nog diverse keren met hem te doen
gehad. We zaten niet altijd op dezelfde golflengte,
maar toen ik de dienst verliet kreeg ik wel een hand
van hem en wenste hij mij veel succes. Ik heb hem
later nog eens een brief geschreven met mijn
bevindingen op `s Heeren Loo.
En zo heb ik een week of wat op onderzeedienst
rondgescharreld.
In de werkplaats werden over het algemeen prive
zaken zoals radio`s gerepareerd. Een leuk werkje
waar ik veel van heb opgestoken.
Verder was het mijn taak als korporaal het
controleren en op peil houden van de inventaris.
Nou,hier was nog wel het een en ander mee mis .
Een groot deel van het gereedschap was niet
compleet en daar ben ik geruime tijd mee zoet
geweest. Ik heb toen ook geleerd wat het
spreekwoord “ van het kastje naar de muur sturen in
de praktijk betekent”.
Als ik bv. een nieuwe schroevendraaier moest hebben omdat dit type niet meer aanwezig was,
pakte ik een goed exemplaar, brak deze doormidden en ging vervolgens met 1 helft naar het
magazijn. Daar kreeg ik een formulier dat ik in moest vullen en vervolgens moest ik bij een
aantal mensen een handtekening halen alvorens ik een nieuwe schroevendraaier kreeg.
Daar was je zo een halve dag zoet mee. Een week later ging ik dan met de andere helft van de
schroevendraaier maar het magazijn en dan begon het hele gedoe weer van voren af aan.
Uiteindelijk kreeg ik zo mijn gereedschap weer op orde.
Ik heb ook diverse keren in het wachthok bij de poort gezeten en ook hier kreeg ik het met een
officier aan de stok.
Op een avond regende het zo erg dat de honden er geen brood van lusten. Met bakken kwam
het uit de hemel.
.
Nu zat ik samen met een ondergeschikte in
het wachthok en het was de bedoeling dat
als er iemand de poort binnen wilde, de
ondergeschikte naar buiten moest om de
poort open te doen en om de pas te
controleren.
Ik zei tegen die gast dat hij maar gewoon de
poort open moest gooien en dan zwaaiden
wij wel als er iemand aan kwam dat deze
door mocht .
Dit ging een hele tijd goed totdat er iemand
voor de poort stopte die persé wilde dat mijn
ondergeschikte naar de poort kwam om zijn
pas te controleren. Dat weigerde ik en hij blokkeerde vervolgens met zijn auto de poort zodat er
niemand meer in kon.
Op een gegeven moment stonden er wel zo`n 10 auto`s die er niet door konden en die
toeterden natuurlijk om mijn aandacht te trekken. De officier van de wacht hoorde dat getoeter
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kwam polshoogte nemen en vroeg mij wat er aan de hand was. Ik legde hem uit dat het
hondeweer was en dat ik het vertikte om naar buiten te gaan dan wel om mijn ondergeschikte
naar buiten te sturen. De man was natuurlijk verre van blij met mij en droeg mijn ondergeschikte
op om alsnog naar buiten te gaan waarna hij een rapport schreef. De volgende dag mocht ik bij
de commandant komen en kreeg ik een berisping.
Als korporaal sliep ik op een apart kamertje in het
manschappengebouw.De manschappen sliepen op
1 hele grote zaal met wel 50 man of meer. Het was
een oud gebouw met weinig comfort. Als je moest
douchen dan kon dat in een gebouw ertegenover.
Daar was een grote ruimte met zo`n 15
douchekoppen. Hokjes waren er niet. Het warm
water kwam uit een boiler en ik heb het regelmatig
getroffen dat de boiler leeg was en dat je je met
steenkoud water moest douchen.
Het onderhoud van deze gebouwen was in handen
van een oude militair werkman. Hoe hij precies
heette weet ik niet meer, maar zijn bijnaam was
Pietje Stront. De man had nogal een kort lontje en
werd regelmatig gepest. Men liet dan b.v. omroepen dat
er telefoon voor hem was en als hij dan opnam had hij de
weersverwachting aan de lijn. Hij ging dan helemaal uit
zijn dak en die gasten die hem dat flikten maar lachen
natuurlijk.
Veel van de onderzeebootjongens hadden een motor en
als men dan aan de tap zat werden er natuurlijk sterke
verhalen verteld en weddenschappen afgesloten wie het
snelst over de afsluitdijk kon rijden. En hoe meer er
gezopen werd hoe harden er gereden werd.
Al met al een leuke plaatsing.
DE MERCUUR
Na een week of 6 was het dan eindelijk zover, de Mercuur
was gearriveerd en hiermee begon mijn laatste plaatsing.
De Mercuur was een houten mijnenveger (de laatste die
de Marine nog rijk was), welke was omgebouwd om
torpedo`s te laden, af te regelen en vervolgens af te
geven
aan de
onderzeeër waarmee geoefend werd. Vanaf
een onderzeeër werd zo`n torpedo dan
afgeschoten met uiteraard een dummy kop.
De torpedo moest dan een bepaald traject
doorlopen alvorens weer boven water te
komen. Hij zond dan een bepaald signaal uit
wat door de Mercuur werd ontvangen
waarna de torpedo binnenboord werd
gehaald om opnieuw afgesteld te worden.
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Daarna begon het hele verhaal weer van voren af aan.
Ik was als radio radarmonteur belast met het onderhoud en reparatie van de radar en
ontvangapparatuur. Dit lukte allemaal nog wel, maar ik werd ook geroepen als de telex
apparatuur kapot was en dit gebeurde nogal eens. Hier had ik in zijn geheel geen kaas van
gegeten. Als het dan weer eens zo ver was deed ik zo`n lade open, keek er zeer
geïnteresseerd in schoof het ding met een rotklap dicht en gaf daarna nog een schop tegen de
kast. Als er dan nog geen resultaat was zei ik dat ik het niet wist.
Er ging dan een bericht uit naar de dichtstbijzijnde onderzeeër waarna er een collega kwam,
meestal dezelfde sergeant, die het spulletje kwam repareren. Naarmate het jaar vorderde werd
onze relatie er niet beter op maar daar had hij meer last van dan ik.
Als de Mercuur zo`n periode van 6 weken weg was deden we in het weekend meestal een
haven ergens in Engeland aan. Er ging dan van te voren een bericht uit naar de burgemeester
van de betreffende plaats dat wij per dan en dan aan kwamen en dat er een feest werd
gegeven en of er vrouwen waren die daar in geïnteresseerd waren. Nou, die waren er zat want
de Mercuur was erg bekend en misschien wel berucht. De 3 torpedomakers waar ik veel mee
op trok hadden in Engeland in ieder geval een vast vriendinnetje en ze wipten er vrolijk op los.
Het stikte van de foto`s in ons verblijf van Engelse vrouwen, maar zo gauw Den Helder weer in
zicht kwam, werd alles zorgvuldig opgeborgen en waren het weer brave huisvaders.
Als radio radarmonteur was je ook tapbaas, disjocky en manusje van alles. Als er weer zo`n
feest was moest ik de hele boot versieren en zorgen dat er overal muziek was en `s avonds
voor de drank zorgen. Ik heb ongelofelijk veel schik gehad op dat bootje.
We hebben ook eens een weekend voor anker gelegen bij een soort strand. Daar werd een
barbecue gehouden. Na afloop waren alleen diegenen die aan boord waren gebleven voor de
wacht nog nuchter, de rest was stront en stront lazerus. Tevens bleek dat er een paar
bemanningsleden misten. Die waren met hun zatte kop verder het land op gegaan en niet weer
terug gekomen. Mens wat een zooitje maar wel veel lol.
Het was er ook echt vrij. Zo gauw de Mercuur buitengaats was mocht je alle kleren dragen die
je maar wilde, dus ook gewoon burgertenu. Dat heb ik nooit ergens anders meegemaakt.
Ook heb ik nog eens geprobeerd wat drank te smokkelen. Bij een eerste controle van de
marechaussee werd er niets gevonden dus iedereen tevreden naar huis, maar in de
daaropvolgend weekend kwamen ze terug en kamden de hele boot uit.
Normaal gesproken kwam de gewone marechaussee aan boord, maar nu kwam de zwarte
brigade welke bestond uit ex marine mensen en zij wisten alle trucjes wel. Bij terugkomst was
het dan ook een zooitje aan boord. Mijn complete magazijn was overhoop gehaald en diverse
schotten waarachter ik drank had verborgen
waren weggebroken. De volgende dag moet ik bij
de commandant komen om mijn verhaal te doen
en om een papier te ondertekenen waarin stond
wat men had gevonden en wat de boete was.
Verder kreeg ik niet op mijn donder van hem, want
hij was zelf ook gesnapt.
Als we in Den Helder lagen was het mijn taak om
alle apparatuur waar ik verantwoordelijk voor was
te onderhouden.Nu wist ik uit ervaring dat je niet
te veel in die oude apparatuur moest rommelen,
want vaak kwamen er dan meer storingen van
dan als je het maar zo liet. Dus ik tekende trouw
op allerhande kaarten af dat ik onderhoud had
gepleegd, maar deed er niets aan. Ik hielp lieven
de matrozen met verven e.d. Op een dag werd ik
door een officier van de wal gesnapt. Het was
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dezelfde man waarmee ik ook op de onderzeedienstkazerne van doen had gehad. Hij was niet
blij met mij en ik kreeg wel het een en ander te horen. Ik knikte ja maar deed nee. In het vervolg
kreeg ik van de jongens een seintje als hij er weer eens aan kwam.
Op mijn laatste vaardag hebben een paar jongens me vast gebonden en me een of ander vies
drankje als afscheid op laten drinken.
Daarna was het zaak mijn opvolger goed in te werken nog wat rond te lummelen en op de
laatste dag uitrouleren.
Op 16 augustus 1977 kwam er een eind aan mijn avontuurlijk bestaan bij de marine . Ik had
dacht ik nog 2 weken vakantie waarna ik op `s Heeren Loo aan de gang ben gegaan.
Epiloog
In eerste instantie had ik voor 8 jaar getekend bij de Marine. Na ongeveer 4 jaar, ik zat toen op
de Zeven Provinciën, werd dit onder invloed van de vakbond terug gedraaid naar 6 jaar.
Rond diezelfde tijd was ik tot de conclusie gekomen dat de Marine niet mijn toekomst zou
worden. Mijn aanvaring met meerderen en mijn eigenzinnigheid waren niet bevorderlijk voor
mijn carrière.

Op de Zeven Provinciën moest ik eens bij mijn bevelvoerend officier komen. Hij vertelde mij dat
in mijn conduitestaat stond dat ik nogal eigenwijs was. Hij was bereid om dit te verwijderen mits
ik mij wat meer aan de regels hield.
Ik heb hem toen verteld dat ik trots was op deze aantekening en dat hij hem wat mij betreft
mocht laten staan. Via mijn zus, die in Doorn op Bartimeushage werkte, ben ik in aanraking
gekomen met de toen nog hetende zwakzinnigenzorg.
In het daarop volgend jaar heb ik mijn ouders gevraagd of ze advertenties wilden bewaren
waarin mensen voor deze tak van zorg werden gevraagd.
Op een gegeven moment heb ik ze gesorteerd en de advertentie van ’s Heeren Loo Lozenoord
te Ermelo sprong er uit.
Daar heb ik vervolgens naar toe geschreven en daar ben ik ook aangenomen.
Ik heb nooit een dag spijt gehad van deze stap gehad, maar ik heb ook nooit spijt van mijn tijd
bij de Marine gehad.
Ik heb er veel geleerd en het heeft me gemaakt tot wat ik nu ben en waar ik voor sta.
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Het is een geweldige tijd geweest. Natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat ik heb lopen
balen als een stier, maar terugkijkend overheerst het positieve.
Ik ben er trots op dat ik bij de Marine heb gediend en zou het zo weer overdoen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Engeland 1944
Hr. Ms. Mijnenvegers
Uit het scheepsjournaal: ,,Liggen ten anker als voren” . ..
In het pikdonker ligt ergens in de Noordzee een mijnenveger ten
anker. Op de brug, in de lij van het stuurhuis, staat een in
duffelsche jas gekleede matroos op uitkijk. Een koude wind,
afgewisseld met sneeuwvlagen, blaast en warrelt op het schip
neer.
Af en toe zijn donkere silhouetten van andere mijnenvegers
zichtbaar
De matroos op uitkijk is een Scheveninger, visscher van beroep.
In zijn binnenzak draagt hij een Roode Kruisbriefje met de foto van zijn vrouw en dochter er op,
’t is het laatste bericht dat hij, nu twee en half jaar geleden, ontvangen heeft. Hij denkt aan zijn
volgende verlof, zou hij weer naar het marinehotel in Blackpool gaan of naar die menschen, die
hem in den trein zoo vriendelijk hadden uitgenoodigd ?
’t Zou wel eens rustig wezen, verlof tusschen een paar christelijke luidjes door te brengen.
Zijn oogen speuren door de duisternis. Als één van die kleine onderzeebootjes ze hier eens
vond liggen, dan hoefde hij zich over zijn verlof geen zorgen meer te maken.
Van vooruit klinkt een stem: „Arie, waarschuw Dirk es effe dat hij bij de oerlikon komt aflossen,
dan Kan ik een bakkie doen”.
In het Oosten stijgt een V 2 op.
Uit het scheepsjournaal: „21.30 Airraid warning red”.
In het verblijf van de bemanning is het roezemoezig. De radio staat op de „Forces”; de kachel
brandt volle kracht. Om een tafel in den hoek zitten een paalman te miezemauzen.
Voor een buitenstaander valt voor- en achterkant der kaarten niet te onderscheiden. Uit vier
monden hangt een strootje dat tegen den climax van ieder spelletje met versnelde beweging
van links naar rechts gemalen wordt. De wacht, die om twaalf uur opkomt, ligt hier en daar
verspreid op banken te slapen. Een jeugdige stoker van 19 jaar schrijft een brief aan een firma,
over: „Hoe kan ik in 14 dagen 1 inch groeien?”
Een stem met metalen klank klinkt onverwachts door de radio „Attentie, airraid warning red”.
Even is het doodstil, dan: „’n vliegende bom, ik hoor hem al”. Kaarten worden neergelegd,
helmen opgezet, iedereen vliegt naar dek. In de verte is aan den wal afweergeschut in actie,
opeenvolgende springpunten prikken rond een zich bewegend sterretje. Uit zee komt een bom
laag op het schip aandonderen; de kanonnier zijn handen jeuken, wat een kans. Jammer dat
die fighter er achter zit, nu mag hij niet schieten. Hij kan de hitte van den uitlaat bijna in zijn
gezicht voelen.
Na eenigen tijd beginnen alle sterretjes, werkelijk sterretjes te blijken en het schouwspel over
zijnde, gaat ieder weer naar beneden. Kaarten worden opgepakt. „Jouw beurt Arend,
schoppenboer zit er nog in”.
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Uit het scheepsjournaal: „Nemen Schnellboot-actie waar in ’t ON O” ..
In de longroom zit de commandant aan tafel patience te spelen; de oudste officier schrijft een
brief aan zijn verloofde, een Amerikaansche verpleegster in Italië.
Er heerscht iets zeer huiselijks in deze hut, de bontgekleurde gordijntjes, het electrische
kacheltje, de pantoffels na de zeelaarzen en dan te weten hoe koud het buiten is. Het is een
oogenblik van verdiende rust voor beiden, als zij zich ’s avonds na den dagelijkschen mijnenveegtocht in hun longroom kunnen terugtrekken.
„Dit is al het derde spel dat uitkomt”, mompelt de commandant, de roode 6 onder de zwarte 7
schuivend, „maar na dit spel ga ik naar kooi, want morgen hebben we een lang traject voor den
boeg”.
„Ja, ik ga met u mee”, antwoordt de toekomstige man en vader, zijn brief dichtplakkend.
Door de spreekbuis van de brug klinkt de stem van den uitkijk: „Commandant, er wordt zwaar
geschoten aan bakboord, ze schieten lichtkogels boven ons af.”
„All right, maak alarm, ik kom boven”.
Electrische schellen klinken luid door het schip.
Uit het scheepsjournaal: „Krijgen veegopdracht van den wal. 2300 Anker op”.
In de radiohut klinken tal van morse-geluiden. Voor het toestel zit de telegrafist, een Ambonees,
achteloos met een potlood op een blocnote figuurtjes te teekenen. Aan de wanden hangen
platen van achteroverleunende, in haar schaduwspel verdiepte, dames. Plots schiet zijn hand
uit, hij draait aan een knop en een schril geluid tusschen de anderen door, wordt hoorbaar. Hij
luistert gespannen, trekt een weerstand over, de zender begint te zoemen en in razend tempo
seint hij reçu. Het schorre geluid komt terug en letter voor letter schrijft hij het bericht op. Terwijl
het geluid van kanons en mitrailleurs snel nadert, het schip door de lichtkogels in het daglicht
staat en de vijandelijke Schnellbooten met 40 mijl naderbij snellen, slaat de telegrafist boeken
met cijfertjes op en begint onverstoorbaar het telegram in klare taal uit te cijferen. Woord voor
woord komt op papier: „Aan Katwijk — Urgent — anker lichten — onmiddellijk area A afzoeken
— na dag worden voor het convooi uitvegen.”
Hij overhandigt het bericht aan zijn commandant, die in het stuurhuis staat te wachten. „Dank je
wel, Longobadja, dat heb je vlug gedaan. Waarscnuw den oudsten officier dat we anker op
gaan.”
Uit het scheepsjournaal: „03.00 Tuig uit. Vegen magnetisch acoustisch in informatie” .
Op de bovenbrug staat de commandant in jekker en dassen gehuld, door zijn kijker te turen.
Het sneeuwen heeft opgehouden. Als een zwarte kolom schuift het schip door den nacht.
Alleen op den bak is de silhouet van den richter van de vooroerlikons zichtbaar en achteruit het
schuim van de aansnellende volgbooten, de overige mijnenvegers der divisie.
In het stuurhuis, dat naar buiten geblindeerd is, brandt helder licht. Over de kaartentafel
gebogen staat de oudste officier te schrijven, hij noteert de richting en sterkte van den stroom
voor de komende uren in het kladjournaal. Achter hem staat de roerganger onbeweeglijk op het
kompas te turen.
De stem van den commandant klinkt door de spreekbuis: „1 Roode flash is in de 15 zichtbaar in
peiling Noord 80 Oost. Wilt u even afzetten en kijken wat de afstand is, mijnheer van Dam?”
„Over vijf minuten zijn we op anderhalve mijl afstand, commandant”, klinkt de stem van den
oudsten officier.
„Aye, aye”, waarschuwt de bootsman, „Klaar maken om uit te zetten”.
„Seiner, doorgeven naar achteren: „Q-formatie innemen.”
Op de brug begint een flauw paars lichtje te knippen.
„180 Omwentelingen”, klinkt hetweer. Het schip loopt met langzame vaart verder.
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Aan weerszijden van den leidenden veger scheren de volgschepen ieder een kant uit en nemen
hun positie in op 500 meter afstand dwars.
Zij moeten zorgen hun tuig uit te hebben, voordat het verdachte gebied bereikt is. Twee roode
schitterlichtjes worden om beurten zichtbaar.
„Contrasein overal, commandant”, praait de seiner, gelijk reageerend.
„All right, switch on”, beveelt de commandant.
Een zwaar gebrom wordt in het schip hoorbaar. 10 Meter onder het schip hangende, plant de
zware acoustische hamer zijn trillingen voort over den zeebodem, om de luisterende mijnen
voor hem tot detonatie te brengen.
Uit de ingewanden van het schip klinken harde knallen, de groote electrische brekers, die in en
uit slaande, hun ampères achter het schip in een magnetisch veld ontladen.
De monteur is op de brug gekomen en draait in het donker aan eenige knoppen om het
gedreun van den hamer op de juiste frequentie te brengen.
„Alles staat bij en is in orde, commandant”, praait hij naar boven en verdwijnt dan naar beneden
om in de machinekamer de generatoren op volle toeren te brengen.
Drie schepen vervolgen vegende hun weg door den Decembernacht.
Uit het scheepsjournaal: „Explodeeren mijn te 03.30”.
In de machinekamer hangt een benauwde olielucht. Alle uitgangen en kappen zijn hermetisch
gesloten om te beletten, dat er licht naar buiten uitstraalt. Hoofdvoortstuwingsmotor,
dienstpomp, scheepsdynamo en generatoren staan met hun duizenden omwentelingen per
minuut op hun fundaties te trillen. In dit oorverdovende geraas slaan electrische brekers met
klappen als kanonschoten in en uit.
Achter het wiel van den manoeuvreerstand staat de korporaal-machinist van de wacht. Hij heeft
de verantwoording en het toezicht over dit tierende en draaiende machinecomplex. Van tijd tot
tijd loopt hij tusschen de motoren door, om met een oliespuit hier of daar een draaiend metaal
of klep van smering te voorzien.
De klok wijst half vier. De olielucht en het geraas doen hem naar zijn kooi verlangen. Nog dertig
minuten en zijn wacht is om.
Denngg, Denngg. Een keiharde dreun slaat tegen het schip.
„Een mijn, daar gaat een mijn”, roept hij, geschrokken, tegen zichzelf.
Hij begrijpt nu waarom zij midden in den nacht op anker gegaan zijn. De moffen, die straks aan
het schieten waren, hebben dus hier een lading mijnen uitgeworpen. Hij beseft, dat er weldra
meer dreunen zullen komen. Hij beseft ook, dat er op dit oogenblik, eenige meters onder hem
misschien, een microfoontje naar hem ligt te luisteren of een magneetnaaldje in beweging wordt
gebracht.
De hondewacht draait verder.
Uit het scheepsjounaal: „09.00 Komen ten anker wegens mistig weder”.
In de kombuis staat de kok van 6 uur af het deeg te kneden. Met rozijnen, want het is Zondag.
Vrij van wacht zijnde, trekt hij zich van het gebeuren aan boord weinig aan.
Van het anker opgaan heeft hij zelfs niets gemerkt; wel is hij dien nacht vier maal wakker
geschrokken door den dreun, die een detoneerende mijn heeft veroorzaakt. Zoolang de
kombuis schoon is en de hap op tijd op tafel komt, kan niemand hem wat maken, redeneert hij.
Er staat een tamelijke deining en met slingerlatten moet hij de rijst voor den middag op het
fornuis houden.
Een mistvlaag waait de kombuis in en stoort den kok in zijn bakkerswerk. Hij steekt z’n hoofd
over het halve deurtje naar buiten.
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„Alsjeblieft. . . potdik. Nou, dan is het met het vegen gedaan en moeten we den spijker er maar
in gooien”.De luchtfluit loeit, het schip schudt, de ankerketting ratelt uit en even later klinkt het
geklingel van een bel. De kok had gelijk.
In een witten mist gehuld, heeft het schip zich uit het lawaai en geraas der wereld
teruggetrokken. Het vredig geklots van golfjes tegen de huid is al wat overblijft.
Uit het journaal van den ..Director of minesweeping”.
„In den nacht van 4 op 5 December drongen Duitsche Schnellbooten door tot onze
verbindingswegen. Het doel van mijnen te leggen werd vermoed. Nederlandsche mijnenvegers
werden terstond uitgestuurd en namen denzelfden nacht vier grondmijnen voor hun rekening.
Het convooi werd den volgenden ochtend doorgestuurd en passeerde zonder verliezen”.
Ltz. II Gallandat Huët, a.b. Hr. Ms. „Voorne”.
203de Flottielje mijnenvegers Roode Zee, November 1945.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Inleiding….Oorlogsschepen
encyclopedie
Met de Slag bij Waterloo in 1815 kwam er een
eind aan de Napoleontische Oorlogen en brak
een periode van vrede aan voor Europa en het
merendeel van de ‘westerse wereld'. Een
erfenis van de oorlog was de volledige Britse
heerschappij op zee, want sinds het begin van
de Franse Revolutionaire Oorlogen had de
Royal Navy na 1789 een immense omvang
gekregen, en nog meer macht door zijn
uitstekende schepen en de enorme ervaring
van officieren en manschappen. De Royal Navy
werd in de nasleep van de Napoleontische
Oorlogen enorm ingeperkt, maar nog altijd kon
geen ander Europees land, of zelfs twee
Europese landen samen, zich meten met de immense ervaring van de Royal Navy en haar
vermogen zich te handhaven in alle uithoeken van de wereld.
Een direct gevolg van de vrede en Britse opperheerschappij op zee was de enorme groei van
de Britse handel met het buitenland, die aan belang had gewonnen tijdens de Napoleontische
Oorlogen en nu uitbloeide tot een sector die grondstoffen importeerde en afgewerkte goederen
exporteerde naar een steeds grotere markt. Met de voeten stevig op deze economische grond,
werd Groot-Brittannië de machtigste natie ter wereld.
Na het veiligstellen van de positie van de Royal Navy, bestond er bij de Britse marine weinig
behoefte aan vernieuwingen die de balans konden verstoren. De Royal Navy stelde zich
daarom tevreden met het behoud van haar vooraanstaande positie door gebruikmaking van
strategieën, tactieken en zelfs schepen die in 1815 de nederlaag van Napoleon hadden
bewerkstelligd. Dit betekende een vloot met houten schepen, bewapend met grote aantallen
boordkanons, zelfs al betekende dit een veelkoppige bemanning. Veel matrozen zwaaiden af
en zochten werk bij de koopvaardijvloot, maar de eigenaren van handelsschepen wilden de
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kosten van de bouw en het in de vaart houden van hun schepen verminderen, en zodoende
streefden ze naar nieuwe technologieën en een steeds kleinere bemanning.
Rond 1840 bereikte hout als
hoofdmateriaal voor scheepsbouw een
limiet, zowel qua vermogen als kwaliteit
van de beschikbare hoeveelheden,
omdat eigenaren steeds grotere
vaartuigen met een steeds kleinere
bemanning wilden. Maar met dank aan
de Industriële Revolutie was er al een
nieuw bouwmateriaal voor grote
schepen en, in toenemende mate, hun
stoommachines verschenen: ijzer.
IJzer kwam als gietijzer en
puddelsmeedijzer in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar.
Met puddelijzer konden de scheepsbouwers rompen ontwerpen die veel langer en breder
waren, maar toch sterk en hard, in de geruststellende wetenschap dat de bouw van zulke
rompen almaar wetenschappelijker werd. Het beperkt aantal werven dat begon met de bouw
van ijzeren rompen behield aanvankelijk hun traditionele werkmethoden voor de bouw van
houten rompen, waarbij ze de onderdelen en componenten van zo’n romp alleen probeerden te
reproduceren in puddelsmeed- of gietijzer. Dit veranderde door de nieuwe ideeën van de
klassieke ingenieur Isambard Kingdom Brunei. In 1843 legde Brunels tweede stoomschip, de
Great Britain, 's werelds eerste ijzeren oceaanschip met schroefaandrijving en 3270 ton waterverplaatsing, de nadruk op sterk verbeterde scheepsbouwtechnieken. Brunels innovaties
omvatten ijzeren stringers in het liggerprofiel over de volle lengte van het vaartuig om de
overlangse sterkte te waarborgen, een binnen- en buitenkiel in een cellulaire combinatie voor
meer stevigheid, schotten om het schip in een aantal waterdichte secties op te delen, en een
enorme versterking door de hele romp. Er waren veel sceptici, maar de overduidelijke
voordelen van Brunels concepten - grote stevigheid, groot laadvermogen en een uitgebreide
waterdichte compartimentering - spoorden scheepswerven aan niet zozeer het hele concept te
kopiëren alswel een soort hybride constructie te proberen. Zo werd ijzer toegepast voor de
spanten, langsscheepse stringers, bodemplaten, tegenkiel en dwarsverbanden, met behoud
van houten beplanking voor de bodem, bovenzijden en dekken.
Rond die tijd ontstond er een procédé dat het veel
goedkoper maakte ijzer om te vormen in staal, en dit
materiaal, met een hogere stevigheid-gewlchtsverhouding
en verbeterde treksterkte, veranderde opnieuw het
kostenplaatje van de scheepsbouw. De eigenschappen
van staal maakten het mogelijk een romp te bouwen met
zo’n driekwart van het materiaal dat nodig zou zijn
geweest voor een ijzeren romp. Die aanzienlijke
gewichtsbesparing bood het voordeel van een lagere steenkoolconsumptie voor een bepaalde
snelheid, of een iets hogere snelheid met de beschikbare machinekracht. Maar de andere zijde
van de staalmedaille was het feit dat zachtstaal veel sneller roestte dan puddelijzer; dit kon
worden tegengegaan door alle zachtstalen oppervlakken te bedekken met een verf op basis
van rood lood, en die tijdens de levensduur van het betreffende schip zo vaak mogelijk af te
krabben en opnieuw aan te brengen.
Even belangrijk als de toepassing van ijzer voor de bouw van grotere en sterkere rompen, was
de gestage ontwikkeling van stoommachines, die eerst werden gezien als aanvulling op de
zeilen (die ook geleidelijk verbeterden in termen van rondhout, scheepstuig en ontwerp) als de
wind ging liggen of uit de verkeerde hoek waaide, maar later de taak van hoofdaandrijving
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overnamen en zeilen van ondergeschikt belang maakten, zodat men kon overgaan op nog
kleinere bemanningen. In de periode 1820-1850, toen stoomkracht sterk op de voorgrond
begon te treden, waren stoommachines bijzonder verspillend, want het waren
lagedrukinstallaties met een groot gewicht maar slechts beperkt vermogen. Er werd tijdens die
periode vooruitgang geboekt, waarbij de gemiddelde keteldruk toenam van 0,14 kg/cm2 naar
1,41 kg/cm2, maar pas na het midden van de achttiende eeuw domineerde stoomkracht
volkomen toen nieuwe compoundstoommachines, werkend met 4,22 kg/cm2, niet alleen
krachtiger maar ook veel zuiniger bleken te zijn. De compoundmachine werd vanaf 1870 weer
verdrongen door de triple-expansiemachine, met stoom van 8,44 kg/cm2 in drie mechanische
processen voordat de gebruikte stoom werd afgevoerd naar een warmtewisselaar, alvorens in
watervorm terug te keren naar de ketel.
Het type stoommachine dat het einde betekende voor het tijdperk van zeilschepen, was de
zuigerstoom-machine, waarin een zuiger voor- en achterwaarts in een cilinder beweegt, waarbij
die beweging wordt overgebracht en omgezet in rotatie door een zuigerstang op een aandrijfas.
Omdat deze stoommachines een schroefas moesten aandrijven, werden ze overwegend
geïnstalleerd met hun zuigers in verticale cilinders; een horizontale cilinder kwam veel minder
voor. De eerste
belangrijke ontwikkeling
voor de
zuigerstoommachine met
één cilinder was de
compoundmachine waarin
de stoom, na het verlaten
van de eerste cilinder, een
tweede cilinder met
grotere diameter en lagere
druk passeerde, alvorens
afgevoerd te worden naar
een warmtewisselaar om
af te koelen en zo terug te
keren naar de toestand
van voedingswater. Door
dit ‘hergebruik' van de
stoom kon de machine
meer kracht opwekken met een vaste hoeveelheid stoom, en dit vergrootte de efficiëntie van de
stoommachine.
Al was het concept van de compoundstoommachine al in 1781 gepatenteerd, dit type machine
werd pas vanaf 1860, met de komst van ketels die onder hogere druk werkten, praktisch
uitvoerbaar voor de scheepvaart.
In het volgende decennium bereikte de ontwikkeling van de zuigerstoom-machine voor
scheepsdoeleinden een hoogtepunt met de introductie van de triple-expansiemachine. Die
voegde een derde cilinder toe aan de tweecilinder-compoundmachine. De nieuwe tussendrukcilinder overbrugde het gat tussen de hoge- en lagedrukcilinders, zodat de stoom drie in
plaats van twee keer kon worden benut alvorens naar de warmtewisselaar te worden
afgevoerd. De installatie zette drie zuigers aan dezelfde krukas in beweging en bracht zo met
een vaste hoeveelheid stoom nog meer kracht over aan de krukas. De triple-expansiemachine
werd technisch mogelijk door verbeteringen in het ontwerp en de constructie van ketels voor
een hogere stoomdruk. Het is vermeldenswaardig dat, kort vóór de introductie van de
stoomturbine als scheepsaandrijving, het laatste stadium in de ontwikkeling van de
zuigerstoommachine werd getypeerd door de quadrupleexpansiemachine met vier cilinders.
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Zulke machines waren betrekkelijk zeldzaam; hun voornaamste toepassing was in vier grote
Duitse lijnschepen die van 1897 tot 1902 werden gebouwd. Een hybridemachine met zuigers en
een turbine, die ook gebruikmaakte van viercilindervermogen dat werd geleverd door
hogedrukketels, was gebaseerd op een driecilinder- zuigermachine van waaruit de stoom werd
afgevoerd naar een lagedrukturbine die de laatste kracht uit de stoom haalde.
De rotatie van een krukas kan op zich geen schip door het water stuwen. De uitvinding en
geleidelijke perfectionering van de zuigerstoommachine hadden alleen nut in combinatie met
een systeem om de kracht over te brengen op een aandrijfmechanisme.
Het eerste van die mechanismen was het scheprad dat, in primitieve vorm door mens of dier
aangedreven, al heel vroeg bekend was bij de oude Chinezen en Egyptenaren. Met de
ontwikkeling van de stoommachine in de tweede helft van de achttiende eeuw, werd
voortstuwing met door machines aangedreven schepraderen in een aantal vormen
geïntroduceerd. Allereerst tussen twee rompen of in de romp, zoals bij, respectievelijk, de boot
van Patrick Miller uit 1788 en William Symingtons Charlotte Dundas uit 1802. Maar de eerste
echte standaardaandrijving met schepraderen bestond uit twee raderen dwarsscheeps op een
gewone as die werd aangedreven door de stoommachine. De eerste voorbeelden van de
schepradaandrijving hadden zes of meerdere schoepen, en in sommige gevallen konden deze
raderen uit elkaar worden gehaald en op het dek gelegd als het schip de zeilen had gehesen.
Rond 1840 bezat het scheprad meestal een mechaniek waarmee stangen in stervorm op een
krukas de schoepen om de beurt voortbewogen, zodat ze bijna allemaal rechtop bleven tussen
het moment van in en uit het water gaan. Hiermee werd de aandrijvingskracht gemaximaliseerd
en het wegspoelen van water tot een minimum beperkt.
In de eerste halve eeuw van het stoomschiptijdperk kende het scheprad vrijwel geen
concurrentie. De eerste reguliere transatlantische lijnschepen, zoals Brunels Great Western,
hadden schepradaandrijving, net als de schepen van ondernemingen die van en naar Spanje,
het Middellandse Zeegebied, India en China voeren. Vanaf het begin waren eigenaren,
kapiteins en ingenieurs zich echter maar al te bewust van het feit dat het scheprad verre van
ideaal was voor het bevaren van oceanen. Zo was schepradaandrijving heel kwetsbaar omdat
de aandrijfas makkelijk kon breken of de machine beschadigd kon raken als het schip bij slecht
weer hevig slingerde, met het ene scheprad in het water en het andere erboven. Bij de marine
konden de grote en bijna geheel onbeschutte schepraderen aan weerszijden van het schip
bovendien eenvoudig beschadigd worden door vijandelijk vuur of aanvaringen.
De logische oplossing voor beide problemen was een aandrijving die zich volledig onder water
bevond. Dat werd mogelijk door de uitvinding van de scheepsschroef, direct afgeleid van de
schroef van Archimedes waarvan het principe al lang bekend was. De uitvinding van de
scheepsschroef wordt doorgaans toegeschreven aan vier ingenieurs, die in de periode 18331836 afzonderlijk van elkaar tot hun vondst kwamen, namelijk de Brit Robert Wilson, de
Fransman Frederic Sauvage, de Zweed John Ericsson en de Brit Francis Pettit Smith. De
laatste twee kregen uiteindelijk een patent op hun uitvinding. In 1835 maakte Smith een
modelboot met een door een veer aangedreven waterschroef, en in mei 1836 wist Smith zich te
verzekeren van het eerste patent op schroefaandrijving. Met financiële en technische hulp
bouwde Smith vervolgens een schip van tien ton, met een houten schroef aangedreven door
een kleine stoommachine, dat met succes de wateren voor de kust van Kent bevoer.
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De Admiraliteit was geïnteresseerd maar wilde het concept eerst in werking zien bij een groter
vaartuig, zodat er een bedrijf werd opgericht om de 237 ton wegende Archimedes te bouwen,
die in oktober 1839 10 knopen bereikte en
later de Britse wateren doorkruiste alsook
naar Amsterdam en Oporto voer. Het
beslissende moment in de rivaliteit tussen
het scheprad en de scheepsschroef volgde
in 1845. De Admiraliteit had in 1841
opdracht gegeven tot de bouw van haar
eerste kleine oorlogsschip met
schroefaandrijving. Het ging om een fregat
van 880 ton met een 164 kW
stoommachine, en in maart 1845 werd het
schip tegen halfzuster HMS Alecto, een
schip met schepradaandrijving, ingezet bij vergelijkende tests. Over een afstand van 185 km
won de Rattler het van de Alecto met een verschil van enkele kilometers. Toen de schepen aan
de achtersteven met elkaar werden verbonden, trok de Rattler de Alecto vooruit met 2,7 knopen
terwijl beide schepen op volle kracht voorwaarts stoomden. Dit bewees dat de schroef een
schip sneller door het water stuwde en ook aanzienlijk meer kracht uitoefende.
De schroef werd daarna ontwikkeld tot een opmerkelijk efficiënt middel om het
machinevermogen van een schip om te zetten in voorwaartse stuwkracht door het water. De
eerste schroeven hadden slechts twee bladen, lang en smal, die in veel gevallen waren
ontworpen om uit het water te worden gehaald wanneer ze niet gebruikt werden. De HMS
Warrior, ’s werelds eerste gepantserde slagschip, werd in 1860 te water gelaten en bezat een
tweebladige schroef van 10 ton, maar er waren zo’n 600 man nodig om de schroef uit het water
te tillen. Met 56 omwentelingen per minuut stuwde deze schroef de Warrior niettemin voort met
een snelheid van 14,3 knopen.
De vervanging van tweebladige schroeven met drieen vierbladige eenheden volgde vrij snel. Naarmate
het machinevermogen toenam, vooral daar het
eerste type zuigerstoom-machine verder werd
ontwikkeld tot de compound- en triple-expansiemachine, nam het aantal schroeven toe: van één
schroef, aangedreven met een middenas, naar twee
(één aan weerszijden) en voor de grootste schepen
vier schroeven (twee aan weerszijden). Deze
meerschroefsaandrijving zorgde niet alleen voor een
krachtigere voortstuwing door de betere
doorstroming van het water naar de schroeven, maar
maakte het ook eenvoudiger het schip te besturen.
Voordat we de stoomaandrijving achter ons laten,
moet er melding worden gemaakt van een alternatief
voor zuiger machines, namelijk roterende machines
in de vorm van de turbine. Hoewel de gasturbine, gebaseerd op technologie ontwikkeld voor de
luchtvaartindustrie, sinds 1960 erg populair is voor oorlogsschepen, gebruikte men in de
scheepvaart oorspronkelijk de stoomturbine, waarin een straal stoom wordt gericht op een schijf
met schoepen die schuin is geplaatst in een cilinder, die direct of met drijfwerk is verbonden met
de schroefas: de druk van de stoom op de schoepen laat de cilinder en daarmee verbonden as
draaien. De stoomturbine werd uitgevonden door Charles Parsons in het laatste decennium van
16

de negentiende eeuw, en werd gedemonstreerd in zijn kleine jacht Turbinia, met het tot dan toe
ongekende vermogen van 30 knopen, bij de Diamond Jubilee Review van de Royal Navy in
1897. Vanwege de bewonderenswaardige eenvoud en hoge vermogen-gewichtsverhouding
werd de stoomturbine door elke zeemacht zonder veel moderne pretenties al snel gezien als
het efficiëntste middel van stoomaandrijving.
Tot halverwege de negentiende eeuw bleef het oorlogsschip qua ontwerp grotendeels gelijk aan
dat van de schepen die hadden gevochten in de Franse Revolutionaire en Napoleontische
Oorlogen.
De enige belangrijke wijzigingen waren de beperkte toepassing van metaal in de constructie,
beter geschut dat steeds vaker granaten afvuurde als alternatief voor kanonskogels, en
stoomaandrijving als aanvulling op de zeilen, die nog altijd de voornaamste vorm van
voortdrijving bleven. Op 30 november 1853, in de aanloop naar de Krimoorlog (1853-1856),
verscheen voor de Turkse havenstad Sinope, aan de zuidkust van de Zwarte Zee, een
Russische vloot van zes linieschepen die een Turks eskader van zeven fregatten, twee
korvetten, twee transport- en twee stoomschepen beschoten. Binnen een paar minuten stonden
alle dertien Turkse schepen in brand en waren ze compleet vernietigd.

Neptunusfeest

02
Certificaat waaruit blijkt dat
J.D. van Schooten op 29 november
1952 de evenaar is gepasseerd.

Neptunus was de Romeinse god van het zoete water, echter al eeuwen voor Christus werd hij
vereenzelvigd met de Griekse god Poseidon, de god van de zee. Hij wordt vaak afgebeeld, gezeten
op een dolfijn met een drietand in de hand.
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Het Neptunusfeest werd volgens de oudste bekende kalenders gevierd op 23 juli, wanneer de zomer
op zijn heetst was en iedereen smachtte naar het verfrissende water. Thans is het een groots ritueel
bij het passeren van de Linie (evenaar), waarbij de opvarenden die nog nooit over de evenaar
gevaren zijn, door als Neptunus met gevolg uitgedoste personen worden gedoopt. Dit dopen houdt
in het inzepen, scheren en in een bassin water gooien van de opvarende. In de 16 e eeuw schijnt een
dergelijk gebruik te hebben bestaan bij het passeren van de Berlenga Eilanden, op weg naar de
Middellandse Zee, en bij het passeren van de Sont, voor de Oostzeevaart. In de 17 e eeuw verplaatste
de ceremonie zich naar de evenaar.
De viering is niet altijd hetzelfde geweest en koning Neptunus maakte niet altijd deel uit van de
traditie. Verschillende auteurs hebben over het ritueel, dat een lange traditie kent, gepubliceerd.
De meest diepgaande studie naar de oorsprong en geschiedenis van het Neptunusfeest is van
Henning Henningsen, oud-directeur van het Deense nationale scheepvaartmusuem in Elsingør.

01
Neptunusfeest aan boord
ms ‘Amstelland’
van de Kon. Holl. Lloyd
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Het doopfeest werd niet uitsluitend gevierd bij de equator.
Bekend is dat ook het passeren van de Kreeftskeerkring aanleiding kon zijn voor dergelijke
festiviteiten. Ook op andere denkbeeldige lijnen op aarde worden, of werden, doopfeesten gehouden,
zoals bij de Poolcirkel en de datumgrens. Uiteindelijk heeft alleen de Liniedoop stand gehouden, al
wordt soms het passeren van de Poolcirkel gevierd.
Men onderscheidde verschillende vormen van doop. Voor de hand ligt het overgieten van de dopeling
met een emmer zeewater of hem onder te dompelen in een tobbe met water. Niet zonder risico was
het gebruik het slachtoffer van het uiteinde van de ra in zee te werpen. Deze variant is op Engelse
en Portugese schepen tot in de 18e eeuw gehandhaafd. In die tijd deed een symbolische figuur zijn
intrede. Op Engelse schepen was dat koning Neptunus. Op Franse schepen heette hij Bonhomme
la Ligne of Père la Ligne. Werd het feest op een Frans schip bij de keerkring gevierd dan heette hij
Bonhomme Tropique. Begin 19e eeuw had het Neptunusfeest de vorm aangenomen die het tot heden
min of meer heeft gehouden.
Onderstaand de persoonlijke belevenissen van W.F.J. Mörzer Bruyns. Hij voer korte tijd als stuurman
bij de Stoomvaart Maatschappij “Nederland” en is sinds 1969 werkzaam bij het Nederlands
Scheepvaartmusuem in Amsterdam.
Mijn (Mörzer Bruyns’) eigen doop
in juni 1962 ergens op de equator
in de Stille Oceaan, tussen het
Panama kanaal en Tahiti, staat
hem nog helder voor ogen. “Ik
voer als leerling stuurman op het
s.s. Rotti van de Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland’. Het
was de vijfde maal dat ik de
equator overschreed, maar op
mijn vorige schip was voor het
Neptunusfeest
geen
belangstelling geweest.
Het bezoek van koning Neptunus
was de avond te voren
aangekondigd. Een stem in het
donker praaide vanuit de mast het
schip met de vraag naar de
scheepsnaam, de haven van
afvaart en van bestemming.
Vervolgens werd er geïnformeerd
naar de aanwezigheid van
ongedoopte zeelieden en werd
het bezoek voor de volgende dag
aangekondigd.
03
Een dopeling wordt door Koning
Neptunus ingesopt, voordat hij
wordt geschoren. 1956.

Gelukkig was ik niet de enige. Van de circa 60 opvarenden, waaronder
twaalf passagiers, werden er zo’n vijftien gedoopt.

Er was ruimschoots tijd uitgetrokken om het feest voor te bereiden en te vieren. De bemanningsleden
die Neptunus en zijn gevolg zouden spelen, verkleedden zich op hun gemak. Ze vonden daarbij
steun in een fles jenever die voor de gelegenheid door de hofmeester ter beschikking was gesteld.
Neptunus was in zwembroek gekleed, had lang haar en een enorme baard, beide van uitgeplozen
touw. Op zijn hoofd droeg hij een kroon van karton met zilverpapier bekleed en in z’n hand hield hij
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een lange drietand. Hij werd vergezeld door z’n echtgenote, z’n secretaris, de dokter en de barbier
met zijn helper.
Op buitenlandse schepen bevindt zich in het gezelschap van de koning soms eveneens een priester.
Soms maakt ook een ‘astronoom’ deel uit van het gezelschap. Met een grote van hout gemaakte
sextant en een enorme zeekaart, stelt hij vast dat het schip op de equator is. De astronoom heeft
ook een kijker, bestaande uit een drankfles in een koker, die hij niet bij zijn oog, maar bij zijn mond
houdt. Afhankelijk van het enthousiasme van de bemanningsleden kan het gevolg met helpers, met
een zoontje Triton en dochters worden uitgebreid.
04
Het (scheer)mes van Barmhartigheid werd
gebruikt tijdens het Neptunusfeest. Daarnaast
werd ook wel het zogenaamde mes van
Ongenade gebruikt, dat op de snede was
voorzien van grove en diepe inkervingen.
Met het mes van Ongenade werden
zeelui geschoren die slecht stonden
aangeschreven bij Neptunus.

Bij mijn doop werd de rol van
echtgenote, Amphitrite, gespeeld door
de scheepstimmerman. Evenals de koning droeg die een pruik van lang krullend touw, een jurk van
touw, sieraden gemaakt van bouten en moeren en een marlspijker die een lippenstift moest
voorstellen. Van groot belang waren de enorme borsten, uitgebeeld door pannen met daarop kreten
zoals ‘afblijven!’. De zon getaande huid van Amphitrite was dankzij overvloedig gebruik van meel,
opgemaakt als van een blanke godin.
Het gezelschap verscheen op het afgesproken tijdstip op luik twee en werd daar door de kapitein
verwelkomd. Wij, dopelingen onder wie enkele passagiers, werden één voor één voorgeleid. We
moesten knielen en werden ondervraagd in de trant van “waarom ben je niet eerder de evenaar
gepasseerd?” of “mocht je van je moeder wel naar zee?” Vervolgens werd ons gevraagd hoeveel
we (symbolisch) aan het fonds van Neptunus wilden bijdragen. De antwoorden werden door de
secretaris genoteerd in een groot boekwerk. De dokter kreeg daarna de gelegenheid de patiënten te
onderzoeken. Dit gebeurde met overdreven grote van hout gemaakte medische instrumenten zoals
een injectiespuit en een tang om kiezen te trekken. Na de keuring werd ik op een bankje geplaatst
met de rug naar het uitneembare zwembad dat bij grote oversteken aan dek werd geplaatst. Ik werd
nu door de helper van de barbier overvloedig ingesmeerd met weerzinwekkende ruikende drab,
kennelijk bedorven voedsel dat veel te lang bewaard was. Gelukkig was ik hierop gekleed..
Vervolgens ging de barbier, toegerust met een groot houten scheermes, schaar en kam, aan het
werk. Toen hij klaar was met knippen en scheren, werd door koning Neptunus een doopformule
uitgesproken, waarbij ik de weinig sympathieke zeenaam “Zeeslang” kreeg. Daarna werd ik
verlossend achterover in het zwembad geduwd.
Later op de dag ontvingen de gedoopten een certificaat, zoals gebruikelijk ondertekend door de
kapitien en Neptunus. Hierin staat mijn zeenaam en wordt verklaard dat ik de equator ben
gepasseerd. Wat ik toen niet kon weten was dat ik 21 jaar later bij het passeren van de Poolcirkel de
naam “Reuzenalk” zou ontvangen, een uitgestorven vogel en misschien toepasselijk voor een
museumconservator”.
Bronnen: Neptunusfeest door W.F.J. Mörzer Bruyns uit: Verhalen van het water
(Henk Dessens, Lucas Veeger en Jan van Zijverden); 1997
Maritieme Encyclopedie; 1972
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens.
***************************************************************************************************
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KM - Herinneringen
Gêne in Washington DC
Juist deze weken wordt onze aandacht bijna dagelijks gevestigd op Amerika. En meer nog op
Washington DC. Het Witte Huis was weer veel in beeld.
Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug
naar die keer dat ik ook door het Witte Huis
wandelde. Met ons fregat lagen we in
Philadelphia, deel uitmakend van het
Nederlandse marine eskader.
Tussen de oefeningen door met de U.S.Navy
bezochten we diverse Amerikaanse steden.
Boston en Baltimore hadden we al gehad. Nu
dan Philadelphia.
Ouderwets werd er van hier uit een excursie
georganiseerd naar Washington DC. Ja
ouderwets, want met de komst van de twee
verdieners en de betere salariëring kwamen
er meer en meer vriendinnen, vrouwen en
partners uit Nederland over bij een wat
langere stilligperiode. Ook gaat men meer en meer met wat mannen van boord er alleen op uit.
Men huurt een auto en gaat op stap.
Nu dus toch een excursie met een echte bus en juist voldoende liefhebbers.
Ik zelf was onder bijzonder prettige omstandigheden al eens eerder in Washington geweest.
Vierdagen liefst was ik er in de eind jaren “70 te gast geweest bij kennissen. Mijn gastheer,
werkzaam op de Nederlandsche Ambassade, woonde daar voor drie jaar met vrouw en kinderen.
Voordat we vanuit Den Helder zee hadden kozen was de uitnodiging om bij ze te komen logeren
al binnen. Zij zouden het aardig vinden als ik bij ze wilde logeren.
Tijdens het afmeren van het schip, op de voormiddag in Norfolk, Virginia, stonden zij beiden al
keurig bij de valreep te wachten om aan boord te komen. Een biertje, een goede hap (het was
woensdag) met daarna nog veel meer goede gesprekken met Nieuwediepse bekenden.
Uiteindelijk werd mijn weekend tas in de auto gezet en kon de rit naar Washington aanvangen.
Gedurende die rit zat ik achter
het stuur, zijn vrouw als gids
naast me en hij op de
achterbank al snel onder zeil.
Hij had het aan boord echt
gezellig gevonden.
Gedurende die vierdaagse
periode werd ik in alle rust door
mijn collega en zijn gezin in DC
rond geleid. Van het topje van
het Washington monument –
De Naald- (met de lift naar
boven) tot Arlington aan toe.
Zo ook bezochten we het Witte
Huis, het Smithsonian Air en
Space museum, als wel het Capitool, de ambassade en vele andere bezienswaardigheden.
Dat was toen.
Nu dus met de bus vanuit Philadelphia naar DC, en als het effen kon, alles in een dag bezichtigen.
21

Op een stralende dag stapten we vroeg in de morgen in de bus. Rond halftien werden we gedropt
op de Independence Avenue, achter het Smithsonian Instituut, hartje Washington. Ons eerste
doel was een rondleiding door het Witte Huis.
De rij wachtende zou nog wel niet al te groot zijn dachten we zo en dat klopte. Mijn college en ik,
beiden normaal, netjes gekleed. Lange broek, polo shirt met wandelschoenen aan, sloten ons
aan bij de al gevormde rij. Gezellig pratend met andere wachtende, Duitse en Amerikaanse
toeristen.
Een collegae van ons, alleen op stap, zag kans toen hij ons ontwaarde, zich lichtelijk
voordringend bij ons te voegen. Juist hem hadden we getracht te ontlopen. Een fijne vent hoor,
maar wat zag hij er weer uit. Een korte, zelf afgeknipte rafelende spijkerbroek had hij aan. Aan
zijn blote voeten open sandalen. Een singlet omvatte zijn torso en zijn armen waren voorzien
van wat tatoo’s. Zijn haar lag in slierten op zijn wat al kalende voorhoofd.
Zijn onafscheidelijke shagje zat gedurig tussen zijn lippen. We voelden ons er minder prettig
door en de buren in de rij evenmin. Diegene waar we aanvankelijk gezellig mee stonden te
praten namen nu meer en meer afstand van ons. De ruimte om ons heen werd allengs groter.
Bij het naar binnen gaan, door de detectie poortjes, gingen er geen toeters of bellen af. Maar
natuurlijk werd onze collegae
toch weer even afzonderlijk
genomen. Hij werd
gefouilleerd, er werden wat
vragen gesteld. Hij moest zijn
legitimatiebewijs tonen en
van de zware shag begrepen
ze ook niet veel.
Het kwam natuurlijk allemaal
goed, maar opgelaten
voelden we ons wel.
Na het bezoek aan het Witte
Huis scheiden onze wegen
zich weer.
Als eerste gingen we met de
metro naar het Nationale
Arlington Cementry om o.a.
de begraafplaats van de
Kennedy `s te bezoeken.
Ter plekke aangekomen
waren we onder de indruk van de eenvoud van de ‘Stenen’. Onder de indruk ook van de
massale begraafplaats daar.
Veel andere bezienswaardigheden hebben we die dag nog in snel (metro) tempo kunnen doen.
Geluk hadden we ook dat we later op de middag nog het Capitool in konden. Ik was er al eens
eerder geweest,. Maar laten we eens gaan kijken zeiden we tegen elkaar toen we op de
trappen van het Capitool liepen of we misschien naar binnen kunnen. En ja hoor, van een
bereidwillige suppoost kregen we toestemming om binnen een kijkje te nemen. Tot aan de
deuropening van het huis van afgevaardigden mochten we lopen. Van daaruit keken we die
ruimte in met de bewerkte blauwe vloerbedekking. Lang duurde het niet, maar veel tijd hadden
we ook niet meer. De bus voor de terug reis wachtte al op ons.
Onze vriend had zich ook uitstekend vermaak zo vertelde hij ons later in de bus, op weg naar
Philadelphia. De gêne en het unheimische gevoel van dat moment in het Witte Huis is me nog
altijd bij gebleven.
Bart Nijeburght
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MARINE- en KOLONIALE
AANGELEGENHEDEN

.

DOOR

Jhr. J. H. P. von Schmidt auf Altenstadt,
Gepensioneerd Kapitein ter zee
’s-GRAVENHAGE. — W. CREMER. — 1888.
Aan het slot van het eerste gedeelte van mijn vorige boekje gaf ik het voornemen te kennen om
alsnog mijn oordeel te geven over andere punten betreffende de Marine en de Koloniën, en om
dan ook een uitbreiding van het personeel der Zeemacht, in samenhang met de door mij
aangegeven versterking van de vloot, te bespreken.
Dit is de aanhef van een mooi stuk wat de moeite waard eens om er rustig voor te gaan
zitten.
Gezien de grote van dit stuk heb ik besloten het niet afzonderlijk of in delen te publiceren
doch toegevoegd aan de website van “ten Anker” zodat u het geheel in één keer kan
lezen….
Klik hiervoor op de link

L.S. ik zag vandaag de tekst van de dag, en
vanwege twee redenen deed het me veel.
Ten eerste om de tekst zelf, die spreekt mij
aan, maar ten tweede werd ik ook weer
herinnerd aan de moord op Kennedy. Op
22 november 1963. Ik deed toen dienst bij
de Koninklijke Marine en was gestationeerd
in Willemstad - Curaçao en geplaatst op het
fregat Hr.Ms. Dubois.
We voeren toen juist bij Cuba omdat daar
kruisraketten lagen, die er niet hoorde te
zijn.
De moord deed ons allemaal veel en een
jaar later kreeg ik de Eerstedagenvelop met
deze zegels toegestuurd naar het schip
waar ik toen nog steeds op voer. Nou plaats
ik deze zegels niet omdat ik Kennedy als het
licht van de wereld wil aanduiden, - al was het een heel veel betere president als die er nu nog
is; - maar de tekst op de zegel zegt genoeg: "en de gloed van dat vuur kan de wereld echt
verlichten" Ik maak meteen maar gebruik van deze mail om iedereen te bedanken voor mijn
verjaarswensen, die me gister zijn toegezwaaid.
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Ingevlogen post….
Na mijn bijna 6 jarige diensttijd bij de Koninklijke Marine, als
kplgsknst, heb ik nooit het genoegen mogen smaken om de
Nederlandse Antillen te bezoeken.
Na de Koninklijke Marine ging ik tot mijn pensionering naar de
Rijkspolitie in Dordrecht, later de politieregio Zuid-Holland-Zuid
Na het overlijden van mijn echtgenote kreeg ik kennis aan een
Curaçaose vrouw, wat uiteindelijk tot een huwelijk leidde. Met deze
vrouw bezocht ik in 2009 voor de eerste maal Curaçao. Wat een
fantastisch mooi Eiland. Ik werd met veel respect en warmte
opgenomen in haar familie en bleek dat ik op het verkeerde been was gezet in Nederland over
mijn denken met betrekking tot Antillianen. Na enkele vakanties zijn we in 2012 definitief op
curacao gaan wonen. We wonen hier fantastisch. Afgezien van het mooie weer hier het hele
jaar door, geniet ik met volle teugen van de flora en fauna op Curaçao. Ook de Curaçaose
mensen zijn vriendelijk en erg gastvrij. Met uitzondering van de covid 19 tijd, bezocht ik
regelmatig de kerkdienst op de marinebasis Parera, geleid door de vloot- aalmoezenier en of dominee. Ik ademde dan ook een beetje nostalgie in.
Tot de dag van vandaag heb ik geen moment spijt gehad van mijn verhuizing naar dit mooie
deel van Nederland.
Karel van de Sande.
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Henk Derksen verhaalt over de Koninklijke
Marine
Hier gaat een apart verhaal aan vooraf. Ik ben opgegroeid in de
Achterhoek, het dorp Laren en was voorbestemd om mijn vader op te
volgen in de bakkerij. Echter vanaf mijn 12de wilde ik radiotelegrafist
worden en naar zee. Ik was geinspireerd door een familie verhaal. Een
aangetrouwde oom (uit de familie van mijn moeder) was
radiotelegrafist op de tanker Sliedrecht. Dit schip werd in sept 1939
aangehouden onderweg van Amerika naar Engeland door een Duitse
U boot. De bemanning werd gesommeerd van boord te gaan omdat
het schip getorpedeerd zou worden. Dat gebeurde dan ook, echter de
Duitsers wilden geen getuigen achterlaten en ze hebben de
bemanning in de sloepen gemitrailleerd.. Ik heb de man nooit gekend want ik ben in dec 1939
geboren, ik wilde ook radiotelegrafist worden. Mijn ouders zagen dit niet zitten. Op een buiten
van het dorp woonde een directeur van de Rotterdamse LLoyd. Mijn vader is naar deze man
gegaan of hij kon helpen mij van mijn idee af te brengen,

Klik hier voor het hele verhaal van Henk Derksen…

Bij de extra editie j.l. dinsdag heeft de redactie verzuimd er bij te vermelden dat dit
verslag was aangereikt door een oud opvarende van de Evertsen n.l.
Matroos 1e klasse . Kanonnier 1e klasse Arie v/d Wal
Arie hoopt nog reacties te krijgen van mede sobats uit die tijd…

cornelesina@upcmail.nl
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Gerard Lankheet zoekt baksmaten EMV Hilversum 1977. Op de foto
hieronder staat Gerard staande 3e van links.
Reacties naar gerardlankheet@gmail.com

We blijven zoeken naar gegevens van diverse ex-NNG-ers. Op enkele
onderwerpen is gereageerd, maar er staan er nog een aantal open. Kijk
nog eens of je kunt helpen. Kijk hier

Als kind werd ik enkele jaren opgevoed door de militaire arts
dokter Harrie Soomers.
Ik heb een foto uit die tijd (ongeveer 6 jaar oud) met een meisje.
De locatie is de Kloofkamp, helemaal aan het einde van de Oranjelaan. De familie Soomers
bewoonden één van de tot woning verbouwde Quonset hutten van golfplaat. Heel bekend onder
NieuwGuineërs. De foto is ongeveer genomen in 1954 in de tuin van de Soomers. Ik herinner
me wel dat we tegenover het huis woonden van de familie Thompson. Er liep een
drooggevallen rivier tussen de huizen.
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Ik zoek al heel lang naar haar, niet meer wetend wie ze is.
Batjo Ong
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29 januari 2021
Blz. 2
Kort Bestek vandaag 75 jaar geleden…
Blz. 5
Voor de Indo’s en blanda’s die de Oost omarmen
Blz. 5
Ontsnapping van de Poolse onderzeeboot “ORZEL”
Blz. 10
Hr.Ms. Evertsen 1976 – 1977
Blz. 15
de weg terug over “La Foret”
Blz. 18
Herverdelen … KM herinneringen
Blz. 20
Vervolg oorlogsschepen encyclopedie
En anderen…..
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