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Langzaam, met
kleine passen
tegelijk is uw
redacteur weer aan
de slag gegaan…
…hij laat u
danken voor al
uw lovende
woorden

De Covid 19
bleek mild en is
goed doorstaan

………………………………………………………………………………
Arie,
Ik las met genoegen de discussies over de
scheeps benamingen met vrouwen namen.
Dit is niets nieuws. Aan het begin van de 19e
eeuw had de KM de Fregatten Zr. Ms. Maria
Reigersbergen en Zr. Ms. Kenau Hasselaar en
misschien waren er meer. De oude KM was
meer progressief dan men denkt!
Groeten,
Bart van Rees….
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Beste Arie;
Bedankt weer voor het laatste nieuws, gelezen dat je weer los mag, dat doet me
deugd, goede vaart dus komende week.
Ik las de vraag van de Hr. Hooimeijer over de Hr.Ms. Onversaagd die ging over iets van
uiteraard voor mijn tijd, maar ik vroeg me wel af of hij de zoon was van de Jantje Hooimeijer die
MJRMACH was in 1968 bij de mijnendienst Vlissingen waar ik heel prettig onder zijn bezielende
leiding gewerkt heb als KPLMACH , zomaar een vraag uit m’n oude herinneringen.
Groet Wim Klepper
wklepper44@gmail.cm
redactie…. Wim ik heb jou e-mail eronder gelaten zodat er rechtstreeks kan worden
gecorrespondeerd.
Dit is nu weer zo’n schoonvoorbeeld waar het publicatiebord zich bij uitstek voor leent.
Een medium waar een kans in bestaat iets of iemand terug te vinden.
…………………………………………………………………………………………………………….
De Marinekalender 2022 is nog te koop Prijs inclusief versturen is 13 euro.
Van de winst worden goede doelen ondersteund (500 euro uitkering per doel)
LINK: marinekalender - Verkoop van de Marine kalender 2022 OF email
marinekalender@gmail.com
Dit jaar
TRAKA OZD: Vitrinekast voor het model van de O19
Fort Pannerden: Schilderij Hr.Ms. Braga en Fort in gevecht met de Duitsers mei
1940
En als ik het redt de Hoogveen van de V.V.K.M. te Den Helder
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Het ondenkbare lijkt te gebeuren. Den Helder moet verder zonder
zijn iconische vuurtoren.
De Lange Jaap is niet te herstellen, concluderen onderzoekers. En
dat komt hard aan.
Huisduinen 
Ook bij de gemeente Den Helder hakt het nieuws er in, zegt burgemeester Jan de Boer. „Deels
verwacht je het misschien een beetje, gezien de eerdere berichten. Maar toch is dit een koude
douche, een grote teleurstelling.” Maar, zegt de burgemeester: de wedstrijd is pas gespeeld als
de scheidsrechter heeft afgesloten. „Er is een heel klein beetje hoop, een waakvlammetje. Daar
moeten we ons dan maar aan vasthouden.” De burgemeester doelt op het onderzoek dat
minister Visser van Infrastructuur de komende weken laat doen. Ze wil kijken of de toren gestut
kan worden, zodat een ultieme poging kan worden gedaan de scheuren alsnog te repareren.

Wanhoopspoging
Het lijkt een wanhoopspoging: deskundigen noemen herstel van gietijzer ’theoretisch mogelijk’.
Maar of het ook bij een vuurtoren kan is zeer de vraag. De scheuren in de wanden worden snel
groter en de toren is niet meer stabiel. Stutten kan dus niet veilig gebeuren, stellen de
deskundigen. De minister wil desondanks kijken of het lukt. Huisduiner Jan Roelofsen, die zich
al jaren hard maakt voor beter onderhoud aan de toren, is ’helemaal ontdaan’. „Dit is echt een
mokerslag. Of ik nog hoop heb? Nou, als ik het allemaal goed lees is er eigenlijk alleen nog een
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theoretische kans op herstel. Ik ben echt enorm teleurgesteld. Ik heb tien jaar lopen brullen dat
er iets moest gebeuren aan die toren, en nu dit.” De minister realiseert zich dat de conclusie dat
de toren zeer waarschijnlijk als verloren moet worden beschouwd, hard aan zal komen in Den
Helder en omgeving.
Kaarten
’Uit de vele reacties die het ministerie heeft ontvangen, waaronder de duizenden kaarten met
de oproep om Lange Jaap te behouden, blijkt hoe zeer mensen uit de omgeving en ver
daarbuiten zijn gehecht aan de beeldbepalende toren’, schrijft ze. Ze vervolgt: ’De conclusie uit
het rapport van ingenieursbureau Rotterdam zal voor velen hard aankomen. Ik betreur ten
zeerste dat de staat van deze monumentale vuurtoren, die in beheer is van Rijkswaterstaat en
waarvoor zij een zorgplicht heeft, zodanig slecht is geworden. Dit had niet mogen gebeuren.’
Visser geeft ronduit toe dat Rijkswaterstaat de toren heeft verwaarloosd. ’Helaas moet ik
concluderen dat er fouten zijn gemaakt en er te lang geen structureel onderhoud is uitgevoerd
aan vuurtoren Lange Jaap. Dit had anders gemoeten.’ Daar koop je dus helemaal niks voor,
stelt Jan Roelofsen vast. Den Helder zonder Lange Jaap; het is nauwelijks voorstelbaar.
Burgemeester De Boer: „Ik zeg wel eens: wat de Eiffeltoren is voor Parijs, is de Lange Jaap
voor Den Helder. Zo kun je dat best stellen denk ik.” Maar wat nou als het toch zo ver komt?
Moet Den Helder dan van Rijkswaterstaat, dat de toren liet verkommeren, eisen dat er een
exacte replica wordt herbouwd? Roelofsen: „Ik denk dat je dan in die richting moet denken ja.
Er mag in ieder geval geen kale paal met een radar er op voor terugkomen.”
Verwerken
Burgemeester De Boer houdt zijn kruit nog even droog. „Als ik daar iets over ga zeggen dan
schiet ik uit de heup en dat moet ik niet doen. Als blijkt dat het een reële optie is om de toren te
stutten, dan moeten we ons daar op richten. Laten we eerst even de tijd nemen om dit slechte
nieuws te verwerken.”
……………………………………………………………………………………………………………

INDIENSTSTELLING EN THUISREIS VAN Hr. Ms.
OCEAANMIJNENVEGERS ONVERSAAGD EN
ONVERSCHROKKEN
SEATTLE-SAN FRANCISCO-SAN DIEGO-LONG BEACH —
BALBOA—CHRISTOBAL—NORFOLK—BERMUDA ISLANDSPONTE DELGADA—ROTTERDAM.
27 Mei—21 December 1954.

Commandanten:
Luitenant ter zee der eerste klasse N. F. A. C. Swellengrebel. en
luitenant ter zee der tweede klasse (oudste categorie) R. J.
Claasen.
Overname en indienststelling.
Hr. Ms. oceaanmijnenveger Onversaagd werd op 27 Mei te Seattle in dienst gesteld, waarbij de
commandant van het 13de marine-district van de U.S. Navy aanwezig was. Het tijdvak tot 19
Juni werd gebruikt voor opwerken van schip en bemanning. Op die dag vertrok het schip naar
San Diego voor de z.g. „underway traning”, die drie weken zou duren.
Te Seattle werden enige proeftochten gehouden, terwijl het schip voorts werd
gedegaussed.
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Onderweg naar San Diego werd drie dagen te San Francisco gebleven.
Verblijf te San Diego van 27 Juni tot 16 Juli.
Daarna volgde „mine sweep training” te Long Beach. In verband met moeilijkheden met de
stuurmachine duurde de reparatie na afloop van deze training zeven weken.
Het schip vertrok 17 September wederom naar San Diego, waar liet verbleef tot 18 October.
De reis van San Diego naar Norfolk had plaats in konvooi. Hr. Ms. Onversaagd had de leiding.
Hr. Ms. oceaanmijnenveger Onverschrokken werd op 22 Juli te New York in dienst gesteld.
De thuisreis van beide schepen had plaats in konvooi, de commandant van Hr. Ms. Onversaagd
was wederom convooi commandant.
De schepen bewezen zeer zeewaardig te zijn, de inrichting voor het verstellen van de
schroefbladen gaf echter nog enkele moeilijkheden en ook op ander gebied bleek dit nieuwe
type schip nog enkele voorzieningen nodig te hebben.
Nautische bijzonderheden.
Ten Westen en Zuiden van Pt. Lorna bij de haven van San Diego moet men ver uit de kust
blijven en de uiterton ruim ronden in verband met de vele lianen en een groot soort wier dat
steeds in grote hoeveelheden daar ronddrijft en een gevaar vormt voor schroeven en eventuele
in- en uitlaten.
Op de route tussen San Diego en Balboa (Panama) werd in hoofdzaak fraai weer ondervonden.
Het schip ontmoette op 26 October, 8 dagen na het vertrek uit San Diego, echter ter hoogte van
de Golf van Tehuantupec (Zuid-Mexico) een tropische storm. Tevoren waren geen
waarschuwingen ontvangen, noch was iets verdachts aan barometerstand of bewolking
waargenomen.
Op de hondenwacht was het helder met wind uit Noord-Noord-westelijke richting, kracht 3. Op
de dagwacht betrok de lucht geheel en viel er wat regen. De barometer bleef constant vrij laag
(992 milibaren).
Ongeveer om 8,30 uur echter wakkerde de wind in zeer korte tijd aan tot kracht 8 tot 9. De
windrichting bleef Noord-Noordwest, terwijl het zicht door de regen verminderde tot 1 a 2 mijl.
Aangezien er in het konvooi, waarvan de commandant van Hr. Ms. Onversaagd het bevel
voerde, ook twee Franse en een Italiaanse kustmijnenveger (AMS) waren, liet de commandant
koers wijzigen om de kop op zee te houden. Hr. Ms. Onversaagd hield zich prachtig.
Plotseling verminderde de wind iets, om vijf minuten later met versterkte kracht wederom door
te zetten, doch thans uit een richting die ongeveer 90° verschilde met de windrichting tevoren.
Op dat ogenblik werd via de radio de eerste waarschuwing ontvangen voor een tropische storm
met een geschatte positie, welke 40 tot 50 mijl van Hr. Ms. Onversaagd af lag, tussen de wal en
het schip.
Naar de commandant meende, was de plotselinge richtingsverandering van de wind een gevolg
van het dicht langs passeren van het centrum. Dit centrum bewoog zich met een snelheid van
40 mijl per uur in Westelijke richting.
De storm verdween weer even snel als hij gekomen was. Ten 11.00 uur was de windkracht
weer 4. Later bleek uit de werkelijke positie van het centrum dat het konvooi geluk had gehad
met de koersverandering.
De schepen van het konvooi hadden geen noemenswaardige schade opgelopen.
Hr. Ms. Onversaagd had een gescheurde tent en een paar omgebogen tentstutten.
Vertrek van Hr. Ms. Onversaagd en Onverschrokken in konvooi uit Norfolk: 27 November.
Aankomst Bermuda Islands: 30 November, aankomst Ponte Delgada: 13 December, aankomst
Den Helder 21 December.
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Reden en havens.
SAN FRANCISCO — De haven van San Francisco is heel goed met mist aan te lopen,
aangezien er tussen het lichtschip en de Golden Gate zes radar-boeien liggen, drie stuurboord
en drie bakboord, welke duidelijke echo’s geven. Meestal is het helder ten Oosten van de
Golden Gate Bridge, doch de brug zelf is door mist heel dikwijls niet te zien. Dit geeft geen
moeilijkheden daar er een diaphone op het midden van de brug is en de peilers heel goed op
de radar zijn te zien.
Formaliteiten.
SEATTLE — Bezoeken werden gewisseld met de commandanten van het 13de marine-district
en het Naval Station en met de Nederlandse consul, mr. A. van der Spek.
SAN FRANCISCO — Bezoeken werden gewisseld met de plaatsvervangend commandant van
het 12de marine-district en met de Nederlandse consul-generaal jhr. mr. J. D. van Karnebeek.
SAN DIEGO — Bezoeken werden gewisseld met de chef staf van de commandant van het
11de marine-district (bij afwezigheid van de commandant), met de commandanten van de fleet
training group en het naval station en met de Nederlandse vice-consul de heer A. van Eeghen.
LONG BEACH — Bezoeken werden gewisseld met de commandanten van de Naval Base, het
Naval Station, de Long Beach Ship-yard en de Mine Force Pacific Fleet en met de Nederlandse
consul te Los Angelos, dr. A. Hartog.
Te Los Angelos werd een bezoek gebracht aan de North American Aviation Corporation, waar
o.m. de Sabre vliegtuigen worden gebouwd.
BALBOA — Bezoeken werden gewisseld met de commandant van het Naval Station Rodman
en de Nederlandse consul, de heer E. Sasso.
COLON — Bezoeken werden gewisseld met de commandant van het Naval Station Coco Solo
en de Nederlandse consul, de heer Julio A. Sales.
NORFOLK (VIRGINIA) — Een bezoek werd gewisseld met de commandant van het Service
Squadron Atlantic Fleet.
BERMUDA ISLANDS — Beide commandanten bezochten de commandant van het Naval
Station en de Nederlandse vice-consul te Hamilton, Sir John W. Cox.
PONTE DELGADA — Beide commandanten bezochten de militaire commandant van de
Azoren, de havencommandant, de waarnemend gouverneur, de Amerikaanse consul en de
Nederlandse consul, de heer A. Arrudo. Tegenbezoeken hadden plaats aan boord van Hr. Ms.
Onversaagd.
Bijzonderheden.
Bij het begin van de reis van San Diego naar Balboa richtte de commandant van Hr. Ms.
Onversaagd telegrammen aan de commandanten van de 11de, 12de en 13de marine-district
om te bedanken voor de steun bij de oefeningen en de gastvrijheid, ondervonden op de
Amerikaanse Westkust.
De commandant van het elfde marinedistrict seinde als volgt terug: ,,To the commanding
officer, officers and men of the „Onversaagd”. It has been a pleasure and an honour to have
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such a fine command as yours gets its start as a member of the NATO navies here in San
Diego. I am sure your initial training will carry you far. The officers and men of the U.S. Navy
here in San Diego bid you bon voyage. My kindest regards to your superiors.”
Van de commandant van het 13de marine-district te Seattle werd het volgende telegram
ontvangen:
„Yours gracious message deeply appreciated. Pass on to those of mine sub-ordinated who are
fortunated to be able to assist you. Bon voyage and God speed you.

Bron: Jaarboek KM 1954

Onze Majoor is op zoek naar foto’s uit de
EMV 1962 i.v.m. 60 jarige reünie….
Inzenden via de redactie a.u.b.

Luistert uit ! ….
Joes Wanders zijn mooie boek “Geen zee te hoog” is een groot succes. De tweede
editie ligt reeds op de toonbank en is verkrijgbaar voor € 34,50
Echter na een zoekslag in mijn magazine
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bleken er nog enkele exemplaren te liggen
(1e druk) die
met het rendier mee zijn genomen naar
Nederland

Uitsluitend voor
marinepersoneel is de
eerste druk nog
verkrijgbaar voor slechts
€ 25,00.

( zolang de voorraad strekt )
Bestellen ?.... uitsluitend via de mail

joeswanders@gmail.com

Tekenaar Joes Wanders (1944) maakte
tussen 1970 en 1990 talloze cartoons en
illustraties voor de toenmalige gedrukte
versies van Alle Hens. Ook in andere
uitgaves verscheen zijn werk.
Daarnaast ontwikkelde hij zich tot een
vermaard zeeschilder. Al bij
gelegenheid van zijn 70e verjaardag
kwam hij op het idee om zijn werk te
verzamelen. Inmiddels toch enige tijd
later is het lijvige ‘Geen zee te hoog’
gedrukt en te koop, maar wacht
Wanders nog op een post-Coronamoment om het in Nederland te
presenteren.
Wanders werd geboren in Den Haag,
niet ver van de zee. Toen hij een jaar of 15 was, wilde hij maar één ding: weg van huis en
varen. Hij meldde zich aan bij de Koninklijke Marine en werd opgeleid tot
wapenelektronicamonteur, ten einde aan te monsteren op Harer Majesteits schepen.
Eerst was dat de kruiser Hr.Ms. De Zeven Provinciën, vervolgens het fregat Hr.Ms.
Dubois. Wanders genoot van het varen en zijn tijd aan boord. Grote verhalen, uiteraard.
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……………………………………………………………………………………………………………………..

Nieuw Veteranentenue.
Voor de Kmar, KLu en KL
veteranen bestond er al een
regeling, maar nu heeft ook de
Koninklijke Marine kenbaar
gemaakt hoe de
vergoedingsregeling voor dit
nieuwe veteranenpak wordt
georganiseerd. Het betreft een
financiële tegemoetkoming
voor het maatpak en een
aanvullend kledingpakket. Er
zijn voorwaarden aan
verbonden, want u dient wel
deel te nemen aan bepaalde
herdenkingen en veteranenactiviteiten of aan overige evenementen op aangeven van de Commandant der Strijdkrachten
of de Commandant Zeestrijdkrachten, wilt u voor de tegemoetkoming in aanmerking komen.
Bent u veteraan en heeft u geen aanvraagformulier ontvangen van het Bureau Personeelszorg
van het Ministerie van Defensie, laat het mij even weten.
Het vergoeding voor dit tenue geldt niet voor postactieven, dus alleen voor geregistreerde
veteranen. Het oude tenue met grijze broek mag uiteraard ook nog worden gedragen en de
baret blijft voor de marine gehandhaafd.
…………………………………………………………………………………………………………..

Den Helder  Met minder tromgeroffel
dan voor de collega’s van de Evertsen
en ook nog eens na het
sinterklaasweekend, zijn de bemanning
van Zr.Ms. Van Amstel en de
mijnenjager Vlaardingen in thuishaven
Den Helder aangekomen. De
Vlaardingen kwam eerder terug
vanwege coronabesmettingen. Voor het
fregat Van Amstel zat de klus er op na
drie maanden paraatheid in de zeeën
van noordelijk Europa. Vanwege
coronabesmettingen aan boord kwam
mijnenjager Zr.Ms. Vlaardingen - een
week eerder dan de bedoeling was ook weer thuis.
NAVO-eskader De Vlaardingen was
met het NAVO-eskader op zee voor
mijnenbestrijding, samen met onder meer Poolse, Noorse en Duitse eenheden. De Vlaardingen
hield zich vanaf medio oktober bezig met gezamenlijk oefenen op mijnbestrijding en
inzetbaarheid. Tevens zocht de mijnenjager op de Noordzee en Oostzee naar historische
explosieven. Daarbij is een mijn gevonden en onschadelijk gemaakt. Ondanks vaccinaties en
een secuur coronabeleid was toch sprake van coronabesmettingen aan boord. De Duitse
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collega’s van Bad Bevensen moesten om dezelfde reden al eerder hun activiteiten staken.
Vanwege corona is de bemanning van de mijnenjager Vlaardingen na aankomst direct getest
en in Den Helder in quarantaine gegaan. Familieleden moesten hun omhelzing uitstellen. Zij
mochten niet op de kade aanwezig zijn. Commandant Ralph Klinker kijkt desalniettemin met
trots terug op de mijnenbestrijdingsmissie. „De bemanning heeft in zeer moeilijke
omstandigheden haar uiterste best gedaan. Het credo van de NAVO ’Stronger Together’ is op
mijn bemanning zeker van toepassing.” Arie Booy
…………………………………………………………………………………………………………..

Simulator speelt schip vrij voor taken op zee
Het zwaartepunt van de mijnenbestrijding komt nog meer in België te liggen. In Oostende wordt
een simulator gebouwd, waarmee scheepsbemanningen volledig getraind kunnen worden.
Arie Booy,…
Den Helder  Momenteel is het onderhoud reeds in Zeebrugge gecentraliseerd en gaan
Nederlandse militairen naar Oostende voor de mijnenschool. De bouw van een simulator in
België is een logische volgende stap in het proces van eenwording tussen de Belgische en
Nederlandse zeemacht, een proces dat al meer dan een kwart eeuw gaande is. Ook de
opleiding voor de mijnenbestrijding zal Belgisch-Nederlands worden georganiseerd. Door de
nieuwe simulator waarop geoefend kan worden met het varen van een schip en het bestrijden
van mijnen door middel van drones, kunnen de schepen zelf vaker voor inzet gebruikt worden.
Het is niet alleen voordeliger om op een simulator te trainen, maar ook effectiever doordat de
mijnenbestrijding op zee doorgang vindt. De kiellegging van het eerste schip - BNS Oostende was voor de Koninklijke Marine en de Belgische zeemacht een mijlpaal. Niet alleen admiralen,
maar ook de Nederlands Commandant der Strijdkrachten waren
vorige week naar de Bretonse havenplaats Concarneau afgereisd
om getuige te zijn van het lassen van een munt in de kiel van de
Oostende. ,,Het is een revolutionair vaartuig”, meldt generaal
Eichelsheim. ,,Door de nieuwe schepen zal de samenwerking met
België nog intensiever worden. In die zin zijn we een voorbeeld voor Europa.” Alle twaalf
vaartuigen van de door Naval Group te bouwen schepen krijgen de namen van plaatsen. Zijn
het in Nederland allemaal havensteden, in België zijn er ook plaatsen op het vasteland
vernoemd. Vanzelfsprekend omdat het Waalse deel van het land ook genoemd moet worden.
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De Belgische scheepsnamen zijn naast Oostende: Tournai (Doornik), Brugge, Luik, Antwerpen
en Rochefort. De Koninklijke Marine krijgt de Vlissingen, Scheveningen, IJmuiden, Harlingen,
Delfzijl en Schiedam. Het is al vaker gezegd; de schepen worden groot. Een heel verschil met
de bescheiden omvang van de Alkmaarklasse. In de hal van de werf van Naval is al een flink
deel van het eerste schip zichtbaar. Het roodbruin ogende metaal oogt fors. Op kleurige artist
impressions is het vaartuig van de toekomst te zien; 82 meter lang met aan de zijkant
uitsparingen voor kleine vaartuigen en drones. ,,Het is een schip dat gereed is voor de
toekomst”, legt Sander van Luik uit in Alle Hens. De kapitein ter zee is de Nederlandse
projectleider.
Wennen
,,Het vernieuwende zit hem in de manier van opereren”, stelt Van Luik. ,,Nu gaan we met mens
en materieel een mijnengevaarlijk gebied in. Met de nieuwe schepen blijven we daar buiten,
terwijl drones op afstand mijnenjagen of –vegen. Om alvast te wennen aan dit stand offprincipe
schaffen we nu al bepaalde middelen aan zoals de drones waarmee de marine kan
experimenteren en leren.” Dit proces is volop gaande in Den Helder. Het civiele schip Geosea is
ingehuurd om te oefenen met apparatuur die straks aan boord van de mijnenbestrijders wordt
gebracht.”
Actueel
,,Hoewel sommigen denken dat zeemijnen wapens uit een ver verleden zijn is volgens kolonel
Van Luik de dreiging nog steeds actueel. ,,Een zeemijn is ook juist een poor man’s weapon dat
in bepaalde opzichten de voordelen van een cyberwapen heeft.”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Scheepselftal
Zittend, met mijn broers op het terras van het Groothoofd in Dordrecht met het uitzicht op de
Oude Maas, kwam plots de vraag tot me; ‘schrijf daar eens over. Je vertelde daarnet zo
enthousiast over verschillende scheeps-elftallen bij de Marine.’
We, mijn broers en ik waren daar net op het terras neer gestreken nadat we onze boot om de
hoek in de Wijnhaven hadden afgemeerd. We hadden een tocht naar de Zuid Hollandse
eilanden gemaakt en via Dordrecht op weg naar de Biesbosch..
Daar, op dat terras, terwijl we
ons tegoed deden aan ons
eerste biertje keek ik al een
paar maal naar de tafel naast
ons. Die kerel, met zijn vrouw
naast zich, die vent ken ik dacht
ik. Ook hij keek een paar maal,
meer dan gebruikelijk onze kant
uit. Waarschijnlijk met de zelfde
gedachten betreffende mijn
persoon. Na verloop van tijd,
toen er al een paar maal het
woord Marine gevallen was,
(mijn broer had ook zes jaar bij
de baas doorgebracht) trok die
buurman de stoute schoenen
aan. Met een lullige vraag, die
ik me niet eens meer kan
herinneren kwam hij op ons
tafeltje af. Maar alras schoof hij met zijn vrouw bij ons aan en werd het nog gezelliger.
Deze ‘buurman’ bleek dus Arie Krijgsman te zijn. De redacteur en initiatief nemer van het
digitale magazine “Ten Anker”. Zo ook van de website “de Bakstafel” en veel meer.
Dit alles speciaal bestemd voor een ieder die van varen houdt. Van Koopvaardij tot Koninklijke
Marine en van een histories verleden tot het heden houdt. Als het maar met Nederland te
maken heeft en ook een maritieme inslag heeft.
Kortom, bij dit gesprek kwam ook toevallig het scheepselftal ter spraken waarbij ik iets te
enthousiast van stapel liep. Daarop vroeg Arie mij, ‘zet dat eens op papier, wil je? Dat is wel iets
voor mijn magazine Ten Anker.’
Het “Ten Anker” waarvan ik zijdelings wel eens gehoord had en ook een doorgespeeld artikel
gelezen had. Nu heb ik me daar op geabonneerd.
Redactie: Dank je wel Bart, ik wist niet dat ik “lullige“ vragen kon stellen, maar het is je
vergeven….(lol) , dank voor de leuke insteek…. Het biertje doet daar goed, alleen nu even op
de plaats rust tot het weer alles weer wat aantrekkelijker maakt….
………………………………………………………………………………………………………………

Arie, je reactie laatst op mijn epistel over de SBD, gaf mij aanleiding
een overkomen katje te verhalen. In mijn gesprekken over de marine
ben Ik levenslang positief geweest. Toch wil ik hier met een verhaal
een negatief einde aan maken. Oordeel zelf maar.
Ik weet als geen ander dat een bedrijf staat en valt met het handelen
van je mensen.
Daarom: leidinggevende, let op je Commandanten.
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Ik was pas getrouwd en had op verzoek overplaatsing gevraagd en gekregen. Ik diende
op de Drebbel, het slaapschip voor de in dok liggende Karel Doorman. Mijn vrouw en ik
hadden een woonboot aangeschaft en die lag in de Rotte. Ik wist, dat de boot tijdens de
stormramp was losgeslagen en vanaf de Irenebrug naar haar huidige ligplaats was
teruggesleept. Ook deze avond stormde het…. Mijn vrouw was alleen en ik maakte mij
zorgen: ik had de Wacht! Wat te doen?
Ik legde mijn probleem voor aan de Officier van de wacht.
De commandant van de Drebbel had zijn eigen orderboek geschreven, waarin stond dat
er een Onderofficier van de wacht moest zijn wanneer de Officier van de wacht afwezig
was tijdens zijn ronden over de Karel Doorman.
Ik vroeg mijn officier of ik na mijn wacht even op en neer op mijn SOLEX naar Terbregge
mocht om alles te controleren. Hij zei: “Ja, maar deel mijn toestemming ook mee aan de
Onderofficier van wacht.” Die zei prompt: ”Nee!!!” en verbood mij tegelijkertijd om
opnieuw de officier lastig te vallen.
Ik nam de beslissing mijn opvolger te vertellen dat ik zonder toestemming het schip
verliet. Ik sprong op mijn Solex en ging er van door. Thuis gekomen controleerde ik ons
hebben en houden en reed terug naar Schiedam. Hoeveel tijd zou dat alles gekost
hebben.? Van Schiedam naar Terbregge, Vrouw groeten, alles nalopen en retour
Schiedam? Anderhalf uur? De rest snapt u al.
Mijn vrouw vertelde dat toen ik al vertrokken was er een Jeep arriveerde met twee
mariniers er in. Zij belden aan en voerde een gesprek met mijn vrouw. Zij controleerden
na toestemming de boot en vertrokken daarna weer. Ze waren zeer correct geweest.
De volgende dag op parade. “Heeft u nog iets te zeggen?”
“Ja. Commandant. In uw orderboek staat…” ”Stop!
Het past een matroos 1e klas niet….. Ik straf u met 14 dagen streng arrest, met
inhouding van soldij en op water en brood.”
Ik werd per omgaande naar de Waalhaven gebracht. De O.o.van Politie (een marinier)
zei dat hij alles al wist. Hij gaf mij “ter leringh ende vermaeck” een Bijbel en sloot mij op.
De volgende dag gebeurde er iets opmerkelijks: ik kreeg bezoek van mijn vrouw, ze had
van alles bij zich, van lekkers tot uitgeknipte puzzels. En daar stopte het niet mee. Toen
de 14 dagen om waren, terug naar de Drebbel. Ik werd opgewacht door mijn divisiechef
die mij aanraadde in beklag te gaan. Zo ook andere Etat Major. Een jonge officier bood
zich aan als mijn verdedigende advocaat bij de Zeekrijgsraad. Ik voelde daar niets voor.
Procedures bij de zeeraad vergen veel tijd. En ontslag uit de zeedienst, waar ik aan toe
was, is dan niet toegestaan. Ik begreep toen dat er buiten alles om wat geregeld was.
Ook naar de Waalhaven. Maar daar stopte het niet. Ik werd onmiddellijk overgeplaatst
naar de Tromp (mottenballenvloot). Toen ik daar sjouwend met mijn plunjezak aankwam
werd ik met mijn naam begroet door een mij onbekende opperschipper. Hij wist al wie ik
was. De volgende werkdag kreeg ik een blik tjet en wat kwasten en batterijlapjes: ik
werd paai op de Queen Wilhelmien. Dat was wat. Een hele boot voor jezelf!
Wie mij verder informeerde? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik iedere ochtend bij
de kombuis een grote ketel koffie met melk en suiker moest ophalen. Om half tien
kwamen er ik weet niet meer hoeveel onderofficieren de commandantssaloon bezetten
om koffie te drinken. Zij zorgden dan wel voor de koekjes.
Was getekend; Ries Dijkhuizen.
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……………………………………………………………………………………………………..

Zooitje ongeregeld ?.... leuk toch die
foto’s uit weleer….

Geachte abonnees….
Al jaren ben ik op zoek naar het dienstvak
embleem van matroos koopvaardij speciale
dienst.
Zou u mij aan dit embleem kunnen helpen
?.
Zou u zeer erkentelijk zijn foto is bijgevoegd.
Met vriendelijke groeten Frans van Dreumel.
Zit zelf in de besturen VOMI Drenthe/Groningen
Stichting Drentse Veteranen en Stichting Indië-Monument
Friesland.

f.j.vandreumel@outlook.com

Nog op zoek naar een kerstcadeau?
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Vind hier 9 prachtige boeken om cadeau te doen!
Nog twee weken en dan is het alweer kerst! Is uw verlanglijstje nog akelig leeg? Of komt u maar niet op een
goed idee voor een cadeau voor uw geliefden? In deze nieuwsbrief daarom een aantal suggesties om u op weg
te helpen, met speciaal voor de feestdagen nog vier boeken tijdelijk afgeprijsd, waaronder Leven in Media van
Mark Deuze!
We hopen dat er iets tussen zit, voor uzelf, uw partner, broer, zus, buurman, collega of een goede
vriend. Voor meer leuke boeken om cadeau te doen, verwijzen we u graag nog door naar onze actiepagina.
We wensen u alvast fijne feestdagen en hopelijk veel geefplezier!

Klik op de ster …..

……………………………………………………………………………………………….
OPROEP!
Eerder dit jaar ben ik als militair historicus begonnen met
archiefonderzoek naar de MTB-Dienst van de KM in de Tweede
Wereldoorlog als onderwerp voor mijn nieuwste boek. Velen kennen
nog Larive`s Vannacht varen de Hollanders maar sinds de
verschijning van dit boek in 1950 is er veel meer bekend geworden
maar niet in een nieuw boek gepubliceerd.
Inmiddels beschik ik naast veel Nederlands en Brits archiefmateriaal
ook over het archief van de MTB-veteraan Jacob de Mos, de onvermoeibare voorvechter voor
de erkenning voor de inzet van de mannen op de MTB/MGB`s. Momenteel heb ik contact met
nazaten van tien voormalige MTB-officieren wat nieuwe informatie oplevert. Maar waar ik
speciaal naar zoek zijn herinneringen van niet-officieren, dus van matrozen, stokers, konstabels
en dergelijke die ingedeeld zijn geweest bij deze MTB/MGB`s. Niet alleen herinneringen , foto`s
en dergelijke van hen die op één van deze schepen waren geplaatst, maar ook van degenen
aan de wal hebben mijn grote belangstelling. Alleen zo kan ik de bijzondere geschiedenis van
deze bijna vergeten Dienst reconstrueren.
Beschikt u over informatie, foto`s documenten, brieven of dagboeken die een beeld geven van
het leven aan boord en aan wal van de MTB-Dienst tijdens de oorlogsjaren, neem dan s.v.p.
contact via jac.bartels@planet.nl op met ondergetekende, Jacques A.C. Bartels
BIJ VOORBAAT DANK!!
……………………………………………………………………………………………………………..
Tot volgende week, de redactie….
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