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Nauwgezetheid in een logboek
Na de evacuatie uit Duinkerken werd een vermiste
schepeling als dood gemeld. Zijn naam werd daarom in het
logboek geschreven met de bijvoeging: Overleden 5 Juni
19.jO”.
Eenige dagen later bleek, dat de man nog leefde. Daarom
veranderde de nauwgezette schrijver de vermelding, door er
aan toe te voegen: „Gestorven door een vergissing”.
Later kwam er een brief van de Admiraliteit, waarin stond,
dat de man in het hospitaal was overleden. Dit feit werd
behoorlijk geregistreerd in de volgende bewoordingen:
„Opnieuw gestorven op last van de Admiraliteit”.
Hij koerste veilig.
Toen het schip een haven was binnengeloopen, vroeg heel
de bemanning verlof om den wal op te gaan, behalve één.
De officier, die de verloven moest uitreiken, liet den man,
die een uitzondering maakte, bij zich komen en vroeg: „Wat
is er aan de hand? Ben jij de eenige matroos, die geen vrouw heeft in deze haven ?”
„Nee, meneer,” gaf deze vogel ten antwoord, „ik ben juist de eenige, die er een heeft!”
.
Het Scheepje
„Wat ga jij doen, als je gedemobiliseerd wordt?”
„Dan koop ik een heel klein scheepje en dat neem ik onder
m’n arm. Daarmee ga ik het land in loopen en als ik dan
zoover ben gekomen, dat de menschen aan me vragen:
„Wat is dat voor een ding?”, dan ga ik daar wonen.
De volle waarheid?
De commandant van het schip was langs het
matrozenverblijf gekomen en hoorde daar zeer
onparlementaire taal uitslaan. Hij vertelde dat aan den
schipper. Deze liet de kok bij zich komen en verlangde een
verklaring.
„Er was heusch geen ongepaste taal, schipper,” antwoordde
de kok. „Het eenige wat gebeurde was dit: ik liet een bord
heete soep tegen Klaas z'n nek vallen en Klaas keek op en
zei: „Kokkie, je moet werkelijk een beetje voorzichtiger
worden, alsjeblieft.” En dat was alles, schipper.”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ketelaar en brave zooiensteker
Waar is het woord ketelaar van afkomstig? Er zijn meerdere verklaringen voor.
De meest voor de hand liggende uitleg is dat een door de dienst verhinderde schepeling niet
tijdig aan de bak aanwezig kan zijn voor de maaltijd. Diens rantsoen diende bewaard en warm
gehouden te worden in de ketel. Daar kwam, niet onterecht, de benaming ketelaar uit voort.
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Het merendeel van de uiteenzettingen verwijst naar de zeil- en stoomperiode. Het bereiden van
een warme hap was in de zeiltijd geen gemakkelijke opgave. Men moest in de kombuis
uitermate voorzichtig tewerk gaan om het door teer en hars doortrokken schip voor brand te
behoeden. Nadat het gezouten ossevlees en de bonen met torren door de oudste kok gaar
werden bevonden, ging het vuur ogenblikkelijk uit. Was men door allerlei omstandigheden
gedwongen na te schaften dan at men zogenaamd van de ketel. Voor de ketelaars allesbehalve
warm en dus minder smakelijk.
Een andere oorsprong verwijst eveneens naar de tijd dat de zeilschepen reizen naar alle delen
van de wereld ondernamen.
In een boekwerk van Nicolaas de Graaff, die in de jaren 1639 tot 1687 de V.O.C. als chirurgijn
diende, wordt in een hoofdstuk verhaald over “Die wijse van regering van de
Scheepsverstanden en de bevelhebbers op de schepen van d'Oost Indische
Compagnie.”
Zodra de schepen buitengaats waren en alles ‘opgeruymd, vast gescord en besorgt’ was, werd
het scheepsvolk naar boven geroepen om te worden ingedeeld ‘in Wagten of Quartieren’.
Hiervan waren vrijgesteld ‘de Koopman, Onderkoopman, Boekhouder, Assistent, Sieketrooster,
Opper- en Onderbarbiers, Commandeur van de soldaten, Konstapel, Bottelier, Kok, Verse
Balie, Oppertimmerman en Jongens’.
De overigen werden op de uitreis in drie en tijdens reewacht en op de thuisreis in ‘twee Wagten
of Quartieren’ verdeeld.
In deze Quartieren waren ook Quartiermeesters ondergebracht. Hun taak bestond onder
andere uit het naar boven roepen van het wachtsvolk en deze aan het roer, op de uitkijk en aan
de pomp te zetten.
Als de dagwacht voorbij was ‘word de klok driemaal geluyd, en is alle man boven, daar in haar
tegen-woordigheyd van de Sieketrooster een gebed wordt gedaan en een Psalm gesongen.
Dit verrigt sijnde, word de klok wederom geluyd en voegt sig yder naar zijn bak om te schaften.
Terwijl het volk besig is te eten, moet de Botteliers en Koks volk boven de Wagt houden en
alles warnemen; wordende deze Wagt ’t Ketels Quartier genoemt. ’t Volk geschaft en haar
rantsoen wijn genuttigd hebbende, gaat de Botteliers en Koks volk eten.’
De conclusie luidt dat ‘het Volk van het Ketels Quartier’, dus de Ketelaars, als vaste naschafters
werden beschouwd.
De oorsprong van het woord ketelaar kan ook gevonden worden in het tijdperk dat men
overging naar de stoomvaart. De stokers deden toen hun intrede. Door hun vuile arbeid werden
er hogere eisen gesteld aan de reinheid van de schepen.
De stokers werden na beëindiging van hun wachtdiensten met argusogen bekeken. Zij mochten
de volksverblijven slechts betreden als zij zich grondig hadden verschoond. De provoost hield
hier streng toezicht op. Door dit oponthoud kwamen de mannen van de ketels vaak te laat aan
de bakken. Degene die dit overkwam werd dan als ketelaar aangemerkt.
Men sprak in die tijd ook over het ‘Psalm- of gezangboek’ en 'Psalmen zingen’.
Zandsteen, waarmee men vroeger de dekken wit en blank schuurde, duidde men aan als
‘psalm- of gezangboek'. Want die schuurwerkzaamheden werden altijd op zondag verricht.
Deze eentonige arbeid deed men op de maat van een door zeelieden gezongen psalm.
Een Engels gezegde omstreeks het jaar 1850 hierover:
Six days shall Thou Work and be able
The seventh, stones the decks and scrape the cable.
Terug naar ketelaar. Anderen betwijfelen of het woord ketelaar wel een marine-uitdrukking is.
Zij geven als verklaring dat met ketelaars rondreizende ketel-makers of ketellappers worden
3

bedoeld. Deze trokken langs de boerenerven om ketels te herstellen. Dikwijls werden zij dan
geïnviteerd een hap mee te eten. Het lukte niet altijd om tijdig aanwezig te zijn. De boerin hield
er dan rekening mee dat de ketel-maker ofwel de ketelaar nog moest komen.
Minder serieus klinkt het verhaal over een niet-zee-man, die in de veronderstelling leefde dat op
een oorlogsschip het vak van ketelaar werd uitgeoefend. Het verbaasde hem ten zeerste dat er
ook ketellappers aan boord vertoefden.
Hierop aansluitend zou de uitdrukking ‘brave zooiensteker’ uit de zeevaart afkomstig zijn. Al zou
men dat niet direct vermoeden. De overlevering zegt dat een burger, die voor een oefenreis op
een marine-schuit was uitgenodigd, zich bij voorbaat zorgen maakte over de mogelijkheid dat
hij zeeziek zou worden. Volgens de zeelieden was daar een probaat middel tegen. Hem werd
geadviseerd een graszode mee te nemen en daaraan steeds te ruiken. Daarom werd in den
vervolge een niet-varens-gast aan boord ook wel ‘brave zooiensteker’ genoemd.

De geschiedenis van Veere begon
in de 12e of 13e eeuw als het
gehucht Kampvere.
Veere begon als havenplaats als het gehucht
Kampvere of Ter Veere, gelegen in de parochie en
het ambacht Zandijk. Dit blijkt uit een oorkonde uit
1282, waarin Wolfert van Borsele, ambachtsheer
van Zandijk, en zijn vrouw Sybille een aantal van
hun bezittingen opdragen aan de vrouw van graaf Floris V, gravin Beatrix. Deze bezittingen
waren onder meer kasteel Zandenburg, een watermolen, een molenwater, een haven met
recht op havengeld , de havendijk en alle percelen tot 50 roeden vanaf de havendijk.
Wolfert van Borsele
In 1318 bevonden zich reeds Italiaanse bankiers, Lombarden, in
Veere, wat erop duidt dat er al handel werd gedreven. Veere
scheidde zich vóór 1339 af van het ambacht Zandijk. In 1346 werd
Veere als ‘die veste ter Vere’, maar ook beschreven als dorp. Later, in
de 15e eeuw wordt Veere stad genoemd, met het bijbehorende
stadsrecht.
Maximiliaan I was een telg uit het huis
Habsburg. Als enige overlevende zoon
van keizer Frederik III, werd hij
aartshertog van Oostenrijk (als gevolg
waarvan hij ook Maximiliaan I van
Oostenrijk werd genoemd) met
hausmacht aldaar. Vanaf 1508 was hij keizer van het Heilige
Roomse Rijk.
Maximiliaan I geschilderd door Peter Paul Rubens
Door zijn huwelijk met Maria van Bourgondie in 1477 werd
Maximiliaan na haar voortijdige dood in 1482 de feitelijke
machthebber over de Nederlanden en de France-Comté, als
regent voor zijn troongerechtigd vierjarig zoontje Filips, de latere koning-gemaal in. In 1486
werd hij gekozen tot Rooms koning en 22 jaar later, in 1508, door paus Julius II tot keizer van
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het Heilige Roomse Rijk gekroond. Hij was echter de facto al keizer sinds 1493, het jaar waarin
zijn vader overleed.
Op 8 januari 2013 is het 525 jaar geleden dat met de uitvaardiging door Maximiliaan van
Oostenrijk van de ‘Ordonnantie op de Admiraliteit’ op 8 januari 1488 een permanente marineorganisatie voor alle Nederlanden werd gesticht. De admiraliteit zetelde in Veere.
Veere mag zich erop beroemen dat vanuit deze stad de nieuwe Admiraliteit der Nederlanden
werd geleid door een admiraal. Deze was sinds 1488 formeel plaatsvervanger van de vorst op
maritiem gebied. Hij zou worden bijgestaan door een Raad ter Admiraliteit.

Veere in de 15de eeuw naar
een kaart van Blaeu
Heren van Veere
Veere was in die dagen een
belangrijke vlootbasis en
strategisch gelegen in het
economische centrum.
Vanaf hun kasteel
Zandenburg regeerden de
heren van Veere over hun
steeds meer welvarend
wordende steden Veere en
Vlissingen en het grootste
deel van het eiland
Walcheren, waaronder de
steden Domburg en
Westkapelle.
Vanuit de Veerse haven
vertrokken handels- en vissersvloten naar alle windstreken. In oorlogstijd waren deze schepen
een makkelijke prooi voor de vijand en oorlogsgevaar dreigde voortdurend. Deze civiele
scheepvaart eiste extra militaire bescherming, door konvooiering of door oorlogsacties van
bewapende oorlogsschepen.
Een oorlogskogge – lees kasteeltorentje
Varende kasteeltorentjes
In de middeleeuwen viel de vernieuwing een
beetje stil, daar men zich niet op diep water
durfde begeven. Het prototype van het
middeleeuwse oorlogschipschip had een
grote voor- en achterbouw met kantelen.
Deze bouwsels werden ‘kastelen’ genoemd.
Voor het jaar 1488 werden oorlogsvloten
georganiseerd voor een enkele actie en
diverse autoriteiten rusten oorlogsvloten uit
om verschillende belangen te behartigen.
De schepen stelden niet veel voor en kunnen nog het best vergeleken worden met varende
kasteeltorentjes.
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Warwick op een schilderij in bezit van familie Neville
Een zeegevecht bestond uit rammen, enteren en het in
brand steken van de tegenstander en het aangaan van
het man-tot-man-gevecht. Een beruchte kaper die rond
1470 de Noordzee onveilig maakte was Richard graaf
van Warwick.
Dankzij de door de heer van Veere uitgeruste
oorlogsvloot kon deze zeerover het zwijgen worden
opgelegd.

Hendrik II van
Borsele

‘Monsieur de la Vere’
De Bourgondische hertogen vormden de hoogste
autoriteit. In hun streven naar een centrale overheid (die
zou worden geleid vanuit Brussel) konden zij steunen op
de heren van Veere. De heren van Veere zagen al vroeg
het belang in van een organisatie op dit gebied.
Hier moet Hendrik van Borsele genoemd worden. De
tijdgenoten spraken over ‘Monsieur de la Vere’ of de ‘Prins
van het Eiland’. Zijn vele bezittingen in en buiten Zeeland
en zijn deelname aan de handelsvaart verschaften hem
kundigheid, kapitaal en aanzien om energiek oorlogsvloten
uit te rusten en te leiden. In 1426 commandeerde hij als
admiraal de Bourgondische oorlogsvloot in de slag bij
Brouwershaven tegen hulptroepen van de gravin van
Holland.
Van rechtspraak tot onderhoud van vuurbakens
Met de ordonnantie van 8 januari 1488 kwam een eind aan het ad hoc karakter van de
oorlogsvoering ter zee. De uit 24 artikelen bestaande wetgeving varieerde van vastleggen van
het maritiem oppergezag, de maritieme rechtspraak, het gevangen nemen van zeerovers,
afgeven van paspoorten, het voeren van oorlogsvlaggen en banieren en onderhouden van
vuurbakens in oorlogstijd. Dit alles werd officieel vanuit Veere geregeld.
De Veerse admiralen kregen hiermee ook de exclusieve rechtsmacht in zeezaken en werden
daarin bijgestaan door een Admiraliteitsraad. De leden van de Admiraliteit werden door de
admiraal benoemd. Sommigen combineerden hun lidmaatschap met de functie van schepen in
het Veerse stadsbestuur.
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Vuurbaken aan de kust
Stadhuis maritiem erfgoed
De baljuw van Veere trad op als
stadhouder van de admiraal en zat de
admiraliteitsraad voor bij diens
afwezigheid. uit Veere. Veelal werden
de rechtszaken gehouden in het
stadhuis van Veere en werden
gevangengenomen zeerovers voor
hun berechting opgesloten in de nog
steeds aanwezige cel in de kelder.
Het stadhuis behoort dus ook tot het
maritieme erfgoed.

Oorlogsschepen op de rede van Veere

Veere bakermat
Tot de dood van de admiraal Maximiliaan van Bourgondië, de eerste markies van Veere in
1558, herbergde Veere de Nederlandse oorlogsvloot. Gesteld kan worden dat in Veere de
grondslag werd gelegd voor een steeds professioneler wordende maritieme organisatie en
hiermee de bakermat van de Nederlandse zeemacht kan worden genoemd. Deze voorganger
van wat later de marine zou gaan heten bracht grote Zeeuwse admiraals voort, Denk aan De
Ruyter, Bankert en de broers Evertsen.
Bron: https://www.zalig-zeeland

Driemaal reDDingsboot “ branDaris ii “
Vorig jaar, tijdens een bezoek aan Terschelling, kwam ik in de haven van West de „Brandaris II”
tegen. Van de voormalige stoere reddingboot was weinig meer over. Het open voordek en het
springnet hadden plaatsgemaakt voor een stuurhut, annex dekhuis; de open stuurstand op het
achterschip was verdwenen. Bovendien was de reddingboot niet bijzonder goed onderhouden.
De „Brandaris II” heeft een roemrijk verleden achter de rug.
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In 1923 werd het schip gebouwd bij de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam.
De Stichting Hulp na Onderzoek schonk de reddingboot aan de N.Z.H.R.M. als vervanging voor
de op 23 oktober 1921 vergane „Brandaris I". Van 1923 - 1960 deed de „Brandaris II" dienst op
Terschelling.
De „Brandaris II" op weg naar de
„Katowice". Naar een schilderij
van H.A. Jaarsma, 1949. Via Dick
Overduin.

In 1949 werden de twee
Kromhout-motoren
vervangen door twee
Glenniffermotoren van ieder
120 pk.
Van 1960 tot 1965 werd de
„Brandaris II” als vervanging
van de „Arthur” te
Scheveningen gestationeerd;
deed daarna als reserveboot
dienst en werd in 1966
verkocht en tot plezierjacht
verbouwd. Na een periode in
het Middellandse Zeegebied te hebben gevaren, bracht men het schip weer terug naar
Nederland met enkele Terschellingers als bemanning. Pogingen daarna om haar weer in de
oude staat als reddingboot terug te brengen, mislukten door het ontbreken van de benodigde
financiële middelen.
Een beroemde naoorlogse „gouden redding” was die van de „Katowice" in 1949 onder
commando van schipper Douwe Tot. Om 09.30 uur van de 1e maart 1949 voer de „Brandaris II”
uit, omdat men zich ongerust maakte over een tjalk en een schelpenzuiger, die in de WestMeep ten anker lagen. De zuidwestenwind van de avond er voor was inmiddels aangewakkerd
tot een vliegende storm. Aangekomen bij de schelpenzuiger bleek alles in orde te zijn, evenals
op de tjalk. De reddingboot zette weer koers naar de Terschellinger haven. In de Slenk ontving
men van de Kustwacht Brandaris het bericht dat op de Noordwestergronden een Pools schip
was gestrand en gebroken. De kapitein had dringend om reddingboothulp gevraagd.
Bedolven onder hoge golven en zeer zware brekers zette „Brandaris II” koers naar de Pool.
Bij de „Katowice” aangekomen zagen de redders fonteinen water over het wrak vliegen.
De bemanning stond op het voorschip klaar om over te springen. Schipper Douwe Tot
manoeuvreerde de „Brandaris II” aan stuurboordzijde langs het voorschip, waarbij de
reddingboot het voorschip van de „Katowice” ramde. Daarbij bleef het bakboordsanker achter
de verschansing van de Pool haken; gelukkig brak de ankerketting, en de reddingboot was
weer vrij. Bij een volgende poging wist één Poolse matroos in het springnet te jompen, de
eerste man was gered!
Daarna volgden nog diverse pogingen; uiteindelijk lukte het 26 schipbreukelingen - de gehele
bemanning - over te nemen en behouden aan wal te brengen! Een uur later, om 14.00 uur, voer
de „Brandaris” opnieuw uit.
Bij het lichtschip Terschellingerbank lag de Nederlandse kustvaarder „Hast IV” met motorpech.
Na een moeizame en zware tocht bereikte men de kustvaarder, doch de bemanning was in
afwachting van de sleepboot „Holland UI” en wilde niet van boord. Tijdens de terugtocht werd
de „Brandaris II” door een zware grondzee platgegooid en kwam dwars op zee te liggen.
Tegelijkertijd sloeg een breker over het dek en verkreukelde de koperen buiskap, waarbij tevens
de invoer van de antenne van de radiozender werd ontzet en waardoor geen contact met de
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wal meer mogelijk was. Voor de Terschellingers betekende dit vele uren van spanning,
aangezien de oproepen van de Kustwacht Brandaris door de reddingboot niet werden
beantwoord.
De „Brandaris II" omstreeks
1951 in de haven van WestTerschelling broederlijk naast
de „Oceaan" en Holland III"
paraat om uit te varen. Foto
Dick Overduin.

Gelukkig signaleerde men
de reddingboot tegen
20.00 uur in het
Schuitengat en kon - na
twaalf uur in touw te zijn
geweest - in de haven van
West-Terschelling worden
afgemeerd. Schipper
Douwe Tot werd voor
deze „gouden" redding
onderscheiden met de
grote gouden
draagmedaille van de
K.N.Z.H.R.M.; de grote zilveren draagmedaille ontvingen: Jaap de Beer, stuurman; Klaas Tot,
tweede stuurman en Eelke de Beer, opstapper.
Bron: De Reddingboot, nr.68, juni 1950.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een mijn voor post Callantsoog
DOOR C.M. BERNHARD
Bij mijn vader op de afdeling IV van de Kustwacht was - in de mobilisatietijd ’39- ’40- in dienst
de heer M. Oortwijn, geen on verdienstelijk tekenaar. Hij maakte de hierbij afgedrukte aquarel,
die wonderwel past bij het verslag over „een mijn” dat ik tussen de papieren van mijn vader
vond. Het was verrassend uit die tijd nog iets te vinden, omdat mijn vader van hogerhand
opdracht had gekregen alles te verbranden, nadat de Duitsers ons land hadden bezet.
Op 16 februari jl., om 10.30 uur, was ik juist voor controle en inspectie op post Callantsoog,
toen de postcommandant mij rapporteerde: „een losgeslagen mijn van groot kaliber ligt vlak
voor de post,” Boven op de post komende, zag ik de knaap liggen op ongeveer 300 meter
afstand, richting N 2450, vastgewerkt in een groot ijsveld langs de kuststrook. Het gevaar
inziende, zowel voor de scheepvaart (het onderzoekingsvaartuig was reeds gewaarschuwd
middels optische seinen door de wacht onder leiding van de kwartierchef), het dorp Callantsoog
(gewaarschuwd door de dorpsomroeper), als voor mijn post, stelde ik mij onmiddellijk in
verbinding met de respectievelijke autoriteiten om dit onding onschadelijk te maken. Gevaar is
niet denkbeeldig, gezien de laatste der drie mijnexplosies, die ik heb meegemaakt in Badhotel
Huisduinen, waar ik in het holst van de nacht mijn bed en kamer uitgeslagen ben.
De vader van onze medewerker V. Bemhard heeft eind jaren ’ 30, na zijn tijd bij de Non-Intervention in Spanje, nadat de burgeroorlog daar was beëindigd, dienst kunnen nemen bij de
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Marine. Civiele gezagvoerders werden toen geïnstalleerd in de rang van luitenant ter zee 2de
klasse voor speciale diensten bij de Koninklijke Marine Reserve (KMR). Red. DBW.
Ik moest mijzelf en ook de bemanning van de
post tegenhouden, anders hadden we zelf de
knaap wel uit de weg geruimd, maar dat gaat
nu eenmaal zo maar niet. Dit moest formeel
langs verschillende schijven en raderen gaan.
Ik verkreeg echter de toestemming van de
Adjunct Chef Staf: „is dat monster gevaarlijk
voor de scheepvaart? Ja?, nou dan weg met
dat ding.”
Een luitenant jong in leeftijd, voelde zichzelf de
juiste man om het monster onschadelijk te
maken en ook hij wilde er korte metten mee
maken toen er plotseling remmende orders
binnen kwamen... Niets mocht er gebeuren,
voordat de kapitein aanwezig was en later niets
voordat de majoor erbij tegenwoordig was.
Het „feest” zou officieel om 14.00 uur
plaatsvinden, ongeveer drie uur nadat de mijn
voor de post was aangekomen. Bij mijn
tweejarige ondervinding in de Spaanse
Burgeroorlog werden zulke dingen binnen
enige minuten onschadelijk gemaakt.

Desnoods door ze in de grond te boren. Maar ja, een mijn is een mijn en hoewel vastzittend in
een ijsschots, was deze nu eenmaal niet zo gedisciplineerd en beleefd om op de hoogste
autoriteiten te wachten. Ze was inmiddels met een vaartje van 4 mijl naar het zuiden
afgedreven.Verontwaardiging alom dat ze niet was blijven liggen en toen ging de hele sectie er
vlug achteraan, tot zelfs de hond van de majoor. Toen de mijn op ongeveer 2800 meter onder
schot zou worden genomen, vond ik het raadzaam om mee te delen dat er nu, door de
veranderde ligging, ook wrakboeien en verkenningsboeien in de buurt lagen. Dus nautische
bezwaren. „Stop, stop”, werd gecommandeerd.
Als oud-zeeman vond ik het raadzaam de volle 100% zekerheid te hebben alvorens te schieten.
De jacht ging verder, maar aangezien mijn aanwezigheid op een andere post noodzakelijk was
en er toch voldoende (hoge) functionarissen aanwezig waren, ben ik tegen 16.00 uur - door
hoge sneeuwbergen in de duinen - naar Callantsoog teruggekeerd. Later vernam ik dat er 650
schoten op haar gelost zijn, maar zonder resultaat. Een ontploffing had ik ook niet
waargenomen... In ieder geval was het voor de jongens en voor mij een interessante middag en
een nuttige les voor de toekomst.
Een tweede maal schiet ik er zelf maar op los!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Si-Jagur, het vruchtbaarheidskanon in Jakarta en de
kastouwen van de “Sacramento”
DOOR C. DE JONG

Op de markt bij de ingang van de Jalan Cenkeh, voorheen Prinsestraat, in het centrum van
Jakarta, tegenover het Nationale Museum (het vroegere stadhuis van Batavia) staat het
zogenaamde „Vruchtbaarheids-kanon”, in de volksmond Si-Jagur genoemd. Vroeger stond het
bij de Amsterdamse Poort van Batavia. Personeel van de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) heeft het stuk buitgemaakt bij de verovering van de Portugese stad Malakka,
in 1641, na een bloedig beleg van zes maanden en overgebracht naar Batavia als trofee.
David Allen en Gerrie van Niekerk bij „the Miracle Gun".
Bovenop de loop zijn halverwege de twee handgrepen
zichtbaar (zie de volgende bladzijde in de kopl.2)

Het is een groot kanon van brons met versiering
bovenop de loop. Het opvallendste is de cascabel of
„druif’, dat is de versierde, gebruikelijke knop midden op
de plaat, die de achterzijde van de loop afsluit. De druif
van Si-Jagur heeft namelijk de vorm van een hand met
de duim opgestoken tussen wijs- en middelvinger. Dat
gebaar is een in Azië algemeen bekend en gewild
symbool van seksuele gemeenschap, in de boeken
deftig „socio-magical fertility symbol” genoemd.
De Javaanse bevolking heeft dadelijk dat kanon als
vrucht-baarheidssymbool vereerd. Onvruchtbare
vrouwen hebben graag bloemen en andere offers bij het
stuk gelegd en het stevig aangeraakt, bijvoorbeeld door
schrijlings op de loop te zitten, om kinderen te krijgen.
De regering van de Republiek heeft echter dat
eerbetoon verboden om aanstoot te vermijden.
Wat was de herkomst van dat grote, kunstig versierde
stuk vakwerk? Men moet deze zoeken in Macao, door
de Portugezen als handelspost nabij Kanton in Zuid-China gesticht in 1557, met toestemming
van de gouverneur van Kanton. De handelspost werd spoedig belangrijk door de handel tussen
China en Japan en tussen China en Zuidoosten Zuid-Azië, en door de geschutgieterij.
Grondstoffen voor het gieten van ijzer en brons waren ruim beschikbaar: ijzer uit China, koper
uit Japan en tin, nodig voor alliage met koper tot brons, naar ik vermoed uit Maleisië en de
Banka-archipel. Gietmeesters kwamen uit Portugal en helpers waren Chinezen, die reeds lang
verstand van gietwerk hadden. De gouverneur van Macao, Antonio de Mascarenhas, naar wie
de Mascarenhaseilanden Mauritius, Réunion en Rodrigues zijn genoemd, opende in 1623 een
geschutgieterij. Deze werd uitgebreid en bloeide onder leiding van de Indo Manuel Bocarro,
kleinzoon en zoon van meestergieters in Goa, hoofdstad van het Portugese koloniale rijk in Azië
en Afrika. De Portugezen exporteerden kanonnen en andere gietstukken naar andere
Portugese kolonies, zoals Malakka, Cochin en Goa, en naar andere landen in Azië en vonden
grote aftrek. Vooral hun bronzen kartouwen met het vruchtbaar-heidssymbool als cascabel
waren zeer gewild.
Een van deze stukken met vrucht-baarheidssymbool werd door Nederlands personeel van de
VOC buitgemaakt bij de verovering van Malakka. Deze post was door de Portugezen in 1511
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gesticht en door de Nederlanders eerst bij hun derde poging veroverd. Zij waren na hun
aankomst in Azië de ergste vijanden van de Portugezen en bestormden of blokkeerden ook
andere Portugese vestigingen, zoals Macao, Goa en Colombo.
In 1580 bezette koning Filips II Portugal en dwong dat land tot een personele unie met Spanje.
Daardoor veranderde de vriendschap met Portugal van de Nederlanders, die in de Tachtigjarige
Oorlog met Spanje waren gewikkeld, in vijandschap, vooral in de koloniën. De Portugezen
vonden de Spaanse heerschappij even drukkend als de Nederlanders, kwamen in 1640 in
opstand en bevrijdden zich van het Spaanse gezag.
De oorlog tegen Nederland eindigde echter eerst in 1661. Kort na de bevrijding in 1640 beval
de nieuwe vorst van Portugal om een groot aantal kanonnen weg te halen uit Macao, omdat
deze stad mogelijk door Spanjaarden of de naburige Filippijnen zou
worden bezet of zich misschien bij Spanje zou aansluiten. Hij beval
ze te vervoeren naar Portugal, waar ze nodig waren voor de strijd
tegen Spanje en Nederland. De Nederlandse blokkade van Macao
en Goa was tijdelijk opgeschort en enige schepen met kanonnen en
andere kostbare waren verlieten Macao en bereikten Goa.
Deel van de versiering bovenop de loop van een kanon van de
„Sacramento" van boven gezien. Van boven naar beneden:
stadswapen van Macao met kroon en twee schildhouders, daaronder
gekroonde leeuw en daaronder opschrift met jaartal van
vervaardiging 1640.2)

In Goa lagen twee grote schepen, galjoenen van mij onbekende
tonnage, bestemd voor het vervoer van 100 tot 200 bronzen en
ijzeren kanonnen uit Macao en andere waardevolle artikelen naar
Lissabon. Ze heetten de „Santissimo Sacramento” en de „Nossa
Senhora de Atalaya do Pinheiro”. De „Sacramento” was pas
afgebouwd, de „Atalaya” was oud en lekte. Ze vertrokken eind
februari 1647 uit Goa. volgens sommigen te laat om de
winterstormen bij Zuid-Afrika te ontzeilen. Maar stormen doen zich bij Zuider-Afrika in alle
maanden voor. Stormen uit het noordwesten bedreigen schepen bij de westkust, die op het
strand worden gedreven, onder meer in de gevaarlijke Tafelbaai. Stormen uit het zuidwesten,
zuiden en zuidoosten doen in combinatie met de sterke Agulhas-zeestroom, die langs de
zuidkust van noordoost naar west loopt, reuzengolven, zogeheten fratsgolven (Freak waves)
van tot 20 meter hoogte, ontstaan. Deze golven verpletteren de grootste en sterkste schepen,
ook grote tankers in onze tijd. Sommige schepen zijn bij de zuidkust spoorloos verdwenen,
bijvoorbeeld het ss „Waratah” in 1909.
De kusten van Zuider-Afrika zijn dan ook het beruchte gebied van het spookschip de Vliegende
Hollander en bezaaid met scheepswrakken, ook heden nog. In het nationale epos van Portugal,
„Os Lusiadas” van Camöes, brult de boze reus Adamastor op de Kaap de Goede Hoop naar de
Portugese admiraal Vasco da Gama. die in 1498 als eerste Europese zeeman Zuid-Azië
bereikte, dat hij diens vermetelheid zal straffen. Hij voorspelt hem het vergaan van drie
Portugese schepen. Er zijn ten minste 15 Portugese wrakken bij Zuid-Afrika bekend.
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Si-Jagur, het
vruchtbaarheidskanon aan de
Jalan Cenkeh bij het Nationale
Museum in Jakarta. Foto C. de
Jong, 1995.

De opvarenden, die in
ellendige toestand het land
bereikten, zochten voedsel,
gebruiksvoorwerpen en
wapens op het strand bijeen
en begonnen de voetreis van
1000 km of meer naar de
Portugese nederzetting of
factorij aan de Dela goabaai.
Zij gingen niet naar de
Valsbaai en Tafelbaai, want
daar woonden tot 1652 geen
Europeanen en vanaf 1652 vijandige Nederlanders. Tijdens de lange voetreis kwamen velen
om door uitputting, honger of moord door zwarten, die de stakkers uitplunderden en
vermoordden. Er waren echter zwarten, die de schipbreukelingen hielpen. De weinigen, die de
Dela-goabaai bereikten, moesten daar wachten op een Portugees schip, dat hen naar Zuid-Azië
of Portugal zou vervoeren, en van hen stierven sommigen door gebrek of de straffe
malariakoorts. De verslagen van overlevenden zijn droevige lectuur.
De reis van de „Sacramento” en de „Atalaya” vorderde langzaam. Midden juni 1647 waren ze bij
de kust van Transkei. Een zware zuid-westerstorm dreef de schepen uit elkaar. De „Atalaya”
ging zo zwaar lekken, dat de kapitein besloot om het schip op het strand te zetten.
Dat gebeurde enige kilometers oost van Oost-Londen. Een groot deel der opvarenden bereikte
met de sloep het land; de overigen verdronken, toen het schip uit elkaar werd geslagen.
De „Sacramento” werd door de storm ontredderd en stuurloos. Ze strandde op 1 juli 1647 bij
Kaap Recife in de Algoabaai en werd snel uiteengeslagen.
Slechts weinige opvarenden kwamen op de voorsteven aan land. De overlevenden van de twee
schepen gingen afzonderlijk op mars naar de Dela-goabaai, ontmoetten elkaar in Transkei en
bereikten na vele verliezen en ontberingen het eiland Inhaca in de Delagoabaai. Daar werden
zij een halfjaar verzorgd vanuit de Portugese vestiging op het eiland Mozambique, totdat een
schip hen afhaalde en terugbracht naar Voor-Indië.
De wrakken van de „Sacramento" en de „Atalaya"
De Nederlandse VOC-kapitein Robert Gordon, bekwaam ontdekkingsreiziger, publiceerde
reeds in 1778 een tekening van de Algoabaai, waarop hij de plaats van het wrak van de
„Sacramento” aanwees. Een bronzen kartouw van dat schip spoelde aan en werd in 1951
geborgen door H.G. Harraway van het Museum in Port Elizabeth. Het staat nu voor het gebouw
van dat Museum.1)
De amateurduikers David Allen en Gerrie van Niekerk van Port Elizabeth borgen in 1978 met
eenvoudige middelen meer dan 40 bronzen kanonnen op de plaats van het wrak. Ze lieten de
ijzeren kartouwen liggen, omdat deze boven water snel verkruimelen. Twee stukken zijn
aangekocht door het Museum in Port Elizabeth, de andere zijn naar elders verkocht. Onder de
geborgen stukken zijn enige met het bekende vruchtbaarheidssymbool. Een ervan is zo gaaf
gebleven, dat het als pronkstuk „the Miracle Gun” is genoemd.2)
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De ruzie tussen groepen duikers over het bergen van goederen uit de „Sacramento” was
aanleiding om spoedig een wet op het bergen van goederen uit scheepswrakken bij Zuid-Afrika
en de eigendomsrechten daarop uit te vaardigen.
Daarna was de beurt aan het wrak van de „Atalaya”. Ook daarvan was de plaats bekend. In
1980 borgen Peter Sachs en Sean Michley van Oost-Londen 23 bronzen kartouwen uit de
„Atalaya”, die geheel overeenkomen met de stukken van de „Sacramento”.
Bronzen kanon uit de „Sacramento" voor het
Museum in Port Elizabeth. Foto C. de Jong,
1996.

Twee ervan zijn in het Museum in OostLonden. Op het land tegenover de plaats
van het wrak is een tijdelijk kamp van de
overlevenden gevonden.
De kanonnen uit de twee schepen zijn
zwaar, tot 4000 kg, en lang, tot 4,69 meter.
De bovenzijde van sommige lopen is rijk
versierd met het stadswapen van Macao,
met een gekroonde leeuw en de naam of initialen van de gieter Bocarro. Andere versieringen
zijn engelenhoofden, twee handgrepen (zie hierboven) halverwege de loop om het kanon op te
takelen en bij sommige de cascabel of druif. Kunnen lezers mij inlichten, of ook de loop van SiJagur zulke versieringen toont?
1)
Zie Malcolm Turner, „Shipwrecks and salvage in South Africa 1505 to the present", C. Struik,
Cape Town 1988, p. 103 rechtsonder; zie ook landkaart, p. 51 onderaan, p. 49 rechtse kolom.
2)
Verslag van de schipbreuken van de „Sacramento" en de „Atalaya" en de berging van kanonnen
en andere artefacten uit de „Sacramento' ’ in Geoffrey and David Allen, „The guns of Sacramento”,
Robin Gordon, London 1978, inzonderheid de foto’s op p. 71 en „the Miracle Gun ” op p.

Bron:

Merkwaardige Marinewapens uit den afgeloopen oorlog deel II

Een Boeing B-17H „Flying Fortress” tijdens de vlucht, terwijl het toestel een Flying Dutchmanreddingboot onder den romp meevoert, welke plaats biedt aan vijf personen. Men lette op de
Radar-installatie in den neus
In onze Februari-aflevering bespraken wij reeds verschillende vreemdsoortige rnarinestrijdmiddelen van de oorlogvoerende mogendheden. Wij willen deze serie thans voortzetten en
wederom eenige „rare” dingen bespreken.
„The Flying Dutchman"
14

Allereerst dan een en ander over „De Vliegende Hollander”, wel niet van de legende, maar de
„airborn”-reddingboot met dezen naam, die door de Amerikanen en Britten in den afgeloopen
oorlog zeer vaak werd gebruikt. Mogelijk houdt de benaming verband met de legende, doch met
zekerheid weten wij dit niet; in ieder geval: de complete boot werd eenvoudig door de lucht
vervoerd naar die plaatsen, waar schipbreukelingen of verongelukte vliegtuig-bemanningen op
zee gered dienden te worden. Het moet de Britsche Air Chief Marshall Sir Arthur Harris van
Bomber Command zijn geweest, die het eerst op het denkbeeld kwam, een reddingboot vanaf
een vliegtuig door middel van parachutes af te werpen. Het was medio 1941 toen zijn vinding
voor de eerste maal aan de practijk werd getoetst. Air Commodore E. F. Warring werd met de
uitwerking van de plannen belast en deze had zich hiervoor in verbinding gesteld met den
bekenden jachtbouwer Lt. Commander A. C. Robb en verzocht hem een voor dit doel bruikbare
reddingboot te ontwerpen.
Na verscheidene ontwerpen kwam de boot gereed en tevens werd een Lockheed „Hudson”vliegtuig voor de proefnemingen gekozen, want de „airborne-lifeboat”, zou geheel in den romp
— in dit geval het bommenruim — moeten worden ondergebracht om aërodynamische
redenen. Toch bleek achteraf, dat de „Hudson” niet de ideaalste machine voor dit doel was en
na nog enkele proeven werd besloten, de reddingboot onderaan een Vickers-Armstrongs
„Warwick” te bevestigen. Het bleek een gelukkig besluit en het toestel was uitermate geschikt.
Het was intusschen al Februari 1943 geworden voordat de installatie ten volle aan den tand
werd gevoeld.
De valscherm-fabriek G. Q. Parachute Ltd. was aangezocht een stel speciale valschermen te
ontwikkelen — zes aan elkaar gekoppelde parachutes — die het mogelijk moesten maken de
reddingboot langzaam te laten dalen, wilde zij niet met een al te groote snelheid op het water
komen en daardoor beschadigen. De boot heeft namelijk een lengte van 23 voet!
Het parachuteeren gaat als volgt te werk: de reddingboot wordt van het vliegtuig losgelaten en
een stel kleine parachutes, die door een raketinstallatie direct vrijkomen, zorgen er voor, dat de
groote valschermen zich gemakkelijk kunnen ontvouwen. De boot daalt vervolgens langzaam
en een aan den achtersteven aangebrachte vin, welke dezelfde werking heeft als een staartvlak
van een vliegtuig, zorgt er voor, dat de reddingboot
zich met den voorsteven naar den wind draait.
Zoodra zij op het water is geland, worden de
parachutes alweer door middel van een raket,
automatisch losgemaakt en .tegelijk worden er aan
beide zijden, door middel van raketten,
reddinglijnen afgevuurd, zoodat deze door de
drenkelingen kunnen worden gegrepen en zij zich
gemakkelijker naar de boot kunnen bewegen.
Een schetsje van de wijze waarop een Britsche
reddingboot naar beneden komt, nadat zij is
gelanceerd van een Vickers „Warwick” van Air/Sea
Rescue Command. Men lette op de'typische
opstelling van de parachutes
De reddingboot is geheel uit hout vervaardigd en
voorzien van een mast, waaraan een fok en
grootzeil kunnen worden vastgemaakt. Twee 5 pk
Britannia-Middy-motoren zorgen voor de
voortstuwing ingeval van windstilte; het zijn
buitenboord-motoren, welke een snelheid
ontwikkelen van zes tot zeven knoopen per uur.
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En wat er alzoo in het vaartuigje aanwezig is?
Wel, om slechts eenige dingen te noemen: een verbandtrommel, kompas, drie rookbommen,
zeekaart, log, waterpomp, vier riemen, anker, radio, drie drinkbekers, drie raketten, een Aldislamp, veertien Everhot-verwarmers. drinkwater, drie blikjes cigaretten, 28 blikken melk, /even
blikken voedsel, enz.
Van alle gemakken voorzien dus!
De Amerikanen hebben het idee van de Engel-schen overgenomen en kregen bovendien een
bedrijfsklare reddingboot ter studie. Die Yanks hebben natuurlijk hun eigen visie op zulke
ontwerpen en hebben een eigen type ontwikkeld, dat echter niet zoo heel veel van dat der
Engelschen afwijkt. Zij hebben hun reddingboot onder een Boeing B-17H „Flying Fortress”
gehangen, waarvan wij hier een plaatje afdrukken. Onnoodig te zeggen, dat vele
menschenlevens door Harris’ vinding in den afgeloopen titanenstrijd werden gered.
De Britten gebruikten bovendien nog een speciaal daartoe uitgeruste Fairey „Barracuda' A.S.R.
Mk II, welke soortgelijke reddingbooten vervoerde van 5,35 meter. De teekening geeft een
„Warwick” terwijl zij juist een reddingboot heeft afgeworpen.
Een interessant experiment
Een geheel andere proefneming was die van de Blackburn-fabriek. Zooals de constructeurs van
landvliegtuigen er reeds vroeg naar streefden onderstellen van vliegtuigen intrekbaar te maken
om de schadelijke luchtweerstand op te heffen, hielden de bouwers van watervliegtuigen zich
van-meet-af-aan bezig met het intrekbaar maken van drijvers en hulpdrijvers. Reeds tijdens den
vorigen wereldoorlog ontstond er zoodoende in Duitschland een machine — een constructie
van den bekenden Oskar Ursinus — welke haar drijver onder den romp kon optrekken en wel
zoo, dat deze één geheel met de romponderzijde vormde. Het intrekmechanisme
functionneerde wel niet zoo heel best, maar het was althans een serieuze proefneming.
En in den loop der jaren zagen wij nu hier, dan daar nieuwe pogingen aanwenden om die veel
weerstand opleverende drijver(s) intrekbaar te maken, doch het zware gewicht van het
intrekmechanisme speelde dikwijls parten, totdat er in het midden van den afgeloopen oorlog bij
Blackburn wederom een proef werd genomen en wel met de afgebeelde B-20, een idee van
Majoor Rennie, haar chef-ontwerper van de afdeeling Vliegbooten. Om precies te zijn, men had
twee ontwerpen opgezet, namelijk de B-20 en B-44, maar het laatste project — een
jachtvliegtuig — werd nimmer gebouwd. Tot nu toe had men zich hoofdzakelijk bezig gehouden
door middel van verschillende systemen de hulpdrijvers in te trekken en deze methoden waren
inderdaad succesvol. Men denke in dit verband slechts aan de onvolprezen „Catalina”
vliegboot.
Hier ziet men
de Blackbum B20-vliegboot
met uitgeslagen
hoofd- en
vleugeldrijvers.
Men lette op de
hoogte tusschen
wateroppervlak'
en schroeven.

Doch ter zake; de Blackburn B-20 vloog met succes en de drijver werd bijna op dezelfde wijze
opgetrokken als dit bij de wielen der landvliegtuigen gebeurt. Doch er waren nog enkele
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oorzaken waarom de fabriek deze proef nam en één hiervan willen wij nog vermelden. Het was
er niet alleen om te doen den drijver in te trekken, om den schadelijken weerstand op te heffen
en daardoor een grootere snelheid te krijgen. Bij kleine vliegbooten en drijvervliegtuigen
ondervindt men dikwijls ook nog de volgende moeilijkheid, tijdens start en landing. De snel
ronddraaiende schroef of schroeven zuigen tijdens start en landing een behoorlijke hoeveelheid
boegwater aan en een flinke scheut hiervan is soms al voldoende om de propeller-bladen te
beschadigen of te verdraaien, met alle ongemakken van dien. Vooral bij enkel-motorige en
toestellen, waarvan de motoren in den vleugel zijn ondergebracht, treedt dit hinderlijke
verschijnsel op, in het bijzonder als de schroef vlak boven het- wateroppervlak draait. Naarmate
de propeller dus hooger boven het water maalt, zal dit verschijnsel minder of in het geheel niet
optreden. Bij de B-20 is zulks het geval.
Het- is wel jammer, dat wij nimmer meer van dit interessante project hebben vernomen, maar
wie weet, misschien zullen wij er later méér van hooren: wat in het vat zit verzuurt niet!
Een „Lightning”-torpedovliegtuig
Een nog zeldzameren vogel willen wij thans aan u voorstellen, waarvan zelfs vele insiders
nimmer vermoed hebben, dat hij als torpedo-lanceervliegtuig is aangewend. De machine, welke
wij bedoelen, is de bekende „Manus-van-alles”, de Lockheed P-38 „Lightning”, waarvan
gedurende den oorlog zoo’n slordige negenduizend stuks voor Amerika en Engeland zijn
aangemaakt! De „Lightning” dan, heeft een heele verzameling wapens in haar romp en onder
haar vleugel getorst, is in alle mogelijke variaties aan het front geweest, heeft over den
geheelen aardbol haar vleugels uitgeslagen en is onder meer voor de volgende doeleinden
gebruikt: jager, pathfinder, nachtjager, hoogtejager, lange-afstands-escortejager, enz. en naar
gelang uitgerust met mitrailleurs, kanonnen, raketten, radar, bazooka’s en last but not least met
twee groote torpedo’s of met één torpedo en een zware bom. Dan waren er nog uitvoeringen
met een torpedo en een dieptebom, al dan niet met raketten aangevuld.
Er hangt echter een geheimzinnig waas over de machine en het is ons niet bekend op welk
strijdtooneel zij speciaal werd gebruikt, doch het blijft niettemin een hoogst merkwaardige en
interessante versie, welke het vermelden in deze kolommen alleszins de moeite, waard is!

Een imposante opname van een Lockhead P-38 “Lightning” uitgerust met twee torpedo’s
Twee typische wapens
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Tenslotte nog iets over een tweetal merkwaardige raketten, de een van Amerikaanschen en de
andere van Duitschen oorsprong.
De KAN-2 of „Little Joe”, zooals zij ook genoemd wordt, is een vinding van de Amerikaansche
marine en bestemd om vanaf schepen te worden gelanceerd. Het is een door raketten
aangedreven projectiel, dat draadloos wordt bestuurd en bestemd om tusschen vliegtuigeskaders te worden afgevuurd.
Bij de KAN-2 treedt de lucht door een opening in den kop van het projectiel naar binnen, zooals
dit op de teekening duidelijk is waar te nemen, voor opneming in de brandstof, welke in
gecomprimeerden toestand in de KAN-2 wordt medegenomen. Het heele projectiel ziet er nogal
excentriek uit.
Is de „Little Joe” bestemd om van vaartuigen te worden afgeschoten: de Hs-293 werd door
vliegtuigen onder de vleugels vervoerd. Het waren doorgaans Dorniers Do-217’s, welke deze
door de bekende Henschel-fabrieken te Kassel gebouwde gevleugelde bommen lanceerden en
ook werden er wel eens Heinkel He-177’s gebruikt. Deze bommen hadden een vleugelspanning
van 2,86 meter en een romplengte van 3,50 meter, terwijl er onder het eigenlijke projectiel een
straalaggregaat was aangebracht (men zie de teekening), dat voor de voortstuwing zorgde,
nadat het apparaat het moeder-vliegtuig had verlaten. De Hs-293’s werden naar gelang tegen
schepen, industriecentra en gronddoelen gebruikt.
Ofschoon de Hs-293 reeds in begin 1944 ten tooneele verscheen, heeft men eigenlijk zeer
weinig over de toepassing van deze gevleugelde bommen, die van Duitsche radar waren
voorzien, vernomen. Wel hebben onze Engelsche bondgenooten verscheidene exemplaren
buitgemaakt en grondig onderzocht.

links, De KAN-2 welke wordt gelanceerd door een Amerikaansch marine vaartuig. Rechts, De
Duitsche Henschel Hs-293 zoekt haar prooi.
Het vormt wel een schril contrast met de geallieerde gevleugelde bommen, die wij beschreven
hebben (BAT en KAN-2); hoe eenvoudig van vorm zijn deze in vergelijking met het Duitsche
product!
Bron: Onze Vloot 1947

Lezerspost en ingezonden stukken…
Alexander Bezuijen
tekst
Ik ben ingelijfd bij de marine toen ik 17 jaar was. De eerste militaire vorming vond plaats in het
MOC, niet MOK! Althans in mijn periode daar. In één smalle kast moest je je kleding en andere
attributen op vaste plekken er inproppen. Je schoenen moesten altijd verblindend glimmen.
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Mijn wens was marinevlieger te worden, maar werd meteen afgekeurd op m'n oren en werd
ingedeeld als toelus/schrijver. Administratief dus.
Schietles:
Je haalde een geweer (garand) uit de wapenkamer. Schoonmaken hoefde je zelf niet te doen.
Ik had geluk. Het wapen was goed afgesteld en mijn ogen erg goed. Ik schoot 8 kogels in de
roos in één gat. Je kon de randen zien. Ik zou een herinnerings-schotel krijgen. Nooit gehad.
Het zit me nog steeds dwars! Ik ben nu 75/76 jaar. Namen weet ik niet meer, maar mijn
bootsman poetste geen tanden. Hij spoelde met peroxide. Hoe zal het afgelopen zijn met z'n
gebit? Met een DDK bokste ik een vriendschappelijk partijdje, maar sloeg hem per ongeluk een
bloedneus. De discipline viel me te zwaar. Ik nam na de proeftijd ontslag. Die werd me eervol
verleend.
*********************************************************************************************************

De visser
Gisteren slenterde ik in de haven van IJmuiden en raakte ik in
gesprek met een visser die op zijn schip werkeloos duimen zat te
draaien. “Moet U niet de zee op?” vroeg ik hem. “Dat doe ik veelal
wel” kreeg ik als antwoord.” Maar nu even niet. Ik ben
garnalenvisser en breng dan, na de vangst, de garnalen naar de garnalenpelsters in Marokko.
Helaas zijn in deze Corona-tijd de grenzen gesloten en valt er dus geen droog brood te
verdienen. Ja, ik kan naar de Bermuda varen en daar op goud, ik bedoel goudvissen vissen,
maar daar in de Bermudadriehoek willen nog wel eens schepen verdwijnen. Onlangs verdween
nog een oud vissersmaatje, maar het kan best zijn dat hij hier in IJmuiden met “Schele Anna d’r
vandoor is. Je wéét het niet! Ik zoek nu met mijn boot naar spijkers op laag water maar zorg wél
’s-avonds, voor de “Lock down” 9 uur binnen te zijn. Ik wil geen boete krijgen van € 95,- .” “Hoor
ik het goed, zoekt U nu op zee naar spijkers op laag water?” vroeg ik verbaasd. “Ja”
antwoordde hij “Dat doe ik vooral als het eb is. Bij vloed is het moeilijk zoeken. Ik gebruik veelal
twee stalen vaten voor de spijkers. Een van voor de rechte en de ander voor kromme spijkers.
Soms vang ik nog wat guppy’s, die doe ik dan in een emmertje. De guppy’s breng ik voor de
helft naar een apotheek waar ze laxeerpillen van maken. De andere helft gaat naar Albert Heijn
die ze verwerkt in “bitterballen gevuld met zeevruchten”. Ja, Albert Heijn let op de kleintjes!”
“Wat doet U met de spijkers?” vroeg ik. “Die gaan naar onze regering en de 1 e en 2e kamer. De
rechte spijkers zijn voor de volksvertegenwoordigers. Zij dienen hun rug recht te houden en het
gelul van onze regering op waarheid te toetsen. De kromme spijkers, U raadt het al, gaan naar
onze ministers en hun club. Tevergeefs hebben deze bewindvoerders getracht hun grove
fouten recht te lullen maart willen nog steeds niet opstappen. Laatst vond ik een schroefje
tussen de spijkers. Die heb ik gestuurd naar onze minister-president. Deze “Lord Wanhoop”
verdedigd zijn positie uit almacht met smoezen uit het “Grote Smoezenboek” Hij kan wel een
schroefje gebruiken.”
Ik had genoeg gehoord.
Mijn wandeling gaf stof tot schrijven van dit epistel.
Wim Degen, Diemen 29 januari 2021.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KM-Herinneringen
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Lang haar
Nu, tijdens deze corona Lock Down periode kwam bij mij weer boven drijven dat ik zelf ook eens
wat langer haar heb gehad dan wat daarvoor gebruikelijk was. Een verhaal wat ik lang geleden
al eens op papier heb gezet en, zei het in een andere vorm ook nu weer van toepassing is.
Toen, lang geleden, was het een behoorlijke troep aan het worden rond om mij heen aan de tafel
in de huiskamer. De regen kletterde tegen de ramen. De verwarming stond aan en een gezellig
muziekje, jaren zestig, kwam uit de radio. Geen echte rotzooi was het, maar er lagen veel losse
foto`s rondom mij heen. Ook een enkel album, van een ver verleden.
Foto`s in een album plakken deed ik al lang niet meer. Eerst bewaarde ik ze overal en nergens.
In een enveloppe, in een schrijfmap, in schoenendozen en zo meer. Later bewaarde ik ze in het
mapje waarin ze zitten als je ze terug krijg van de foto winkel na het ontwikkelen en afdrukken.
Op dat mapje schrijf ik dan het jaartal en de gebeurtenis(sen). Vervolgens gaat dat op jaar
volgorde de schoenendoos in.
Ik was op zoek naar een foto waarop ik stond afgebeeld in tropen kleding. Echter vinden deed ik
hem niet zo snel. Wel kwam ik een foto tegen, genomen in het ketelruim, waarbij een van de
stokers lang haar had. Die foto werd gemaakt in 1971.
We vertrokken voor een term naar de West. Net was de haardracht toen vrij gegeven. Niemand
kon jou nog dwingen naar de kapper te gaan. Dat maakte jij zelf uit.
Verledentijd was het, het zogenaamde bloempot model kapsel. Niet
meer boven de oren hoog opgeknipt, maar zoals jij het wilde. Nu viel
dat bloempotkapsel uit de jaren daar voor ook nog wel mee. Het was
sterk afhankelijk van bij welke marine je zat. Op de kleine bootjes of op
een plaatsing ergens achteraf, dat ging nog wel. Daar was de
haardracht redelijk relax. Bij de toeters en bellen marine werd een
militair kapsel gedragen. Gecontroleerd door de onderofficier van politie
aan boord of op de kazerne. Zat je bij die ‘soepele’ marine dan moest
je aan de wal toch wel weer rekening houden met de militaire politie
(MP). Ook die hadden tijdens hun patrouilles op de haven en in de stad
de bevoegdheid om je op parade te knallen.
Maar,…..een enkele uitzonderingen daarop was er ook wel eens.
Ik herinner mij een moment dat een vriend van me ging trouwen. We
zaten al een maand of drie in de kaderopleiding. Dus was je militair
geknipt, bloempot model. Mijn vriend was net voor aanvang opleiding terug gekeerd uit Ned.
Nieuw Guinea en zou gaan trouwen. Hij diende een verzoek in met de vraag of hij, speciaal voor
deze trouwpartij zijn haar wat langer mocht laten groeien. Gedekt zoals dat heette. Dit vooral voor
de foto`s en zo meer. En zowaar, het lukte. Hij kreeg bij hoge uitzondering toestemming om zijn
mooie blonde krullen wat meer ‘gedekt’ te houden. Met zijn blonde kop haar en in baadje natuurlijk
stond hij fier naast zijn bruid op de foto.
Bij het vertrek van het schip naar de West kon ik mijn schoonvader aanvankelijk niet overtuigen
van het feit dat ook mariniers lang haar gingen dragen. ,Het is onmogelijk Dat bestaat niet dat
mariniers lang haar dragen beweerde hij. Dat komt bij het korps niet voor.’ Hij en meerdere
familieleden van me waren aanwezig bij het afduwen van het schip.
Nou, deze gepensioneerde onderofficier der mariniers stond toch wel even met de mond vol
tanden toen hij een van de mariniers bij ons aan boord met lang haar zag staan.
Arme man, arme oud marinier. Ik had met hem te doen.
De minister van defensie van toen, Dhr. Den Toom, had kort daarvoor de haardracht bij de
defensie vrij gegeven. Het was min of meer een uitvloeisel van de ‘Flower power tijd’ uit de jaren
zestig. Ik heb zelf, nadat de haardracht was vrij gegeven het haar nooit zo lang gedragen. Wel
langer dan het bloempotkapsel.
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Overigens, zij die het haar te lang hadden in het
ketelruimen, machinekamers of bij draaiende
werktuigen moesten een haarnetje of zelfs het nbcd
antiflash gear gaan dragen. Dit conform bepaalde
normen (lengte van haren) die nergens beschreven
stonden. Men deed maar wat en het dragen van
haarnetjes en zo heeft niet al te lang geduurd.
Wel kwam het voor dat bij officiële haven bezoeken in
het buitenland de commandant er alles aan deed om de
mannen toch redelijk gekortwiekt de wal op te laten
gaan.
Bij ons bezoek aan Callao in Peru, (zie het eerder
geschreven verhaaltje ‘Verkoop Kruiser’ in Ten Anker nr
51/2020) werd de bemanning door de commandant ook
sterk aangeraden het haar ‘vrijwillig’ wat laten knippen.
Zij van wie het haar te lang was, en dit niet vrijwillig lieten kortwieken, daar werd door de dokter
aan boord dus luis bij geconstateerd en ging het haar er alsnog af.
Zoals op de foto te zien is lukte dat niet erg. Het lange haar en de korte witte broek haalden de
lokale krant in Callao en Lima, de hoofdstad van Peru.
Al met al dwaalden mijn gedachten dus behoorlijk af op zoek naar die speciale foto die ik maar
niet kon vinden. Uiteindelijk vond ik de foto daar waar ik hem niet had verwacht, in het boekwerkje
wat gemaakt werd als aandenken van die reis met dat betreffende schip.
En nu dus weer een periode met lang haar. Niet omdat de KM regels dat voorschrijven, maar
omdat het Covid-19 daar om vraagt. Mijn lieve kapster mag nu niet aan mijn hoofd frunniken.
Maar ook die tijd gaat weer voorbij.
Bart Nijeburght

De stickers zijn 120x80 mm. Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend en
UV-werend laminaat, dus uitermate geschikt
voor boot, caravan, auto en andere zaken….
http://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html\
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Hr Ms Evertsen 1976 - 1977
Verslag Cor van Dongen - KPL Telegrafist aan boord Hr. Ms Evertsen F815.
Wat leuk om laatst het marine verslag 1977 van de F815 - Evertsen te lezen. Ik was toen ook
aan boord als KPL Telegrafist. Het was mijn eerste plaatsing na de onderofficiers opleiding.
Daarvoor had ik alleen op de Poolster gevaren, dus nu het echte werk op een fregat.
De FOST periode was zwaar en vermoeiend, veel oefeningen, oorlogswacht en op de gekste
tijden je bed uit voor een atoomaanval of brandoefening. maar uiteindelijk haalde onze
bemanning een goede score en waren we klaar voor Stanavforlant.

Ons voetbalteam was natuurlijk kampioen

Het bezoek aan Scapa Flow in april 1977 kan ik me nog goed herinneren. Het was een klein
kustdorp van zo'n 500 inwoners waar we met een sloep naar de wal konden om te passagieren.
Het leek wel een invasie.
Na ons zomerverlof, In juni naar Rosyth, waar onze deelname aan Stanavforlant begon, en we
voor de kust bij Schotland overnamen van Hr.Ms. Van Galen die met een paradeerrol sailpass
afscheid nam.
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De Evertsen werd direct ‘stafschip’ dus het commando van Stanavforlant was bij ons aan boord.
Voor de verbindingsdienst was het nogal een klus want alle berichtgeving kwam bij ons
vandaan en de radiohut was niet echt berekend op nog meer mensen. Ik herinner me nog een
bijzonder moment waarop wij voor het eerst een satellietverbinding hadden opgezet. De
berichten werden per straalantenne via een satelliet naar Whitehall in Engeland gezonden, daar
werden de berichten dan op een omroepfrequentie uitgezonden waarop de deelnemende
schepen konden afstemmen en ontvangen. Het was wonderlijk dat binnen enkele seconden ons
bericht werd verzonden via de ruimte en terug ontvangen. Tegenwoordig lachen we hierom....
Daarna de oversteek naar Puerto Rico. Heerlijk die lange deining van de Atlantische Oceaan.
Toen we de warme golfstroom invoeren mochten we een keer vissen en zwemmen in het
weekend. Tijdens het zwemmen werd een sloep uitgezet met een bewapende konstabel voor
het geval er een haai een lekker hapje kwam halen.

USS Miller nam afscheid van het verband met een mooie formele sailpass.
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Na een oefenperiode liepen we voor enkele dagen Charleston binnen. Snikheet en met het
Nederlandse tropenuniform was het niet uit te houden. Maar het het zag er leuk uit zo in het
‘wit’.

.
Daarna naar de grote Amerikaanse Norfolk Marine Base, voor een onderhoudsperiode. Dit was
een bijzondere ervaring om binnen te lopen in deze marinehaven. Het topje van onze mast
kwam nog niet boven het vliegdek uit van enkele vliegdekschepen die er lagen (oa. USS Nimitz
met zo’n 6000 man aan boord).
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Hier hebben we bijna 3 weken gelegen. We werden ontzettend vriendelijk ontvangen door de
Amerikaanse marine. Op de basis stopte er altijd wel een auto om je een lift aan te bieden. Ook
werden we bij Amerikanen thuis uitgenodigd wat best een leuke afleiding was. Een dagje uit
met een grote gehuurde Amerikaanse slee naar Virginia Beach mocht niet ontbreken. Op de
basis mochten wij als korporaal ook in de onderofficiers mess gaan eten. Die tournedos die ik
daar heb gegeten smaakte zo ontzettend goed !! We kochten er in het plunje magazijn ook van
die mooie lichte tropen kleding die veel beter was dan die zware katoenen Nederlandse
overhemden.
O ja, er moest ook bier aangevuld
worden dus liet de firma Heineken
maar even een 40ft container met
dozen bier overvliegen. Wat een
onvergetelijk tafereel opleverde op
de kade. De Amerikanen keken
hun ogen uit om de langharige
maten de container te zien lossen.
Ook viel er natuurlijk wel eens een
doosje kapot.....
Het bezoek aan Bermuda was kort
maar wel een mooie ervaring om
daar even aan het strand te zitten
en te snorkelen.

Ik heb nog deelgenomen
aan een uitwisseling om
mee te varen bij de
verbindingsdienst op het
Engels fregat ‘Ambuscade’.
Ontzettend leuk om
ervaringen te kunnen delen
en om te zien hoe zij
werkten.
Ik vond het onderdeel EOV
(Electronische
Ooorlogsvoering) van mijn
vak heel interessant en
tijdens oefeningen bij Nova
Scotia, St John heb ik goed
leren werken met de stoorzender 668(De EOV was voor veel bemanningsleden een donker hol
in de buurt van de brug). De bedoeling was dat een Canadese straaljager een signaal uitzond
zoals van een naderende raket dat wij dan vanaf de Evertsen moesten storen. De piloot gaf
dan via een radioverbinding aan hoe effectief dit werkte. (Gelukkig heb ik het nooit echt in een
oorlogssituatie hoeven doen).
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Daarna namen het Duitse fregat
de 'Augsburg' en de Canadees
‘Saguenay' afscheid met een
fantastische sailpass. De
bemanningen waren verkleed en
deden gekke dansjes, de
helikopters waren in de lucht en
het was een herrie van jewelste
met veel rook.
Wij gingen weer de oceaan over
terug naar Engeland. In de Ierse
zee hadden we zulk ontzettend
slecht weer waarbij verschillende
schepen averij opliepen, en we
het Portugese schip kwijt waren.
Een groot deel van onze bemanning was alsnog zeeziek en bekaf. Later bleek dat de Portugees
Cago Coutinho naar huis was gegaan voor reparatie.

Vanuit Plymouth was er
door de bemanning een
chartervlucht geregeld
om van Exeter airport
naar Rotterdam
Zestienhoven te vliegen
om enkele dagen thuis
te kunnen zijn. Veel
bemanningsleden
hadden hiervoor
ingeschreven zodat het
niet al te duur was.
In oktober nog
oefeningen bij Portugal,
waarbij we op de
terugreis naar Engeland in de Golf van Biskaje met de sonar een onderzeeboot contact
maakten. Dit was volgens onze
informatie geen NATO schip en er
werd besloten om te volgen. Toen
de onderzeeër dit door kreeg werd
er vaart gemaakt en onderwater
ontstond heel veel lawaai. Het bleek
de reactor van een
atoomonderzeeër te zijn die
waarschijnlijk niet gezien wilde
worden. Uiteindelijk voeren wij 28
knopen topsnelheid en de
onderzeeër liep onder water voor
ons uit. We konden hem niet
bijhouden.
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Na enkele oefeningen op de
Noordzee hebben we in
november nog een weekend
Kopenhagen bezocht, waarna
we op 8 december deze
periode afsloten en in Den
Helder afmeerden.
Het was een bijzondere
ervaring om voor langere tijd
deel uit te maken van een
internationaal verband en om
zoveel vreemde havens te
bezoeken. Voor mij resten de
herinneringen en foto’s die ik
graag deel.
Bron: Cor van Dongen

Ik heb nog één stokerspeldje te koop a.d. € 6,50 inclusief verzendkosten
Wie het eerst komt, het eerst maalt
Stuur een mailtje naar tenanker@kpnmail.nl
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Alle verbindingen tussen schepen onderling, naar het vaste land of
naar vliegtuigen werden herhaaldelijk afgeluisterd door het radio
station in Noordwijk in de duinen.
Het was gericht op de etherdiscipline door de telegrafisten.
Maandelijks kwam er een gebundelde versie van alles wat er volgens
het station fout was gegaan of anders en beter zou kunnen.
Zo gebeurde het dat ik bij de majoor telegrafist werd geroepen om uit
te leggen waarom ik mijn berichten als ik in verbinding stond met
Squadron 320 afsloot met de letters AP ( Antonius Petrus ) .
Dat hoorde niet in de procedure zoals me geleerd was.
“ Sorry majoor maar mijn broertje is daar vliegtuig telegrafist en als ik denk met hem verbinding
te hebben dan sluit ik zo af en als hij het is dan sluit hij af met PA ( Petrus Adrianus ) .
Zo weten wij van elkaar dat we samen verbinding hebben gehad en dat is tocht wel kicken hoor.
Natuurlijk kreeg ik te horen dat ik dit niet meer mocht doen.
De daarop volgende keer stond ik weer te boek met dezelfde fouten en riep de majoor me weer,
“Mink “ zei hij met een voorzichtige grijns , “je hebt het weer gedaan “ en met een
waarschuwing stuurde me hij weg.
Dat jaar hebben wij veel geoefend met de vliegtuigen en schepen onderling op de Atlantische
Oceaan en stond het squadron negen weken op rij gestationeerd in Gibraltar en kwam mijn
broertje als oploper mij in de haven aan boord van Hr.Ms. Drenthe opzoeken.
In dat jaar zagen wij elkaar maar 3x thuis.
Met vriendelijke groet KPLTLP Ton Mink 29571. ( Broertje was 29573. Nooit geweten wie
29572 was!!! )
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Van zoon Van een lanDmachter tot teVreDen gepensioneerDe Km’er.
Bij het lezen van alle mooie verhalen in Ten Anker ging ik nadenken over mijn tijd bij de
Koninklijke marine en besloot deze in hoofdlijnen eens op papier te zetten. Misschien
herkennen lezers het een en ander in onderstaand verhaal. Het is vanuit mijn herinnering
geschreven. Helaas heb ik bijna geen foto”s , wel een uittreksel uit mijn plaatsingsgeschiedenis
met de data.
Geboren op 23 mei 1952 in Assen als zoon van een onderofficier
van de landmacht werd ik aangetrokken door het avontuur en
kwam op 16 jarige leeftijd bij de Koninklijke Marine terecht.
Mijn ouders waren vlak na de tweede wereldoorlog getrouwd, mijn
moeder was erg jong. Pa moest voor de KL naar Indonesië en mijn
moeder was hem nagereisd.
In 1950 kwamen ze terug naar Nederland. Kort daarna werd mijn
broer geboren en ruim een jaar later zag ik het levenslicht.
Ik had een onbezorgde jeugd in Assen met heel veel buitenspelen.
Toen ik een jaar of zeven was moest mijn vader met de KL naar
Nieuw Guinea, wij zouden met ma- en inmiddels vier kinderen
nareizen.
Van dat nareizen kwam het niet, na anderhalf jaar kwam mijn vader
terug met o.a. paradijsvogelveren, postzegels van het eiland, een
leren bal en voetbalschoenen met leren noppen en een harde neus
als cadeaus terug.
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Hij werd eerst geplaatst in Steenwijk, wij gingen als gezin natuurlijk met hem mee. Na twee jaar
werd hij teruggeplaatst in Assen bij de Johan Willem Friso kapel als “magazijnbeheerder”.
Zelf had ik sporten ontdekt als meest geliefde bezigheid. Atletiek(trainen op de landmacht
kazerne), met als trainer Leen Pfrommer, en voetbal waren de voornaamste bezigheden. De
school nam ik voor lief maar het avontuur trok. Ook was ik bevriend geraakt met een Molukse
jongen en zijn familie. Zij waren net verhuisd uit Schattenberg naar Assen en woonden vlak bij
ons Ik ben ook een paar keer op het voormalige kamp Westerbork met hem op bezoek
geweest, er woonden nog gezinnen daar. We hebben nog contact en af en toe zie ik hem nog.
In de derde klas van de ULO had ik het wel gezien op school. Ik solliciteerde op 15 jarige leeftijd
bij de KM en werd aangenomen. Wel duurde het nog een aantal maanden voordat ik kon
beginnen.
Ik was aangenomen als magazijnbeheerder terwijl ik liever marinier of ziekenverpleger wilde
worden.
De drie maanden voor aantreden bij de KM heb ik gewerkt als jongste bediende op de
loonadministratie van een grote varkensslachterij met meer dan 600 medewerkers. Daar leerde
ik wat verantwoordelijkheid was. Ik werd vrijdags op pad gestuurd met een brieventas met
daarin o.a. een enveloppe met soms 15 duizend gulden die naar het postkantoor moest. De
eerste keer was erg spannend.
Op 22 juli 1968 was het zover en kon ik als 16 jarige beginnen met de eerste militaire vorming.
Hoe de eerste militaire vorming verloopt is inmiddels wel bij de meeste lezers bekend, voor mij
had het als bijzonderheid dat ik met veel verschillende sporten in aanraking kwam. Boksen was
niets voor mij maar handbal, volleybal, badminton enz. waren “nieuwe ontdekkingen”. Ik werd
zelfs geselecteerd voor het handbalteam en deed mee aan de marine kampioenschappen.
De eerste vakopleiding voor magazijnbeheerder was ook in Hilversum, een typcursus was daar
onderdeel van.
Na deze twee
basisopleidingen werd
ik geplaatst in
Amsterdam, eerst zaten
we daar in de vijf
beuken, later werd
verhuisd naar een
nieuwe locatie
Het werk als
magazijnbeheerder had
ik snel door.
Maandelijkse bestelling,
wekelijks schoonmaken
waarbij de vloer in het
magazijn geveegd werd
met zaagsel en olie.
Drie maandelijks restanten. Er werkten destijds nog veel Indische mensen bij de KM.
De adjudant magazijnbeheerder was ook een blauwe jongen. Bijna iedere dag stond hij tussen
de middag zijn auto te poetsen.
Discipline was wel kenmerkend bij de gemiddelde Indische Nederlander. Als jongste mocht ik
o.a. de bestellingen brengen bij de marva barak. Op 01-09-1969 werd ik eerste klas en de
wacht functie voor deze 17 jarige werd KPL van aflossing patrouille. Moest o.a. TD’ers in
opleiding, vaak ouder dan 30, voor KPL op post zetten.
Vooral het eerste half jaar kwam er , als super minderjarige, van stappen weinig. Je moest om
10 uur binnen zijn. In de avonduren was ik vrijwel altijd in de sportzaal te vinden. Ook liet ik me
lijmen om in te schrijven voor de vierdaagse van Nijmegen, ze kwamen een mannetje te kort.
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Voetballen in het scheepsteam was ook onderdeel van de vrijetijdsbesteding. De vierdaagse
heb ik gelopen in 1969. Mijn voorbereiding daarvoor was minimaal, door andere taken, o.a. vijf
keer vuurpeloton bij een militaire begrafenis en marine kampioenschappen atletiek, handbal en
voetbal. Bij de 11 man van ons vierdaagse detachement zaten meerder personen die 5 tot 15
keer hadden deelgenomen en de eerste twee dagen waren we als een van de eersten binnen.
De vierde dag heb ik het heel moeilijk gehad maar heb het toch gered. Daarna heb ik twee
maanden bij moeten komen door o.a. een scheenbeenvliesontsteking. Ook zijn we nog een
week aan het werk geweest in IJmuiden waar de watersnooduitrusting lag. Deze uitrusting was
na de watersnoodramp samengesteld en was enkele jaren niet gecontroleerd. Er lag dus veel
ouwe troep bij die moest worden vervangen.
Inmiddels kreeg ik te horen dat mijn eerste varende plaatsing er aan zat te komen. Daarvoor
moest ik de opleiding hulpziekenverpleger volgen. De opleiding was in Den Helder bij de oude
Centrale ziekenboeg en een van de instructeurs was Martin van Bunningen, die ik in mijn latere
carrière nog regelmatig tegen zou komen. Ik vond het een hele leuke opleiding en een mooi
vak.
Mijn eerste varende plaatsing vanaf 27-04-1970 op Hr. Ms. Van Nes zou slechts enkele
maanden duren. Na een eerste reis lagen we enkele weken binnen. Ik deed mee aan de marine
kampioenschappen atletiek. Op mijn terugreis, op de brommer, van Den Helder naar Assen
werd ik bij Heerenveen aangereden. Een verbrijzelde duim, een missend vingertopje en een
grote scheurwond in mijn linker scheenbeen waren het gevolg. Na operatie in de Tjongerschans
werd ik naar huis gebracht. Thuis vier hoog was in het begin niet te doen en ik werd
opgenomen in de ziekenboeg van de landmacht kazerne. De eerste weken werd ik met een
landmacht ambulance, voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 10-07-1970 werd ik geplaats
bij de SMD Leiden voor revalidatie. De revalidatie bestond uit dagelijks oefenen onder leiding
van een fysiotherapeute. Tewerkgesteld werd ik in de ziekenboeg op de verbandkamer. Ik zag
daar het licht, dat werk beviel mij bijzonder en dienstvak verandering werd aangevraagd, ik was
inmiddels immers 18, de minimumleeftijd om ziekenverpleger te kunnen worden. Mijn verzoek
werd goedgekeurd en in afwachting van aanvang opleiding werd ik gedetacheerd bij de marine
inventarisdienst in Den Helder. Daar heb ik enkele maanden gewerkt. Onder andere, van 23
november 1970 tot 13 januari 1971, gedetacheerd aan boord van Hr. Ms Isaac Sweers, die
bestemd was voor een STANAV periode. Ook werd ik nog een week naar Oegstgeest gestuurd
voor de opleiding filmoperateur.
29 maart 1970 begon de eerste vakopleiding tot ziekenverpleger. Met
13 man werd aan de opleiding, die een jaar zou duren begonnen. In de
klas zaten nog enkele “dienstvak veranderaars”.
De opleiding bestond, in het begin, uit een paar weken theorie. De
leslokalen en stageplaatsen waren in het Marine Hospitaal, er werd
ondertussen een huis op het terrein verbouwd tot opleidingsschool
(Tetrode). In die eerste weken werd op een gegeven moment
aangekondigd dat we in de middag naar een obductie zouden gaan.
Niemand wist wat dat was. Toen we op de locatie aankwamen bleek
het te bestaan uit het opensnijden van een overleden persoon om te
kijken waaraan hij was overleden. Er werd o.a. een veel te grote lever
ontdekt als een van de doodsoorzaken. In het verdere verloop van dat jaar werden we nog bij
14 obducties neergezet. Bij de avond maaltijd kregen we gebakken lever geserveerd. Toeval?
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Na de eerste paar weken waren, misschien mede door dat voorval, al enkele medecursisten
gestopt met de opleiding. Na die eerste weken bestond het dagprogramma uit stage in de
ochtend en les in de middag. De stageplaatsen waren onder andere interne 1 en 2, de
chirurgische afdeling, de operatiekamer, de EHBO, medische administratie, het leslaboratorium
en de lesapotheek. Zes weken na aanvang opleiding werden een aantal medeleerlingen en ik
bij de chef opleidingen ontboden en werd ons verteld dat we o.a. tijdens onze wachtdienst (drie
van de vier) als eerste verantwoordelijke op de ambulance moesten werken, wij hadden immers
een EHBO diploma en de eerstvolgende KPL’s opleiding begon pas enkele maanden
later(normaal liepen leerlingen van deze opleiding de ambulancediensten). De ambulancedienst
van het Marine Hospitaal was verantwoordelijk voor een deel van Bloemendaal, Overveen en
de zeeweg naar Zandvoort. In deze regio zat ook nog een grote psychiatrische inrichting.
Tijdens deze ambulancedienst kreeg je te maken met veel ongevalsslachtoffers, maar ook
mensen met grote psychische problemen. Op onze vraag of we er extra opleiding voor kregen
werd gezegd dat we genoeg wisten en ervoor moesten
zorgen dat bloedingen bij slachtoffers gestopt werden en de
ademhaling opgang bleef. Verder was het inladen en met
spoed naar het Marine Hospitaal of een ziekenhuis in
Haarlem rijden. Wel kregen we onze eerste
reanimatiecursus. De basale reanimatie stond toen nog in
de kinderschoenen.
Jaarlijks werd er een sportdag gehouden voor personeel
van het Marine hospitaal.
Negen weken na aanvang opleiding was plotseling onze
klasse instructeur en mentor verdwenen. We dachten dat hij
ziek thuis was. Na enkele dagen kwamen we er achter dat
hij zijn uniform aan de kapstok had gehangen en inmiddels
in een burger ziekenhuis in Haarlem als afdelingshoofd
werkte. Iedere ziekenverpleger die SGT werd kreeg destijds
een opleiding tot verpleegkundige. We kregen twee weken
eigen studie en werden ingeschakeld bij het aanleggen van
een volleybalveld op het terrein. De opleiding tot SGT
bestond uit een aantal weken les van specialisten, een stage van een paar maanden in een
burger ziekenhuis en een examen. Deze mannen waren zeer gewild in burger ziekenhuizen en
een derde van de “verse” sergeanten verlieten kort na het examen de KM.
Een paar weken voor ons eindexamen verhuisde de opleidingsschool vanuit het hospitaal vaar
villa Tetrode, we werden ingeschakeld bij de verhuizing.
Na het slagen voor de opleiding werd ik op 10 april 1972 geplaatst bij de oude Centrale
ziekenboeg in Den Helder, gelegen naast het KIM. In dit oude gebouw werd nog met kolen
gestookt en was o.a. een dieetkeuken. Je kreeg een soort takenboek(werkboek) en werd
telkens voor een aantal weken op een afdeling geplaatst. Bijvoorbeeld verbandkamer,
laboratorium , ziekenzaal en administratie. Schoonschippen was een van de hoofdtaken, achter
dit oude gebouw lag de rijkswerf en vlakbij de ziekenboeg werk regelmatig een schip
gezandstraald. De adjudant ziekenverpleger nam op vrijdagmiddag bij het grote
schoonschippen het voortouw (hij was ook een blauwe jongen) hij stond dan op blote voeten de
gang te soppen. Overigens moest je bij deze man geen brutale opmerkingen maken, je had zo
een trap tegen je schenen te pakken. Wachtlopen, 3 van de 4 werd nog niet gecompenseerd en
de ziekenzaal was meestal wel bezet. Dit kwam ook omdat we op maandag met de ambulance
ergens in Nederland “ziek thuis melders” op moesten halen. Bij twijfel werd dan eerst gebeld en
vervolgens soms besloten om de betreffende militair op te halen. Meestal werden ze dan voor
minimaal een week opgenomen.
Omdat er nog geen computers waren moesten de artsen, bij verwijzing naar een specialist, een
brief schrijven. Regelmatig moesten we deze brieven dan op de typmachine tot iets leesbaars
31

maken, sommige handschriften van de artsen waren nauwelijks te lezen en het kon gebeuren
dat de brief een paar keer over moest voordat de arts tevreden was.
De dieetkeuken was een trekpleister voor een grote groep militairen die te zwaar waren of,
vanwege medische problemen, op dieet moesten. Twee onderofficier ziekenverplegers stonden
om 12 uur altijd te aasgieren (kijken of er nog een lekker stukje vlees over was). Overigens
kwam je verschillende dieetklanten na vastwerken in de kroeg en patatzaken regelmatig tegen.
Na een paar maanden werd ik, als jongste eerste klas, aangewezen als ziekenverpleger voor
het zeilkamp in Vlissingen. Gedurende drie weken heb ik op dit zomerkamp genoten van het
mooie weer en gelukkig maar een paar kleine ongevalletjes meegemaakt waarbij EHBO
verlenen nodig was. Toen ik nog maar net terug was in Den Helder werd mij verteld dat ik
tijdelijk werd uitgeleend aan de mijnendienst. Een korporaal ziekenverpleger moest worden
geopereerd en ik zou hem gedurende zijn afwezigheid vervangen. Het bleek te gaan om het
mijnensquadron. Vier houten mijnenvegers en twee kleinere schepen(totaal ongeveer 150
bemanningsleden. Eerst een week oefenen op de Noordzee met slecht weer). Wat ben ik
zeeziek geweest! Daarna een eskaderreis naar Noorwegen en Denemarken. De neventaak
aan boord was hofmeester voor de vier onderofficieren en de kok helpen. De bedden voor de
heren onderofficieren werden destijds nog dagelijks door de hofmeester opgemaakt, de hut
schoongemaakt en de maaltijden verzorgd. Het werd gelukkig een reis zonder echte medische
problemen.
Na terugkeer in Den Helder ging ik terug naar de CZB. Inmiddels had een klasgenoot uit de
eerste vakopleiding een verzoek ingediend voor de KPL’s opleiding. Dat verzoek werd
afgewezen. Hij ging in bezwaar en kreeg gelijk. Het ging er namelijk om hoe lang je matroos 1
was en niet hoe lang geleden je uit de vakopleiding voor ziekenverpleger was gekomen. Het
gevolg voor mij was dat ik te horen kreeg dat ik ook aan de test voor de KPL’s opleiding deel
mocht nemen. De test was een week later en nauwelijks voorbereid en zonder verwachtingen
ging ook op de testdag naar Overveen. We waren met 35 man voor 12 plaatsen(voor andere
dienstvakken was de spoeling vaak veel dunner). Een week na de test kreeg ik te horen dat ik
als nummer 5 was geslaagd, de vakken rekenen, Nederlands en vak test waren bij mij zeer
goed, bij militaire zaken scoorde ik een stuk minder maar wel voldoende.
Van de beste 18 mochten de 12 oudste eerste klassers kort daarna aan de opleiding beginnen.
Daarbij bleek ik ook nummer vijf te zijn. Als 19 jarige, de jongste ooit, begon ik dan ook op 21
mei 1972 aan de korporaalsopleiding.
Voordat de opleiding begon heb ik nog een maand geholpen bij de verhuizing van de oude
centrale ziekenboeg naar de nieuwe ziekenboeg op de Nieuwe haven. Het was daarbij handig
dat ik magazijnbeheerder was geweest. Op de zolder van de oude ziekenboeg kwamen we nog
heel veel materialen tegen die waren teruggekomen uit Nieuw Guinea, o.a. morfine en veel
operatie apparatuur.
Inmiddels had ik mijn huidige echtgenote leren kennen en we waren verloofd. Ze werkte in Den
Helder in een verpleegtehuis bij de nonnen. Toen ik daar op bezoek ging zag ik dat de
medische materialen die daar werden gebruikt nog ouderwets waren. Glazen spuiten en
naalden die werden hergebruikt waren voorbeelden. Bij de KM werkten we al met
wegwerpmaterialen.
De korporaalsopleiding bestond uit een week les, een stageperiode van een paar weken op een
afdeling. Hierbij zaten ook stageplaatsen buiten het MHO. Ik heb o.a. stage gelopen op de
hartbewaking en de EHBO in een ziekenhuis in Haarlem en twee weken stage in het oude
Binnengasthuis in Amsterdam. Op deze stageplaatsen leerde je heel veel en mocht ook onder
begeleiding veel doen. Tijdens mijn stage in Amsterdam heb ik twee keer een slachtoffer met
een heroïne overdosis binnen zien komen. Een van de twee werd gered en liep na een half uur,
zonder te bedanken het ziekenhuis uit. De andere was overleden. Ook werkte je daar twee
dagen op de poli dermatologie(huid en geslachtsziekten). Je nam dan bloed af, diende
antibiotica via de naald toe en nam laboratoriumpreparaten af. Tijdens die twee dagen heb ik
allerlei geslachtziekten voorbij zien komen maar een druiper in de anus vond ik toch wel
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bijzonder. De stageplaatsen in het MHO waren niet alleen op de afdelingen maar ook op de
diverse poliklinieken.
Na iedere stageperiode volgden een aantal lesdagen. Hierbij zaten veel lessen die werden
gegeven door artsen(specialisten). Deze lessen volgeden we gezamenlijk met de laatste
sergeantsopleiding die na de opleiding verpleegkundige werden.
Bij het examen eindigde ik als nummer 5 van de 12. Na het examen volgde de diploma
uitreiking waarbij ook de partner aanwezig was. Vervolgens werd er wat gedronken. We waren
vergeten dat we met een aantal personen hadden ingeschreven voor een strandloop van zes
kilometer, we vonden dat we het niet konden maken om niet te verschijnen en hebben toch
meegedaan. Fanatiek als ik was ging ik voluit en eindigde voorin. Daarna werd ik goed
afgestraft. In de trein naar Den Helder heb ik alleen maar de WC gezien. De vijf biertjes bleken
toch te veel. Waarschijnlijk is bij mij toen de afwijking in de prikkelgeleiding van mijn hart
ontstaan waardoor ik jaren later nog een week in het MHO heb gelegen en allerlei onderzoeken
moest ondergaan. De dag erna had ik geen klachten en kon kort daarna aan de kaderschool
beginnen.
Na de kaderschool werd ik per 19-08-1973, als korporaalziekenverpleger geplaatst bij de van
Braamhouckgeest kazerne in Doorn als chef verbandkamer
20 augustus 1973 traden mijn echtgenote en ik in het huwelijk, we gingen eerst inwonen bij een
zwager en schoonzus in Zetten, na een paar weken verhuisden we naar een vakantiewoning bij
Lunteren en weer een maand later naar een eenkamerappartement bij een dame in Doorn.
Vanuit Zetten en Lunteren reisde ik dagelijks, op de brommer naar de kazerne. Drie maanden
na plaatsing kregen we een flatje toegewezen, adres Kombos in Doorn.
In de eerste maanden volgde ook het voorbereiding op een oefening met de AGGP in
Engeland. Na het vooroefenen op terrein 1,2 en 3 en een helikopter dril op MVKV werd
ingescheept op HMS Bullwark, een Britse helikopter carrier. Als jongste korporaal werd ik
aangewezen om in de ziekenboeg aan boord de mariniers te helpen. Achteraf was dat ideaal, ik
sliep in de ziekenboeg en niet in een verblijf voor 40 man. De oefening in Engeland bestond uit
debarkeren, opzetten verbandplaatsje( 2 boogtenten) een paar dagen oefenen met een paar
keer oefengewonden, een verplaatsing naar een andere locatie, weer opbouwen, daarna weer
embarkeren en terugvaren Teruggekeerd in Rotterdam werden mijn echtgenote en ik
uitgenodigd om op zaterdag een bezoek te brengen aan boord. We werden met alle egards
ontvangen in het onderofficiersverblijf en kregen een uitgebreide rondleiding en lunch
aangeboden.
Nauwelijks terug in Doorn kreeg ik te horen dat een
collega in moest vallen op een varende plaatsing en ik
instructeur zou worden bij de opleiding marinier
ziekenverpleger. Snel werd een cursus
instructietechniek van een week geregeld. Drie weken
later begon de eerstvolgende opleiding. Mijn
vakkenpakket waren EHBO, verbandleer en
gewondentransport. Ook was ik baksmeester en
moest iedere ochtend met de klas naar baksgewijs en
een keer per week met de club na baksgewijs vanaf de
poort tot de slaapbarakken de route vrijmaken van
peuken enz. De mannen gebruikten hiervoor de
buitenhelm. De klas bestond uit ruim 20 mariniers
(beroeps en dienstplichtigen). Deze leerlingen waren
meestal ouder en waren soms medisch hoger
opgeleid. In het begin was dit, als 21 jarige, behoorlijk
spannend, ik werd goed begeleid door een oudere
collega en al snel kreeg ik er plezier in.
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Wat me van de plaatsing in Doorn ook nog is bijgebleven was de commandant, kolonel Toet
,die iedereen met iets langere haren vertelde dat hij naar de kapper moest(haardracht was vrij)
en verschillende collega korporaals die tussen de middag fors aan het bier gingen en daarna
lessen gaven o.a. hindernisbaan, touwbaan enz. Het liep altijd goed af. Ook kreeg ik tijdens
mijn wachtdienst te maken met een Nieuw Guinea veteraan die een klassieke malaria aanval
kreeg. Verder ging de eerste compagnie naar Noorwegen voor de wintertraining. Verschillende
mariniers kwamen terug met Frost bite klachten. Europese uitrusting was minder geschikt in
Noorwegen.
Tijdens mijn plaatsing in Doorn werd onze zoon geboren. Het was een thuisbevalling en de
benedenbuurvrouw hielp de arts bij de bevalling en was kraamhulp.
12 mei 1975 was de datum waarop mijn varende plaatsing a.. Hr. Ms Tjerk Hiddes begon. Het
schip kwam uit meerjarig onderhoud. Het medisch team aan boord bestond uit een
dienstplichtig arts (rechtstreeks van de universiteit) een matroos ziekenverpleger en
ondergetekende. In het begin werd de ziekenboeg ingericht, NBCD cursussen en oefeningen
gedraaid en volgde proefvaren.
Omdat er een volledige bemanning was en een krapte aan bedden moest ik in de ziekenboeg
slapen. Dat vond ik helemaal niet erg. Eigen douche en toilet, soms wat oplopers die er
moesten slapen en een enkele keer een patiënt. Na het proefvaren hebben we nog als schip
van de wacht tijdens slecht weer achter een Russiche helikopter carrier aan gevaren. Het was
heel slecht weer en daarna moest het schip dan ook weer gerepareerd worden, we hadden wat
schade door het hard varen met zeer slecht weer. Tijdens een van de andere vaardagen in de
opwerkperiode was iemand van de vliegploeg onhandig met de lier waarmee de helikopter werd
binnengehaald in de hangar. Tijdens het oprollen van de kabel had hij zijn duim in de lus van de
kabel gedaan, dat was niet handig, met een schok werd het laatste stukje van de kabel
binnengehaald en zijn duim zat er nog in. Gevolg duim er af. We voeren op de Noordzee op
ruime afstand van het land en het was onmogelijk om ervoor te zorgen dat hij binnen 12 uur aan
de wal kon zijn.
Wordt vervolgd :
Ed Asselman

Volgende editie staat gepland voor vrijdag 19 februari a.s. met daarin o.a.
M.H. Tromp
Vlaggenkleuren zijn rood-wit en blauw
Onze koopvaarij in den oorlog
Nederlandse Marineraad- ongeval Hr.Ms. Zeven Provinciën
en andere stukken….
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