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AAN DE JONGENS VAN NEDERLAND EN INDIË (waarbij inbegrepen zij, die het niet meer zijn
naar de jaren, maar nog wel in hun hart!)
In het oorspronkelijke, Deensche boek is een jonge scheepsbouwer aan het woord, voor wien
schepen méér zijn, dan doode dingen. Dat laatste geldt ook voor den bewerker der Hollandsche
uitgave, die toch maar een landrot is en telkens den steun noodig had van zijn vrienden uit
zeevaartkringen. Uit geestdrift voor die schepen willen zij beiden graag daarvan vertellen aan
de jongens van hun tijd, die vaak meer oog hebben voor de lucht en haar vliegtuigen, dan voor
de schepen van de zee. Hun stof omvat echter zóó velerlei, dat zij noodgedwongen nu en dan
in een opsomming van feiten moeten vervallen, omdat het toch wel de moeite waard is, daar
althans iets van af te weten.
Dat lijkt ons ook niet zoon erg bezwaar, want voor iederen jongen, die in dit boek iets ontdekt
heeft, zal het verhaal eigenlijk pas beginnen als het uit is. Hij zal er — vooral op Zaterdag,
den besten
dag voor uitgaande schepen — een zwaren fietstocht, pal tegen een harden Zuidwester in, voor
over hebben, om in IJmuiden, Hoek van Holland, in welke havenplaats dan ook, in werkelijkheid
te leeren kennen, wat dit boek hem wil laten zien. Hij zal er wekenlang een dubbeltje zakgeld
voor opzij leggen om op vrije middagen met een Spidobootje de Rotterdamsche havens en met
een bootje van Bergmann of dat naar Schellingwoude het Amsterdamsche IJ te verkennen,
totdat hij er den weg weet. Hij zal het schepenbord op de havenkantoren bestudeeren om te
zien, welke schepen binnen zijn en waar zij liggen. En op zijn zwerftochten zal hij zich de oogen
uitwrijven bij wat hij te zien krijgt, nu hij er eenig begrip van heeft. Misschien kiest hij ook wel
den weg naar een van de verdere liefhebberijen, die in dit boek worden vermeld, omdat de
beschreven werkelijkheid voor hem geheel of ten deele onbereikbaar is en toch het verlangen in
hem is gewekt, het verband daarmee te bewaren.
De vele jongens in Indië hebben in dit opzicht geen klagen! Voor hen liggen de reeden open en
de wijde havens van al de havenplaatsen in hun machtige eilandenrijk. Als zij willen, kunnen zij
met een tam- bangan of een van de andere prauwensoorten een tochtje rondom de schepen
maken, die daarbuiten voor anker liggen en meer misschien nog, dan hier in het Noorden, de
sfeer meebrengen van verre landen.
Het klinkt misschien wat romantisch voor onze moderne ooren. En toch: al zijn ook langzaam
aan de rijzige zeilschepen van de zeeën verdwenen, er is in onzen tijd aan stoom- en
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motorschepen niet minder te bewonderen. In den modernen scheepsbouw is de geest herleefd,
die ook in den glorietijd van het zeilschip heerschte. Toen de snelheid der schepen meer van
belang werd, wilden zij het tegen hun concurrenten kunnen opnemen, is ook hun uiterlijke
schoonheid gestadig toegenomen. Hun lijnen drukken kracht en snelheid tegelijkertijd uit, hun
kleuren zijn weer licht en vroolijk, daar het oliestoken en de motoren met veel rook en roet en
kolengruis hebben afgerekend. Een goed schip is ook nu nog een lust voor de oogen.
Schepen maakten Holland groot en verbinden het, met zijn koloniën niet alleen, maar met de
heele wereld. Die schepen hebben een goeden naam, overal waar zij komen. En méér nog dan
de schepen, de menschen, die er mee varen. Het mag hier wel even worden gezegd, want om
de zeelieden gaat het toch, al worden zij dikwijls vergeten en al laten de schepen hun ook in dit
boek maar al te weinig plaats.
Elk schip is met zijn eigen bemanning een wereldje op zich zelf, een eenzaam dorp in een
verlaten vlakte. Men denkt wel eens, dat zeelui anders zijn, dan „gewone" menschen, maar dat
is niet zoo. Het zijn alleen menschen met bijzondere moeilijkheden, aan wie groote belangen
zijn toevertrouwd en die in afzondering van de wereld een lang niet makkelijke taak vervullen.
Ver van hun gezin en vertrouwde omgeving, die bij andere menschen veel zorgen helpen
verlichten.
Zij verdienen dan ook wel, dat hier enkele zinnen worden aangehaald, die het bevoegde
oordeel weergeven van iemand uit hun eigen kring, den oud-gezagvoerder W. E. van Popta. Hij
schreef onlangs in het zeemansblad „Quo Vadis?" o.a. dit: „Wel heel duidelijk hebben de
oorlogsjaren bewezen, met welke hooge opvattingen de Nederlandsche zeeman zijn beroep
uitoefent. Hij is trotsch op zijn schip, zorgzaam voor menschen en lading. Ontveinst zich de
gevaren niet. Durft van zich afspreken: als het moet, tegen overmachtige buren. Hij handhaaft
stipte neutraliteit. Maar dat niet alleen. Het groote lijnennet, dat het Nederlandsche schip over
alle zeeën der wereld trekt, kan niet zóó worden uitgebreid, of onze zeelieden staan klaar om uit
te varen. Geen haven zoo moeilijk, of onze driekleur wordt er gezien. Uitbreiding van diensten
of in de vaart brengen van groote of zeer groote schepen heeft nimmer ten aanzien der'
bekwaamheid van stuurman of kapitein eenige moeilijkheid in den weg gelegd. — Havens, voor
velen nog onbekend, leverden van zelf zorg. Veel moest worden geleerd, maar van
zeemanszijde werden de problemen niet bemoeilijkt. Wij denken ook aan onze
sleepbootbemanningen; zij gingen waarheen zij werden gestuurd. De Nederlandsche zeeman
behoort tot de besten der wereld."
Maar al houdt een zeeman in den grond van zijn hart ook nóg zooveel van zijn beroep, het vergt
van hem héél zware offers, wat wij aan den wal wel eens mogen bedenken. Reizen van vele
maanden, dikwijls van meer dan een jaar, zijn regel, geen uitzondering. Door het snelle
mechanische laden en lossen zijn de tijden, in vreemde havens, maar ook in de thuishavens
doorgebracht, beperkt tot enkele dagen of weken, ten deele nog gevuld met werk. En, o, wat
zijn die snel voorbij!
Toch vraagt geen zeeman om medelijden, neen, integendeel. Wel doet het hem goed, als hij nu
en dan mag bemerken, hoe zijn verantwoordelijke arbeid ook door ons aan den wal wordt
gewaardeerd. Daarom hopen wij, dat dit boek die waardeering zal doen groeien en menigen
jongen walklant mag helpen, zijn belangstelling in het leven aan boord van een schip niet alleen
te toonen, maar ook onder woorden te brengen!
En nu richten wij ons nog een oogenblik tot al degenen, die aan de totstandkoming van dit
bescheiden boek hebben meegewerkt. Hun namen zijn te talrijk, om hier te worden vermeld,
maar daar zij allen dit boek ontvangen, zullen zij zelf kunnen nagaan, van hoeveel waarde hun
steun is geweest. Door de groote Reederijen, de beide Redding-Maatschappijen, uit visscherijen scheepsbouw-kringen, door Officieren en Oud-Officieren van Marine en Koopvaardij, zelfs
nog uit den vervlogen zeiltijd, en door meer dan één Loods is ons op de meest bereidwillige en
onbekrompen wijze steun verleend, met raad en daad, bij het zoeken naar modellen en het
geven van voor ons onmisbare voorlichting. Zonder deze hulp had dit boek niet tot stand
kunnen komen. Een hartelijke en oprechte dankbetuiging zij hun nog gebracht! Wij betreuren
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het alleen, dat wij nog zooveel ter beschikking gesteld materiaal ongebruikt hebben moeten
laten bij gebrek aan plaats.
Voor vijf onzer medewerkers zouden wij graag een uitzondering willen maken, door hun namen
speciaal in dit boek te vermelden, omdat zij tot de samenstelling daarvan wel het meeste
hebben bijgedragen. Het zijn in de eerste plaats de Heeren F. W. Wilde, eigenaar van Studio
Certo te Amsterdam en zijn assistent J. H. P. Verhoeven. Geen moeite én toewijding was hun
beiden te veel bij het maken der teekeningen en bij de uiterlijke verzorging van dit bonte
schepenboek. En verder zijn wij onzen drie medewerkers aan den tekst dank verschuldigd voor
hun deskundige bijdragen: den oud-Marine-officier H. Th. de Booy, Secretaris der Noord- en
Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, voor zijn artikel over de Koninklijke Marine, den Luit,
ter Zee 2e klasse J. F. van Duim voor dat over het vliegkampschip en den Heer M. Hoedemaker
Wzn., gep. Loods, voor zijn beschrijving van het Loodswezen.
Er is, zoo lijkt het ons tenminste, voor al deze medewerkers geen betere belooning denkbaar,
dan wanneer ons doel met dit boek wordt bereikt en de opbrengst der in het AmstlevenReddingbootfonds gestorte bijdragen de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij te
Amsterdam in staat stelt, haar materieel met een motor-strandreddingboot uit te breiden, liefst
met bij behoorenden wagen. Gaat onze hoop — wij hadden haast gezegd: verwachting! —■ in
vervulling, dan zal deze reddingboot, die waarschijnlijk in Zandvoort zal worden gestationneerd
en die den naam „Johan de Witt" zal dragen ter herinnering aan de prestaties van dezen
grooten Nederlander op het gebied der Levensverzekering zoo goed als op dat van de
Scheepvaart, er blijvend van kunnen getuigen, dat onder „de jongens van Jan de Witt" de stem
van de zee nog weerklank vindt.
„Schepen" houden hun pleidooi voor deze reddingboot, die wellicht eens tot het behoud van
een Holland- schen zeeman kan strekken. Wil het pleidooi worden gehoord, dan is het noodig,
dat het boek zijn weg vindt, overal, en velen ertoe beweegt, de kleine bijdrage te storten, die
ook hen in het bezit daarvan brengt. Daar kan iedere lezer het zijne toe bijdragen. Wij deden
het onze en wenschen U, met het vlaggesein boven de landkaart, van harte „een goede reis"
door dit boek.
Vlieland, April 1939.

Het bootsmansfluitje
Een karakteristiek marine-attribuut is het
bootsmansfluitje.
Behorende tot de uitrusting van de
kwartiermeester, bootsman, schipper en
opperschipper. Dikwijls hebben zij al vanaf
matroos der le klasse er een zekere
vaardigheid in opgebouwd om dit
eigenzinnige instrument te bespelen.
Voor wat betreft vorm en uitvoering is het
bootsmansfluitje een enigszins vreemd
voorwerp, bestaande uit een koperen pijpje van 15 centimeter lengte. Dit pijpje is tevens
bedoeld als handvat en daaraan is een balletje van hetzelfde materiaal bevestigd. Voorzien van
een gleuf waaruit de ingeblazen lucht kan ontsnappen.
Reeds in vroegere jaren weerklonken de snelle afwisselende en naast elkaar liggende tonen
van het bootsmansfluitje over het dek. Er de aandacht op vestigend dat de schepelingen een
opdracht of mededeling te wachten stond. Een oproep aan hen die soms hoog in het tuig of
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diep in het benedenschip verbleven. Dermate schel klinkend dat het tot in de verste uithoeken
gehoord kon worden. Ondanks het lawaai aan boord.
De schepen mogen tegenwoordig voorzien zijn met luidsprekers of andere apparaten om het
geluid op mechanische wijze te versterken, het bootsmansfluitje is onontbeerlijk gebleken.
Neem bijvoorbeeld de talrijke commando’s en opdrachten, die niet met instrumenten als trom of
hoorn kunnen worden overgebracht. Voorzover er al een hoornblazer aanwezig is.
En hoe zou men anders aan de valreep een hoge autoriteit of officier kunnen ‘overfluiten’?
Bovendien hebben we hier te maken met een traditie, die niet zonder meer zal worden
uitgebannen.
Wat is de herkomst van dit opmerkelijke gereedschap?
Volgens talrijke geschiedkundigen moeten de Grieken het eerst gebruik hebben gemaakt van
fluiten. En wel op de galeien. De doordringende signalen bleken uitermate geschikt om het
roeitempo aan te geven.
Het fluitje vormde in de tweede helft van de 13de eeuw een van de uitrustingsstukken van de
zeeofficier. Het werd door gezaghebbende personen aan een koord gedragen. In de
middeleeuwen kostte het de officier van de wacht of de schipper reeds minder inspanning om
vanaf de campagne door middel van schrille fluittonen hun bevelen over te brengen.
Daardoor kreeg de fluit een steeds meer gewichtige functie. En werd het tevens een begeerd
eigendom voor mensen met enig gezag.
Bekend is dat tegen het einde van de 15de eeuw het gebruik van de fluit bij alle marines op
deze aardbol was ingevoerd. Hoe echter de naam bootsmansfluit is ontstaan, is onbekend
gebleven.
Het is overigens een feit dat het instrument geleidelijk tot de inventaris is gaan behoren voor
degenen die met de leiding waren belast over de werkzaamheden aan dek en in de verblijven.
Daar is tot op heden nog niets aan gewijzigd. Betrokkenen blijven bij hun functie-uitoefening
aan boord het bootsmansfluitje hanteren, waaruit de meest ingewikkelde combinaties aan tonen
kunnen worden gehaald. Tonen en roffels, waarvan hoogte, sterkte en duur in verhouding tot
andere klanken kunnen worden onderscheiden. Allemaal met een bepaalde betekenis en
vastgelegd in de daarop betrekking hebbende voorschriften.
Opmerkekjk tenslotte is de onbekendheid van het bootsmansfluitje bij de buitenwacht.
Het instrument hoort slechts thuis in het marinewereldje.
Bron: Uit het marineleven gegrepen van Jac. Roskam

De Tweede Wereldoorlog
Nogal uitgebreid werd op de slag bij Jutland ingegaan, omdat zelden één zeeslag zo belangrijk
is geweest voor de afloop van zo’n grote oorlog én omdat in dit vernietigende treffen voor het
eerst de elementen van de moderne zeeoorlog massaal tegen elkaar aantraden: de
verkennende (slag)kruisereskaders (Beatty versus Hipper), de destroyer-schermen tegen
onderzeeboten en het gebruik ervan om gewaagde manoeuvres te dekken achter een
rookscherm en een torpedo-aanval; zelfs luchtverkenningen en radioverbindingen behoorden
tot de mogelijkheden, al werden die dan niet benut. Het ouderwetse element vormden eigenlijk
de enorme slagschepen, Dreadnoughts, super-Dreadnoughts, Orion-class . . .

5

Met de perfectionering van het
onderzeebootwapen en hun
torpedo’s, met de enorme
vlucht die het vliegtuig als
wapen zou doormaken, en – in
onze tijd - door de komst van
de geleide wapens zouden
slagschepen zo kwetsbaar
worden dat zij eigenlijk in de
Tweede Wereldoorlog al uit de
tijd waren. Voor
kustbombardementen ter
inleiding van landingen bleken
zij nog tijdens het Amerikaanse
optreden in Vietnam hun ‘nut’ te
hebben, maar het voeren van
zeeslagen met dergelijke
kolossen was niet meer
rendabel. In de Tweede
Wereldoorlog kwamen de
elementen van de zeeoorlog zoals die in de Eerste Wereldoorlog herkenbaar waren weer terug.
Andermaal was de Duitse onderzeebootoorlog erop gericht Engeland uit te hongeren, maar
meer nog dan de vorige oorlog kenmerkte deze oorlog zich door haar wereldwijde karakter en
door driedimensionale inzet van middelen: onder zee, boven zee en daartussenin de schepen
waar het allemaal om begonnen was. Tussen beide wereldoorlogen verzuimden landen als
Engeland om in onderzeebootbestrijding te oefenen. Men meende met het konvooisysteem het
onderzeebootgevaar te hebben uitgebannen.
Konvooiering van de
koopvaardij
Tijdens de Spaanse
burgeroorlog werden
koopvaardijschepen
gekonvooieerd door de Straat
van Gibraltar. Ook de
Nederlandse marine deed
daaraan mee, getuige de
foto’s. De onderste foto is
genomen vanaf een
koopvaardijschip, waarvan de
gezagvoerder tevens officier is
van de marine-reserve. De
kroon en het onklare anker in
de vlag tonen dat aan. De
afgebeelde plaquette met
betrekking tot de
konvooidiensten van de
‘Hertog Hendrik’ vermeldt de
namen van koopvaardijschepen die door het schip werden begeleid.
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De Stickers op Rood-Wit-Blauw zijn te leveren met alle emblemen van de KM, Landmacht en
Luchtmacht…. Heeft u een speciale wens voor een afwijkend embleem – zoals bijv. de Witte
Olifant – kunnen die ook worden geleverd.
Neem daarvoor even contact op met de redactie. Misschien een leuk idee voor een reünie of
ander gelegenheid.
De stickers kunnen per stuk op afroep besteld worden….
Klik eens op de link en neem een kijkje
https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html

"En óf er nog mijnen zijn!"
Onze Marine bezweert het gevaar onder de branding...
Theo woont in Overveen, ergens waar het land ophoudt en de duinenstrook begint. Vorige
week, toen ik in de buurt moest zijn wipte ik even bij hem aan. Tijdens het tweede kopje thee
hoorden we een doffe dreun; ergens in de verte.
"Een mijn!" wist Nicht Marietje. Maar Neef Theo hield dat tegen: "Ben je mal, kind. Er zijn nu
toch zeker geen mijnen meer?" "Nou," hield Nicht vol, "ik geloof vast dat't een mijn was. Ik hoor
overdag wel vaker zo'n ontploffing." "Dat zegt niks, "beweerde haar echtvriend, " die mijnen uit
de oorlog zijn allang opgeruimd. Het is vast iets anders. Wat vind jij er van?" Die laatste vraag
was aan mij gericht. Ik weet 't niet, " aarzelde ik," 't klonk wel mijnachtig, dacht ik
" Nou
"zei Neef, " 't zou me
verwonderen als er nu nog mijnen zijn. We moeten het maar eens vragen aan iemand die 't
weten kan, bij gelegenheid."
En of er nog mijnen zijn! Daar weet luitenant ter Zee der eerste klasse J.G. Dasia, chef van de
Mijnenopruimingsdienst der Koninklijke Marine van me te praten! In zijn bureau op het MarineEtablisement in Amsterdam hangt een kaart van Nederland, waarop aan de kustlijn,
verschillende geheimzinnige vlaggetjes geprikt zijn. Die vlaggetjes geven voor ingewijden de
stand van zaken aan. "Jawel,"zegt de heer Dasia, " er worden nog steeds mijnen geruimd, en
dat werk zal nog wel een tijd zo voortgaan." " Dus u hebt nog regelmatig mijnenvegers in
bedrijf," zegt de burger, die er graag wat meer van wil horen, in zijn argeloosheid.
Maar dat is mis, want: " Mijnenvegers, meneer, zijn zeewaardige schepen. Die behoren tot een
ander dienstvak. Onze mensen werken met rubberbootjes, die maar een paar honderd meter uit
de kust gaan. Op 't ogenblik is er een K.M.P. in IJmuiden gestationeerd. U moest daar maar
eens een kijkje gaan nemen. " Een K.M.P.?"
" Een Kathie-Mines Party, zoals wij dat "in goed Nederlands" noemen. Dat is een groep
personeel, die speciaal belast is met het ruimen van Kathie Mijnen. Kathie mijnen zijn contactmijnen die de Duitsers hebben gelegd. Ze liggen op de zeebodem, en het is voor een schip erg
ongezond om er mee in aanraking te komen. Kort en goed, die dingen moeten weg. Er zijn er al
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heel wat geruimd, sinds de bevrijding, maar we treffen ze nog regelmatig aan." "Wacht ik geef u
een introductie voor de commandant, luitenant ter zee Volkers. Meldt u zich maar bij hem aan
boord van de "Castor".
De geografie van het sluizenstelsel in IJmuiden is nogal moeilijk voor iemand die ter plaatse niet
bekend is. Als ik op een zonnige October ochtend over en kade bij de Zuidersluis loop, lijkt het
me raadzaam om even te informeren. Aan een toevallig passerende onderofficier van de
Marine vraag ik correct, of hij me misschien kan zeggen waar Hare Majesteits "Castor" ligt.
Tot mijn verbazing kijkt de goede man mij een ogenblik onderzoekend aan, als iemand die er
niet var houdt om beduvelt te worden. " Harer Majesteits "Castor"?" herhaalt hij. Wat zoekt u
eigenlijk? Een slagkruiser?" Nee zeg ik, " ik geloof niet dat het een kruiser zal zijn, 't Is het schip
van de K.M.P., geloof ik." Nu grinnikt de man voluit. "Nou, zegt hij, "zegt u maar gewoon "de
Castor", hoor, 't Is dat dat grijze ding, dat daar verder op aan de wal ligt. D'r staat H.W.S. op
geschilderd, 't Kan niet missen." Ik bedank voor de inlichtingen en loop door. Het "grijze ding"
blijkt een doodgewoon woonschip te zijn, een casco dat waarschijnlijk in de dagen van de
watergeuzen of daaromtrent een trotse oorlogsbodem is geweest, maar waarvan een latere
generatie een drijvend logies heeft gemaakt. Die lui van de K.M.P. kunnen echter niets kwaads
van de "Castor" horen. Als ik over een hekje ben geklauterd en na een griezelige toer op twee
kippetrappetjes voet aan boord heb gezet,
moet ik even wachten, want de commandant blijkt juist in gesprek te zijn. "Best huissie, meneer,
"zo prijst de matroos, die als onderofficier van de wacht fungeert, de " Castor" aan, "bedden met
springmatrassen, en allemaal reuze knus."
Commandant Volkers is in zijn werkkamer. Hij heeft het druk met formulieren en
telefoongesprekken, maar: " Nee u stoort helemaal niet. De ploeg is op het strand in Zandvoort
bezig. Straks gaan we er heen met de jeep. Maar eerst zal ik u 't een en ander over het werk
.ertellen." Ltz. II Chr. Volkers is "van huis uit"koopvaardij officier. Hij is "bij toeval" bij de Kathie
mijnen terecht gekomen." Dankbaar werk, weet u, en 't personeel is voor zijn taak berekend, 't
Zijn bijna allemaal gewone zeemiliciens, die in het burgerleven nooit gedroomd hebben dat ze
nog eens mijnen zouden opblazen, maar de jongens doen het prachtig. En 't is niet bepaald
kinderspel...! dat op de zeebodem ligt. Boven op dat blok staat een stellage, bestaande uit een
driepoot met een stoothoorn er aan. Als die stoothoorn een oplawaai krijgt hoor je een aardige
klap, want zo'n mijn weegt ongeveer en ton. Ze worden niet opgevist. Dat zou trouwens
nergens toe dienen. Z e worden ter plaatse vernietigd - opgeblazen dus. "Hoe gebeurt dat
opblazen?"
Wacht even! Vóór je daaraan toe bent, moetje de mijn eerst gevonden hebben." Met eigen ogen
ga ik aanschouwen hoe dat in z'n werk gaat.
Later op de dag snorren we in een driftige jeep naar Zandvoort, de opgang voor de Kerkstraat
af en pardoes het strand op, waar we bij de gratie de vier-wiel-aandrijving vrolijk overheen
hobbelen. ,t Is prachtig weer voor de tijd van het jaar, maar er staat een behoorlijke zee. "Een
kwaaie branding, Commandant!" merkt de chauffeur op. De heer Volkers knikt, en tuurt
onderwijl scherp langs de kustlijn. Op een paar kilometer afstand zien we op het strand een
groepje vrachtauto's staan. Daar is de ploeg. Onze jeep stuift er op af. In zee, een eindje voorbij
de rollers van de branding, zie ik een hele vloot rubberbootjes, zes in getal, elk bemand met
twee of drie koppen. "Daar vissen ze nou!" zegt de heer Volkers, ze varen met het tij mee. De
bootjes zijn Twee aan twee verbonden door een lijn, die over de zeebodem voortslepen. Als ze
een of ander obstakel tegen komen, dan strikken ze het en zetten er een boei op. Later gaat er
dan een duiker kijken wat het is. 't Hoeft natuurlijk niet altijd een mijn te zijn; er kan ook een
wrak of een stuk steen of zo iets liggen.
Als het een mijn is, dan laten we de boei er op staan, tot er een duiker naar toe gaat met een
springlading. Nou, en dan gaat-ie de lucht in, - de mijn natuurlijk! Het werk bestaat uit drie
fasen: het lokaliseren van vreemde voorwerpen op de zeebodem, het onderzoeken van die
voorwerpen, en tenslotte het tot explosie brengen van de aldus gevonden mijnen.
Bij de vrachtauto's treffen we de eerste officier van de K.M.P., de Ltz.II E.W. Carels.
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"Nog niets gevonden?" vraagt de commandant. "Twee stuks," is het antwoord, " de duiker gaat
net 'ns kijken." In een van de auto's ( de K.M.P. werkt met een respectabel wagenpark van
zestonners, drietonners en 1500 cwts) is een duiker bezig zich in een "P - pak" te wurmen. De
term "P - pak" geeft geen gevoelswaarde aan, het is eenvoudig de benaming van een
duikerspak, dat voorzien is van een draagbare luchtinstallatie. Ik bekijk hem met ongeveinsde
belangstelling. Als jongen heb ik duiker altijd een romantisch beroep gevonden. "Kunt u daar
beneden nu iets zien?" vraag ik hem door zijn venstertje; dat nog open staat. "Hoeft niet," zegt
hij we doen 't op de tast. We hebben zo door of 't een Kathie is." Daarna zet hij een klemmetje
op zijn neus. Dat schijnt er bij te horen.
Intussen liggen er twee rubberbootjes te wachten. De duiker met zijn seinmeester (de man die
door middel van een lijn met hem in verbinding staat als hij "beneden" bezig is) en een roeier
stappen in het eerste bootje. In het tweede bootje gaat maar één man , de ziekenverpleger
oftewel "ziekenpa" geheten. Die moet vlak in de buurt zijn met het zuurstofapparaat als er
gedoken wordt, want er kan natuurlijk altijd iets gebeuren.... Iedere man, die met een
rubberbootje in zee steekt, heeft een zwemvest aan. Geen overbodige weelde, want in de
branding kan zo'n bootje nog wel eens omkieperen of "balken", zoals dat in het vakjargon heet.
Vorige week zijn er nog twee omgegaan, en dan heb je je zwemvest nodig - nou!
Als ik zo die twee bootjes met de duiker en zijn gezellen en die eenzame ziekenpa door de
branding
zie steigeren kan ik me best voorstellen dat Neptunus er wel eens een ondersteboven keert. Nu
is het vandaag het mooiste weer van de wereld, maar de branding geeft een nummertje
cakewalk weg waar een dure kermisatractie zich niet voor zou mogen schamen.
Op het strand wordt hevig met de bootjes meegeleefd. Ze weten allemaal wat het is, in zo'n
flexibel ding door de brekende golven te hotsen. "
Kijk, daar komt weer zo'n knaap an. Als-ie
'm maar
recht houdt!" Maar het bootje met de duiker, door vier riemen voortbewogen, glijdt er sierlijk
overheen. Persoonlijk heb ik 't meest te doen met de ziekenpa, - zit er in zijn eentje voor. Soms
zie je alleen maar zijn hoofd in in zo'n waterdal. Maar hij heeft het meer gedaan. De branding
krijgt hem niet te pakken. Zie, hij is er ook doorheen. De beide bootjes liggen nu vlak bij elkaar
bij een kleine bent u niet zelf met 'n bootje meegegaan?" vraagt een sergeant met een
sadistische inborst. Op zich zelf geen gekke vraag natuurlijk, maar laat ik nou juist vandaag m'n
goeie pak aan hebben
I
Ha , daar klimt de duiker overboord. Meteen is hij onder de golven verdwenen. Ik zie de
seinmeester met een touw manipuleren of het een goocheltruc gold. Zo, nu is de duiker dus op
de zeebodem, en een meter of vijf boven zijn hoofd aan de oppervlakte , dansen twee
rubberbootjes. Ik moet op dit ogenblik sterk aan hem denken. Nu zal hij daar, in de natte
duisternis het "vreemde voorwerp" wel betasten... Wat zou het zijn? Na een minuut of tien zit de
duiker weer in het bootje, en dan komen die gele dingen weer teruggehobbeld door de
branding. Mooi werk...om er naar te kijken!
Jawel, het is een mijn. Dat wisten we trouwens al, toen we zagen dat de duiker de boei niet
weghaalde. Zo, - wel, die mijn moet dan maar ploffen, niet waar? Er komt een lading springstof"Hexaniet" - met bijbehorende ontsteking en lont, uit een van de drietonners. Een grappig lont is
dat. Die brandt onder water even lustig als in de lucht. Intussen draai ik eens aan de kijker en
krijg dan, kilometers ver naar het Noorden, die zes andere rubberbootjes weer in het vizier. Ze
vissen nog steeds. "Straks gaan we ze ophalen!" zegt de commandant. Maar eerst moet die
pas gevonden Kathie even op afdoende wijze uit haar geniepige sluimering gewekt worden.
Wanneer zouden de Moffen het ding gelegd hebben? In 1942? In '43? Het heeft in elk geval nu
lang genoeg op de loer gelegen. Een Kathie mijn, die tot ontploffing wordt gebracht, levert een
kortstondig doch indrukwekkend schouwspel op. Een brede zuil, ettelijke tientallen meters hoog,
rijst uit het watervlak op. En dan hoor je de klap. Die mag er óók zijn! Nicht Marietje heeft beslist
gelijk gehad! Terwijl we naar een plek rijden, evenwijdig met die waar de bootjes aan het vissen
zijn, realiseer ik mij, dat ik maar een doodgewone dag meemaak. Normaal routinewerk. Niks
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bijzonders voor de K.M.P. ! Vissen , boeien uitzetten, duiken, weer duiken om een springlading
aan te brengen - boem! - en maar weer vissen. Altijd maar weer vissen in die logge, zwiepende
rubberbootjes, elke vierkante centimeter van de aangegeven strook voor de kust.
De duikers - negen zijn er bij deze groep van ongeveer zestig man - behoren natuurlijk tot het
beroepspersoneel; de anderen zijn in het burgerleven bankwerker, bakkersgezel,
brievenbesteller, onderwijzer of kantoorbediende. Maar dat zijn ze zolang vergeten. Een paar
stoten op de claxon doen de vissende bootjes van koers veranderen. Ze draaien naar het
strand toe, waar wij staan te kijken, en wagen de sprong over de branding. Oei daar komt er
een dwars te liggen....! Houdt -ie het? Jawel ze komen er alle zes doorheen met de goeie kant
naar boven, en het duurt niet lang of de bootjes liggen naast elkaar op het strand.
De mannen blazen uit, - de rubberbootjes niet. Die worden zoveel mogelijk opgepompt met de
vrachtauto's vervoerd. Het zou teveel tijd kosten als ze elke dag ter plaatse vaarklaar werden
gemaakt. De bootjes worden in eigen beheer onderhouden. Men mag aannemen, dat daar liters
solution besteed worden. Eigenlijk zouden die rubber-lassen gevulcaniseerd moeten worden,
maar dat zou al te sjiek zijn.
Op de rustende rubberbootjes zitten de mannen, moe van de kilometerslange trek door het
onstuimige water. Ze rollen een "sjekkie" . Twee Kathie's hebben ze vandaag gevonden. Dat zal
de commandant straks in zijn dagrapport aantekenen. En morgen gaan ze verder op de plek
waar ze vandaag ophielden. Hoe zal de weersgesteldheid morgen zijn? De matroos bergt zijn
shagdoos weg:
“Wat voor weer het morgen is ? Och, wat maakt dat eigenlijk uit? ’t Moet wel heel bar wezen als
we d’r niet doorheen duiken.”
Wat zou mijn college van “The Picture Post” hier ni opmerken ?
Hij zou opmerken “it’s a man’s life !”, en hij zo gelijk hebben.
Bron: De Vergeten Marine, samengesteld door L.Guldemond

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Admiraal Gerard Callenburgh(1642-1722)
Gerard Callenburgh
(Willemstad, 6 december 1642 - Vlaardingen, 8
oktober 1722) was een Nederlands admiraal uit de 17e
eeuw.
Gerard Callenburgh, zoon van een houthandelaar, trad in
1661 in dienst bij de Admiraliteit van de Maze als adelborst.
In mei 1666, tijdens de Tweede Engels-Nederlandse
Oorlog werd hij tweede luitenant. Op 10 februari 1671 werd
hij bevorderd tot luitenant en op verzoek van luitenantadmiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter op diens
vlaggenschip De Zeven Provinciën geplaatst.
Tijdens de Derde Engels-Nederlandse Oorlog vocht hij in
1672, nog steeds luitenant op De Zeven Provinciën, in
de Slag bij Solebay. Die winter was hij overste van de militie
van zijn toenmalige woonplaats Vlaardingen. Hij werd op 15 maart 1673 benoemd tot
buitengewoon kapitein en vocht als vlaggenkapitein op de Maagd van Dordrecht onder schoutbij-nacht Jan Jansse van Nes tijdens de Eerste Slag bij het Schooneveld; hij was tweede
vlaggenkapitein op De Zeven Provinciën samen met Pieter de Liefde in de Slag bij Kijkduin; op
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13 februari 1674 werd hij bevorderd tot gewoon kapitein en bleef vlaggenkapitein van De Zeven
Provinciën tijdens de expedities van dat jaar en 1675.
In 1676 was hij vlaggenkapitein op de Eendragt bij het eskader van luitenant-admiraal-generaal
De Ruyter in de Middellandse Zee, na diens sneuvelen in de Slag bij de Etna werd hij voor de
duur van de campagne door de krijgsraad aangewezen als waarnemend viceadmiraal, als
eskadercommandant van de voorhoede. Toen echter ook de nieuwe commandant
viceadmiraal Jan den Haen sneuvelde, nam Callenburgh het commando over de hele vloot
over, tot hij het, de superieure Franse vloot ontlopend, in Napels kon overdragen aan schout-bijnacht Philips van Almonde. In februari 1677 keerde hij weer in Nederland terug.
In 1678 was hij deel van de expeditie van Cornelis Evertsen de Jonge naar de Middellandse
Zee.Na de Vrede van Nijmegen met Frankrijk was er minder emplooi voor kapiteins.
Callenburgh zocht vanaf 1678 zijn werk in het bestuur van Vlaardingen als een van de "vroede
vaderen". In 1683 was hij echter, tijdelijk werkend voor de Admiraliteit van Amsterdam,
vlaggenkapitein van luitenant-admiraal Willem Bastiaensz Schepers, tijdens een tocht
naar Zweden. In 1687 probeerde hij op aanwijzing van Willem III van Oranje een zilverschat te
vinden bij Santo Domingo; een Spaans galjoen werd wel aangetroffen, maar geen zilver.
In 1688 was hij kapitein op de Maagd van Dordrecht bij de vloot waarmee stadhouder Willem III
de Britse Eilanden binnenviel, een vloot die voornamelijk uit Amsterdamse schepen bestond.
Op 16 april 1689 werd hij viceadmiraal van de Admiraliteit van het Noorderkwartier. Hij vocht
tijdens de Negenjarige Oorlog in de nederlaag van de Slag bij Bevesier in 1690 op de WestFriesland; zijn schip raakte zwaar beschadigd en alleen door persoonlijk optreden van
Callenburgh werd voorkomen dat de bemanning tijdens de vlucht voor de Fransen het vaartuig
in de steek liet.
Op 18 april 1692 verhuisde hij weer terug naar de Admiraliteit van Rotterdam. Daar had hij de
vierde De Zeven Provinciën zelf als vlaggenschip en voerde de wintercampagne van 1693 uit.
In januari 1694 ging hij op de nieuwe Beschermer (90 kanons) met de Engelsen op expeditie
om Barcelona te ontzetten; in november 1695 keerde hij weer terug.
Op 20 november 1697 kwam hij weer bij het Noorderkwartier maar nu als luitenant-admiraal.
Tijdens de Spaanse Successieoorlog deed hij in 1702 op de Beschermer mee aan de Zeeslag
in de Baai van Vigo en in augustus 1704 aan de Engels-Nederlandse aanval
waarbij Gibraltar veroverd werd.
Op 14 februari 1709 ging hij naar de Admiraliteit van Amsterdam om uiteindelijk op 19
februari 1711 te eindigen waar hij begonnen was, de Maze, zodat hij bevelhebber werd van 's
lands vloot — door de Vrede van Utrecht van 1713 zou hij echter nooit in die capaciteit vechten.
Dit soort verschuivingen werd op het eind van de 17e eeuw veel gebruikelijker, eerst omdat de
gewestelijke autonomie meer ondergeschikt werd gemaakt aan het gezag van de admiraalgeneraal, i.c. stadhouder Willem III, waarvan Callenburgh een trouw en gehoorzaam dienaar
was; later was er een gebrek aan carrièreplaatsen. Een ander kenmerk van die tijd is dat
marineofficieren steeds meer tot de regentenstand behoren of gaan behoren: Callenburgh was
lid van de vroedschap van Vlaardingen van 1678 tot 1711 en regelmatig burgemeester van
deze plaats.
Naar Callenburg zijn een aantal schepen genoemd:
•
•

1942, Hr. Ms. Gerard Callenburgh, een torpedobootjager, waarnaar de klasse is
genoemd.
1979, Hr. Ms. Callenburgh een fregat van de Kortenaerklasse.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Callenburgh
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A 880. Logementschip
Naamseinen: MOD II in eind 1946, RK 1
per 1 juni 47, Y 831 in oktober 1950 en
per 1953 A 880.
In dienst eind 1946. Omgebouwd
Belgisch plezierjacht in gebruik bij MOD,
later bij duikopleidingen. In september
1947 accommodatie schip t.b.v. MOD te
Maassluis tot mei 1948. In 1950 te Den
Oever. Op 7 december 1955 tot zinken
gebracht in het IJsselmeer als
oefenobject voor de duikopleidingen.

Bron noemt de afzinkplaats 5 nm Noordoost van Den Oever in IJsselmeer. Deze positie ligt dan
vlak bij de Afsluitdijk.

Hulpschip Hr.Ms. A 880 (ex-RK
1) het opzettelijk tot zinken
brengen ten zuiden van de
afsluitdijk nabij Den Oever voor
duikopleiding.
1955

Logementsschip A 880.
In bijlage de gegevens van het Logementsschip A 880. Tevens een foto van het schip.
De Naval Parties waren bedoeld om direct na de verovering van een haven, de haven weer
operationeel te krijgen. Zodra dat redelijk gelukt was trokken zij verder.
Het opruimen van bommen en granaten was een taak van de bezettingsmacht tot oktober 1945
toen het Nederlands gezag weer overal van kracht werd. Daarna was in ieder geval het “natte”
gedeelte voor de Mijnopruimingsdienst (MOD) die op 6 november 1944 werd opgericht. In alle
Nederlandse wateren en havens hebben zij opruimingswerk gedaan.
De beschikbare schepen werden betrokken uit de Marine Vessel Pool, hierin zaten elk scheepje
en schip dat de Engelsen aantroffen na de oorlog en dat duidelijk geen klein privéscheepje was.
Vanuit deze pool kreeg de Nederlandse overheidsinstellingen op aanvraag een vaartuig De
MOD kreeg een veertigtal schepen variërend van sloepen van een passagiersschip tot grote
binnenvaartschepen en sleepboten. Een onduidelijke mêlee met vele onbekenden.
De A 880 was hier een duidelijk voorbeeld van. De MOD werd in 1948 opgeheven en
overgeheveld naar de Mijnendienst.

12

In Maassluis moest na de oorlog ongetwijfeld het nodige oorlogstuig worden opgeruimd en toen
Maassluis aan de beurt was heeft de MOD een Logementsschip tijdelijk geparkeerd in de
haven. Te denken is aan bv blindgangers van de bombardementen op Maassluis, maar ook
vernielingsladingen die de Duitsers overal hadden aangebracht en gedumpte munitie. Ook in de
Waterweg zijn de nodige mijnen gelegd, zowel door de Duitsers als de Engelsen. Gedoken
werd met het standaard pak en het zgn. P-pak. Oefeningen kende men toen nog niet, alles was
voor het echte werk.
In de buurt was de nodige KM accommodatie. In Hoek van Holland was de marinekazerne
Hoek van Holland (in 1954 pas opgeheven) en in Rotterdam aan het Toepad de marinekazerne
Van Ghent. Ik denk de duikploeg daar de nodige steun van kreeg; bv voeding.
De onderzeedienstkazerne was er in de Waalhaven ook nog.
Poortershaven was in die tijd slechts opslagruimte voor de KM, evenals de Vianda steiger in
Hoek van Holland.

ONDERZEEBOOT BEDOLVEN IN GEDEMPTE POORTERSHAVEN? EEN
POLITIERAPPORT DOOR H. DE JONG *
De hoofdinspecteur van politie - korpschef in de gemeente Maassluis, de heer J. W. F. Dorleijn,
heeft in 1976 in opdracht van de burgemeester een onderzoek laten instellen naar het
waarheidsgehalte van een gerucht, als zou in de grond van de gedempte Poortershaven een
onderzeeboot gevuld met torpedo's bedolven liggen.
Dit gerucht kreeg actualiteitswaarde, toen het besluit viel de bebouwing van de gemeente
Maassluis tot dicht in de buurt van Poortershaven uit te breiden. De Poortershaven, in en vlak
voor de Tweede Wereldoorlog een onderkomen biedend aan een marine-etablissement, was
gelegen op de oostelijke oever van de Nieuwe Waterweg, tussen Maassluis en Hoek van
Holland. Indien het gerucht juist bleek te zijn, zou immers een gevaarlijke situatie kunnen
ontstaan voor de in de omgeving te bouwen woningen.
De hoofdagent van gemeentepolitie, de heer H. de Jong, moest de zaak tot opheldering
brengen en in dat kader de algemene situatie daar ter plaatse voor en in de oorlogsjaren
nauwgezet reconstrueren.
Zijn bevindingen heeft hij weergegeven in onderstaand rapport, dat enigszins is aangepast aan
het karakter van het boek, waarin het thans verschijnt. De naam Poortershaven is ontleend aan
het vooroorlogse daar gevestigde overslagbedrijf van Joost de Poorter, destijds kantoor
houdende te Rotterdam. In 1938 verkocht De Poorter het bedrijf aan een te Rotterdam
gevestigd havenbedrijf. Het complex Poortershaven ligt op grondgebied van de gemeente
Rotterdam. De Poortershaven bestond vroeger uit een insteek - haventje van ongeveer 350 m
lengte en 30 m breedte. Het had een ongeveer 100 m brede verbinding met de Nieuwe
Waterweg.
In verband met de stromingen en de getijinvloeden slibde het haventje voortdurend dicht met
zand en moest twee maal per jaar worden uitgebaggerd. De afscheiding tussen het haventje en
de Nieuwe Waterweg bestond uit een soort pier, die over de gehele lengte aan de zijde van de
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Nieuwe Waterweg was voorzien van steigers. Bij het haventje stonden twee vrij grote
loopkranen voor het lossen en laden van schepen. Tegen het einde van de exploitatie van het
bedrijf heeft er gedurende een paar maanden nog een kleine torenkraan bij gestaan, welke later
weer werd verwijderd. Tussen het haventje en de ten oosten daarvan gelegen spoorbaan
Maassluis-Hoek van Holland heeft een blokje van 12 woningen gestaan, welke in 1935 door
ruim 100 personen werden bewoond. Verder stonden daar een quarantainebarak, een
kruidenierswinkeltje, een kantoortje en nog een of twee gebouwtjes.
Even voorbij Poortershaven, in de richting Hoek van Holland, was aan de spoorbaan de
blokpost nr. 16 gevestigd. Hier was een spoorweghalte die werd aangeduid als 'halte
Poortershaven'. De van deze blokpost deel uitmakende woning bestaat thans nog.
De halte was door de Nederlandse Spoorwegen op verzoek van Joost de Poorter ten behoeve
van diens bedrijf aangelegd. De voorwaarde was hierbij gesteld dat Joost de Poorter in geval
van onrendabele exploitatie de tekorten moest aanzuiveren. Bleef hij in gebreke, dan zou de
halte worden opgedoekt. De plaats waar het perron van de halte is geweest, is thans nog
duidelijk herkenbaar aan twee portaalmasten. Een derde portaalmast, die men aldaar kan zien,
heeft geen deel uitgemaakt van de halte en is opgesteld om een door een bombardement
vernield exemplaar te vervangen. De verbinding per spoor was noodzakelijk, omdat een
volwaardige verbindingsweg naar Poortershaven ten enenmale ontbrak. De Schenkeldijk was
niet verhard en had slechts een smal voetpad. Verder was de Poortershaven alleen nog via het
voet- of fietspad langs de spoorbaan bereikbaar. Door middel van een keersluis in de spoordijk
stond het haventje van Poortershaven in verbinding met de ten oosten van de spoorbaan
gelegen vliet, Ammers Gat geheten.
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De sluis is naderhand opgeruimd, met uitzondering van de sluisdeur aan de oostzijde van de
spoordijk. Ongeveer 300 m voorbij de blokpost - gezien vanuit Poortershaven - op een afstand
van circa 200 m van de Nieuwe Waterweg, stond een quarantainebarak, die later is
omgebouwd tot woonhuis. Hier heeft zo ongeveer vanaf 1915 de heer H. Hoogendonk
gewoond, eerst met zijn ouders, later na zijn huwelijk met zijn gezin.
Deze bleef daar wonen tot nagenoeg het einde van de oorlog in 1945 toe en was dus in staat
een bijzonder waardevol getuigenis af te leggen. Direct nadat Joost de Poorter het bedrijf
Poortershaven had verkocht, werd het gehele complex overgedragen aan de Koninklijke
Marine, die het in gebruik nam en inrichtte als opslagplaats voor zeemijnen. Daartoe werden
twee stenen loodsen gebouwd, welke een afmeting hadden van respectievelijk 80 X 40 m en 22
X 40 m. Langs de noordelijke zijkant van de kleinste loods was een 2½ m hoge en 40 m lange
schervenwal opgeworpen. Deze kleine loods, die bij een bombardement gedeeltelijk werd
verwoest, maar later weer volledig is opgebouwd, bestaat thans nog steeds. Anders is het
gesteld met de grootste loods, waarvan alleen nog maar de betonnen vloer rest. Ter hoogte van
deze loodsen had men voor het lossen en laden van vaartuigen een ongeveer 70 m lange
steiger in de Nieuwe Waterweg gebouwd.
Ook deze steiger zal men thans tevergeefs zoeken. Wel zijn nu nog twee kleine betonnen
schuilkelders aanwezig, die men dicht bij de tegenwoordige spoorwegovergang SchenkeldijkPoortershaven heeft gebouwd. Nadat Poortershaven als mijnenopslagplaats in gereedheid was
gekomen, heeft als enig Nederlands marineschip Harer Majesteits 'De Ruyter' de haven
aangedaan en daar gedurende een paar dagen gelegen. Al spoedig daarna vielen de Duitsers
ons land binnen. En het duurde niet lang of de 'Kriegsmarine' nam Poortershaven als
opslagplaats voor zeemijnen in gebruik. Het etablissement werd door de Duitsers uitgebreid
met twee achter elkaar staande bunkers, welke beide een afmeting hadden van ongeveer 56 X
30 m. De muren waren 2½ m dik, het plafond 3½ m. Aan de einden van beide bunkers waren
ingangen welke met een zware stalen deur werden afgesloten.
Tevens kon de toegang aan
beide einden door middel van
een blok beton met een
gewicht van wel 12 ton
worden afgesloten. Dit
betonnen blok hing aan een
boven de toegangen
aangebracht takelwerk. In de
laagste stand, dus wanneer
de toegang was afgeslo ten,
rustte het blok in een aan de
bunker gebouwde betonnen
zitting.
Gewoonlijk was de afsluiting
door middel van de stalen
deuren een adequate beveiliging, doch in geval van dreigend gevaar, zoals bij
bombardementen, werden bovendien de betonnen blokken neergelaten. De Duitse marine
bouwde ook nog drie uit bakstenen opgetrokken bunkers, die met een dikke laag aarde werden
bedekt en vermoedelijk als schuilkelder dienst hebben gedaan. Deze waren gesitueerd op de
walkant van de Nieuwe Waterweg, vlak bij elkaar. Zij stonden evenwel niet met elkaar in
verbinding, zoals staat aangegeven op een tekening van Rijkswaterstaat. Deze drie bunkers
heeft men in het voorjaar van 1976 blootgelegd door er de aarde van af te graven. De beide bij
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deze schuilkelders behorende kleine bunkertjes zijn ook nog aanwezig. Over de Schenkeldijk
hebben de Duitsers een smalle weg aangelegd, welke met motorvoertuigen bereden kon
worden. In de twee grote bunkers werden in hoofdzaak magnetische en andersoortige
zeemijnen opgeslagen, terwijl de grote, door de Nederlandse marine gebouwde loods als
montagehal werd ingericht. In het begin van de oorlog voerden geallieerde vliegtuigen zo nu en
dan storingsbombardementen uit, waarbij telkens één of twee bommen werden neergeworpen,
zonder overigens ooit doel te treffen. Voor het overige is Poortershaven door de geallieerde
vliegers gedurende vrijwel de gehele bezettingstijd met rust gelaten. Eerst in november 1944
vond opnieuw een bombardement plaats, waarop ik nog terugkom. In het laatst van 1944 of het
begin van 1945 werden in de als montagehal ingerichte loods eenmansduikboten, ook wel miniof dwergonderzeeërs genoemd, gebouwd. Deze duikbootjes hadden een lengte van ongeveer 9
m en konden twee torpedo's meenemen en lanceren. Deze torpedo's waren aan weerszijden
van de duikbootjes aangebracht.
De duikbootjes voeren boven water op een brandstofmotor. Onder water kon worden
overgeschakeld op electroaandrijving, welke gevoed werd door batterijen die door de
brandstofmotor tevoren waren opgeladen. Dank zij het feit dat dit type duikboot zich geluidloos
verplaatste, kon het bijzonder effectief tegen vijandelijke schepen worden ingezet. Vanuit
Poortershaven hebben zij dan ook geallieerde schepen belaagd. Als geheim wapen werden de
bootjes tegen het einde van de oorlog door Hitler in de strijd geworpen. De onderdelen voor
montage van de bootjes werden per spoor uit Duitsland aangevoerd. Speciaal met het oog
daarop hebben de Duitsers tussen de halte Poortershaven en het etablissement een spoorbaan
aangelegd. Voornoemde heer Hoogendonk deelde mee, dat hij één of twee Duitse militaire
wachtposten voor zijn woning kreeg, telkens wanneer een transport van deze onderdelen per
trein binnenkwam en de trein naar het etablissement werd gerangeerd. Dan was het hem en
zijn gezinsleden verboden de woning te verlaten of voor de ramen te staan aan de zijde met
uitzicht op het etablissement. Op die manier dachten de Duitsers te voorkomen, dat er iets
uitlekte van hetgeen zich op het etablissement afspeelde. Toch konden de wachtposten niet
verhinderen, dat de heer Hoogendonk zo nu en dan een spiedend oog op Poortershaven
richtte. Ook heeft hij kunnen waarnemen, hoe Duitsers meerdere malen met dwergonderzeeërs
de Nieuwe Waterweg op en neer voeren. De koepel was daarbij steeds boven water. Zoals
reeds hiervoor is meegedeeld was Poortershaven in november 1944 doelwit van een geallieerd
bombardement. Het werd toen van een hoogte van ongeveer 500 m door bommenwerpers
bestookt. Hoewel enkele voltreffers werden geplaatst, had het bombardement niet genoeg
destructieve kracht om het etablissement te vernietigen. Het dak van de grote, thans nog
bestaande en als koelhuis ingerichte bunker, werd door een zware bom getroffen.
De schade bleef beperkt tot een overigens vrij diep gat in het dak, dat na de oorlog, bij de
inrichting van de bunker tot koelhuis, met zand dichtgegooid en vervolgens met een laagje
beton is afgedekt. Bij dit bombardement werd ook de kleinste van de twee door de Nederlandse
marine gebouwde loodsen gedeeltelijk vernield, zoals hierboven reeds werd vermeld. De
andere grote bunker, liggend aan de kant van Hoek van Holland, is omstreeks zaterdag 27
februari 1945 geëxplodeerd. Dit gebeurde tijdens een zeer dichte mist. Hoewel Poortershaven
een streng geheim gehouden militair object was, had de bevolking niettemin een vermoeden
dat er munitie was opgeslagen. Door de enorme explosie werd dit vermoeden volkomen
bewaarheid. De kracht van de explosie is zo groot geweest, dat het geluid ervan, ondanks de
dichte mist, kilometers ver in de omtrek kon worden gehoord. Grote brokstukken beton werden
meters ver weggeslingerd. Zo kwam een brokstuk van naar schatting 80 ton over de spoorbaan
in de Oranjepolder terecht. Men heeft het aldaar enige jaren geleden in de bodem laten zakken,
toen putten werden gegraven waarvan de aarde werd gebruikt om de Steendijkpolder in de
gemeente Maassluis gedeeltelijk op te hogen. Het betonnen 'gruis', dat altijd nog uit
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brokstukken bestond met een doorsnee van zo'n 30 tot 40 cm, had zich over een oppervlakte
verspreid met een straal van zeker een kilometer. Het was neergedaald op Rozenburg en de
wakerdijk die tussen Waterweg en Maasdijk inligt. De gebouwen en woningen welke deel
hadden uitgemaakt van het bedrijf van Joost de Poorter werden, voor zover niet reeds door de
Duitsers afgebroken, door de explosie met de gond gelijk gemaakt. In Maasdijk sneuvelden
vrijwel alle ruiten en overdekte een laagje betonstof de huizen. Oud-Maasdijkers konden zich
nog herinneren, dat zij in het stof dat de explosie als een deken op de rijbaan van de Maasdijk
had uitgespreid, hun naam zouden hebben kunnen schrijven, zo'n dikke laag was het wel.
Uiteraard werd de (houten) woning van de heer Hoogendonk ook beschadigd en ging ook daar
alles wat ruit was aan diggelen. De burgerij wist aanvankelijk niet wat er was gebeurd.
Tengevolge van de dichte mist had men niets kunnen waarnemen. De heer Hoogendonk,
landbouwer-veehouder van beroep, deelde mee dat hij zich op het moment van de explosie op
zijn land in de Haakpolder onder Maasdijk had bevonden, ongeveer 1 km van Poortershaven
verwijderd.
Door de enorme druk was hij tegen de grond gesmakt. De volgende dag had hij, nadat hij had
vernomen dat één der bunkers was geëxplodeerd, een Duitse militair van Poortershaven
gevraagd wat er eigenlijk aan de hand was geweest. De soldaat had hem slechts ten antwoord
gegeven: 'Es ist schlimm, es ist schlimm' en zich vervolgens met een zwaar beschadigde fiets
naar de spoorweghalte gespoed. Het is nooit bekend geworden of er bij de explosie Duitse
militairen zijn omgekomen. Evenmin heeft men met zekerheid kunnen vaststellen, wat nu
eigenlijk de oorzaak van de explosie is geweest. Volgens een inwoner van Maasland zou er een
sabotagedaad van een Duitse militair aan ten grondslag hebben gelegen.
Deze militair, Flietner geheten, Oostenrijker van origine, zou met de geallieerden contacten
hebben onderhouden als dubbelspion. Ook zou hij betrokken zijn geweest, rechtstreeks of
zijdelings, bij de bevoorrading van mijnen voor Poortershaven. Aldus zou hij in de gelegenheid
zijn geweest één der 40 magnetische zeemijnen, waarmee de bunker toen was bevoorraad, op
scherp te stellen, hetzij op zijn eentje, hetzij met medewerking van anderen, waarna de explosie
zou zijn gevolgd. Dezelfde Flietner zou ook betrokken zijn geweest bij de aanslag op het leven
van Hitler. Aangezien de Maaslandse zegsman staat aangeschreven als zeer betrouwbaar en
bovendien zeer positief in zijn verklaring is, kan worden aangenomen dat zijn getuigenis op
waarheid berust. Wel doet er in Maasdijk en Maassluis nog een ander gerucht de ronde. Dit
gerucht wil dat de explosie te wijten zou zijn geweest aan een foutieve handeling van de Duitse
genie. De toedracht zou ongeveer als volgt zijn geweest.
Bij het geallieerde bombardement van november 1944 zouden de betonnen afsluitblokken voor
de bunkeringang zijn neergelaten. Edoch, door hetzelfde bombardement zou de hijsinstallatie
onklaar zijn geraakt. Eén der afsluitblokken moest nu opgeblazen worden om een doorgang vrij
te maken. Daarbij zou de Duitse genie één der dynamietpatronen verkeerd hebben
aangebracht, met als gevolg dat deze patroon, toen de lading tot onploffing werd gebracht, in
de voorraad mijnen zou zijn terechtgekomen. Met het bekende resultaat. Deze veronderstelling
lijkt echter wel zeer onwaarschijnlijk, gelet op de kundigheid van de Duitse genie, die, zo mogen
wij aannemen, zich het grote risico van de operatie toch wel terdege zal hebben gerealiseerd.
Bij het bombardement van november 1944 of tengevolge van het exploderen van de bunker zijn
op de havenkant staande kranen eveneens vernield. Volgens overlevering zou één der kranen
op een in de haven gelegen, bemande duikboot terecht zijn gekomen en deze tot zinken
hebben gebracht. Deze duikboot zou met torpedo's geladen zijn geweest en tot op heden niet
zijn geborgen en met de gevaarlijke lading nog in de grond moeten zitten van de haven, die
inmiddels is gedempt. Volgens het Bureau Maritieme Historie van het Ministerie van Defensie,
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Marine, moet zulks uitgesloten worden geacht: 'Het is precies bekend hoeveel Duitse
onderzeeboten er zijn gebouwd en wat er met elk van deze schepen is geschied. Er hebben
trouwens tijdens de tweede wereldoorlog nimmer onderzeeboten vanuit Nederlandse havens
geageerd tegen de geallieerde scheepvaart. De enige mogelijkheid die overblijft is dat één van
de zogenaamde dwergonderzeeboten, waarmede de Duitse marine tijdens de, laatste maanden
van de oorlog wel vanuit Nederlandse havens heeft geageerd, daar is gezonken'. Nadere
gegevens konden niet worden verstrekt *). Er is een indicatie dat er na de oorlog inderdaad een
minionderzeeër uit het water van Poortershaven naar boven is gehaald. Als zodanig zou
tenminste een verklaring kunnen gelden van iemand die employé is geweest bij het
slopersbedrijf, dat vrij spoedig na Duitslands capitulatie de opruiming van het puin van
Poortershaven ter hand heeft genomen. Deze persoon dan, heeft meegedeeld dat hij daar
destijds een 'ding', dat op een eenmansduikboot leek, op de walkant had zien liggen. Vagelijk
meende hij zich nog te herinneren dat er werd gezegd, dat het 'ding' uit het water was gelicht en
dat men daarin toen het stoffelijk overschot van een mens had aangetroffen.
Hij beklemtoonde echter, dat dit slechts een vage herinnering was, waarvan de inhoud beslist
niet als vaststaand mocht worden beschouwd.
Een andere zegsman, die thans op het complex Poortershaven woont, verklaarde desgevraagd
dat er bij opruimingswerkzaamheden, die hij daar ter plaatse heeft verricht ten behoeve van de
vestiging van zijn bedrijf, geen enkele aanwijzing, hoe gering ook, is geweest, dat er een
onderzeeboot of munitie in de haven zou zijn achtergebleven. Samenvattend kan gesteld
worden, dat het onderzoek genoegzaam heeft aangetoond, dat er inderdaad geen
onderzeeboot of munitie onder de grond in de gedempte haven aanwezig is. Voorts is uit het
onderzoek niet gebleken dat Poortershaven een onderzeebootbasis, voorzien van een
ondergrondse opslagruimte heeft gehuisvest. Het staat evenwel vast dat vanuit deze haven
mini-onderzeeërs hebben geopereerd. Het complex Poortershaven zal binnen afzienbare tijd in
het kader van de Deltawerken voor de aanleg van een dijk worden ontruimd en weggebroken.
Tenslotte zij hier nog geattendeerd op een manuscript van de 263 heer C. Postma, aanwezig in
Rotterdams gemeentearchief, van een artikel 'Hoek van Holland 1940-1945' *), waarin ook het
een en ander over Poortershaven wordt verteld. Wij lezen daar eveneens het relaas van een
bombardement door Britse vliegtuigen van het Coastal Command op 2 oktober 1944 op een
Duits tankstoomschip, 'Wachter geheten (992 bit), dat geladen met 2400 ton munitie in de
Nieuwe Waterweg tussen Poortershaven en het Oranjekanaal lag. Het schip kreeg een
voltreffer, waarmee zijn ondergang was bezegeld.
Maar daarin sleepte het bijna een vliegtuig mee, want rondvliegende brokstukken afkomstig van
het geëxplodeerde schip troffen een geallieerd toestel, dat juist in duikvlucht naar beneden
gleed. Zwaar beschadigd moest het een noodlanding uitvoeren in de gemeente De Lier, nabij
de grens met de gemeente Schipluiden. De 'Wachtel' verloor zestig van zijn bemanningsleden,
terwijl, naar het schijnt, slechts drie mensenlevens werden gered. Over het lot van de Britse
piloot ontbreken nadere berichten. In 1947 heeft de Mijnenopruimdienst van de Koninklijke
Marine mijnen opgeruimd uit het wrak van een schip liggend ter hoogte van Poortershaven,
zoals wij kunnen lezen in het marineblad 'Onze Vloot' *). Het was het wrak van de 'Wachtel'.
NOTEN 1) Brief van 2 juni 1976. 2) Oorlogsverzameling nr. 57; gepubliceerd als: C. Postma en
A. Th. C. Kersbergen, Hoek van Holland tijdens de bezetting, in: Rotterdams Jaarboekje 1952,
p. 152-178. 3) 1948, p. 96.
Artikel uit Rotterdams Jaarboekje 1977

https://sites.google.com/site/oranjebuitenpolder/ontploffing-poortershaven
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KM- Herinneringen

Bijzondere momenten
Gezellig zaten we in de kuip van onze boot. Een mooie zeildag hadden we achter de rug, mijn
broers en ik. Eens per jaar ging ik met mijn broers een midweekje zeilen. Zonder de vrouwen,
lekker rustig. Het was een zeldzame mooie, warme september avond. Nagenoeg windstil was het
en nog rustig aan de steiger ook waaraan we lagen afgemeerd.
We hadden zojuist op de wal een lekker hapje weggewerkt en buikten nu wat uit. Met een klein
glaasje toe en, bij hoge uitzondering, ook een klein sigaartje, wat deze avond volmaakt maakte.
Plots de vraag van mijn broer; ,,wat waren jouw bijzondere momenten zoal Albert? Op al die
wereldreizen van je. Eigenlijk hebben we jou daar nooit zo veel over horen zeggen.”
Tja, wat moet ik daar nu op antwoorden ging het even door mij heen. Mijn gedachten namen een
vlucht in het verleden. Vele mooie momenten heb ik zeker mee gemaakt. Maar bijzonder?
Alle twee de kapen heb ik gerond. Het Suez en Panamakanaal gedaan. Op alle continenten
diverse malen voet al wal gezet, behalve op Antarctica dan. Wel daar heel dichtbij in de buurt
gevaren. Door de Straat van Magelhaen heen gevaren. Daar staat tegenover dat ik wel in
Groenland aan land ben geweest
Maar bijzondere momenten? Neen, ik
had het als TD-er overal en altijd wel
naar mijn zin.Oké, de zoveelste
brandoefening en alweer die
machinekamer-noodmaatregelen of
inspectie. Nou ja, dat hoort er nu
eenmaal bij. Kijk, wat achteraf bezien
wel bijzonder was, was dat al het
nieuws waar je nu vierentwintig uur
per dag mee dood gegooid wordt, je
toen maar eenmaal per dag te horen
kreeg in die jaren “60 – “70.
Een `a twee gestencilde velletjes A4, vol met korte onderwerpen en dat was het dan. Als je de
velletjes door had gegeven aan je buurman was je het meeste al weer vergeten. Wat me wel is
bijgebleven is het warme, gelukzalige gevoel wat ik had ik toen we na acht maanden vanuit de
West op huis aangingen. Het was avond. We hadden de Caraibische zee achter ons gelaten en
de zon was net onder gegaan. Een rustig zeetje, een vaart, een koers, met een rustig draaiende
machinekamer. Heerlijk. Alleen was ik. Zittend op het dek, met mijn rug tegen het nog warme
dekhuis aan. De hemel in het westen nog mooi gekleurd na de prachtige zonsondergang.
De maanden die achter me lagen waren omgevlogen. In een flits passeerden die maanden mij
revue. Nu op huis aan, waar het vrouwtje en de kinderen op me wachtte. Ja, waarom weet ik niet,
maar dat moment staat me nog helder voor de geest. Een euforisch gevoel nam toen voor even
bezit van me. Ook staat het me helder voor de geest dat we met een enorme zwieper van BBvoor in het cafetaria van een B-jager, waar ik me op dat moment bevond met een ploegje, tegen
SB scheepswand aan gekwakt werden met tafels, banken en al wat los stond.
De tafels en banken stonden nog niet zeevast aan dek met hun haken zo bleek. Ze zouden - met
de storm op komst - nadat er getafeld zou zijn, worden vast gezet.
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Het was de eerste beuk van die zware
storm die we over ons heen zouden
krijgen de komende vierentwintig uur.
De hut van het HTD op het H-dek
achteruit raakte gedurende die storm
ontzet.
Relingen,
hekwerken
en
loopbruggen, evenals het toegangsluik
naar de stuurmachinekamer begaven het
deels. (De houten schotten en netten om
het water tegen te houden en de kracht
van de golven te breken maakten toen
nog geen deel uit van het schip.)
En in die storm dan, staande op de brug,
kijkend naar buiten, het schip alle
mogelijke stampende en rollende bewegingen te zien maken. Ja, dan overheerste er een goed
gevoel. Een gevoel van, samen zijn we sterk. De boot, de bemanning. We konden het aan. We
genoten er zelfs van. Niet een gevoel van onoverwinnelijkheid. Nee dat niet, want de zee is soms
verraderlijk. Maar toch, wat doet ons bootje het toch goed. Wat kan ze veel aan. Machtig.
Een ander, bijna mystiek, dreigend en toch ook weer vreedzaam gevoel had ik in 1963 in een
bewolkte nacht op de Noordzee. Varend met een onderzeeboot aan de oppervlakte, op weg naar
Noorwegen. De twee mannen van de wacht stonden op de open brug. Zwijgend. Ik zelf had de
eerste wacht (EW) beneden tussen de diesels gehad. En voordat ik tussen de lappen zou duiken
om te gaan slapen ging ik nog even een luchtje scheppen. Een nagenoeg vlak zeetje was het die
nacht. Een zwakke maan, welke een weinig licht op het water liet schijnen kwam af en toe van
achter de wolken tevoorschijn. Zwijgend stonden we daar. Mijn gedachten kwamen zomaar op
de Tweede Wereldoorlog terecht. Met het donkere en sinistere van deze nacht om mij heen. Met
een beetje verbeelding zag ik voor me wat voor een dreiging er toen van een onderzeeboot moet
zijn uitgegaan. Een donker silhouet, uitkijkend naar een prooi, of zelf een prooi worden. Ja, hoe
die mannen toen, onder dergelijke omstandigheden in dit zelfde water tijdens die oorlog ook
gevaren moeten hebben. Met veel meer spanning en gevaar dan nu. Ook zij zouden wellicht aan
thuis gedacht hebben zoals ik dat daarnet ook deed. Ja, even voelde ik me een met ze.
Met een rilling kwam ik tot bezinning. De uitkijk vroeg een vuurtje aan me. `Nee, ik rook niet.’
Wat mogelijk ook wel past in dit
soort gevoelens was het
moment dat we vanuit zee de
kust van Sydney in Australië
naderden. Het was 1960. Ik zat,
min of meer alleen, op de rand
van het vliegdek, BB-voor.
Onder mij het bordes waar ik de
“Bridle-catcher” (als er vliegrol
was) bediende in die tijd.
Ineens een rilling. In een flits
ging het door mij heen. Hier ben
ik eerder geweest. Idioot
natuurlijk.
Net
zeventien
geworden tijdens deze reis.
Nooit eerder op zee geweest
ook.
Maar toch? Die kust daar voor me? De baai waarin we later zouden afmeren.
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Het kwam me, hoe raar ook, bekend voor. Een vreemd, verwarrend gevoel overheerste voor
even. De eerste paar jaren kort daarop, kreeg ik soms ook weer dat gevoel. Hier ben ik eerder
geweest.
Zo ook bij mijn eerste bezoek aan de stad Cartagena, Columbia in de jaren “60. Hier ben ik
eerder geweest was het gevoel. De dikke stadsmuren, de oude huizen. Had ik hier eerder rond
gelopen? Eenzelfde gevoel overkwam me ook in die jaren aan de kust bij Devon en Cornwall in
England. Het toeval wilde dat ik jaren later, eind jaren zeventig, met een groep schepen naar
het verre Oosten en Australië ging. Onderweg daar naar toe kruiste zomaar, ineens, het door
Anthony van Kampen geschreven boek ,Mary Bryant’ mijn pad.
Een op waarheid berustend verhaal over een jonge vrouw uit Cornwall die, met vele andere
gevangenen, een paar honderd jaar geleden gedeporteerd werd vanuit Plymouth, naar
Australië.
Ze ligt nu in Fowey, Cornwall begraven. Bij haar graf heb ik een paar maal stil gestaan.
Denkend aan die vreemde momenten welke nog steeds voor mij duidelijke gebeurtenissen zijn.
Is er meer tussen hemel en aarde?
Reïncarnatie? Waarom liep ik
tegen dat boek, Fowey Cornwall
onderweg naar Australië aan.
Waarom had ik, al jaren voordat ik
weet had van ene Mary Bryant, al
kennissen in Plymouth en Fowey
wonen? Plaatsen dus waar zeer
goede vrienden wonen en waar ik
eerder geweest was. Waar we, als
we privé in Fowey verblijven, in
een huis wonen,
tweehonderdvijftig meter van die
begraafplaats af. Prachtig gelegen
aan de monding van de rivier.
Bijzonder allemaal.
Voordat ik in 1960 voor het eerst
naar zee ging had ik toch kennelijk een bepaald iets in me. Een dwang, een gevoel, om voor
een varend beroep te kiezen. En dit gevoel, allemaal opgedaan in een klein Betuws dorpje. Wel
gelegen aan de Rijn(?). Groot vijftienhonderd inwoners. Vreemd.
De uren waren inmiddels voorbij gevlogen daar in de kuip. Fleesjacks en bodywarmers waren
tevoorschijn gekomen. Het stapeltje lege blikjes was aardig gegroeid en van de portfles kwam
de bodem ook al in zicht. Veel uitleg tussen door ook met de nodige grappen van mijn broers.
Soms ook werden de hoofden geschud, geloven we dit allemaal wel wat hij verteld?
,,Ja, jullie vroegen me om een paar bijzondere momenten mannen. Nou dit zijn er dan een
paar. Veel meer kan ik er nog vertellen. Mooie, stomme, hachelijke momenten. En dat aan
boord van schepen waarop ik gevaren heb. Maar net als vroeger op het dorp, daar geloofde
mijn vrienden me ook maar half van datgene wat ik wel eens - voorzichtig - vertelde. Dus
vandaar lieve broers, dat ik meestal mijn mond maar dicht hield.”
Om de een of andere reden hebben deze, door mij vertelde momenten aan mijn broers toch
altijd een bijzonders iets voor me gehad. Ze staan nog steeds dicht bij me.
,,Kom op mannen, even een plasje doen op de wal en daarna de slaapzak in. Morgen is het
weer vroeg dag. Het beloofd wederom een mooie dag te worden. Een uur of zes hebben we wel
nodig voordat we de volgende haven zullen bereiken.”
Bart Nijeburght
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UIT DE OUDE SCHOENENDOOS
Het volgende stukje vind ik vooral in deze periode van Covid19-thuisisolatie heel passend.
Het is 1965. Mobieltjes en andere luxe bestaan nog niet. Een telefoontje naar huis is nagenoeg
onmogelijk, meestal onverstaanbaar en bovendien vooral onbetaalbaar. Zelfs een kort
telegrammetje van enkele woorden kost je al een vermogen.
De ANCORA is onderweg van Japan
naar Peru, een reis van een maand
over de Stille Oceaan.
In Peru doen wij in een woestijnachtig
landschap een heel klein
havenplaatsje, San Nicolas, aan.
Daar groeit slechts een enkele boom
en staan alleen een paar huizen,
meer niet. En dat plaatsje kan je nog
niet eens bezoeken want we laden
over een band aan een pier in zee
ijzererts.
Tot overmaat van pech is er
bovendien ook geen post gekomen,
die brieven van thuis zullen we dan hopelijk volgende maand in Japan wel ontvangen.
Twee dagen later begin je weer de oversteek terug naar Japan, weer een lange saaie maand
op zee.
Dan duurt zo’n lange reis van
twee maanden op zee met zijn
dagelijkse routine en slechts
uitzicht op die eindeloze
oceaan wel heel lang en is ook
heel eentonig.
In die tijd is er ook nog geen tv
aan boord, je vrije uurtjes en
de avonden breng je door aan
dek of in de mess. Je praat
met elkaar over dingen die je
al zo vaak gezegd of gehoord
hebt, je gaat weer wat kaarten
of, als er iemand een
instrument bespeelt, wat samen zingen, meer is er niet.
De lagere gezellen delen hun hut. Je in je eigen hut vermaken is dan vaak ook geen optie want
de andere met wie je je hut deelt heeft of wacht of slaapt omdat hij straks weer op wacht moet
en die wil je niet storen.
Sommigen doden de tijd met een hobby, borduren en breien (ja dat deden veel zeelieden op de
Noorse schepen), tapijtknopen en modelbouwen zijn aan boord populair.
Twee keer in de week is er filmavond. Van het Noorse welzijnskantoor kregen wij per reis 5
films mee. Als er geen gelegenheid is om die films te ruilen en die gelegenheid was er in San
Nicolas niet, draai je diezelfde films weer opnieuw. Ook al heb je die films al meerdere keren
gedraaid, het is afleiding in de sleur en eentonigheid. Om de moed er in te houden organiseer je
in het weekend sportdagen en gezelligheidsavonden.
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Gezellig een biertje drinken denk je dan. De
ANCORA was net als de meeste Noorse
schepen in die tijd drooggelegd, dus geen
alcoholische drank aan boord! Alleen bij
bijzondere gelegenheden kreeg je per
persoon één enkel flesje bier van de
kapitein.
En deze reis vaart het schip voor het
grootste deel in de tropen. Het is bloedheet
en er is geen airco of zwembad aan boord.
Je zoekt verkoeling, wat doe je dan?

Dan maak je toch zelf je zwembad, niet waar? Tussen de luiken wat planken en zeildoek en
gevuld met zeewater. Heerlijk verfrissend!

(drie foto's met dank aan Gerd Sylvi Eriksen)
Was getekend, Ferry Zeeman
info@ferryzeeman.nl

Vervolg ….

Van een zoon van een Landmachter tot tevreden KM ‘ er
Ook hebben we veel lol gehad. Een voorbeeld was bij een “oefening duikongeval”. Er werd een
oefenslachtoffer aangewezen bij het marine watersportcentrum. Hij werd in de 1 persoons
druktank gelegd en per ambulance met enige spoed naar het ziekenhuis gereden waar een
meer persoons tank was. Ik was chauffeur, de duikofficier zat naast mij en achterin zat de
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dokter met 4 mariniers bij het slachtoffer. Vlak bij het ziekenhuis was een kruising met
stoplichten. Omdat ik het Antilliaanse rijgedrag inmiddels een beetje kende reed ik vrij rustig
met zwaailicht en sirene. Het licht sprong op groen en ik reed door. Een Antilliaan reed van links
door rood en ondanks keihard remmen was een botsing onvermijdelijk. De ambulance had
weinig schade, de druktank was aan een kant een halve meter omhoog gekomen en onze
Antilliaanse onderofficier, het slachtoffer in de tank, was heel bleek geworden. Door omstanders
werd de chauffeur van de tegenpartij uit de auto geholpen, hij was niet gewond. Wel zag een
omstander kans om zijn portemonnee te stelen. Ik handelde de schade af en de 4 mariniers
legden de druktank met slachtoffer op de schouders en liepen de 200 meter naar het
ziekenhuis. Achteraf werd om dit verhaal op de basis hartelijk gelachen. De chauffeur van de
auto kwam een paar dagen later nog naar de basis om “verhaal te halen” maar de politie had
hem al als veroorzaker aangewezen en wij hadden zijn portemonnee niet.
Met het gezin hebben we in de west een pracht periode gehad, weinig vaste lasten , gratis
sporten en een tropentoelage zorgden ervoor dat we het financieel goed hadden. In het eerste
jaar waren we in de middag veel in het zwembad bij het militair tehuis te vinden Ook gingen we
regelmatig naar Michielsbaai, Barbera beach of het marine watersportcentrum. Je was vroeg in
de middag vrij en ook de scholen stopten kort na het middaguur. Na ongeveer een half jaar was
je aan “het tropentempo” gewend en werd er regelmatig een middagdutje gedaan, vooral voor
onze 1 jarige dochter was dat nodig.
Op zondagmorgen gingen we vrijwel altijd naar het korporaalsverblijf, daar werd een
zondagmorgen zonder zorgen georganiseerd voor de militairen en gezinsleden.
Het begon tussen 10 en 11, na de koffie
was er meestal een bandje en om een
uur of 1 werd een lunch geserveerd
waaraan je tegen betaling kon
deelnemen. Was altijd erg gezellig. Ook
hebben we met een groep meegedaan
aan de carnavals parade op het eiland.
De avonden werden regelmatig samen
met andere gezinnen, op het complex
waar wij woonden, doorgebracht.
Er werd veel gesport op de basis en
daarbuiten. Ik voetbalde bij MSV
Zeemacht en regelmatig op het
handbalveld op de basis, hiermee deden
we, met drie teams, mee aan de lokale competitie. Ook gingen we wekelijks een uurtje
badmintonnen op de basis. We hebben ook 2 seizoenen meegedaan aan een lokale
volleybalcompetitie die op het Shell terrein werd gehouden.. Een half jaar na plaatsing werd ik
door een collega gelijmd voor een cursus voetbalscheidsrechter, dat leek mij wel wat. Na de
cursus floten we wedstrijden in de lokale competitie. Na een aantal wedstrijden werd ik
gevraagd voor de “professionele” competitie die bestond uit een A en B poule van 8 teams
ieder. Wekelijks werden in de avonduren een aantal wedstrijden georganiseerd. Je was dan
grensrechter of scheidsrechter. Men was blijkbaar tevreden over mijn prestaties. Het laatste jaar
van mijn plaatsing resulteerde dat in fluiten en vlaggen in de hoogste afdeling en zelfs een keer
vlaggen bij een wedstrijd op het Antilliaans kampioenschap op Aruba en bij een internationale
wedstrijd.
Jaarlijks werden er marine kampioenschappen georganiseerd in veel sporten, Deze werden
afwisselend op Curaçao en Aruba gehouden. Hieraan heb ik drie keer meegedaan in de
sporten veld- en zaalvoetbal, volleybal, badminton en atletiek. Ook werden er wedstrijden
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georganiseerd voor de militaire vijfkamp, de onderdelen waren, zwemmen, pistoolschieten,
handgranaat werpen, schermen en een veldloop.
Als je bij alle onderdelen de minimale eisen behaalde kreeg je het vijfkampkruis. We besloten
met 5 man van de ziekenboeg deel te nemen, drie maanden van tevoren begon de training.
Drie keer per week voor aanvang werkzaamheden zwemtraining, twee keer per week na
vastwerken schiettraining, een keer per week schermtraining in de avond. Handgranaat training
en hardlopen moest je op eigen gelegenheid trainen. Vooral de zwem eis was voor mij lastig, ik
moest het vanwege een klein medisch probleem met de schoolslag doen en dan ben je niet zo
snel. Na de drie maanden gingen we naar Aruba voor de vijfkamp en ik haalde de eis. Daarna
hebben we maar gelijk de eisen voor de medaille van de Nederlands sportfederatie behaald.

Op 07-07 1983 gingen we terug naar Nederland, ik had verzocht om een plaatsing in Den
Helder en een nieuwbouw woning geregeld in Julianadorp. We woonden een paar weken in
motel Betlehem, toen onze container er was trokken we in de nieuwbouwwoning in Julianadorp.
Helaas werd ik geplaatst op het Marine vliegkamp Valkenburg als chef laboratorium.
De functie op Valkenburg was geen dagtaak, EHBO les geven was een neventaak. Ik werd
boordplaatser en liep 5 van de 6 de wacht. Heel vervelend, maar voor mij een meevaller, kreeg
een collega een motorongeluk en mocht ik tijdelijk ook als chef administratie functioneren.
Twee maanden na plaatsing kreeg ik te horen dat ik voor kost en inwoning moest betalen, dit
was voor ons financieel niet haalbaar dus het werd walplaatser en ging dagelijks op en neer
reizen. Ook zocht mijn echtgenote een bijbaantje en ik ging op zaterdag en tijdens vrije dagen
bij de bollenboer werken. Dit is de enige keer in mijn carrière dat ik contact gezocht heb met
CZM en gevraagd heb wanneer ik aan de beurt was om te varen. Enkele maanden daarna
kreeg ik te horen dat ik op Hr. Ms. Callenburgh zou worden geplaatst. Op dat schip werd de
eerste goalkeeper geplaatst.
Mijn plaatsing op Hr. Ms. Callenburgh ging in op 09-01-1984.
Het medisch team bestond uit ondergetekende en een MATRLDGD. Ik sliep wederom in de
ziekenboeg. We begonnen met een opwerkperiode en de goalkeeper werd “afgeregeld” door
een team ondersteund door meerdere burgers van dat geschut. De resultaten waren
spectaculair. Voor ons leverde het wel een enkele keer een medisch probleem op. Niet door
ongevallen. Van de burgers die aan boord kwamen hadden we geen ziektegeschiedenis. Op
een van de eerste reizen kwam er een burgerwerknemer in de ziekenboeg die vertelde dat hij
zijn medicijnen was vergeten die hij gebruikte na het doormaken van een hartaanval en of wij
die hem even konden verstrekken. Onze medische uitrusting bestond uit medicijnen voor
spoedgevallen en drogisterij artikelen. Van de vijf middelen die hij opnoemde hadden we
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slechts 2 aan boord. We zaten redelijk ver van de kust en na telefonisch overleg met de arts op
de ziekenboeg, een controle van de vitale functies van de persoon en overleg met de
commandant werd besloten dat het verantwoord was de man aan boord te houden. Ook werd
er nog een bemanningslid middels een Engelse
helikopter afgevoerd voor behandeling in een Engels
ziekenhuis. We zaten wat verder van de kust en het
was slecht weer. De afvoer ging middels een hoist in
een Neil Robinson rieten brancard (ik was blij dat ik
er niet in hing).
Na de testfase volgde een reis naar het Caraïbisch
gebied en Amerika. Omdat er geen arts aan boord
was geplaatst ben ik naar het hoofd geneeskundige
dienst gegaan voor overleg, ook vanwege het
meevaren van burgers. Daar werd me verteld dat we
een groot deel van de heenreis samen met het
stationsschip gingen doen, daar zat wel een arts op.
Voor de terugreis zag hij geen problemen, de burgers vlogen terug. Op de heenreis bunkerden
we in Ponto del Gada. De bemanning mocht stappen. Ben een stukje wezen wandelen met mijn
vaste “stapmaten” een SMJRLDA en twee SMJRTDW”ers. Bij terugkeer een paar drankjes
genuttigd in het verblijf en daarna mijn bed opgezocht. Mijn matroos had de wacht en er was
medische ondersteuning op de wal. Om een uur of twee werd ik mijn nest uitgetrokken door het
hoofd logistieke dienst. Een van de hogere officieren was op de wal ten val gekomen en had
een behoorlijke wond in zijn behaarde hoofdhuid. Door drankgebruik was hij nauwelijks
aanspreekbaar. Naar de medische dienst op de wal gaan voor behandeling was geen optie, de
HLD vroeg of ik de wond kon hechten. Ik vertelde dat ik dat wel kon maar ook een paar biertjes
op had. Samen met mijn matroos en de HLD hebben we 6 hechtingen geplaatst. Verdoven was
niet nodig. De volgende dag, bij controle, had de patiënt nog wel wat hoofdpijn en bleken de
hechtingen goed gelukt.
Bij Puerto Rico werd door de goalkeeper op verschillende doelen geschoten, de oefeningen
verliepen naar wens. Nevenfunctie was voor mij weer Os en O. varend was dek hockey hot,
binnenliggend werden excursies, sportwedstrijden en een sportdag georganiseerd.
In een grote Amerikaanse haven werd ik met een aantal onderofficieren uitgenodigd bij een
Amerikaanse onderofficier thuis. Het werd een gezellige dag en avond met een uitgebreid diner
met uiteraard Kalkoen.
Op de terugreis was er slechts een medisch probleem. Uren varen van de dichtstbijzijnde haven
bleek een van de manschappen een alcohol delirium te hebben. Na telefonisch overleg met een
specialist van het Marine hospitaal werk besloten hem “plat te spuiten”. Na dat te hebben
gedaan hebben we de hele nacht bij hem gewaakt. De volgende ochtend was hij redelijk
normaal en kreeg een alcoholverbod. Iedereen aan boord, zeker de mannen die in hetzelfde
slaapverblijf lagen, hield dat goed in de gaten. Ze waren erg geschrokken.
Ondertussen had mijn echtgenote onze auto verkocht, we moesten bezuinigen. De rest van de
vaarperiode wanneer het schip in Den Helder lag en het eerste jaar van mijn plaatsing in Den
Helder moest ik dagelijks op de fiets van Julianadorp naar Den Helder en terug. Op zich was
dat niet zo erg maar ik voetbalde in Den Helder bij MSV Zeemacht dus ook op trainingsavonden
en zondag was het fietsen geblazen. Na twee jaar konden we ons weer een auto veroorloven.
Onze volgende reis was een eskaderreis naar de Middellandse zee met havenbezoeken in o.a.
Alicante, Venetië, Tanger, Heraklion en Haifa. Mooie havens, waar veel te zien was. In Haifa
lagen we ruim een week en de bus trip naar Jerusalem was memorabel. Tijdens deze reis
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waren er maar enkel medische problemen waarvoor, indien nodig, de eskaderarts beschikbaar
was.

Na terugkeer in Nederland zat deze plaatsing voor mij er bijna weer op.
Op 09-12-1985 werd ik geplaats op de centrale ziekenboeg Den Helder met als functie
verbandkamer mijnendienst. Om 8 uur hield je daar spreekuur en zo nodig werden patiënten
doorgestuurd naar de arts op de CZB, ook het aannemen van ziek thuis meldingen was een
taak. Vervolgens werd het ziektebriefje getypt, gekopieerd en rondgebracht. Verder werden
afspraken gemaakt met ziekenverplegers van de mijnenjagers, ik was hun mentor. Regelmatig
werd ook een bezoek aan boord gebracht. De middagen waren voor deze bezoeken en het
bijwerken van de administratie op de Centrale ziekenboeg. Op woensdagmiddag kwamen alle
matrozen LDGD met takenboek naar de mijnendienstkazerne voor lessen en oefeningen. De
wachtdiensten liep ik op de CZB als hoofddienst, dat was al een stuk minder dan de jaren
ervoor, minder wachtsfuncties en compensatie.
Regelmatig ging ik, vooral op maandag, koffie drinken bij het duikmedisch centrum. Op een
van die dagen had ik de zondag ervoor een hele zware voetbalwedstrijd gespeeld met veel
lichamelijk contact. Ik voelde me niet 100% en had wat pijn op de borst. De arts besloot dat ik
een ECG (hartfilmpje) moest maken, dat kon ter plaatse. Tijdens het maken hiervan gaf de
collega aan dat het er niet helemaal normaal uit zag. De arts werd er bij gehaald. Ik mocht niet
meer van de onderzoeksbank af, er werd overlegd met de specialist in Overveen. Het
resulteerde in het aanleggen van bewakingsapparatuur en een ambulancerit naar het Marine
hospitaal en opname op de hartbewaking. De volgende dag begonnen de diverse onderzoeken.
Ik voelde me ondertussen al een stuk beter maar mocht het bed niet uit. Na twee dagen werd
besloten dat er geen acuut gevaar was en de bewakingsapparatuur mocht er af en ik ging naar
de verpleegafdeling. Daarna volgde nog een specialistisch onderzoek in een ziekenhuis in
Haarlem en werd geconcludeerd dat ik een sporthart had met een prikkelgeleidingsstoornis die
soms ook bij een acute hartaanval voor komt. Ik ben weer aan het werk gegaan en gedurende
twee jaar halfjaarlijks gecontroleerd (bloedonderzoek en een inspanning ECG).
Op 21-08-1987 werd ik geplaatst bij de opleidingsschool voor ziekenverplegers in het Marine
hospitaal in de functie instructeur, EHBO, verbandleer, gewondentransport en medisch
rekenen. Dit duurde tot 14-11-1988. Hierna volgde ik de opleiding onderwijstechniek bij MKERF
mijn afstudeerproject was een lespakket voor de nieuwe brancard bij de KM de NR2000.
Enkele computeropleidingen (wordplex en wordperfex). Daarna werd ik bij de opleidingsschool
tewerkgesteld als onderwijsontwikkelaar. Taken waren de syllabus bijwerken, tentamens en
examens maken en afnemen. Ook heb ik deze periode in het team gezeten wat het
opleidingsplan, het examenreglement en de functie eisen heeft herzien. Hiervoor moest ik
regelmatig naar Den Haag voor overleg met vooral juristen. Een probleem hierbij was dat er
weer eens een bezuinigingsronde aan stond te komen en de eerste vakopleiding korter moest.
Stageplaatsen voor de leerlingen waren er een stuk minder, het Marine hospitaal zou gaan
sluiten. De opleidingsschool zou naar Hilversum verhuizen, voorbereidingen daarvoor werden
getroffen. Resultaat was een uitgeklede opleiding met tentamens en examens met
meerkeuzetesten en aanpassen van het takenboek. Wij vonden dat geen goede ontwikkeling
maar moesten ons wel schikken. Op 31-12-1989 werd ik bevorderd tot SMJRLDGD
Tijdens de plaatsing heb ik nog gedurende een week een collega vervangen op Hr. Ms. Piet
Heyn.
De verhuizing heb ik niet mee mogen maken het was onrustig in de Golf regio. Op een vrijdag
werd ik bij Martin van Bunningen (hoofd opleiding) geroepen. Ik moest mij maandag melden bij
de SNBCD school, er moesten schepen naar de golf en de bemanning moest worden
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opgewerkt. Bij de SNBCD school en kreeg te horen wat de bedoeling was. Kort erna gingen
twee schepen naar de Golf regio en de we moesten met een team de bemanning op de
heenreis opwerken. Mijn functie in dat team bestond officieel nog niet maar dat zou goed
komen. We overlegden met het team en met het schip over het te volgen programma en de
materialen die daarvoor nodig waren en verzamelden onze uitrusting.
Kort daarop vertrokken de schepen richting Golf, aan boord heerste wat chaos, grote
hoeveelheden materiaal lagen aan boord en moesten nog geïnventariseerd en opgeruimd
worden. De eerste dag heb ik het ziekenboegpersoneel hierbij geholpen en met de medische
actiedienst overleg gehad over de indeling van lessen en oefeningen tijdens de heenreis.
De volgende dag begonnen de oefeningen. Hierbij viel op dat ieder bemanningslid heel
gemotiveerd was maar toch ook angst had voor wat er zou komen. Intensief werd geoefend, bij
de theorie lessen werd heel goed opgelet en baarden werden afgeschoren. Er was een
chemische dreiging en een ieder kreeg een gasmasker op maat aangemeten en uitgereikt. Een
probleem was nog de samenstelling van een gewondenverzorgings/transport team. Een van de
twee teams bestond uit een mannelijke KPL en vier vrouwelijke matrozen(volgens rollenplan).
De dames waren klein van stuk en daardoor fysiek minder sterk. Na overleg met de
rollenofficier en de eerste officier werd dit aangepast. Op meerdere schepen hierna tijdens mijn
plaatsing kwam dit probleem voor en telkens was het een strijd om het rollenplan aangepast te
krijgen. Een oefening waarbij je een oudere officier slachtoffer maakte en vervolgens naar de
noodziekenboeg liet vervoeren zorgde er altijd voor dat het probleem werd opgelost.
Na passage van het Suez kanaal debarkeerden we, in de morgen, in Djibouti. We werden naar
een hotel gebracht met de bedoeling in de avond terug te vliegen naar Nederland. In het hotel
hebben we een uitgebreide middagrust gehouden, de dagen ervoor waren zeer intensief
geweest met meer dan 12 uur werken per dag. Op het vliegveld aangekomen bleken we wel op
de lijst te staan om terug te vliegen maar er waren veel mensen die de regio wilden verlaten en
dachten veel belangrijker te zijn. Uiteindelijk lukte het na wat druk uit Nederland en door de
consul om met de geplande vlucht terug te keren.
Bij terugkeer in Nederland bleek ik geplaatst te zijn in de functie MAD coördinator, Officiële
plaatsingsdatum 24-09-1990.
Tot 23-03-1992 heb ik die functie vervuld. Opwerken en oefenen aan boord van veel schepen,
vaak beginnend met havenbrand en daarna varend. Ook gedurende een aantal dagen naar de
VBHKAZ in Doorn voor het aanmeten van gasmaskers en naar de haven van Rotterdam om
enkele koopvaardijschepen te bezoeken en te adviseren hoe ze met een eventuele chemische
aanval om konden gaan. We zijn ook nog met de bemanning van een mijnenjager naar Abu
Dabi gevlogen en hebben daar een paar dagen, binnenliggend en varend. Een training
verzorgd. Ook werd ik instructeur brand- en averij bestrijding. Als we in Den Helder waren
assisteerde je dan op de plaat bij brand- en averijbestrijdingsoefeningen en gaf je theorie lessen
ZHKH en gewondentransport.
Ook kreeg ons gezin in deze periode een huurwoning in Den Helder toegewezen. Daar wonen
we nog steeds. Een week voor 23-03-1992 werd ik bij het Hoofd Geneeskundige dienst
ontboden en werd me verteld dat ik me de volgende maandag in Doorn moest melden. Er
moest een bataljon mariniers naar Cambodja. In principe zou er een adjudant als chef der
equipage met het veldhospitaal mee moeten. Van de adjudant ziekenverplegers die voor de
functie in aanmerking kwamen was niemand beschikbaar ik werd aangewezen.
In Doorn aangekomen op de , toen nog, oude ziekenboeg werd al snel duidelijk wat de
bedoeling was. Er zou en verkort opleidingstraject volgen en binnen drie maanden was het
vertrek gepland. Opwerken bestond uit diverse militaire- en medische lessen. De medische
lessen werden enkele keren door burger tropenartsen en chirurgische specialisten gegeven.
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We hebben onder andere gedurende 2 dagen op de Marine kazerne Amsterdam geoefend op
varkenskadavers. Ook gaven we ZHKZ lessen aan de mariniers van het bataljon en werd het
vaccineren door ons verzorgd. Het materiaal van het veldhospitaal werd samengesteld. De
opblaas tenten die in Noorwegen werden gebruikt vormden de basis. Geneeskundige
materialen en medicijnen werden besteld. Dit werd na ongeveer een maand geleverd en
gestald op de ziekenzaal in de oude ziekenboeg. Met een team hebben we dat vervolgens
verdeeld in pakketten voor het hospitaal en de vier basis medische eenheden(verbandposten)
van de compagnieën. Een maand voor ons vertrek werd dat ingeladen op een Cargo schip.
Het vertrek naar Cambodja zou in fases plaats vinden. De Rode Khmer lag nog dwars. Ik
vertrok met het tweede team, aangekomen in Bangkok volgde een bus trip naar Pattaya waar
we gelegerd werden in een hotel. Het hotel werd omgevormd tot een kazerne. Er werd een
oefenprogramma gemaakt met militaire en medische lessen en iedere dag gingen we een
uurtje(of twee) wandelen in de omgeving om snel te acclimatiseren. Onze magazijnbeheerder
ging naar de haven waar de materialen waren aangekomen. Ook maakten we uitgebreid
kennis, en werden procedures doorgesproken, met de chirurg en anesthesist. Zij waren in
Doorn alleen tijdens de twee dagen in Amsterdam en bij het vaccineren aanwezig geweest. De
bedoeling was dat ze de gehele uitzendingsperiode deel uit maakten van ons team. Nu worden
deze teams iedere 6- of 8 weken gewisseld. Ook ben ik met de commandant van het
veldhospitaal ( een arts) nog naar Phnom Pen gevlogen waar we overlegd hebben met de VN
medische staf, een lokaal ziekenhuis hebben bezocht en een rondleiding kregen op een locatie
waar de Rode Khmer veel van hun slachtoffers hadden gemarteld en vermoord.

Verblijf in het hotel was geen groot succes.
Inmiddels was de Rode Khmer akkoord met
de VN operatie en de eerste groepen gingen
naar Cambodja. We leenden een KPLLDGD
uit aan de A compagnie die een locatie in de
jungle ging inrichten.
Er werd besloten dat we tijdelijk naar een
vluchtelingenkamp gingen. De locatie in
Cambodja werd verkend en het werd
duidelijk dat we niet bij de locatie van de
bataljonsstaf konden staan met het
veldhospitaal. Er werd voor een locatie bij de
A compagnie gekozen en de verbandplaats van de A compagnie werd aan de staf toegevoegd.
In het vluchtelingenkamp aangekomen werden we gelegerd in barakken die aan een kant open
waren. Enkele mariniers van ons werden uitgeleend aan een groep belast met de
waterzuivering, zij zaten bij een rivier een kleine kilometer vanaf het kamp en zorgden voor
douchewater. Er was een douchetent ingericht. Urineren moest je in een pijp die in de grond
stond en de grote boodschap deed je op een geïmproviseerd toilet waarin een plastic zak zat.
Ontbijt en avondeten was brood, beleg en fruit en de middagmaaltijd betond uit
noodrantsoenen. Inmiddels waren onze materialen aangekomen, alles bleek compleet. Voor
veel personeelsleden van het veldhospitaal was het net sinterklaas. Ze zagen de tenten en
materialen voor het eerst. Er was een betonnen plaat beschikbaar. Hierop werden de tenten
opgebouwd. Na een paar dagen kwamen we, bij een tropische regenbui, achter dat water zo de
tenten in liep. Door het uitboren van een geul rondom in het beton werd dit probleem opgelost.
Inmiddels was door een Thais bedrijf de locatie in Cambodja gemaakt. Ze hadden in het terrein
naast de weg een verhoging gemaakt van ongeveer een halve meter. Wij gingen als eerste
deze locatie bezetten, een peloton van de compagnie zat op een locatie er tegenover en het
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kombuisteam zat 2 kilometer verderop. Een eerste groep ging er naar toe om de slaaptenten op
te zetten en basis voorziening te regelen.
Een week later gingen wij er naar toe met de overige uitrusting. Tijdens de reis naar de locatie
werd voor ons duidelijk hoe Cambodja er voor stond. In Thailand was het de twintigste eeuw. In
Cambodja werd je teruggeworpen in de negentiende eeuw. We werden gelegerd in boogtenten
(4 man per tent met 2 stretchers per persoon)deze tenten stonden op houten platen, ongeveer
10 cm. Van de grond Ook was er een veldtoilet gegraven en een douche gelegenheid gemaakt
door pallet ringen te stapelen tot 2 meter hoog. Daarnaast stond een waterwagen met een
dompelpomp. We waren met ongeveer 30 personen. Als je aan de beurt was om te douchen
moest je eerst een pul met 20 liter drinkwater in de waterwagen gooien. Er was ook een extra
boogtent neergezet die als cafetaria werd gebruikt. We haalden de maaltijden op bij het
kombuis. De eerste weken moesten we ook zelf de bewaking van de locatie regelen. Daarna
nam de compagnie dat over.
Snel werd begonnen met het opbouwen van het veldhospitaal. Op houten platen, een paar cm.
van de grond werden eerst de operatiekamer en een ziekenzaal opgezet. Toen dit na twee
dagen klaar was hoorden we verderop een harde knal. Een half uur later kwam er een groep
Cambodjanen met vijf slachtoffers van een mijnongeval bij de poort van het veldhospitaal, twee
bleken al te zijn overleden. Volgens de afgesproken regels met de VN mochten we alleen
levensreddende handelingen bij burgers uitvoeren. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis was echter
uren reizen over een zeer slechte zandweg. Na overleg met de VN staf en Nederland werd er
besloten toch te opereren. Omdat het bataljon alleen uit mannen bestond en we geen
materialen bij ons hadden specifiek voor vrouwen en kinderen gingen de volgende dag een arts
en ziekenverpleger naar Thailand om de nodige materialen te kopen. Zelf ging ik naar het
Cambodjaanse ziekenhuis om te kijken wat daar mogelijk was. Dat bleek niet zo veel te zijn,
amputeren en noodoperatie was mogelijk maar hygiëne en verzorging na de operatie was erg
slecht. Na overleg mochten we ook Cambodjanen behandelen. Tijdens de maanden erna
hebben we tientallen ingrepen bij Cambodjanen verricht, van amputatie na een mijnongeval tot
verzorgen van brandwonden, een bevalling en buikoperaties. Na de operatie werden ze
gedurende enkele dagen of weken opgenomen.
Het heeft ook geresulteerd in een soort dagelijks spreekuur waarbij de arts naar de poort ging
en een soort triage deed. Vervolgens gingen de, 15 tot 40 patiënten met ergste klachten naar
het hospitaal, daar werd door een ziekenverpleger en marinier gewondenverzorger gekeken
naar bloeddruk, pols en werden de longen beluisterd. Eventueel werd bloed afgenomen voor
onderzoek naar malaria. Hierna werd de persoon door de arts bekeken en werden eventueel
medicijnen mee gegeven. Vervoer met onze veldambulance (LT 40 vierwiel drive)bleek over de
zandweg, zeker na een regenbui, vrijwel niet mogelijk en 2 bandwagons (BV) met rupsbanden
werden ingericht als ambulance.
Na een paar weken kregen we te maken met een paar tropische regenbuien, onze tenten en
het veldhospitaal bleken niet genoeg van de grond te zijn opgebouwd en liepen onder water.
Door het graven van geulen werd dit probleem opgelost. Ook bleken de zonnetten niet
voldoende, in het hospitaal liep de temperatuur op tot boven 30 graden. In Thailand werden een
aantal airconditioners gekocht voor de operatiekamer en de ziekenzalen en er werd begonnen
met het bouwen van een vaste overkapping door middel van golfplaten. Inmiddels werd de
kamplocatie opgebouwd bestaande uit barakken op een verhoging met rieten daken.

Wordt vervolgd, Ed Asselman
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Onlangs kwam ik in contact met een zoon van een
mede-ex-krijgsgevangene van mijn vader.
Zijn vader was aan boord van de X-6 toen deze gebombardeerd werd en ten
onder ging. Hevig bloedend heeft hij met hulp van lieden in een vissersbootje
de wal weten te bereiken.
Ik heb gezocht en gezocht maar kan niet vinden wie er bij dit
voorval betrokken waren op één na, ene George Willem Hanss.
Enkelen lieten het leven bij deze gebeurtenis op 3 februari 1942 in de haven bij
Morokrembangan, zie oorlogsgravenstichting.nl
In wat aantekeningen staat een naam die lijkt op Daal of Daals die het in ieder geval overleefd
zou hebben.
Heeft iemand enig idee waar ik mogelijk meer namen zou kunnen vinden?
Hartelijke groet.
Arthur Frijlink

Alle reacties s.v.p. inzenden naar het secretariaat o.v.v. datum, naam onderwerp en
nummer van ons web-magazine.

Hallo Arie en L.S.,
Ik blijf het altijd boeiend vinden om de persoonlijke verhalen van de mensen te
lezen, zoals dat van de KPL telegrafist en dat van de Ziekenpa ( ik kijk uit naar het vervolg).
En ik kan me helemaal vinden in de redenatie van die visser, die Wim Degen tegenkwam.
Met vr. groet
André Hoogerwerf

Beste Arie,
Ik heb het boek Het vergeten volk afgelopen weekend bij Gerard Thijssen besteld
en had het het afgelopen dinsdag binnen.
Wat een verrassend boek welke naar de juiste waarheid is geschreven. Zelfs de geplande
aanval op een Fregat - lees de “Hr. Ms. Snellius" - staat in zijn verhaal beschreven. En ook hoe
hij de genocide, die nu nog in voormalig NNG al jarenlang plaats vindt, brengt dit boek in zeer
duidelijke taal aan het licht.
Ik heb er geen woorden voor kunnen vinden hoe zijn verhaal mij aangreep en heb het inmiddels
in een adem gelezen. Het was een verademing hoe hij de waarheid beschrijft en de genocide
op het liefste volk op deze aarde doorgaat. Een land kan zich geen betere onderdanen wensen
als de door ons zeer gerespecteerde Papua bevolking.

Mijn waardering voor Gerard Thijssen is groot. Als er nog oud collega's zijn die ook met de
Papua bevolking begaan zijn dan lijkt het boek "WEST-PAPUA het vergeten volk" mij een min
of meer noodzakelijke aanschaf.
(Nader van de redactie: voor meer info of bestellen zie Ten Anker van 19-02-2021)
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Met dank en vriendelijke groet.
Martin Anker
Zet hem op ouwe reus, tot de volgende uitgave.

Martin Haan
Beste lezers van dit gastenboek, ik heb kort geleden een Art Print van De
Friesland-Klasse Onderzeebootjagers aangeschaft, van Maarten Platje.
Dankzij Regio-Nieuws van Arie. Schitterend en goed gedetailleerd geschilderd en
kwaliteitsdruk. 'n Topstuk. Aanrader.
Groet en blijf gezond, Martin Haan, o.a. a/b Hr. Ms. Friesland, D812 - 1971-1972.

Goede middag,
Onderwerp: “ongeval Hr.Ms. Zeven Provinciën”
Tijdens deze “Rampreis” diende ik als KPLELMNT op Hr.Ms. De Zeven Provinciën.
Het artikel heeft erg veel indruk op mij gemaakt en weer enkele herinneringen naar boven
gehaald.
Het was inderdaad zéér slecht weer, we zaten meer onder- dan bovenwater.
Eén kwartiermeester heeft een pen welke op de railing stond, door zijn lies gekregen en is
daardoor invalide geworden.
In toren-1 zat een geschutskonstabel, welke alles heeft zien gebeuren.
Gelukkig zijn de twee over boord geslagen collega’s snel opgepikt.
We zijn direct naar Palermo opgestoomd en daar de overleden personen aan wal gebracht.
Er ging daar al een gerucht rond dat er muiterij op de Zeven Provinciën was. De kade stond dan
ook zwart van de mensen.
Na zoveel jaren kan ik mij er verder niet zo veel meer van herinneren, maar de rillingen lopen
mij nog over de rug vandaar deze reactie..
m.vr.gr. Cor Visser

Aan de redactie;
Ik heb het telefoontje van jou
als zeer plezierig ervaren.
Het is altijd leuk om weer
eens wat oude herinneringen
en verhalen op te halen.
Hierbij twee foto’s. Onze
baksmeester was dus
inderdaad een KPLGSKNST.
Het baksnummer is mij totaal
onbekend.
Ik ben die lange slungel
rechts voor
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Deze foto is van de ELMNT opleiding te Amsterdam. Ik zit op de bank LS13 (3 e rechts voor).
Het zal leuk zijn als er iemand reageert op deze foto’s.
Nogmaals bedankt voor de aandacht en ga zo door met jouw fantastisch werk.
Groeten Cor Visser
Alle reacties s.v.p. op mail naar arcon46@kpnmail.nl o.v.v. nummer van deze magazine en
artikel naam.

Voor de (klein)kinderen.

Museumschip Mercuur heeft twee nieuwe, jonge
bemanningsleden, die voorlopig onze jeugdpagina
beheren.
Ze heten Marinus en Marina en in een volgend stadium
gaan ze nog meer activiteiten ontwikkelen aan boord.
Ga naar de link hieronder en u zult zien dat er voor de
(klein)kinderen van alles te doen is.
Zo blijft de Mercuur toch actief, ook al mag ze niet open
als museum vanwege de corona.

https://www.museumschip-mercuur.nl/kids/
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Soms komen de redacties via een gastenboek binnen zoals de onderstaande…
https://www.debakstefel.mygb.nl

DE VERRICHTINGEN DER KONINKLIJKE MARINE IN NIEUW-GUINEA IN 1954.
Commandant der zeemacht in Nieuw-Guinea:
Kapitein ter zee G. B. Fortuyn.
Hr. Ms. Piet Hein en Luymes arriveerden achtereenvolgens in September en October in de
wateren van Nieuw-Guinea, ter aflossing van respectievelijk Hr. Ms. Van Kinsbergen en
Snellius.
Catalina’s van de marineluchtvaartdienst vlogen naar Nederland v.v. voor groot onderhoud.
In verband met de overname van de taak der Koninklijke Landmacht werd de personele sterkte
van de afdeling mariniers opgevoerd.
Verrichtingen.
De aanwezige oorlogsschepen voerden verschillende patrouille- opdrachten uit. Uit reacties van
de bevolking blijkt, hoezeer bezoeken van Hr. Ms schepen, zowel door Europeanen als
autochthonen, worden gewaardeerd. Het geeft een gevoel van veiligheid en van beschermd te
zijn. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, wordt medische hulp verleend.
Hr. Ms. Van Kinsbergen verleende gastvrijheid aan de staatssecretaris van marine gedurende
een gedeelte van diens oriëntatiereis door Nieuw-Guinea.
Tevens werd deze oorlogsbodem ingezet bij het verplaatsen van afdelingen der mariniers en de
afvoer van militairen der Koninklijke landmacht.
Door Hr. Ms. Ternate werd deelgenomen aan de opsporing van het motorschip „Nieuw-Guinea”,
hetwelk averij aan de schroef had opgelopen in het zeegebied tussen de eilanden Kofiau en
Salawati.
Eveneens werd door Hr. Ms. Ternate, geassisteerd door Catalina’s van de
marineluchtvaardienst, een opsporingsactie ondernomen tegen een prauw met Indonesische
infiltranten, die in Maart landden in de Kajoe Merah Baai om aldaar propaganda te voeren en
inlichtingen in te winnen. Daarna keerden de infiltranten wederom naar Indonesisch gebied
terug.
Hr. Ms. Piet Hein verleende gedurende de reis van Nederland naar Nieuw-Guinea gastvrijheid
aan dr. Brongersma, die in Nieuw- Guinea onderzoekingen verrichtte ten behoeve van het
rijksmuseum van natuurlijke historie te Leiden.
Einde December verleende Hr. Ms. Piet Hein gastvrijheid aan de gouverneur van NieuwGuinea, die in gezelschap van zijn adjudant, de gouvernementssecretaris, de resident van
Sorong en de controleur van Radja Ampat, gedurende enkele dagen een tournee maakte door
de Radja Ampat en Zuid Westelijk Nieuw- Guinea.
Enige malen was er gelegenheid gezamenlijk oefeningen te houden, waaraan ook door
Catalina’s werd deelgenomen.
De opnemingsvaartuigen, tezamen met de dregboten, verrichtten opnemings- en
dregwerkzaamheden in Straat Sele, de Soride Lagune (Biak) en de zuidelijke ingang van Straat
Sele.
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Vermeldenswaard is bovendien nog, dat Hr. Ms. Snellius gedurende de reis naar Australië, om
aldaar te dokken, in een hevige cycloon belandde. Het behoud van het schip was ongetwijfeld
mede te danken aan de uitstekende wijze waarop de commandant het schip tijdens de storm
hanteerde.
De landingsvaartuigen werden, behalve voor het vervoer van marinelading, (voornamelijk op
het traject Hollandia—Biak), enige malen benut voor speciaal goederenvervoer van
Gouvernements- en andere instanties.
De marineluchtvaartdienst voerde transport-, verkennings- en oefenvluchten uit, zomede een
aantal vluchten voor opsporingsacties.
Ten behoeve van het gouvernement werd wekelijks de Wissel- meren-lijn gevlogen (Biak—
Wisselmeren—Manawi (Seroei)—Biak) en maandelijks de Vogelkop-lijn (Biak—Manokwari—
Sorong—Ajamaroe —Manokwari—Biak).
Incidenteel werden vluchten gemaakt ten behoeve van derden, zoals het vervoer van ernstige
zieken van afgelegen plaatsen naar Hollandia (ziekenhuis te Ifar).
Als communicatie tussen de verschillende detachementen der mariniers werd de
„detachementenlijn” ingesteld.
Voor enkele inspectie-reizen kon aan de gouverneur van Nieuw- Guinea een vliegtuig ter
beschikking worden gesteld.
Eveneens werd luchttransport verleend aan de staatssecretaris van marine tijdens diens
oriëntatiereis door Nieuw-Guinea.
Verkenningsvluchten werden onder andere gemaakt naar de Balleimvallei, de Kebar-vlakte en
het Angi-Gigi meer. Op beide laatstgenoemde plaatsen werd een geslaagde proeflanding uitgevoerd. Zoals reeds eerder gemeld, namen Catalina’s deel aan de opsporing van een prauw met
Indonesische infiltranten, welke waren geland in de Kajoe Merah Baai.
Eveneens werden luchtverkenningen uitgevoerd boven het zeegebied tussen de eilanden
Kofiau en Salawati, toen in Maart van dit jaar het m.s. „Nieuw-Guinea” in deze omgeving
drijvende was met een defect aan de schroef.
Ook hadden de Catalina’s een groot aandeel bij de bevoorrading en verplaatsing van afdelingen
mariniers, die deelnamen aan de opsporing en liquidatie van een aantal Indonesiërs, dat aan
het einde van het jaar infiltreerde in de Etnabaai.
De mariniers oefenden op het eiland Biak, zomede op het nabij Biak gelegen eiland Woendi,
alwaar zich voor opleidingsdoeleinden een oefenkamp bevindt.
Zowel Biak als Woendi bieden ideale oefengelegenheid aan mariniers.
Een aanvang werd gemaakt met de overname van de taak der Koninklijke Landmacht.
In October infiltreerde een groep van 42 Indonesische militairen in de Etnabaai. Eenheden van
de mariniers versterkt door leden van de algemene politie en een landingsdetachement van Hr.
Ms. Piet Hein werden door Catalina’s van de marineluchtvaartdienst en door voornoemde
oorlogsbodem aan de wal gebracht en de achtervolging werd ingezet. Werd aanvankelijk grote
hinder ondervonden van het dichte oerwoud en de vaak moeilijk begaanbare papoea-paden,
toch slaagde men er in om reeds na enkele dagen een zestal krijgsgevangenen te maken.
Doorlopend werden de infiltranten door onze troepen achtervolgd; successievelijk werden zij
gevangen genomen. Bij een vuurgevecht sneuvelden 4 Indonesiërs, terwijl een vijftal door de
autochthone bevolking werd gedood.
Einde December waren alle infiltranten, uitgezonderd de leider met 2 man, ofwel gevangen
genomen ofwel gedood, zodat de actie voor de Koninklijke marine als geëindigd beschouwd
kon worden. De opsporing der 3 overgeblevenen werd aan de algemene politie opgedragen.
Aan onze zijde werden geen verliezen geleden.
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Te Biak werd gedurende het verslagjaar voortgegaan met het opruimen van ondiepten in de
Sorido Lagune. In September werd reeds een gereduceerde diepte van 11 meter bereikt. Het
streven is echter de minste diepte op 12 meter te brengen. Begin November werd de haven
officieel geopend voor koopvaardijschepen met het binnenvaren van het m.s. „Talisse”, zodat
thans ook de grotere schepen hun voor Biak bestemde lading ter plaatse kunnen lossen.
Voor wat betreft het starten en landen van burgervliegtuigen is de Koninklijke marine niet langer
de gastheer der K.L.M., aangezien deze maatschappij de beschikking kreeg over het Mokmer
vliegveld. De leverantie van vliegbenzine werd door de Koninklijke marine overgedragen aan de
B.P.M., die hiertoe beschikt over een installatie, waarmede een einde is gekomen aan het
tijdrovende tanken der vliegtuigen met mankracht. Bij lezing van dit verslag, diene men zich te
realiseren dat Nieuw-Guinea zich nog in de eerste fase van ontwikkeling bevindt, waarbij de
Koninklijke marine er naar streeft om, waar nodig, tot de opbouw bij te dragen.

Diversen.
De commandant zeemacht is qualitate qua buitengewoon lid van de raad van diensthoofden en
heeft als zodanig zitting in het hoogste college van het algemeen bestuur in dit rijksdeel.
Reparatie en onderhoud van schepen geschiedde voornamelijk met eigen middelen, voor het
overige met behulp van de Gouvernementswerf te Hollandia. In Nieuw-Guinea konden echter
nog geen schepen worden gedokt.
Te Manokwari hebben de werkzaamheden aan de bouw van een scheepswerf met dwarshelling
voortgang.
Er is van gouvernementszijde een plan in uitvoering om een aantal vliegvelden aan te leggen.
Hierdoor zal het luchttransport, dat thans voor een groot deel door de Koninklijke marine wordt
verzorgd, op den duur door het gouvernement c.q. particuliere maatschappijen worden
overgenomen
Bron: Jaarboek Koninklijke Marine 1954
Officier – Portier
Witte Zee sleept stuurloze Algorab naar huis.
Nieuwe scheepstypen uit nood geboren…
Onderzeeboot bedolven in gedempte Poortershaven.
Wij varen weer
En veel meer….
Wijziging voorbehouden
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