Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de Koninklijke
Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.
“ Redactie ten Anker “
Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
tenanker@kpnmail.nl

“ ten Anker “
Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is
vermeld.
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Kort Bestek !
„Overal” is de wekroep, welke op ieder schip
der Koninklijke Marine iederen ochtend weeraan de bemanningen uit de kooien port.
Het maandblad „Overal”, waarvan dit nummer
het eerste is, wil ook een wekroep zijn, voor
de geheele „bemanning” van de Koninklijke
Marine, overal ter wereld. De naam, welke ons
nieuwe blad draagt, heeft in dezen zin dus een
dubbele beteekenis. Onder dezen naam zal de
marine-man van hoog tot laag regelmatig de
voorlichting en de inlichtingen ontvangen,
welke voor hem van belang zijn. Het doel van
dit tijdschrift is dan ook in ruime mate in
woord en beeld alle onderdeelen der
Koninklijke Marine op de hoogte te houden
van de ontwikkeling der techniek, strategie en
tactiek op maritiem gebied, van de
belangrijkste en interessantste gebeurtenissen
in verleden en heden in binnen- en buitenland
en verder van alle wetenswaardigheden, welke
officieren, onder-officieren en manschappen
van nut kunnen zijn.
„Overal” omvat dus een uitgestrekt
arbeidsveld en de samenstellers ontveinzen zich niet, dat de taak, welke hun is toevertrouwd,
moeilijk is en het werk omvangrijk. Zij zijn zich verder er van bewust, dat zij niet in staat zijn
allen arbeid zelf te verrichten. Vaak zal het voorkomen, dat voor de behandeling van bepaalde
onderwerpen specialistische medewerking zal worden gevraagd. Tevens echter is „Overal”
een tijdschrift van de Koninklijke Marine. Het staat open voor allen, die iets op hun hart hebben
en meenen dit te moeten opmerken in het algemeen belang van de Koninklijke Marine. „Overal”
zal deze en andere ongevraagde medewerking steeds gaarne aanvaarden.
Voorlichting aan den militair is een delicate zaak. Zonder onnoodig dieper in te gaan op de
verschillende aspecten, welke dit onderwerp biedt, meent de redactie-commissie goed te doen op
te merken, dat „Overal” een officieel Marineblad is, dat in de eerste plaats marinenieuws brengt
en wat daarmede — in ruim verband gezien — samenhangt. In dit kader zullen officieren,
onderofficieren en manschappen tevens zoo uitvoerig mogelijk worden ingelicht over de zaken,
welke hun dienst omvat en de vele andere, waarvoor zij ongetwijfeld ook belangstelling zullen
hebben. Aldus biedt „Overal” de mogelijkheid een beter inzicht te verkrijgen in allerlei
onderdeelen van de Koninklijke Marine, waarmee men tot nog toe niet bekend was.
Dit blad moet evenals een oorlogsschip doelmatig zijn, maar tevens fraai van uiterlijk en pakkend
van inhoud. Daarom zal aan „Overal” die verzorging en die vorm worden gegeven, waardoor de
lezer op aangename wijze zal worden ingelicht.
Aldus steken wij van wal. Mogen wij een goede vaart hebben.
De Redactie-commissie.
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Scheveningen 12 januari 1946

De Koninklijke marine heeft in den strijd om
onze vrijheid zware offers gebracht, zoowel
aan personeel als aan materieel
Zij heeft de oude tradities hooggehouden en
een nieuwe roemrijke bladzijde toegevoegd
aan haar geschiedenis.
De Marine bevindt zich nu in een stadium
van wederopbouw en ik wensch haar toe
een periode van bloei en voorspoed,
geschraagd door het vertrouwen van mijn
Volk en van mij.

Wilhelmina
+++++++++++++++++++++++++++
Boodschap van Zijne Excellentie den
Minister van Marine

Bij het verschijnen van de eerste aflevering
van „Overal” wil ik een goeden wensch
medegeven, welke hierin bestaat, dat dit
nieuwe tijdschrift een nieuw bewijs zal
mogen leveren van wat samenwerking en
gezamenlijke inspanning" in de Koninklijke
Marine tot stand kan brengen.
Alleen als velen er aan medewerken kan „Overal” worden wat het zijn moet, n.1. een echt
Marinetijdschrift, waarin de Marinemannen vinden wat hen interesseert en dat hen inlicht
omtrent wat andere Marinemannen doen en ondervinden
„Overal” wordt uitgegeven voor hen, die de eer van de Vlag op alle zeeën hebben
hooggehouden en voor hen, die sedert de bevrijding hun weg naai- de Koninklijke Marine
hebben gevonden en van wie verwacht wordt, dat zij de oude tradities zullen voortzetten.

Moge het blad er toe bijdragen den hechten band te bestendigen, welke er altijd tusschen het
Marine-personeel geweest is en welke in de moeilijke jaren, die achter ons liggen, nog is
versterkt in den gezamenlijken strijd, verbonden in trouw aan de Koningin en het Vaderland.
De Minister van Marine,

Een woord van den Commandant Zeemacht in Nederland
Bij het eerste verschijnen van het nieuwe Marine Maandblad „Overal” voldoe ik gaarne aan de
uitnoodiging van den Marine-Voorlichtingsdienst een voorwoord in het eerste nummer te
schrijven.
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Het is een groote, belangrijke taak, welke „Overal” wil gaan vervullen, een goede voorlichting te
geven voor het Marinepersoneel.
Het is voor onze Marine van groot belang, dat er een nauwe band bestaat tusschen allen, die
daarin dienen. Deze band zal zeker nauwer worden aangehaald, indien men begrijpt waarvoor
wij allen werken, en wij daardoor tevens een open oog verkrijgen en zoo ook waardeering voor
elkanders werk.
Wellicht nog belangrijker is het voor het Marinepersoneel, dat het weet gedragen te worden
door het Nederlandsche Volk en omgekeerd te beseffen, dat het een rol vervult ter wille en ten
behoeve van het Koninkrijk der Nederlanden in zijn uitgebreidsten zin.
„Overal” wil deze taak volvoeren door het werk van de Koninklijke Marine en van de
Koopvaardij, het werk van Zeemacht, in de wereld uit te dragen en omgekeerd het belangrijke
wereldgebeuren bij het personeel van de Koninklijke Marine te brengen.
Daartoe zullen actueele vraagstukken op politiek en strategisch gebied, zoowel als ontwikkeling
van nieuwe schepen en wapens, beschrijvingen van maritieme operaties, geschiedkundige data
en gedenkwaardige gebeurtenissen uit de Zeegeschiedenis in het nieuwe Marineblad worden
behandeld. Ook de „gezellige” en vroolijke rubriek zal er niet ontbreken en zoo zal „Overal”
tevens ontspanningen verstrooiing weten te bieden, en daardoor een welkome gast worden in
menig Marineverblijf, recreatieruimte en naar ik hoop ook in menig gezin.
Ik wensch „Overal” een succesvolle loopbaan en spreek de verwachting uit, dat het er in zal
slagen bij het Marinepersoneel zoowel als bij alle Nederlanders een actief medeleven te
wekken, dat zoo onmisbaar is bij den wederopbouw van de Nederlandsche Zeemacht.
De Commandant Zeemacht Nederland,

De Chef van den Marine Staf schrijft:
Naar mijn meening is het noodzakelijk, dat het personeel der Koninklijke Marine, waar ter
wereld het zich ook bevindt, op de hoogte blijft van de belangrijlkstei gebeurtenissen, welke de
Marine raken, van de ontwikkeling van de techniek aan boord der schepen, van de
voornaamste maatregelen, door het Marinebestuur genomen en van de vele andere zaken,
welke voor den Marineman van direct of indirect belang zijn. Dit is in de eerste plaats het doel
van „Overal”.
Intustschen hoop ik, dat in de toekomst, zoodra de papierpositie zulks toelaat, dit nieuwe
maandblad ook buiten de Marine zeer vele lezers zal weten te vinden en daarmede in wijderen
kring meer bekendheid omtrent onze Zeemacht zal verspreiden. Nog steeds geldt het
spreekwoord: „Onbekend maakt onbemind” en ik vertrouw, dat door de wijze, waarop „Overal”
de onbekendheid met de vloot zal doen verminderen, de liefde van het Nederlandsche volk voor
zijn Zeemacht zal groeien.

De Chef van den Marinestaf
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Speciaal voor de Indo’s onder ons maar ook de blanda’s die de Oost
omarmen hieronder een leuk stukje….
Si Tollol
Voor de "indo's" onder ons ja....?
Si tollol hij pertel
Op een ochtend ik kom beneden en ga aan tafel zitten, minum koppi tubruk.
Wah, zonder wat wat, mijn meisje ze lelt mij van achteren. Getok, minta ampun, sakit die djitak
en ik voel mijn kop ada bult.
Loh, nog niet eens wat, wat al wat, wat en je lelt mij, kenapa dese toch meis?
Ik praag haar, terwijl ik wrijp over die plek. Sakiiit ja.
En dan zij seg, apa dese en ze legt een briefje op tafel.
Loh, gelijk mijn hersens kretek, kretek en ik lees apa apanja op die briefje.
Black Beauty. Loh meis, ik lach met big smile.
Je weet tog, vorige week, ik ging met si Eddy en si Woody naar Duindigt.
Dese, ja nummernja van die paarden. Wij gokken,maar ja je weet tog dese jongen meer geluk
in de liefde dan in het spel. En Black Beauty nama nja van de paard.
Ze glimlacht weer en geef mij een zoentje op mijn kepala sakit.
Ajo is wel goed zo jong ze seg. Ja is goed ik seg, terwijl ik wrijp over mijn bult, so gedeh als een
duivenei.
Dag meis, dese jongen hij moet kerdja en ik ga maar. Ik tjoem haar en gone gelijk naar mijn
werk. ’s-Avonds als ik thuis kom, buka pintu en ik ruik gelijk, wah, goeie bui zij. Zij heeft gekook
en geumja, enak sekali, de water hij loopt al tussen mijn tanden. Gelijk maar makan, sudah
lapar dese jongen, door die geur.
Ik loop door naar de keuken en ze staat met haar rug naar mij toe. Ik tjoem in haar nek en gelijk
ik streel haar. Aduh so lief zij.
Ophouden jij, sij seg, ga maar aan de tafel zitten, lapar zeker he? Ja meis dese jongen bijna
mati van de honger. Ik loop naar de tafel en doekoek gelijk.
Loh, se heef al gedek ik zie. Wah dat wordt smullen en ik hoor haar aankomen, tjret, tjrat, tjret,
tjrat en dan opeens, ik voel een getok op mijn kepala, jang hard lui. Mijn oren sij suizen, kaya
krontjong orkest en dan ik wil pragen aan haar, loh waarom jij gaplok mij, ik doe tog neks. Weer
een gaplok en ik zie sij houdt vast de tjobek van de oeloekan en sij lelt mij nog harder deze
keer. Ketooook.
Ik zie allemaal sterren spatten als een rentengan uit elkaar. Ik stamel, waarom meis, ik doe tog
neks en dan van heel ver weg, terwijl alles bijna zwart, ik hoor haar seggen “Jouw paard, zij bel
mij vanmiddag”!!!!!!
Ja soedah al... Onze Vader...

De gedurfde ontsnapping van de Poolse onderzeeboot “ORZEL”
Door A. Kelder
Vorig jaar organiseerde de Vereniging voor Zeegeschiedenis een reis naar Sint Petersburg.
Een interessante tussenstop werd in Tallinn, Estland, gemaakt waar, hoe kan het anders, het
Scheepvaartmuseum werd bezocht. Dit museum is gevestigd in een donjon van de
middeleeuwse stadsmuur.
Bij het verlaten van het museum dat een bescheiden collectie herbergt, werd onze aandacht
getrokken door een marmeren plaat in de muur naast de ingang, met een voor ons onleesbare
tekst, maar waarin een naam stond die wij kenden: „Orzel”. Wij herinnerden ons dat de Kon.
Mij. De Schelde te Vlissingen een onderzeeboot met deze naam voor Polen had gebouwd naar
een ontwerp van Nevesbu*) en dat deze boot net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog
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was opgeleverd en door de Poolse marine in dienst gesteld. De in het Pools en Ests gestelde
tekst op de plaat luidt, vrij vertaald:

De Tweede Wereldoorlog begint
Wat was er in die septemberdagen van 1939 gebeurd? Op 1 september, bij dag worden opende
het oude Duitse opleidingsschip „Schleswig-Holstein” vanuit de haven van Danzig het vuur op
Poolse kustversterkingen: dit geschutvuur bleek de opmaat tot de Tweede Wereldoorlog.
Poolse onderzeeboten konden, door het Duitse overwicht in de lucht, nauwelijks effectief
opereren. Op grond hiervan besloot de marineleiding op 11 september, in navolging van hun al
eerder genomen besluit de grotere (oppervlakte/eenheden naar Engeland te zenden, de Poolse
onderzeeboten eveneens naar Britse havens te laten uitwijken.
Aan boord van de „Orzel” kampte men toen al dagen met een zwaar zieke commandant, die
symptomen van tyfus vertoonde; het was daarom zaak de doodzieke man in een hospitaal af te
leveren. De weg terug naar een Poolse haven was praktisch afgesloten en daarom werd
besloten Reval (nu: Tallinn), hoofdstad van het nog neutrale Estland, aan te lopen waar men
ingevolge internationale regels die in zulke gevallen voorzien. 24 uur mocht blijven.
Op de avond van 14 september arriveerde de „Orzel” op de rede en meldde zich. Na verificatie
van het verzoek - ook werd nog een noodzakelijke reparatie van de motoren aangevoerd kreeg de boot toestemming om binnen te lopen. De „Orzel” werd een ligplaats aangewezen in
het marinebassin.
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De „Orzel" (1120/1487 ton), een bij de Kon. Mij De Schelde gebouwde en in februari 1939 aan de Poolse
marine opgeleverde onderzeeboot. De boot had 12 lanceerbuizen: 4 boeg-, 4 hek- en 4 dekhuizen. Hier
liggend in de door de Duitsers eind 1944 opgeblazen Grote Sluis te Vlissingen. Foto via L.L. von Münching.

Internering in Tallinn
Zowel de Duitse als de Sowjetdiplomatie ging furieus tegen het besluit van de Estlandse
regering tekeer en in plaats van de „Orzel” overeenkomstig de internationale bepalingen weer te
laten vertrekken, werd het schip geïnterneerd en ontwapend. Het kleine Estland, volledig in de
klem van de beide grootmachten, had in feite geen keus. Alle navigatie-in-strumenten en
zeekaarten werden van boord gehaald, ook de torpedo’s op zes stuks na (nl. die in de
hekbuizen zaten), de gehele munitie-voorraad en het sluitstuk van het kanon. Twee Estse
schildwachten werden permanent aan boord geplaatst. Toch zagen 1e officier Jan Grudzinski die, na het in een hospitaal af leveren van de commandant, zelf commandant was geworden en zijn bemanning kans uit de haven van Tallinn te ontsnappen. Daarbij werden zij door het toe
val geholpen.
Het Estse marinepersoneel dat de Poolse onderzeeboot moest ontwapenen, kon de torpedo’s
uit de zes hekbuizen niet uit de boot takelen zonder de boot 180° te laten draaien. De „Orzel”
moest daartoe verhalen. Dit vond op een zaterdag plaats; de achtergebleven torpedo’s zouden
vervolgens, zo was de planning, maandagmorgen „eerste werk” verwijderd worden. Hierop had
Grudzinski in stilte gehoopt; het betekende namelijk dat het schip dan zodanig voor de kant
kwam te liggen dat het, na de trossen te hebben losgegooid, zo goed als rechtdoor naar open
zee kon varen, zonder het maken van ingewikkelde, tijdrovende en aller aandacht trekkende
manoeuvres.
De ontsnapping
In de nacht van zondag 17 op maandag 18 september 1939 werden de twee Estse wachten zonder ze te doden - onschadelijk gemaakt en op hetzelfde moment maakte een matroos de
telefoonlijn naar het schip onklaar en hakte de elektriciteitskabel van het aan de wal staande
zoeklicht door. Tegelijkertijd werden de motoren gestart en de trossen losgegooid. De „Orzel”
kwam snel slaags en zette koers naar de havenuitgang. Toen ging er iets mis. Het schip
schampte een ondiepte, raakte uit de koers en ramde vervolgens de havenstrekdam. Dit kon
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natuurlijk niet onopgemerkt blijven en aan de wal ontstond alarmfase I. Spoedig beschenen
zoeklichten het havenbekken, de „Orzel” werd met machinegeweervuur beschoten, terwijl de
motoren met volle kracht achteruit draaiden om vrij te komen van de ondiepte. De beide MANmotoren braakten grote hoeveelheden uitlaatgassen uit, die tegelijkertijd een rookgordijn
opwierpen waardoor het Grudzinski lukte de haven uit en in open water te komen.
De donjon in de 13e-eeuwse
stadsmuur van Tallinn waarin het
Estse Scheepvaartmuseum is
gevestigd. Foto L. van den Broek.

Nog was het leed niet geleden:
op eilanden voor de Estse kust
stonden kustbatterijen die de
„Orzel” opnieuw onder vuur
namen. Het kanonvuur was
echter niet dekkend en de zee
werd dieper, zodat de boot kon
duiken. Buiten de Estse
territoriale zone liet Grudzinski
zijn boot op de bodem zakken
en wachtte af, terwijl de hele
dag Sowjetjagers fel, maar
tevergeefs, jacht op hem maakten.
Op 19 september, toen de rust was weergekeerd, koerste Grudzinski om de west. Op de 20ste
werd de oostkust van het Zweedse eiland Gotland verkend. Daar werden de twee
gevangengenomen Esten in goede gezondheid, met proviand en wat dollars, in de dinghy
gezet; zij moesten het verder zelf maar klaren.
Een mooie detailopname van
de „badkuip" van de „Orzel".
Foto via auteur.

Vervolgens was het doel
van Grudzinski: Engeland,
maar hij had instrumenten
noch kaarten, zijn schip
was echter onbeschadigd.
Het zou te ver voeren de
bijna een maand durende
odyssee van Grudzinski en
zijn bemanning in het
kader van dit artikel te
beschrijven. Tekort aan
brandstof, aan de grond lopen, gebrek aan water en voedsel, niets bleef de Poolse zeelui
bespaard.
Pas op 14 oktober meldde de „Orzel” zich voor de ingang van de Firth of Forth in Schotland. Dit
ongelooflijke staaltje van moed, voortreffelijk zeemanschap en vindingrijkheid van Jan
Grudzinski en zijn mannen werd ondergesneeuwd door het verpletterende nieuws dat diezelfde
dag de wereld - vriend en vijand - verbijsterde: Günther Prien had met zijn „U-47” kans gezien
de beschutte marine-basis Scapa Flow op de Orkneys binnen te sluipen en had het Britse
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slagschip „Royal Oak” vernietigd. 833 Royal Navy-mensen, waaronder de commandant en een
schout-bij-nacht, vonden hierbij de dood. In de eerste weken van de oorlog werd de waarde van
het onderzeebootwapen hiermee opnieuw bewezen.
Het eerste (Duitse) slachtoffer van operatie „Weserübung", het ss „Rio de Janeiro" (HSDG, 1914,5.261 brt)
dat een detachement „Gebirgsjager" op de Noorse kust moest afzetten. De „Orzel" torpedeerde dit schip
op 8 april 1940 te 12.00 u. Vele
honderden „Gebirgsjager"
vonden de dood. Foto via auteur.

Maanden later kon de „Orzel”
opnieuw haar effectiviteit
bewijzen. Op 8 april,
gedurende een patrouillevaart
onder de zuidkust van het dan
nog neutrale Noorwegen,
verkende de „Orzel" een
koopvaardijschip. De Polen
vertrouwden het niet en hun
wantrouwen bleek
gerechtvaardigd, want
naderbij gekomen werd
ontdekt dat er met de naam van het schip geknoeid was. Het schip was in werkelijkheid het ss
„Rio de Janeiro” (5261 brt), een Duits troepentransportschip dat deel uitmaakte van operatie
„Weserübung”, codenaam voor de Duitse overval op Noorwegen. Het gebruiken van zijn zender
luidde de ondergang in van het schip en van vele honderden „Gebirgsjager”, die te Stettin
waren ingescheept voor een landing in Noorwegen. Grudzinkski vuurde twee torpedo’s af,
waarvan er een doel trof. Slechts 130 man konden door de Noorse Kustwacht worden gered,
maar zelfs het redden van geüniformeerde Duitsers leidde, althans op die 8ste april, in
Noorwegen noch in Engeland tot onmiddellijk groot alarm. Pas de volgende morgen, toen bleek
dat landingen langs de gehele Noorse kust hadden plaatsgevonden, realiseerde men zich dat
de „Orzel” op een schip van „Weserübung" was gestoten.
Grudzinski en de zijnen hebben niet lang op dit succes kunnen teren: twee maanden nadien, op
8 juni 1940, liep de „Orzel” - opnieuw op een patrouillevaart onder de Noorse kust - op een
Duitse mijn. Van de bemanning, 58 man, werd niemand gered.
In 1990-toen dat weer mocht-werd de nagedachtenis van kltz Jan
Grudzinski geëerd door het slaan van deze prachtige penning.

Het is in dit verband wel interessant om te vermelden dat de
Poolse officier, die als hoofd machinekamer de „Orzel” in 1939
te Vlissingen voor zijn vaderland in dienst zou stellen, na de
oorlog bij „De Schelde” als bedrijfsingenieur in dienst zou
treden. Pas in 1969, toen hij 65 was geworden, ging hij met
pensioen.
We hebben het over de in 1904 geboren Jozef Minkiewicz. In
de jaren ’20 studeerde hij aan de Technische Hogeschool in
Warschau scheepswerktuigbouwkunde. Daarna nam hij dienst
bij de Poolse marine en werd in 1938 toegevoegd aan de Poolse Commissie van Toezicht, die
de bouw van twee Poolse onderzeeboten, die bij respectievelijk „De Schelde” („Orzel”) en de
RDM („Sep”) gebouwd werden, begeleidde.
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Bij het uitbreken van de oorlog, op 1 september 1939, vinden we Minkiewicz als hoofd
machinekamer terug op de „Sep”, het zusterschip van de „Orzel”. Al in de eerste week van de
oorlog werd deze boot door dieptebommen beschadigd en kreeg men opdracht zich in Zweden
te laten interneren of, zo mogelijk, naar Engeland uit te wijken.
16 September 1939 werd de „Sep" in Zweden geïnterneerd, er waren geen andere opties. Toen
de oorlog voorbij was, zetelde er in Warschau een communistisch, gerussificeerd bewind. Zij
eisten de drie in Zweden geïnterneerde Poolse onderzeeboten waaronder de „Sep” op. De
bemanningen echter lieten zich, als zoveel Polen in het Westen, niet dwingen. De meesten
vonden emplooi in Zweden. Aan Minkiewicz werd in 1947 door twee directeuren van „De
Schelde” (Smit en Hupkes), die hem kenden en zijn bekwaamheden hoogschatten, een baan bij
de werf aangeboden. Hij accepteerde graag en verhuisde met vrouw en hun in Zweden
geboren zoon Jan naar Vlissingen, waar hij de enorme expansie van de werf na de oorlog
mede vorm gaf. Minkiewicz werd een expert op het gebied van stabilisatoren en bleef 22 jaar
aan „De Schelde” verbonden. In 1969 ging Jozef Minkiewicz met pensioen, in 1972 overleed hij.
Hij was een gewaardeerd lid van de grote Poolse gemeenschap in ballingschap in ZuidwestNederland. Minkiewicz’ kinderen wonen thans nog in ons land.
Bron: de Blauwe Wimpel

De weg terug over “
La Foret “
Rondom het Repatrieeringskamp
der Koninklijke Marine te Doorn.
”U spreekt met de
commandant…” de telefoon staat
op de “spitsdagen” niet stil.
1 December 1945
a/b ss. „Oranje Nassau”.
Een Marineofficier in khaki
battledress is geen figuur. Maar
uit de robuuste verschijning in
den hoek van de coupé van het boemeltreintje Fenchurch
Street Station Tilbury spreekt de zee-officier, al is het uiterlijk alleen maar te constateeren aan
de twee-en- een-halve gallon op den schouder. Hij komt uit Thaicamp. Hij is een „repatrieerende”. Straks zal hij één der eerste gasten zijn van het Repatrieeringskamp der Koninklijke
Marine, Huize „La Forêt” te Doorn.
De coupé zit vol blauw en goud. De coupé hangt vol rook en pijjekkers. De overblijvende ruimte
is volgestouwd met koffers en tasschen. Woorden nemen geen plaats in, gelukkig. Eindelooze
en zeer sterke verhalen vullen alleen den tijd en verdrijven de verveling van het geboemel.
De figuur in den hoek is de eenige, die niet vertelt, maar hij vraagt en vraagt, naar iedereen en
alles. Om maar niet te hoeven praten.
Als de ,,Oranje Nassau” den volgenden dag in den mist den Nieuwen Waterweg langzaam
binnenvaart, leunt hij over de reeling en kijkt uit naar den wal waar de vage contouren van
loodsen en huizen zichtbaar worden. Ik kom naast hem staan en vraag: „Sinds wanneer...?” Hij
neemt de nieuwe Engelsche pijp uit zijn mond en beantwoordt voor de eerste maal een vraag:
„Dat was zeven jaar geleden.”
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30 December 1945.
Jobshaven Botterdam.
Na vier maanden omzwervingen den vaderlandschen bodem onder je voeten te hebben en dan
in een auto te moeten stappen naar Doorn in plaats van naar huis, dat is ganschelijk niet leuk.
Maar dat neem je, nadat er drie-en-een-half jaar Japansche krijgsgevangenschap over je hoofd
zijn gegaan en ettelijke drachten stokslagen over je rug. Op 4 September vertrek uit Yokohama.
Per vliegtuig naar Manilla. Met het troepentransportschip „General Brewster” naar San
Francisco, waar de Golden Gate de drempel vormde naar een droomland vol verbijsterende
mogelijkheden. Zeven weken in de USA. Goed gevoed en goed gekleed. Treinreis van West
naar Oost en in New York aan boord van de Queen Elisabeth. Twee dagen voor Kerstmis in
Engeland. Wachten. Twee honderd een en twintig mannen wachten. Zij willen nu wel eens
eindelijk naar huis. En eindelijk varen zij dan met de „Mecklenburg” de Theems-monding uit, de
Noordzee over, den Nieuwen Waterweg binnen. Op den laatsten Zondag in het oude jaar
stappen zij in Rotterdam aan wal. Er is gezorgd voor een officieele ontvangst. De Minister is
vertegenwoordigd, kolonel van Leeuwen voert het woord, kranten menschen loopen rond met
notitieboekjes, rijen auto’s, bussen en vrachtwagens staan gereed. Groote drietonners gelukkig,
want de barang is zeer deftig.
In den frisschen, winter-helderen Zondagmiddag rijdt het convooi door het Hollandsche
Moederland naar het groote buiten in de Doornsche bosschen.
De kade aan de Jobshaven is meteen leeg. Twee honderd een en twintig man zijn
vertrokken voor hun op-een-na-de- laatste reis. De laatste zal de tocht naar huis zijn.
31 December 1945.
In een Hillman tusschen Gouda en Rotterdam.
Een kleine Hillman schuift voorzichtig voort over den beijzelden rijksweg. Mist als soep ligt over
den polder. Het vriest en om de vijf kilometer moet de chauffeur de voorruit ijs-vrij poetsen. Vier
uur in den nacht.
De korporaal der Mariniers Witsen is onderweg naar huis. „La Forêt” heeft hem „afgewerkt”. Hij
is door den molen gegaan en alles wat de Koninklijke Marine van hem weten wil is er uit
gemalen. Hij heeft zijn personeelsgegevens verstrekt, een vragenlijst ingevuld met
bijzonderheden over gesneuvelden en vermisten, een nieuwe voorloopige identiteitskaart in
ontvangst genomen, vragen beantwoord ten behoeve van het Centraal Bureau voor
Oorlogsslachtoffers, ook daarvan een identiteitskaart ontvangen, een kwitantie voor het
tractementsvoorschot geteekend en het geld opgestreken, formulieren en de ondervraging van
den inlichtingendienst doorgeworsteld, toko- kaart gekregen en rantsoen betaald en
opgenomen, hij is medisch onderzocht en tenslotte in een sanatorium doorgelicht
En nu is hij dan op weg naar huis.
Negen jaar geleden nam hij afscheid van zijn jonge vrouw, die toen een kind onder het hart
droeg. Thans, op Oudejaarsdag, komt hij iedere minuut, dat de kleine auto rijdt, nader tot den
negen-jarigen jongen, die zijn zoon is en dien hij niet kent. Achter in de auto, waar nog
nauwelijks plaats is naast de koffers en zakken, zit deze man en praat en praat, steeds weer
bijzonderheden ophalend uit den baaierd van herinneringen, welken de jaren van gevangenschap hebben opgestapeld.
Hij praat maar, want als hij stil is, moet hij denken aan zijn vrouw en zijn jongen, het naaste wat
hij bezit en toch zoo huiveringwekkend onbekend.
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Uit Amerika bracht hij alles mee, wat hij maar
nuttig dacht, doch deze last is niets vergeleken
bij zijn eigen zwarigheden.
Hij rilt even als het portier voor de zooveelste
maal opengaat. De voorruit is weer matglas
geworden. De weg terug is moeilijk.
Deze gebruinde thuisvaarder wordt bij het
medisch onderzoek getest op zijn gehoor.

4 Januari 1946.
„La Forêt”, Doorn.
Als de deur opengaat, krijgt men den
indruk, alsof men op de tabaksbeurs in
Frascati beland is. Er wordt alleen niet
gevochten. En het meerendeel is vrouwen
en kinderen. Het gezelschap, bont en
rumoerig, kouwelijk en onwennig, is
vanmiddag hier aangekomen, als onderdeel van de groep van het s.s.
„Almanzora”. Het meest opvallend zijn de hoestende kinderen en de
zwijgende mannen. De vrouwelijke gasten vormen een zeer heterogene verzameling, zoowel
wat kleeding als uiterlijk betreft.
Aan de tafels in de lange gang wordt weer vastberaden doorgewerkt. De Marva aan de
telefooncentrale heeft geen keel over van het afroepen van namen. In de kombuis staan de
groote eetketels te stoomen. De jonge Mariniers der vaste bemanning rennen heen en weer
met allerlei boodschappen en karweitjes. In de ontvangstzaal klateren de luide gesprekken door
elkaar heen en zit een kind met één vinger op de piano te tingelen. Buiten rijden auto’s af en
aan. Op de slaapzalen roezemoezen de kinderen en zijn vermoeide moeders bezig met het
uitpakken van koffers.
,,La Forêt” werkt weer op hoogspanning. Er zijn nu in totaal ongeveer 500 gasten verwerkt.
Voordat de bosschen weer groen zijn, zullen nog honderden zijn gevolgd. En als de laatste man
zal zijn vertrokken, zal de Koninklijke Marine de rekening kunnen sluiten, de rekening welke
geopend werd met den slag in de Javazee. Dan zullen wij weten wat Insulinde ons heeft gekost.
Bij de vreugde van den terugkeer, is dit de donkere keerzij.

Binnen de Molukse cultuur heeft eten en koken altijd een belangrijke rol gespeeld. Nu de
eerste generatie Molukkers in Nederland er bijna niet meer is om te ‘leren’ hoe het hoort, merk
je dat er bij de jongere generatie een behoefte is om de kennis die er nog wel is te behouden en
te delen. Met het delen van de recepten, de gerechten en de bereidingswijze blijft de eetcultuur
behouden!
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KM-herinneringen
Herverdelen
Onlangs stond ik met mijn fiets opgelijnd voor de van Kinsbergenbrug. De brug stond open en
een sleepboot trok een viskotter voort welke naar de werf van Damen werd gebracht. Voorheen
had deze werf de naam Scheepswerf Visser.
Ik stond tussen het personeel van veelal het Marine bedrijf in wat van de Nieuwe Haven af
kwam. Het was even na vier uur in de middag en zowel ik, terug komend van mijn zeil bootje op
Harssens, als mijn omstanders waren op weg naar huis.
Plots hoorde ik de een tegen de ander zeggen; `er moest weer herverdeeld worden.`
Tja, dacht ik, de tijden veranderen ook nooit.
Mijn gedachten gingen terug naar september 1965. Met nog maar een klein groepje stokers
waren we doende Hr.Ms. De Bitter uit de conservatie vloot te halen. Dit Amerikaanse fregatje,
deel uit makend van zes stuks fregatten welke
we, in het kader van Marshallplan gekregen
hadden van de Amerikanen. De Bitter zou in
januari “66 voor een term van zestien / achttien
maanden naar de West gaan.
Voor dit doel werden deze Amerikaanse
fregatten nog hoofdzakelijk gebruikt, nadat ze in
de jaren daarvoor deel uitmaakten van de
normale vloot en zelfs onder Nederlandse vlag
aan de Koreaanse oorlog hadden deelgenomen.
Dit in het bedrijf stellen van het schip, door
onder ander van schot tot schot diverse systemen in bedrijf te stellen, waaronder het brandblus
en ventilatie systeem, kwamen we ook de nodige tekortkomingen tegen.
Tekortkomingen, onder ander werktuigelijke onderdelen welke door eerdere herverdelingen ook
van dit schip af waren verdwenen. Officieel werd er (ergens in de CZM organisatie) een lijst bij
gehouden van die onderdelen welke herverdeeld moesten worden. Echter je had officiële
herverdeelde artikelen maar ook verdwenen er veel onofficieel.
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Ik zelf kreeg de (officiële) opdracht om met twee stokers, twee onderdelen van het in
conservatie liggende fregat Hr.Ms.Ewijk te halen. Een uitklink inrichting van de havendiesel en
een stoomafsluiter van de verdamperinstallatie. De Ewijk lag met nog twee anderen schepen in
conservatie aan steiger 7. Officieel mochten er dus deze twee artikelen gedemonteerd worden.
Onofficieel had ik een lijstje in mijn zak met daarop nog meerdere kleine onderdelen.
De in conservatie liggende schepen hadden geen bemanning aan boord. Op de steiger stond
wel een houten keet, (zoiets als je vroeger op enkele bouwterreinen zag) waarin een
onderofficier toezicht hield. Hij was verantwoordelijk voor de daar liggende schepen.
Met een pak koffie onder mijn armen, bestemd voor de toezichthouder, konden we gezellig een
bakkie doen, en met de wetenschap dat de man in kwestie van kanarievogeltjes hield stapte ik
zijn keet binnen. Mijn taak was het om de man zo lang mogelijk aan de praat te houden.
Desnoods over kanarie pietjes te beginnen, iets waar ik totaal geen verstand van had.
De twee stokers gingen, na eerst even met de toezichthouder kennis gemaakt te hebben direct
de machinekamers is. Niet eerst de twee officiële onderdelen demonteren. Nee, eerst de
overige kleine artikelen los peuteren welke we ook dringend nodig hadden.
Daarna, als ze mij met de toezichthouder aan boord hoorden komen (het geluid van de stappen
op het stalen dek droeg sterk door het gehele stille schip heen) moesten ze zich op de twee,
met toestemming verkregen onderdelen, stortten. Mijn taak was het dus om zo lang mogelijk in
de keet te blijven. De actie slaagde volledig. Met de twee officiële herverdeelde artikelen en de
nodige aanvullingen daarop togen we op de Bitter af.
Het aardige van deze actie was, dat ik in de praktijk bracht, wat tijdens mijn derde klas
opleiding, zes jaar daar voor al, door een sergeant machinist instructeur mij ooit eens in klas
verband op de TOKM verteld was. ‘Jatten van de marine voor de marine’ noemde hij dat. En ja,
je moest ook goed kunnen ritselen vertelde hij.
Tijdens verloren lesuurtjes vertelde deze sergeant op de TOKM graag dit soort praktijk
gevalletjes aan ons baroes. Praktijken, welke aan boord van de schepen regelmatig voor
zouden kunnen komen. Hij, de sergeant gebruikte dit als een sociaal praatje. Maakte ons
duidelijk wat er zoal leefde bij de echte marine.
Meestal eindigde hij dan met het gezegde; ,,anders kom je nooit los van de kant, als je alles
volgens de regels doet.”
En die goede man had gelijk, zo bleek in mijn praktijk, gedurende die velen jaren later. Als we
niet geritseld hadden en de vele (gebruikte) onderdelen bewaard hadden in de nodige kastjes
en laden was het leven aanmerkelijk moeilijker geweest.
Bart Nijeburght

Vervolg !...Oorlogsschepen encyclopedie
De marinewereld was verbijsterd, en men plande onmiddellijk de bouw van oorlogsschepen van
ijzer, of beschermd door ijzeren platen en daarmee ‘immuun’ voor dergelijke aanvallen.
Dit markeerde de geboorte van het bepantserde oorlogsschip, een term die vanaf die tijd tot
aan 1906 werd gebruikt voor elk oorlogsschip van metaal of, beter gezegd, van hout onder een
beschermende gordel van ijzerplaat. Die gordel ontwikkelde zich geleidelijk tot een speciaal
pantser dat in de scheepsconstructie werd opgenomen of er later aan toegevoegd. Het eerste
oorlogsschip van dit type was de La Gloire, een Frans fregat van 5600 ton, met ijzeren
beplating op een eikenhouten romp, dat in 1859 te water werd gelaten. Het eerste volledig
metalen oorlogsschip was de HMS Warrior, een Brits slagschip van 9210 ton dat in het jaar
erop in de vaart werd genomen en de echte voorloper vormde van het moderne oorlogsschip,
dat ontstond als een combinatie van een ijzeren (later stalen) constructie, schroefaandrijving op
stoomkracht en granaten afvurende kanons in plaats van een houten constructie met zeilen en
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kogels afvurende kanons. De transformatie voltrok zich niet van het ene op het andere moment,
maar zeeoorlogen zouden nooit meer hetzelfde zijn en er ontstonden nieuwe types
oorlogsschepen.

Het slagschip was het equivalent van het linieschip in de zeilvaart, en de term wordt algemeen
gebruikt voor elk groot slagschip (oorlogsschepen die zeeslagen kunnen winnen) in de periode
na de introductie van ijzer, en later staal, als voornaamste bouwmateriaal. Tussen 1840-1860
maakte een aantal belangrijke ontwikkelingen bij zeeoorlogvoering, zoals granaatvuur, het
geweer met getrokken loop (wat het nauwkeurig maakte), pantserbekleding en steeds
betrouwbaarder en efficiëntere stoommachines, de traditionele twee- en driedeks houten
linieschepen overbodig. De linieschepen hadden ruim driehonderd jaar de toon gezet in
zeeoorlogen, en gedurende die tijd waren ze eigenlijk onveranderd gebleven in termen van
romp, tuigage, snelheid en aanvalskracht. Zoals eerder genoemd waren de eerste bepantserde
zeeschepen de Franse La Gloire en haar Britse tegenhanger: de meer ambitieuze Warrior.
Beide werden geclassificeerd als fregat en hadden een volledige zeiltuigage, maar ze bereikten
een snelheid van 13 knopen met hun stoommachines, die meer dan 2240 kW leverden, en
konden elk driedeks linieschip inhalen, te snel af zijn of een verpletterende nederlaag
toebrengen. Zonder groot conflict dat technische of tactische innovaties had kunnen aansporen,
was het bepantserde slagschip dat uit deze fregatten ontstond een kolos die een aantal stadia
doorliep, met elk stadium een compromis voortkomend uit theorie in combinatie met technische
ontwikkelingen op het gebied van metaalkunde, de constructie en opstelling van geschut,
granaatwerpers, en het ontwerp van rompen en aandrijfmechanismen.
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Halverwege het laatste decennium van de negentiende eeuw, toen Duitsland besloot een
oorlogsvloot te bouwen om de Britse heerschappij op zee te trotseren, leek vrijwel elke
denkbare combinatie van geschut (groot en klein kaliber), snelheid (hoog en gemiddeld) en
bepantsering (dik en dun) te zijn overwogen en, in de meeste gevallen, geprobeerd. De
ontwerpers van oorlogsschepen kozen ten slotte een basisontwerp voor slagschepen dat een
hoofdgeschut van vier kanons met groot kaliber combineerde met zo’n tien kanons van mogelijk
twee middenkalibers en tal van snelvuurkanons met een klein kaliber als afweer tegen de
torpedoboot, een nieuwe bedreiging voor het slagschip. Het standaardslagschip had een
waterverplaatsing in de orde van 10.000 ton en een snelheid van 16 knopen. Terwijl de laatste
zeilen uiteindelijk verdwenen, leek het bereik van het nieuwe type achterladend kanon met
getrokken loop geheel over het hoofd te zijn gezien en behield men een compleet
anachronisme: de ramsteven, bedoeld om vijandelijke schepen met een aanvaring tot zinken te
brengen. Het belang van de ramsteven in dit late stadium was een grove overschatting van het
belang ervan tijdens de tweede Slag bij Lissa in juli
1866, waarbij de ramsteven effectief bleek tegen
een tactisch onkundige vijand, en bij onbedoelde
botsingen zoals de aanvaring in 1893 die
resulteerde in het verlies van de HMS Victoria, het
vlaggenschip van de Middellandse Zeevloot van de
Royal Navy.
Tijdens de technisch inventieve periode van 1870-1900 verliep de ontwikkeling van kanons,
bepantsering en stoommachines zo snel dat het slagschip met een beperkt aantal hoofdkanons
in geschutkoepels een eenvoudig herkenbaar type werd. De meeste technisch geavanceerde
zeemachten begonnen met de bouw van slagschepen in gelijksoortige klassen, in plaats van
afzonderlijke schepen voor experimenten of zelfs de vaart. Dit proces werd gemarkeerd door
een significante toename in waterverplaatsing voor elke nieuwe klasse: bij slagschepen van de
Royal Navy leidde dit tot een toename van 9210 ton bij de Warrior in 1860 tot 15.000 ton bij de
negen slagschepen in de Majestic-klasse uit 1896. Aan de horizon doemde echter al het
slagschip met alleen groot geschut op, waarvan de combinatie hoge snelheid en adequate
bescherming met hoofd-geschut bestaande uit grote kanons van slechts één kaliber, een
revolutie veroorzaakte in het ontwerp van slagschepen. De weg voor dit nieuwe type slagschip
werd geëffend door de bedreiging van de Britse zee heerschappij door het vrij recentelijk
herenigde Duitsland, de gevolgen voor de kracht van hun handelsvloot, de
gewijzigde machtsverhoudingen voor het Britse rijk, de tactische implicaties van oorlogvoering
op zee in de Russisch-Japanse Oorlog (1904-1905), en technische ontwikkelingen zoals
trefzekere torpedo’s, duikboten en radiocommunicatie.
De Britten en Italianen hadden in de periode 1870-1880 zonder succes geëxperimenteerd met
geschut van één kaliber op slagschepen, en keerden terug naar het standaardgeschut met
meerdere kalibers, al bleek dat in 1904-1905 totaal ineffectief bij zeeoorlogen: het bepalen van
de afstand voor de diverse kalibers bleek te ingewikkeld, en het zien van de ‘plons’ van de
granaten van diverse kalibers bleek onmogelijk.
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Bovendien bleek, tot de verrassing van de scheepvaartwereld, accuraat vuur met de zwaarste
kanons mogelijk tot op een afstand van bijna 18.300 meter. De implicaties waren
onontkoombaar: het concentreren van het vuur van kanons met de grootste kalibers vanaf de
maximale afstand kon een vijandelijk schip tot zinken brengen of uitschakelen voordat zijn
grotere aantal kanons van middenkaliber en torpedo’s konden worden ingezet. Nog voor de
beslissende Slag bij Tsushima, waarbij een Russische vloot in mei 1905 nagenoeg werd
vernietigd, hadden de Japanners de Aki op papier staan als ’s werelds eerste slagschip met
louter groot geschut, en alleen financiële beperkingen en de vertraagde leverlng van kanons
voorkwam de voltooiing van de Aki als het eerste voorbeeld van het nieuwe type slagschip.
Zowel de Amerikanen als Russen begrepen welke richting de ontwikkelingen in de scheepvaart
opgingen, en rond 1904 maakten ze plannen voor slagschepen met alleen groot geschut.
Het waren echter de Britten die, in 1906 en een paar Jaar voor andere landen, het eerste
slagschip met enkel groot geschut voltooiden in de vorm van de HMS Dreadnought, later de
naam van een scheepstype waarvan het basisontwerp nog veertig jaar werd vervaardigd. Velen
droegen bij aan het ontwerp van de Dreadnought, maar als er één geestelijk vader moet
worden aangewezen, dan is dat admiraal Sir John Fisher, die in 1904 First Sea Lord was
geworden. Het schip werd in minder dan een jaar voltooid, grotendeels door het gebruik van
materialen en onderdelen die voorradig waren voor andere schepen.
De 17.900 ton wegende Dreadnought voerde het geschut van 5 keer dubbelloops 305 mm en
haalde met zijn oliegestookte stoomturbines een maximumsnelheid van 21 knopen. Hiermee
was het schip superieur aan alle andere slagschepen in de wereld. De bouw van het schip
zorgde wel voor controverse, want na voltooiing maakte het niet alleen buitenlandse maar ook
de andere Britse slagschepen overbodig. Dit vergde meteen een ongekende industriële en
financiële inspanning van de Royal Navy om de opkomende Duitse marine voor te blijven door
de moderne schepen snel in grote aantallen te vervaardigen. Tegen de tijd dat Duitsland haar
eerste klasse van vier dreadnoughts voltooide, had Groot-Brittannië er zeven in de vaart. De
’marinewedloop' op het gebied van dreadnoughts bleef gestaag toenemen tot aan het eind van
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
Duitsland staakte echter de bouw van dreadnoughts in de tweede helft van de oorlog, zodat er
meer middelen konden worden ingezet voor de massaproductie van duikboten, maar de
rivaliteit met de VS en Japan duurde voort tot 1921-1922, toen het Verdrag van Washington een
‘slagschiplimiet’ oplegde. Groot-Brittannië voltooide tot aan 1918 48 dreadnoughts en Duitsland
26, en daarnaast bouwden de VS en Japan, Frankrijk, Italië, Oostenrijk-Hongarije en Rusland
dit scheepstype.
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Een bescheiden aantal werd ook geleverd aan Zuid-Amerikaanse landen, die verwikkeld waren
in hun eigen 'marinewedloop’.
In die tijd hadden Groot-Brittannië, de VS en Japan de indrukwekkendste slagschepen. Er
kwamen 406 mm-ka-nons en de granaten, voortdrijvende ladingen voor de kanons en
bescherming (zowel bepantsering als inwendig) werden allemaal sterk verbeterd. Een typisch
voorbeeld van deze generatie was de HMS Hood, ontworpen in de Eerste Wereldoorlog als een
slagkruiser en het grootste oorlogsschip dat tussen de twee wereldoorlogen in de vaart was. De
Hood had een waterverplaatsing van 48.000 ton in 1940, hoofdgeschut met acht 381 mmkanons. en een snelheid van 29 knopen. Midden jaren dertig in de vorige eeuw begon de
herbewapening van oorlogsvloten en de grote zeemachten hervatten, ondanks de toename in
lucht- en onderzeese aanvallen, de bouw van slagschepen die in feite verbeterde versies waren
uit de Eerste Wereldoorlog, met de nadruk op hoge snelheid, goede bepantsering en geschut
met alleen grote kalibers. De twee grote veranderingen, al merendeels uitgewerkt in de Tweede
Wereldoorlog, waren de versterkte horizontale bepantsering en het vervangen van batterijen
snelvuurkanons uit de Eerste Wereldoorlog (die bescherming boden tegen aanvallen van
torpedoboten) door batterijen snelvurend luchtafweergeschut. Veel overgebleven slagschepen
uit de Eerste Wereldoorlog presteerden, aangepast en opnieuw uitgerust, goed in de Tweede
Wereldoorlog, vooral als escorte en
bij kustbombardementen.
Al vroeg in de Tweede Wereldoorlog
leek het tijdperk van het slagschip
voorbij te zijn, want Italiaanse en
Amerikaanse nederlagen - in
respectievelijk november 1940 en bij
Pearl Harbor in december 1941 door Britse en Japanse
luchtaanvallen, wezen
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erop dat vliegdekschepen oppermachtig waren.
Maar goed geleide slagschepen, met effectief licht en middelzwaar luchtafweergeschut en
opererend met een geschikt escortschip, bleken niettemin een scheepstype dat nog altijd
luchtaanvallen kon doorstaan en met kanonvuur legeracties op het land kon ondersteunen.
Maar zoals de Britten ontdekten met het verlies van hun nieuwe slagschip de HMS Prince of
Wales en de oudere slagkruiser de Repulse in december 1941, en de Japanners op hun beurt
met het verlies van hun nieuwe slagschepen de Musashi en Yamato in oktober 1944 en april
1945, kon geen slagschip op tegen een grootschalige aanval van gevechtsvliegtuigen met
torpedo’s en pantserbommen.
De Yamato en Musashi, voltooid in 1941 en 1942, waren de grootste slagschepen ooit. Elk
schip had een waterverplaatsing van ruim 67.000 ton, hoofdgeschut met negen 463 mm-kanons
in drie drieloopskoepels en een snelheid van 27 knopen. Hun enige rivalen, in termen van
capaciteit, waren de vier Amerikaanse slagschepen uit de Iowa-klasse die kort daarna werden
voltooid. Deze schepen hadden een waterverplaatsing van 45.000 ton. hoofdgeschut met
negen 406 mm-kanons in drie drieloopskoepels en een snelheid van 33 knopen. De laatste
twee van deze schepen, sterk gemoderniseerd en uitgerust met 32 langeafstandsraketten voor
landdoelen, waren de USS Iowa en USS New Jersey, ’s werelds laatste slagschepen die
respectievelijk in oktober 1990 en februari 1991 uiteindelijk uit de vaart werden genomen.
De slagkruiser,
een tijdgenoot
van de
dreadnought, was
een Brits concept,
toe te schrijven
aan ‘Jackie’
Fisher, voor
schepen (ter
grootte van
slagschepen) die
dienden als
verkenningsvaartuigen voor
de oorlogsvloot.
Ze moesten krachtig genoeg zijn om bij de hoofdvloot van de vijand te komen, maar ook snel
genoeg om die vloot weer achter zich te laten. De slagkruiser had kanons van hetzelfde kaliber
als verwante slagschepen, maar door de lichtere bepantsering lag hun snelheid zo’n 4 knopen
hoger. Fisher noemde dit type een snelle pantserkruiser en pas in 1912 kregen de schepen de
benaming slagkruiser, wat sommige commandanten er wellicht toe heeft verleid ze te gebruiken
als snelle slagschepen. Japan slaagde er als enige in, althans deels, een hybride slagkruiser
met slagschipcapaciteit te vervaardigen. Dit toonde het Japanse gebrek aan industriële en
financiële macht in de eerste vijftig jaar van de twintigste eeuw, en resulteerde in algemeen
inzetbare slagschepen met goed geschut, een hoge snelheid maar onvoldoende bepantsering.
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Ten Anker iedere vrijdag wordt uitgegeven…,
… dit ten gevolge van de thuiszit situatie is.
Vanwege de hoeveelheid verzendingen er géén extra edities meer komen,
… deze nu op de website zijn te lezen.
… u daarvan op de hoogte wordt gebracht als er een nieuwe uitgave is.
… en deze met een directe link zijn te lezen.
Er enkele lezers een donatie hebben gestort,
… ik daar heel blij mee bent daar het kostenplaatje op jaarbasis aardig oploopt.
Er veel reacties binnen komen over onze krant,
… u en ik daar best trots op mogen zijn
… dit voornamelijk is te danken aan u allen.
Dat verslaggever Arie Booy is verkast naar regio Almaar
… wij hem moeten missen
Dat er wel een opvolger is voor het maritieme nieuws
… U daar door de redactie van op de hoogte wordt gehouden
Men ook gecharmeerd is van de extra bijlage “Regio en Boeken nieuws “,
… het fijn is om buiten de Noordkop op de hoogte te blijven van het Maritieme
… dit niet alleen info hoeft te zijn uit de Helderse krant,
… dus ook maritiem getinte stukken uit andere regio’s mogen zijn.
Ondanks deze extra drukke tijden de postbus door u gevuld kan worden
… u het in kan zenden naar tenanker@kpnmail.nl
Dat er inmiddels weer vrienden teruggevonden zijn dankzij een oproep uit “ten Anker”
… U hier ook gebruik van kan maken!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

MARINE-LUCHTVAARTDIENST ……
Ontwikkeling & kort overzicht
De beginjaren

De luchtvaart stond in het begin van de 20de eeuw nog in haar kinderschoenen.
Tijdens de eerste wereldoorlog bleek al snel dat het vliegtuig een steeds grotere rol in de
oorlogsvoering zou gaan spelen en de ontwikkelingen en ervaringen stegen dan ook
aanzienlijk in deze periode voor de oorlogvoerende landen. In Nederland stelde de Minister van
Oorlog in oktober 1912 voor om per 1 juli 1913 een militaire luchtvaartorganisatie op te richten
met als gevolg dat op die datum op een vliegterrein bij Soesterberg officieel de
Luchtvaartafdeling (LVA) van het leger, onder bevel van de Chef v/d Generale Staf, werd
opgericht. De Marinestaf had kort daarvoor, op 29 mei, een bezoek gebracht aan Soesterberg
en naar aanleiding daarvan stelde de Marinestaf de minister voor een marine vliegdienst op te
richten die nauw moest aansluiten bij die van de landmacht. Eind 1913 stelde de Minister van
Marine in zijn begroting gelden beschikbaar te maken voor een marinevliegdienst met als doel
dat marineofficieren ervaring konden opdoen met het vliegen en zodoende personeel op te
leiden voor een dienst, ter verkenning van vijandelijke schepen vanuit de lucht. In die tijd was
de gedachte dat een aparte vliegdienst voor de marine gerechtvaardigd was omdat maritieme
vliegers die vooral van waterviegtuigen gebruik zouden gaan maken, maritieme capaciteiten
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moesten bezitten. De Britse marine was al enkele jaren daarvoor, in februari 1911 gestart met
vliegopleidingen. In juli 1914 kreeg de marine, voor de opleiding van marine-vliegers, haar
eerste vliegtuig, een nieuwe Farman HF-22. Het werd vanaf Soesterberg gevlogen en
gedurende de eerste jaren werkte de marinevliegdienst intensief samen met de Luchtvaart
Afdeling, maar op 11 juli 1917 liet de Chef van de Marinestaf (CMS) aan de commandant van
de Luchtvaart Afdeling te Soesterberg weten dat de MLD op eigen benen ging staan en op 18
augustus 1917 werd de ‘Marine-Luchtvaart Dienst’ (MLD) officieel opgericht. De MLD
verhuisde eerst naar Veere en vervolgens naar vliegveld de Kooy bij Den Helder. In de
volgende jaren werd nog vaak in politieke en militaire kringen gediscussieerd of beide
luchtvaartdiensten nu gescheiden of gezamenlijk zouden gaan opereren.
Lees dit verder in deel 1 en deel 2 op de website…klik

hier !

Hr.Ms. JOHAN MAURITS VAN NASSAU.
Een woord vooraf.
Dit boek over de levensloop van Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau is een verbeterde en
aanvullende uitgave van de eerder verschenen versie. Reden hiervan is dat in de eerste versie
van het boek het fotomateriaal van mindere kwaliteit was en de tweede reden is dat er sinds die
tijd aanvullend materiaal boven water is gekomen, zodat een hernieuwde uitgave een beter en
meer compleet beeld geeft. Tevens was het te kleine lettertype aanleiding om dit voor oudere
lezers te vergroten. De auteur, Harry G.J. Floor, was met instemming bereid de verbeterde versie
door ondergetekende te maken.
In gesprekken, tijdens reünies en andere ontmoetingen, met oud-opvarenden van het voormalige
fregat Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau (hierna kortheidshalve “Maurits” genoemd), was het
opvallend dat er weer veel herinneringen kwamen bovendrijven en men nostalgisch terugkeek op
de verrichtingen van een goed – ofschoon niet altijd in technische zin – schip waaraan men zich
door persoonlijke herinnering verbonden voelt.
Voor hen was de Maurits meer dan alleen een stalen romp met bovenbouw, uitrusting en verdere
toebehoren, die de opvarenden over zeeën voerde en de kracht van water en wind trotseerde.
Het fregat was voor hen bovenal een tijdelijk thuis, een plek van nationale bodem, waar ook ter
wereld het zich bevond; waar zij leefden, woonden en werkten zolang zij ver van dat àndere thuis
met elkaar vervulden.
De gemeenschappelijke ervaringen legden een band met het schip. Daarom was er, naar de
mening van de samensteller van dit overzicht, gerede aanleiding dit schip, dat de Koninklijke
marine gedurende 15 jaar achtereenvolgens in de Tweede Wereldoorlog, de West, Nieuw
Guinea, Korea en opnieuw Nieuw Guinea heeft gediend, in de herinnering vast te leggen.
Harry, G.J. Floor.
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Bij het opnieuw samenstellen van dit boek bleek heel veel fotomateriaal reeds gekopieerd te zijn
en ondanks de moderne technieken, niet voor verbetering vatbaar.
Desondanks is getracht zoveel mogelijk authentiek materiaal toe te voegen.
Samengesteld door: Chris Mark † Klik voor het geheel op het handje…

Op zoek naar zout!!!
Het heden en verleden van de zoutwinning op de voormalige Ned. Antillen
Keukenzout komt in de natuur voor in vaste toestand en opgelost in water. Inrichtingen om zout
uit zeewater af te scheiden vindt men op vele plaatsen ter wereld. Op de Benedenwindse
Eilanden en op Sint Maarten wordt zeewater sinds oude tijden ingedampt in zoutpannen
(Papiaments voor zoutpan is saliña), in dicht aan zee gelegen binnenwateren die door een smal
kanaal met de zee verbonden zijn. Door dammen wordt een gedeelte van het binnenwater
afgesloten, zodat het kan indampen. Tijdens de opeenvolgende fasen van indamping kan het
steeds zouter wordende water verschillende rode tinten krijgen door toedoen van
pekelorganismen (bacteriën, planten en dieren die uitsluitend in water van hoog zoutgehalte
leven). Nadat al het water verdampt is, schept men het ruwe zeezout uit de pan en brengt het in
grote hopen op de wal, waar de resterende ‘moederloog’, rijk aan bittere magnesiumzouten, de
tijd krijgt uit te zakken en weg te vloeien. Valt er regen tijdens dit proces dan gaat het zout
verloren.
Zoutvaart ca 1590-ca 1650
De haringvisserij of grote visserij was de ‘moeder aller commerciën’. Vooral de West Friese
steden Hoorn, Medemblik en Enkhuizen leefden in de 16e eeuw van deze visserij en hadden
bijgevolg zout nodig. Zo lang hun schepen dit materiaal in Spanje en Portugal konden halen
was er geen zoutprobleem in de Nederlanden.
Dit veranderde echter met de ‘generale arresten’ van Filips II en III. Hierdoor moest men op
zoek naar nieuwe, productieve zoutpannen om niet al te afhankelijk te zijn van de Spaanse en
Portugese. Het is niet zeker of de eerste Nederlandse zoutvaarders de Caribische Zee
rechtstreeks of via Brazilië bereikten. Omstreeks 1598 waren de zoutpannen in het Caribische
gebied en in de eerste plaats de pan van Punta de Araya (Venezuela) wel bekend. Vanaf dat
jaar regent het aanvragen om daarheen te mogen zeilen. Het is moeilijk het aantal schepen te
schatten dat daar jaarlijks zout laadde, maar na 1600 is er voldoende bewijs dat dit aantal op
tenminste 100 schepen mag worden geschat. Een veilige schatting voor een gemiddeld
tonnage van 300 brengt de totale jaarlijkse zoutlading op 30.000 ton. Het zout in de pan was
geen zeezout.
De regen waste het zout van de
hellingen van de omringende heuvels
en de tropische zon deed de rest.
Dikke zoutlagen van uitnemende
kwaliteit vormden de bodem van de
pan. De Nederlanders bouwden pieren
en loodsen, hakten het zout met lange
ijzeren stokken in stukken die per
kruiwagen naar de pieren werden
gebracht en van daar in sloepen en
kleine boten naar de schepen, die wat
verderop ten anker lagen.
Verscheidene plannen om deze
Nederlandse invasies tegen te gaan
kwamen in Madrid in bespreking. Niet
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alleen werd met deze zoutvaart de Spaanse soevereiniteit geschonden door rebellen, gepaard
met deze schending ging een drukke smokkelhandel die zelfs de parelvisserij van Margarita niet
ongemoeid liet, terwijl de scheepvaart tussen de Spaanse bezittingen werd bemoeilijkt door de
aanwezigheid van zo vele Nederlandse zoutschepen, die piraterij als nevenbedrijf uitoefenden.
Er werd besloten een armada naar de pan te zenden, die Lissabon in september 1605 verliet en
volkomen onverwacht voor de Nederlanders te Araya verscheen. Er werd een groot aantal
schepen genomen en de bemanningen werden deels in koelen bloede gedood, anderen
werden naar Cartagena gebracht om daar op de galeien te werken. De schrik duurde evenwel
niet lang en spoedig werden de Nederlandse bezoeken hervat. Toen Spanje er een fort had
gebouwd dat de pan zodanig beheerste dat er van zout scheppen geen sprake meer was,
moest men omzien naar een nieuwe gelegenheid die men vond op het eiland Tortuga. De
pannen van dit eiland waren reeds geruime tijd bekend maar hun systematisch gebruik schijnt
niet vóór 1627 te hebben plaats gevonden. Dankzij de installaties die de Nederlanders daar
aanbrachten en efficiënte arbeidsmethodes konden zij er wekelijks 12.000 fanegas (1 fanega is
plm 55 ltr) laden in dertig tot veertig schepen tegelijkertijd.

De installaties werden door de Spanjaarden verwoest en de pan onder water gezet, maar de
Nederlanders kwamen terug, repareerden de schade en zetten hun zoutwinning voort. Spaanse
klachten duurden voort tot omstreeks 1638 of 1640. De hier veroorzaakte moeilijkheden
dwongen de Nederlanders toch naar nieuwe pannen om te zien. Misschien reeds in 1627
laadden zij niet alleen zout op Toruga maar ook op St Maarten. Spaanse klachten betreffende
deze pan en haar illegaal gebruik dateren van 1631. Het zout van St Maarten was steenzout,
zuiver wit, dat de Nederlanders voornamelijk vonden in drie pannen, gemakkelijk toegankelijk
en verdedigbaar. In 1633 werd St Maarten echter opnieuw een Spaans eiland. Een vierde
vindplaats van zout was de pan bij de rivier de Unare in Venezuela. In 1640 werden de
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Nederlanders daar aangevallen door een gecombineerde macht van Spanjaarden en Indianen
en daarop werd de pan permanent onbruikbaar gemaakt. De Nederlanders waren dus aan de
verliezende hand in de strijd om Caribisch zout, en gedeeltelijk uit overwegingen waarin deze
grondstof een belangrijke rol speelde, werd tot de verovering van Curaçao besloten.
Nadat dit eiland in handen van de West-Indische Compagnie (WIC) was overgegaan, met
Bonaire waarvan de zoutpannen bekend waren, was een van de eerste daden van de Heeren
XIX het uitzenden van een zout-expert in de persoon van Jan Claesz van Campen. De
productie van de Curaçaose pannen viel tegen; het meeste ‘Curaçaose’ zout dat in Nederland
arriveerde, kwam van Bonaire. Toen de Spanjaarden kort voor de Vrede van Munster St.
Maarten ontruimden, namen de Nederlanders het onmiddellijk in bezit en waren zij dus in bezit
van de pannen van St Maarten en de Curaçao-eilanden.
Zoutwinning
Zoutwinning in de Nederlandse
Antillen werd in het verleden op
Curaçao, Bonaire en St. Maarten
veelvuldig uitgeoefend. Er kan
worden teruggegaan naar de
dagen van Curaçao’s eerste
bewoners, de indianen. Het
mineraal is een van Curaçao’s
oudste export producten. De
Spanjaarden vonden een actieve
zoutpan, Charomba, nabij het dorp
Ascension en er zijn sterke
archeologische aanwijzingen dat
de bewoners zout verhandelden met hun handelspartners op het vaste land. Eén van de
redenen om Curaçao te veroveren was voor de WIC de grote hoeveelheid zout die in Nederland
benodigd was voor de visindustrie. Gouverneur van Raders (1836-1845) wilde het Rifwater
langs de zuidkust van Otrobanda veranderen in een lange zoutpan, met het doel de
zoutproductie van het eiland te verdubbelen, maar de bodem van het kanaal was te poreus voor
het zout om zich af te zetten.
Er was meer zout op Curaçao aanwezig dan er interesse voor was, vooral nadat de zoutwerken
op naburig Bonaire werden gemechaniseerd.
Door de uitbreiding van de werkgelegenheid raakte de zoutwinning nagenoeg in onbruik,
temeer omdat men door de beschermende rechten op zout in de omliggende gebieden een
moeilijke afzet vond. Na 1870 werden de zoutpannen door het gouvernement verkocht. De
zoutpannen van Curaçao lagen langs de zuidkust, men sprak van ‘zout-plantages’, zoals de
plantage Sint Nicolaas, Groot Santa Martha, Jan Kok en Hermanus. Ook langs het rif bij
Otrobanda lagen eertijds zoutpannen. Op Sint Maarten werd de zoutwinning vooral uitgeoefend
in de Great Salt Pond bij Philipsburg. De zoutwinning had tot in de vorige eeuw een grote, zij
het sterk fluctuerende betekenis voor de economie van Sint Maarten; het werd voornamelijk
uitgevoerd naar de Verenigde Staten. Tot 1939 werd nog zout gewonnen, maar daarna kwam
deze bedrijvigheid volkomen stil te liggen.
Bonaire had zoutpannen bij de Slagbaai, bij het Gotomeer, maar vooral in het zuidelijk deel van
het eiland, in en nabij het Pekelmeer. Het hier gewonnen zout was van redelijk goede kwaliteit,
al bleef de winning tot het begin van de 19e eeuw een soort roofbouw, aangezien men tot dan
toe hoegenaamd geen technische voorzieningen trof. Pas na 1830 werden er door
gebruikmaking van dammen echte zoutpannen aangelegd, terwijl bij Lacre Punt een
verbindingskanaaltje werd gegraven. Omstreeks 1840 kwam de Blauwe Pan tot stand, een
dertigtal jaren later de Rode of Oranje Pan en de Witte Pan, die hun namen ontleenden aan de
kleuren van de Nederlandse vlag.
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De zoutwinning op Bonaire was toen al geen gouvernementsbedrijf meer, maar overgegaan in
particuliere handen: de ‘Zout Exploitatie en Cultuuronderneming Bonaire’. Merkwaardige
herinneringen aan het zoutbedrijf op Bonaire worden gevormd door de slavenhuisjes en de
‘piramiden’.

De kleine slavenhuisjes werden omstreeks het midden van de 19e eeuw gebouwd als
nachtverblijven voor de slaven, opdat zij niet elke dag op en neer hoefden te lopen naar Rincón
of Tera Corá. Dit gebeurde in het vervolg slechts in de weekeinden. De stenen ‘piramiden’ bij de
Oranje en de Witte Pan dienden als bakens voor de zoutschepen die hier op de rede kwamen
liggen. De zoutwinning is op Bonaire nooit helemaal afwezig geweest. De zoutpannen werden
sinds 1967 uitgebreid en gemoderniseerd. Een voorwaarde voor het verlenen van een
concessie was, dat er maatregelen zouden worden genomen om het voortbestaan van de
vermaarde flamingo-kolonie in het Pekelmeer te verzekeren. Er zijn zo’n 15.000 flamingo’s op
Bonaire.
Aan de ruwe Oostkust van Bonaire stroomt het zeewater het Pekelmeer in en middels pompen
naar de eerste pan gepompt. Alle zoutpannen staan met elkaar in verbinding. In elke pan blijft
het water een tijdje staan. Door zon en wind verdampt het water waardoor het overblijvende
water steeds zouter wordt. In de laatste pan is het zoutgehalte van het water zo hoog dat het
zout uitkristalliseert. Hier vormt zich dan een dikke korst van harde zoutkristallen. Met
bulldozers wordt de zoutkorst opengesneden en verzameld.
Het terrein van de Salt Company op Bonaire beslaat één tiende deel van het hele eiland. Per
jaar wordt meer dan 400.000 ton zuiver keukenzout uit het zeewater gewonnen. Het zout wordt
onder andere geëxporteerd naar de Verenigde Staten, Venezuela, Puerto Rico, Colombia en
Trinidad.
Bronnen: ‘Encyclopedie van de Nederlandse Antillen’
‘Curaçao’ Dr. Joh. Hartog
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‘Zoutwinning op Bonaire’ lessenserie onder redactie van Eddy Baetens
‘Roots of our future’ Linda M. Rupert
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
De manoeuvreerder op parade commandant
Deze titel verdient enige toelichting. Een manoeuvreerder in de machinekamer op
stoomschepen was meestal een machinist 1e klas met het brevet olieman. Hij had een vaste
plaats bij de manoeuvreerwielen opdat hij de telegraaforders direct kon uitvoeren.
Een zeer verantwoordelijke functie uiteraard, waarbij het kunst was om zo snel mogelijk de
omwentelingen van de schroef te wijzigen zonder de installatie te overbelasten. Op volle zee
werd langzamer gemanoeuvreerd dan in de haven. Tijdens het manoeuvreren moest de
stoomafname zo geleidelijk mogelijk veranderen omdat het ketelruim tijd nodig had om de
branders bij en af te zetten. Het ketelruim moest de
stoomafname kunnen bijhouden.

De kruiser was na een lange reis onder moeilijke
weersomstandigheden afgemeerd in Den Helder. Het
afmeren was op een haar na goed gegaan omdat de
telegraaforders zeer snel waren opgevolgd. Na het
afmeren vroeg de commandant aan het HMK zijn dank
over te brengen aan de manoeuvreerder.
De commandant was tevreden en de manoeuvreerder
kreeg een bedankje.
’s Avonds liep de officier van de wacht aan dek en zag
dat iemand via een tros bezig was het schip op
ongebruikelijke wijze te verlaten. Zeker iemand van het
wachtsvolk die hoog nodig naar huis moest en niet tot de
volgende dag kon wachten. Er stond nota bene een
andere opvarende vlakbij, die rustig bleef vissen en
verder niets deed. Deze man kreeg order onmiddellijk
naar de valreep te gaan om de wacht te waarschuwen
over de blinde passagier langs de lange tros.
“Ik mag niet bij de valreep komen want ik heb slippers aan” zei de man en bleef door vissen. De
officier van de wacht was niet gediend van de weigering en herhaalde zijn order.
“Ik kan niet naar de valreep gaan, want ik heb ook geen pet op en dan wordt ik op parade
gezet. Volgens het orderboek commandant mag ik in dit tenue wel vissen, maar dan moet ik op
dit gedeelte van het dek blijven” zei de man en bleef bij zijn weigering.
De blinde passagier had inmiddels kans gezien de wal te bereiken en was uit het zicht
verdwenen. Zodoende werd niet de blinde passagier maar de vissende opvarende door de
officier van de wacht op rapport gezet. Bij herhaling een order niet opvolgen is een ernstig
krijgstuchtelijk vergrijp. De officier van de wacht was dan ook goed kwaad op de man, die een
machinist bleek te zijn.
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De volgende ochtend was het parade commandant. De eerste dag na binnenkomst van een
lange reis was het meestal druk bij de kajuit. Toen de machinist was binnen geroepen, las de
commandant het rapport over de insubordinatie dat niets aan duidelijkheid te wensen overliet.
Alleen wilde de commandant nog weten hoe deze machinist beneden in de machinekamer in
zijn werk was.
“Dat is de machinist 1e klas olieman die
gisteren door U is bedankt omdat hij
uitstekend gemanoeuvreerd heeft” zei
het HMK, Later zei de commandant dat
dit typerend was voor veel machinisten.
Benedendeks in de machinekamer
doen ze hun werk erg goed, maar met
de militaire gehoorzaamheid aan dek is
het slecht gesteld. Ik moet hem
daarvoor straffen. Het werd een erg
lichte straf voor een ernstig
krijgstuchtelijk vergrijp en daar was de
officier van de wacht het helemaal niet
mee eens.
Bron: Ries Coen

Raadsel …

Zittende aan de Bakstafel ….vraagt Hans aan Piet: "Wat is het verschil
tussen herensokken, dameskousen en een huisvriend?"
"Geen idee,” zegt Piet.
Weet u het antwoord ; stuur die even naar tenanker@kpnmail.nl

Ingezonden foto van een oud
marineman….
André Daniels (staand 3e van
links) stuurde deze foto in
teneinde deze toe te voegen op
www.debakstafel.nl bij de EMV
foto’s
Op deze website worden alle
toegezonden EMV foto’s
geplaats omwille van herkenning
van oude baksmaatjes enz.enz.
Heeft u ook een foto die nog niet
is gepubliceerd op de
website?... stuur deze dan in !
De vergroting van deze foto kunt
u vinden op betreffende website EMV 1980
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5 februari 2021 met o.a.
Pippers op de proppen
Hoe kom je aan schoenen
Bonaire in Dordrecht en haar opvolgers
Wel en wee voor schepen die levende paling vervoerde
Toepassing van de Baksorder, door Ton Mink
Vervolg en laatste deel Oorlogsschepen encyclopedie
Gevechtsrapport te velde
( wijzigingen voorbehouden )
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