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Afgaand water
De schrijver van dit artikel is Wimpellezer vanaf het allereerste
uur en zoals hij het zelf ziet, is het publiceren van zijn verhaal de
bekroning van ruim 55 jaar lid zijn van de "familie”. De komende
bladzijden zijn de heer W. Vahrmeijer uit Purmerend meer dan
van harte gegund. Niet alleen vanwege zijn trouw, maar ook
vanwege zijn verhaal.
Red. DBW

DOOR
W. VAHRMEIJER
Het regelmatig fluiten van de wind door het want van
de bark "Johanna” getuigde van een rustige vaart van
het schip dat zich op 500 mijl ten noordoosten van
Kaap Hoorn bevond, op weg naar Delfzijl met een
lading chilisalpeter. De jongste matroos, die langs bootsman Kees de Boer liep, zei in het
voorbijgaan dat de log de laatste 24 uur bijna 200 mijl gedraaid had. De boots knikte
tevreden.
Het was in de nadagen van de zeilvaart. Een bleek zonnetje verscheen en voor de komende
weken zag het er goed uit. De "Hoorn” was gerond en het was nu aftellen voor De Boer, want hij
was aan zijn laatste reis bezig. Lang had hij geaarzeld, maar de laatste uitreis had de doorslag
gegeven. Het westwaarts ronden van de Kaap had zes etmalen gekost. Constant stand-by,
laveren, het reven van de kletsnatte zeilen; hij begon zijn leeftijd te voelen. Ruim 60 was hij en
zijn gedachten gingen steeds vaker terug naar vroeger, de lange reizen naar Australië en het
Verre Oosten, voortgedreven door de westenwinden via Kaap de Goede Hoop en Kaap
Leeuwin.
Van zeil naar stoom
Die reizen loonden niet meer. Het stoomschip was in opkomst. Hij had ze al vaak gezien, die
zwarte rookpluimen aan de horizon en had dan wel eens gedacht dat één of andere brik brand
in de lading had. Hij mocht ze niet
en stilletjes kon hij triomferen als
zijn schip met volle zeilen zo’n
kolentramp, met een snelheid van
nauwelijks 8 mijl, voorbijging. Dan
weer verwenste hij ze, bij windstilte,
als ze dagen lagen te drijven in de
Pacific en zo’n roetmop, niet snel,
maar zeer gestaag, voortstoomde.
Dan dacht hij aan Fred, zijn zoon,
die stoker was op zo’n schip. Als ze
wel eens samen thuis waren,
trachtte hij zijn vader over te halen
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te monsteren op een stoomschip; het was toch minder zwaar en meer geregeld. Hij zou op
kantoor wel eens informeren of er nog plaats was voor een goede matroos. Dan keek Kees zijn
zoon eens aan en verbeeldde zich dat Fred wel erg bleek zag en naar olie, stof en kolen rook.
Hij zag zelfs zwarte kringen om zijn ogen en dan koos hij weer voor de schoonheid van het
want, het bruisende water en de frisse wind om zijn kop.
Kanaalkoorts
Vele jaren later ploegde het
Libertyschip "Ootmarsum”, van Cebu
op weg naar Antwerpen, door het
Kanaal met een lading
kopraschilfers. Het weer was goed.
Nadat de derde zijn wacht had
overgenomen en hij zich had
opgefrist, zat tweede machinist Fred
de Boer aan dek. Hij vond dat uurtje
voor het avondeten één van de
fijnste momenten van de dag. Zo op
een beschut plekje op het
sloependek - en liefst alleen - kon hij
zijn gedachten de vrije loop laten. Vooral nu. Behalve dat hij al iets van "Kanaalkoorts” begon te
voelen - waar iedere zeeman die thuisvaart last van heeft - zat Fred meer in spanning dan
anders. Van de rederij had hij gehoord dat, als het meezat, ze tegelijk met de "Loppersum”, van
dezelfde maatschappij, in Antwerpen zouden liggen. Fred verheugde zich daar erg op, want dan
zou hij zijn zoon Gerard ontmoeten, die als messroombediende op de "Loppersum” had
gemonsterd. Hoe zou die ontmoeting zijn, zouden ze het wel aankunnen? Het was zeven jaar
geleden dat zijn toen tienjarige zoon hem uitzwaaide op de sluizen van IJmuiden. De kleine
Gerard mocht met zijn vader meevaren van Amsterdam tot de sluizen, waar hij weer van boord
moest. "Tot over vier maanden, Pa!” had de jongen nog geroepen, trots als hij was op zijn
vader, en "Goede wacht!” Fred had het ventje langzaam zien vervagen toen het schip haar kop
in de golven van de Noordzee stak
voor de oversteek naar Huil, waar
kolen geladen moesten worden voor
Buenos Aires.
Oorlog
Het duurde heel wat langer dan vier
maanden! Ook Nederland viel ten
prooi aan het oorlogsgeweld, dat
voor menige zeeman zulke tragische
gevolgen zou hebben. Het had Fred
echter meegezeten; het schip
waarop hij bijna vier jaar had
gevaren was een "Lucky ship”
geweest. Enkele luchtaanvallen
waren zonder gevolgen gebleven.
Toen hij eind 1944 op de "Ferdinand
Bol” geplaatst werd, was de strijd op
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de Atlantic al bijna gestreden en in 1945 kon hij dankbaar zijn vrouw weer in
zijn armen sluiten. Later kwamen langzaam de verhalen los; wat ze beiden
hadden doorgemaakt, hun hoop en vaker nog hun wanhoop. Over hun zoon
Gerard, die vlak na de oorlog beslist naar zee wilde en nu ver van huis was.
Het betekende voor Fred een grote teleurstelling dat zijn zoon er niet was,
maar hij had het eigenlijk al jaren geleden voelen aankomen; er stak een
zeeman in de jongen. Op de lagere school al kon hij als enige van de klas de schepen noemen
van de KNSM, van de "Nederland” en van Vinke; ook wist hij alles over havens en de lading die
er vandaan kwam.
En nu zouden ze dan eindelijk, twee jaar na de oorlog, in Antwerpen tegenover elkaar staan.
Een ferme handdruk? Een stevige omarming? Het was allemaal zo onwennig.
Terugblik
Het is midden jaren ’90 als Gerard
de Boer, na een dag schepen
fotograferen aan de Waterweg, op
weg is naar huis. In de trein laat hij
zijn gedachten de vrije loop. Ja, hij
heeft niet zo lang gevaren als zijn
vader en grootvader, die er bij het
beëindigen van hun
zeemansloopbaan bijna een half
mensenleven op hadden zitten.
Gerard slechts een jaar of zes, maar
hij is er toch wel trots op dat hij bij
dezelfde rederij in dienst was, en
van die jaren heeft hij intens
genoten. Terwijl de trein voortraast, ziet hij zichzelf weer vlak na de oorlog aan boord stappen
van de oude kolenstoker "Loppersum’'. Het was allemaal zo anders dan op school, zo anders
ook dan thuis. Opeens stond hij midden in het leven en ’s avonds in de hut, die hij met de
koksmaat deelde, spraken ze erover. Zou het lukken? En vooral, zouden ze niet zeeziek
worden?
Postbootje
Het lukte. Zijn voorvaderen konden trots op hem zijn, maar hij was wel twee weken zeeziek. Hij
doorstond de bekende tests van bemanningsleden, zoals die van het postbootje bij Gibraltar of
het halen van de sleutel van de antislingertank. Thuis vertelde hij na de eerste reis enthousiast
over het leven aan boord, van het aswippen op een kolenstoker, van het aan de goede kant van
de wind lopen, de lijzijde, de eerste haven, het eerste oorlam, maar vooral over de zee, die altijd
fascineerde, zowel bij mooi weer als bij storm.
En dan zijn tweede reis, toen hij in Antwerpen eindelijk na zeven jaar zijn vader terugzag. Een
wonderlijke mengeling van vreugde en emoties. Ze hadden elkaar veel meer te vertellen dan
mogelijk was op die ene avond voordat ze weer de reis opgingen. Het gaf stof tot nadenken en
hij schreef erover naar huis. Het liet hem niet gauw los.
In gedachten spit hij het verleden verder uit. Na de "Loppersum” volgde een fijne tijd van 3 1/2
jaar op de “Zijpenberg”. De vele collega’s in al die jaren trekken aan hem voorbij en ook een
enkele passagier. Een flauwe glimlach speelt om zijn lippen als hij denkt aan dat echtpaar dat
eens meevoer naar Baltimore en de eerste dag op zee al aan de kok vroeg "of ze eens in de
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keuken mochten kijken”, gevolgd door "wat eten we vandaag, kok?” Waarop de man - zoals
gebruikelijk - antwoordde "dat er van eten wel niets terecht zou komen, omdat er geen keuken
aan boord was". Maar ’s avonds toen ze elkaar aan dek tegenkwamen, wisselden ze een blik
van verstandhouding en merkte de kok op: "Ik heb gehoord dat u alles hebt opgegeten, het viel
best mee hè? Kom morgen maar eens in de kombuis kijken.”
Hij herinnert zich dat iedereen het over eens was, dat als er dames aan boord waren, zij steeds
aantrekkelijker werden naarmate de reis vorderde. En hij denkt aan de avonden waarop je met
de collega’s die vrij van wacht waren, bij prachtig weer tot laat aan dek zat. Dan kwamen de
vragen en verhalen los: "Op welke schepen en met wie ze gevaren hadden”. En over de
schepen zelf, die stuk voor stuk een aparte "ziel” hadden. Over de havens waar je aan wal
kwam te liggen, of waar je op de rede ten anker ging. Havens waar je lang of kort lag. Daar was
bijvoorbeeld Savona aan de Italiaanse Rivièra, waar je als je geluk had, soms wel een week lag
te wachten tot je aan de beurt was om een lading kolen te lossen. Als je dan gunstig gemeerd
was, lag je bijna met de kont van het schip in de Sanci Bar... Was dat even makkelijk! Of over
havens in de tropen of in de Perzische Golf, waar het aan boord van de schepen uit die tijd, bij
gebrek aan frisse lucht (nog geen airco) veel te warm was. Iedereen knikte dan gelaten, tot één
van de jongens Huelva noemde, dan veerden de meesten op van het luikhoofd waarop ze
zaten.
Pyriet laden
In die jaren was
Huelva wel het
summum van
prettig verblijf.
Iedereen zag het
weer voor zich;
eerst met de roeier
naar de wal aan de
overkant, het park
door, dan schuin
rechts het gezellige
stadje in of linksaf,
langs de
spoorbaan, waar
ook van alles te
beleven was. De
vreugde als bekend
werd dat ze in die haven moesten laden, was even groot als het chagrijn bij het weer geladen
naar zee gaan.
In die tijd was er een tiental Nederlandse schepen van oude rederijen als Vinke, Halcyon Lijn,
Van Ommeren en de Wijklijn, dat deze haven geregeld aanliep. Er werd pyriet voor Rotterdam
geladen op een nogal omslachtige manier, die wel drie tot zes dagen in beslag kon nemen.
Waar de bemanning vanzelfsprekend niets op tegen had. En als je dan geladen de kleine rivier
afzakte naar zee, gebeurde het wel eens dat je één van de andere schepen leeg tegenkwam en
de jongens daarop pesterig riepen: "Hebben jullie nog peseta’s over?” Wij konden daar slechts
enige verwensingen tegenoverstellen, terwijl hun lach nog naklonk als de schepen van elkaar
wegvoeren.
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Aan dit alles denkt Gerard in de trein op weg
naar huis. Het is bijna 45 jaar geleden, maar
het vervaagt nooit. Na zeven jaar had hij,
door omstandigheden gedwongen, werk aan
de wal gevonden, wat ook prettig was, maar
de beroepstrots die je had als je door het
gangboord van je schip liep, was nooit meer
teruggekomen.
Later heeft hij met zijn vrouw nog enige
kustreizen gemaakt, als passagier op
vrachtschepen van de KNSM en genoot hij
van het laden en lossen, het stuwen van het
stukgoed in de havens van Hamburg of
Antwerpen.
Met de komst van de container zag je het
echter minder worden. Er ontstond een ander
schip: een platte bak met achterop een hoog
dekhuis en geen gangboorden op de dekken
waarop je lekker je benen kon strekken, of
waar je met een maat al pratende van voornaar achterschip liep.
Hij schrikt op als er in de trein wordt omgeroepen dat hij zijn einddoel nadert. Terwijl hij zijn tas
uit het net haalt, vergelijkt hij dit moment onwillekeurig met het vertrek of de aankomst van het
schip en hij hoort weer de roep van de bootsman "Vóóóórrr en achterrrr”, zoals alleen een
bootsman dat roepen kon, net zoals alleen hij om 10 en 3 uur kon roepen: "Pikhéééét’. En als
de boots er eens niet was en de leerling-stuurman "omriep”, klonk het altijd als iets obsceens.
Gerard de Boer kwam thuis, ging met de lift naar boven, liep over de gaanderij van het
flatgebouw naar zijn woning. Vlakbij de deur blijft hij staan en waant zich nog even in het
gangboord. Zijn vrouw die zijn stap heeft herkend, kijkt door het raam, ziet hem en "weet het”.
Ze laat hem even, voordat ze de deur opendoet…
Waar functie en werkelijkheid elkaar soms mochten raken, ben ik dank verschuldigd aan vele collega’s,
o.a. de koks Oliemans en Van Duyvenbode, Adriaan Paul, Joop Kramer e.v.a., dan wel aan hun
nabestaanden.

Bron: De Blauwe Wimpel okt 2001
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Het idee, dat men in een woestijn
het wrak van een schip zou
aantreffen, lijkt voor een zeeman
even absurd alsof men midden in
de oceaan een kameel zou
verkennen, aldus schrijft Charles
R. Getts in het Amerikaanse
maritieme tijdschrift „The Lookout”.

In 1929 echter vertelde een oude Cocopah- indiaan, Calabasa genaamd, aan een groepje
landmeters, werkzaam ten zuiden van de stad Yuma, in de uiterste zuidwesthoek van de staat
Arizona, een verhaal over de restanten van een schip, dat hij gevonden had in het zand van de
verlaten woestijn Sonora, even over de grens van Mexico. Oudere inwoners en historici wisten,
dat vele jaren her deze woestijn was ontstaan uit het geleidelijk droogvallen van het uitgestrekte
deltagebied der Coloradorivier. Toen het nieuws over de mededeling van de Indiaan zich
verspreidde, herleefden oude legenden omtrent verdwenen Spaanse galjoenen. Eén hiervan
berustte op het feit, dat in 1545 een paar Spaanse schepen van de westkust van Mexico in de
Golf van Californië noordwaarts waren gezeild om voedsel en voorraden te brengen naar het
leger van Coronado, op verovering uit in de zeven steden van Cibola, welke verondersteld
werden in de uitgestrekte noordwestelijke woestijnen te liggen.
Vandaar moesten zij een uitweg trachten te vinden naar de Pacific Ocean.
Een andere legende stamde uit nóg vroeger tijd: een Spaans schip, met een grote schat aan
parels aan boord, zou verloren gegaan zijn toen de wateren van deze Golf een groot gebied
overstroomden, een gebied nu nog bekend onder de naam „laguna Salada”.
Met deze legenden als oorsprong ontstond, na het bekend worden van het verhaal van de
Indiaan, opwinding in dit gebied, en kort daarop trok een groepje mannen bij San Luis, ten
zuiden van de stad Yuma, de grens over om het wrak op te sporen. Door zand en slib baanden
ze zich een weg door de woeste verlaten streek en kwamen tenslotte bij een kleine Mexicaanse
boerderij, toebehorend aan een zekere Baulio Chavez. Deze bood aan hen de weg te wijzen
naar de overblijfselen van „la barca”, het schip.
Ze vonden inderdaad enkele roestige, uit het zand opstekende spanten, waar omheen zich een
uitholling van het terrein bevond, gemaakt door zwervende Mexicanen, die de aarde rond het
wrak hadden weggegraven teneinde de ijzeren platen van de huid te kunnen afslopen. Hun
vrouwen gebruikten stukjes van die platen om hun „tortillas” — een soort platte koeken — op te
bereiden. Wat overgebleven was, waren de gebogen boveneinden van nog op een rij staande
spanten; ze deden denken aan het geraamte van een voorhistorisch monster. En dit was alles
wat nog herinnerde aan de ijzeren hekwielstomer „Explorer”. Oorspronkelijk een 50-voet lange
stoomboot, gebouwd in het jaar 1857 te Philadelphia, in opdracht van het Ministerie van Marine
van Noord-Amerika.
Het schip was bestemd voor onderzoekingen naar de bevaarbaarheid van de Colorado-rivier en
werd, na een proeftocht op de Delaware, in secties overzee vervoerd naar de landengte van
Panama, vervolgens over de Pacific naar San Fransisco, en vandaar langs landwegen naar de
Colorado-rivier. De buitenhuid was van plaatijzer en in de midden sectie bevond zich een 3-tons
stoomketel. De levensduur van de „Explorer” was, voor zover het vaartuig tot de marine
behoorde, waarschijnlijk wel de kortste in de geschiedenis dier tak van zeevaart!
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Het maakte namelijk één reis van 3 a 4 maanden op de Colorado-rivier, waarbij de Cocopah
Indianen het langs de oevers volgden, zich verkneukelend als het aan de grond liep op een der
vele zandbanken. Na terugkomst in Yuma werd de „Explorer" verkocht aan enkele
varensgasten van de rivier die het schip gebruikten om lading te vervoeren naar de uitmonding,
waar de vracht werd overgescheept in de diep- water stomers dier dagen die toen al de Golf
van Californië bevoeren.
Na zo ongeveer een half dozijn tochten te hebben gemaakt, raakte het op een nacht op drift, en
dreef onbemand de rivier af om in een der takken van het enorme deltagebied te verdwijnen.
Langzaam droogde het land in die omgeving op en veranderde in een dorre, woeste
verlatenheid. Negenenzestig jaar later vond de oude Calabasa het wrak.
Oudere inwoners in deze omgeving verdiepen zich nog wel eens in de vraag, waar het Spaanse
galjoen kan liggen dat, met onder haar lading een zeldzame collectie zwarte parels, ergens in
dit gebied, waaruit later de woestijn werd gevormd, verloren is gegaan. Heel wat amateur
ontdekkingsreizigers die er met een kampeerwagen of jeep op uit trekken, en van het verhaal
gehoord hebben, hopen dat eenmaal hun houweel op een of ander roestig stuk ijzer zal slaan,
waarin misschien de sleutel ligt omtrent de plaats waar de schatkisten met de kostbare parels
uit het galjoen verborgen liggen .. .

Per vliegtuig kan men tegenwoordig ’s nachts uit Djakarta vertrekken, na aldaar nog te hebben
gesoupeerd, om twee dagen later reeds bij de familie in Nederland te middagmalen. Bovendien
blijft men gedurende de reis door middel van radio in verbinding met de gehele wereld. Wie zich
dit realiseert, moet het verhaal van de zeilreis, waarbij honderd dagen lang de zee bevaren
werd, zonder enige gemeenschap met de mensheid, wel als een vertelling uit de oude doos in
de oren klinken.
Vóór 1900 was het hij de Koninklijke Marine gebruikelijk, dat één — meestal twee — van de
volgetuigde driemastschepen met hulpstoom- vermogen, type Van Speyk, Friso enz., in het
najaar de haven van Nieuwediep verlieten, met bestemming Nederlands-Indië, om ongeveer
een jaar later in Patria terug te keren.
Deze reizen dienden voor oefening van officieren en manschappen en tevens ter aflossing van
degenen, die (zonder gezin) drie jaar in Indië hadden gediend. Om zoveel mogelijk van
gunstige wind en stroom te profiteren leidde de heenreis via Zuid-Amerika (Bahia, Rio de
Janeiro of Buenos Aires werden aangelopen). Op de terugreis werd om dezelfde redenen de
route rondom Kaap de Goede Hoop genomen. Deze zeilreizen, afgewisseld door slechts enige
stoomdagen, zonder enige verbinding met de buitenwereld, kweekten saamhorigheidsgevoel,
kameraadschap en verantwoordelijkheidsbesef. Bij de adelborsten der 1ste klasse, die de reis
heen en terug meemaakten, werd een goede grondslag gelegd voor hun verdere zeemansloopbaan, terwijl door hun gemeenschappelijk verblijf in de vóórlongroom een geest van
saamhorigheid werd aangekweekt.
Hr. Ms. „Koningin Emma” was het laatste volgetuigd driemastschip, dat de zeilreis om de Kaap
volbracht. In afwijking van vorige reizen was het niet toegestaan de haven van Kaapstad aan te
lopen, zodat als eerste aanloophaven St. Helena werd gekozen. De oorlogsbodem verliet 15
Februari 1900 de rede van Sabang met een totale bemanning van 314 koppen. De kolenruimen
konden slechts ca. 250 ton brandstof bergen, zodat een 250 ton kolen als deklast moest
worden meegenomen.
Hr. Ms. fregat „Van Speyk”, een zusterschip van de „Koningin Emma”, ter zeilvaart
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Behalve voor de stoomdagen bij
windstilte moest de brandstof
dienen voor de kombuis, voor het
destilleren van zoet water voor
drink
water, voor waswater voor
persoonlijk gebruik en voor het
wassen van de kleren. Ook bij
uitermate zuinig gebruik moest
voor 314 man een grote
hoeveelheid water worden
meegenomen of gedestilleerd. Na
drie dagen stomen werd 18
Februari gunstige wind
aangetroffen; de telescopische
schoorstenen werden
neergedraaid en de zeilen
gehesen.
De weerberichten konden in die tijd nog niet worden beluisterd, zodat er volstaan moest worden
met het op grond van vroegere ervaring kiezen van de beste route, opdat de gunstige wind kon
worden verkregen. De natuur toonde zich wel wat grillig, zodat er in het algemeen slechts een
vaart van 4V2 zeemijl kon worden behouden.
Storm kwam er in gebieden, waar stormen weinig voorkwamen. De zeilen moesten dan worden
gereefd. Windstilte werd aangetroffen, waar men (lacht goede wind te hebben, zodat de
machines dan te hulp moesten worden geroepen, om dan weer bij een briesje wind de reis
zeilende voort te zetten. De vele regendagen, welke voor vacantiegangers al niet zo prettig zijn,
zijn aan boord van een zeilend fregat hoogst onaangenaam, vooral door de weinige
gelegenheid, die er aan boord was om de kleren te drogen. Er werd dan wel wat gemopperd,
maar als daarna het zonnetje scheen, was men weer in goede stemming.
Een paar keer werd er, terwijl er een stevige bries stond, door de jongeren kennis gemaakt met
een flinke bui onder lij. wat de zeilen met groot lawaai deed heen en weer slaan. Diep respect
kreeg ik, die behoorde tot degenen, die hun eerste zeedoop ondergingen, voor allen, die op
zo’n kranige wijze hun werk deden. Het van ouds befaamde zeemansbloed van het
Nederlandse volk bleek nog in hun aderen te stromen.
Het was toen nog de tijd, dat er aan de bemanning dagelijks een oorlam werd verstrekt,
hetgeen door een bepaald sein op de scheepsbel werd bekendgemaakt. Welnu, gedurende
deze reis werd er menig extra oorlam uitgedeeld.
Behalve het werk in het tuig was er weinig afleiding aan boord. Een enkel zeil aan de horizon
gaf blijk, dat er nog andere schepen op de Oceaan voeren.
Na het Kaapse Rif te zijn gepasseerd, kwam het schip bezuiden de Kaap in de moesson. Door
het fraaie weer keerde de optimistische stemming terug en toen was — zoals later zou blijken
— het onaangename deel van de zeereis achter de rug.
Als gevolg van het eentonige eten van voedsel uit blik kwamen er onder de bemanning helaas
enige gevallen van scheurbuik voor. Een van onze makkers, een matroos der eerste klasse,
heeft het vaderland niet meer teruggezien .. . Op 12 April liet Hr. Ms. „Koningin Emma” ter rede
van St. Helena het anker vallen. De post uit Nederland kwam aan boord, gelukkig voor de
meesten met goede berichten. Wij hoopten tevens op verandering van het menu, dat behalve
uit conserven bestaan had uit de onvolprezen snert en boontjes (capucijners met spek). Een
verse boterham zou ons zeer welkom zijn, daar de harde scheepsbeschuit op den duur geen
lekkernij is. Vers vlees was evenmin te versmaden, daar ons laatste varken, dat de naam
„Hannes” droeg, reeds weken geleden moest worden geslacht.
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Bij aankomst op St. Helena bleek, dat de Boerenoorlog in de twee maanden, dat wij aan boord
geen berichten hadden ontvangen, een andere wending had genomen dan wij bij het verlaten
van Sabang hadden verwacht. Juist op de dag na onze aankomst werden de krijgsgevangen
Zuid-Afrikaanders, waaronder generaal Cronjé, op het eiland ontscheept. Bekend werd
gemaakt, dat alleen onze commandant als gast van de gouverneur aan wal mocht gaan.
Iedereen had het verlangen zijn benen weer op de vaste wal te zetten. Aan de bemanning werd
dit helaas niet toegestaan, maar aan de officieren werd vergunning verleend zich gezamenlijk
per voertuig naar Longwood te begeven en de grafsteen van Napoleon te gaan bekijken. Het
was ons streng verboden ons op te houden in het enige dorp op het rotsachtige eiland James
Town, omdat men ons beschouwde als stamverwanten van de Afrikaanders. De collega’s, die
op de voorgeschreven dag de wacht hadden, boften niet.
Na verse victualiën te hebben ingenomen, aangevuld met schapenvlees in blik, de
kolenvoorraad te hebben aangevuld en de waterruimen te hebben volgetankt, verliet Hr. Ms.
„Koningin Emma” op 16 April het nu niet bepaald gastvrije eiland voor het afleggen van de
laatste étappe naar Nederland.
Hoewel het weer niet altijd even fraai was, kwamen er op het laatste traject niet veel
onaangename dagen voor, al waren de windstilte en de zware deining op de evenaar minder
prettig. Stomende werd deze windstilte-gordel vrij spoedig gepasseerd.
Enkele dagen voor de aankomst in het Kanaal woei er een gunstige wind; de kolenvoorraad liet
toe ook de machines te gebruiken, zodat de bodem met een zesmijlsvaartje het vaderland
tegemoet ging.
Op 12 Juni werd de haven van Nieuwediep binnengelopen en Hr. Ms. „Koningin Emma” had
haar laatste reis volbracht. Na twintig jaren trouwe dienst op zee was het schip bestemd om te
worden omgebouwd tot stilliggend logementsschip voor de torpedodienst. De op deze Kaapreis
opgedane ervaring had ik niet gaarne gemist!
Commandant, eerste officier en vele van de officieren, welke die reis maakten, zijn niet meer in
leven. Drie van mijn makkers (wij waren met zes adelborsten) uit de vóórlongroom hebben wij
ook moeten missen, maar uit aller naam durf ik neer te schrijven, dat wij als jongeren de oudere
officieren, die onze opleiding tot officier voltooiden, later dankbaar waren. Niet altijd vonden wij
het aangenaam niet voor vol te worden aangezien, als b.v. de eerste officier ons voor een tijdje
naar de boven-bramzaling stuurde en wij later dan hij een schip of land in het zicht kregen,
maar wij begrijpen nu beter de goede bedoeling om ons zeemanschap bij te brengen. Hoe trots
waren wij, wanneer ons een enkele keer werd opgedragen een wending (bij dé wind zeilen of
het schip over de andere boeg bij de wind brengen) te commanderen.
Onze zeemansblik is op deze laatste zeilreis verruimd.
H. A. R.

…………………………………………………………………………………………………………..
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De bekwame Britse publicist A. C. Hardy, B.Sc., gewezen lid van het Royal Corps of Naval
Constructors en schrijver van „Warships at Work”, „Everymans History of the Sea War” enz., is
bereid gevonden een artikel over het slagschip en deszelfs toekomst te schrijven. De tekst van
deze bijzondere bijdrage luidt vertaald als volgt.
Sedert historische tijden is het kapitale oorlogsschip, linie- of slagschip, zoals het gewoonlijk
wordt genoemd, steeds de ruggengraat van elke zeemacht geweest. Het is altijd de eenheid
met de grootste kanons en de zwaarste bepantsering geweest. Algemeen was de opvatting
verbreid, dat het land, dat de meeste slagschepen bezit, de zee beheerst... en in staat is dit
meesterschap te behouden. Er bestaat een denkrichting op marine gebied, die volhoudt, dat het
slagschip, ondanks de ontwikkeling van andere typen oorlogsschepen, altijd een primaire plaats
zal blijven innemen. Het slagschip, merken de voorstanders van deze opvatting op, is in staat
op zee te blijven en in alle soorten weersgesteldheid te vechten. In Noordelijke wateren, onder
omstandigheden, dat de grootste vliegkampschepen nutteloos zijn, omdat hun vliegtuigen niet
kunnen opstijgen of landen, dat zelfs zware kruisers moeten terugkeren, kan het slagschip zich
op de handelsrouten ongestoord blijven bewegen en zodoende vijandelijke aanvalsschepen
afschrikken. Anderen zeggen, dat het slagschip tegenwoordig een „luxe'’ en zeer kostbaar is; zij
vestigen er de aandacht op, dat het bouwen van een linieschip onder moderne omstandigheden
en uitgerust met de nieuwste aanvals- en verdedigingsmiddelen meer dan £ 10 millioen zou
kosten. Zij zeggen, dat iedere keer, dat zulk een schip naar zee gaat, voor een jagerscherm
moet worden gezorgd en om hun redenering te motiveren, wijzen zij op het verlies bij de Britse
Marine van twee waardevolle kapitale kruisers op een kritiek ogenblik in de Tweede
Wereldoorlog bij de kust van Malakka.
De grote slagschepen, zeggen zij, moeten niet alleen door jachtvliegtuigen worden beschermd,
maar zij hebben ook escorte van torpedobootjagers nodig tegen onderzeebootaanvallen en zij
versterken hun argumentatie door vast te stellen, dat het aantal keren, dat deze linieschepen in
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een werkelijke slagorde volgens de oude stijl tegenover een soortgelijke scheepsmacht van
vijandelijke zijde worden gebruikt, practisch tot nihil is gereduceerd. Het is waar, dat er één
belangrijke slagschepenactie in de Eerste Wereldoorlog heeft plaats gehad,. .. dat was de nog
steeds omstreden slag bij Jutland.
In de Tweede Wereldoorlog
waren er slechts halverwege
volbrachte slagschepenacties,
omdat Duitsland niet voldoende
was uitgerust om een volledige
actie te wagen en zijn zware
schepen in de handelsoorlog
gebruikte of hen zodanig
stationeerde, dat zij een te
verwaarlozen betekenis hadden.
Italië was niet bereid zijn
zeemacht te riskeren, in welk
opzicht dan ook, zelfs indien zijn
zeelieden voldoende strijdlust
hadden bezeten om met hun
grote schepen te opereren.
Japan was eveneens besloten
uit de Tweede Wereldoorlog
zegevierend te voorschijn te
komen met een voldoende vloot
van grote schepen ter
bescherming van een Oceaanrijk, dat zich zou uitstrekken van
de Aleoeten in het Noorden tot
de randen van Australië in het
Zuiden, van halverwege de Grote Oceaan in het Oosten tot de grenzen van India in het Westen,
indien zijn gebied dan niet nog groter zou zijn. Japan had inderdaad twee slagschepen van
tevoren ongekende grootte voortgebracht en dacht daarmee ver boven de aanbouw-capaciteit
van elke andere zeemogendheid te zijn uitgekomen. De twee Japanse monsterschepen waren
de „Musashi” en „Yamato”, waarvan het eerste 25 October 1944, tijdens de zeeslag bij Leyte,
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door vliegtuigen van Amerikaanse carriers tot zinken werd gebracht met 18 torpedo's en 16
bommen, terwijl het laatstgenoemde hetzelfde lot op dezelfde wijze onderging in de OostChinese wateren op 7 April 1945, toen de „Yamato” met twee lichte kruisers en negen
torpedobootjagers was uitgevaren om de Amerikaanse schepen bij Okinawa aan te vallen.
Deze monsters hadden een waterverplaatsing van 63.000 ton, vol uitgerust 72.000 ton, een
lengte van 863 voet en een breedte van niet minder dan 127 voet, diepgang 35 voet. Zij waren
bewapend met negen 18-inch, acht 8-inch en zes 6-inch batterijen en een massa
antiluchtgeschut. De bemanning telde 2400 officieren, onderofficieren en manschappen. Dit
was de eerste keer, dat er weer 18-inch geschut op zee kwam, nadat er tegen het eind van de
Eerste Wereldoorlog kanons van dit kaliber waren ontworpen voor de Britse Courageousklasse.
Nadat de kiel voor beide Japanse superschepen resp. in 1938 en 1939 was gelegd, werden
deze in 1941 voltooid ... en de tijd, die nodig is voor het bouwen van het werkelijk moderne
slagschip, is een nadeel te meer, dat zijn critici er aan toeschrijven. De twee Japanse
slagschepen moesten een snelheid behalen van meer dan 27 1/2 kn. bij een vermogen van
158.000 pk. Hier dient te worden opgemerkt, dat het slagschip, zoals de Britse Marine het thans
kent, een compromis vormt van het oorspronkelijke slagschip en de slagkruiser. Het
hoofdzakelijk met grote kanons bewapende schip heeft het gewonnen. Tezelfdertijd brachten
Britse constructeurs de slagkruiser voort; dit was een met zwaar eenheidsgeschut uitgeruste
kruiser met een snelheid van bijna 30 kn. De snelheid van slagschepen was toentertijd niet
meer dan 21 of 22 kn.
Het waren mannen met een vooruitziende blik, zoals wijlen Lord Fisher en Winston Churchill,
toen deze Eerste Lord van de Admiraliteit was, die voor het eerst de mogelijkheden inzagen van
het met grote kanons bewapende schip, dat even snel kon varen als torpedobootjagers uit die
tijd. In de jaren tussen de beide wereldoorlogen namen de slagschepen de
snelheidseigenschappen van slagkruisers over; deze laatste werden daardoor overbodig. Het
slagschip is — hierop dient te worden gelet — tot op zekere hoogte een bron van onkosten
wegens zijn geweldig brandstofverbruik en de zeer grote dokruimte, die het vergt, terwijl het
natuurlijk een groot doelwit vormt voor luchtaanvallen, wanneer het onbeweeglijk in haven of
dok ligt.
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Tot zover Mr. Hardy in zijn beschouwing over slagschepen; wij laten hier nog enige
aantekeningen volgen uit een lezing, gehouden door Dr. Oscar Parkes op de samenkomst van
het Britse „Institution of Naval Architects” te Edinburgh, in Juni van dit jaar, betreffende de
zwaarste schepen van onze tegenstanders Duitsland en Japan in de Tweede Wereldoorlog.
„Gedurende de oorlog van 1914-1918 hebben de Duitsers de beide 28-000-tons slagschepen
„Bayern” en „Baden” voltooid, bewapend met acht stuks 15-inch geschut, vaart 21 mijl, welke
dus na het vredestraktaat hun laatste grote schepen waren geweest. Vijf en twintig jaar later,
gedurende de Tweede Wereldoorlog, zou de geschiedenis zich herhalen, in zoverre, dat het
„Reich” twee monsterschepen in dienst stelde, de „Tirpitz” en de „Bismarck”, welke eveneens
bewapend werden met 15-inch kanons, doch die een snelheid bezaten van 30 mijl en vol
uitgerust 51.000 ton waterverplaatsing bereikten. Wederom verwachtten de Geallieerden, dat
deze de laatste Duitse kapitale schepen zouden zijn.
De kiel van de „Bismarck” werd gelegd op de scheepswerf Blohm & Voss in Juli 1936; het schip
werd te water gelaten in 1939, voltooid in 1940. De bouw van de „Tirpitz” werd eveneens
begonnen in 1936; het schip werd in dienst gesteld in 1941. De hoofdbewapening was acht
kanons van 15 inch in dubbeltorens; hoewel er
geen ballistische gegevens beschikbaar zijn, is
bekend, dat dit geschut bij 45° vluchthoek een
schootsafstand van circa 38.000 meter bereikte.
De bepakking was 108 granaten per kanon. De
secundaire bewapening was twaalf kanons van
5,9 inch (15 cm), opgesteld in 6 dubbeltorens (3
in de bredezij). De anti-luchtbewapening werd
gedurende de oorlogsjaren nog sterk uitgebreid
en bedroeg uiteindelijk 16 kanons van 10 cm, 42
mitrailleurs van 20 mm in quadruple opstelling,
15 in dubbele opstelling en 10 enkele; totaal 70
mitrailleurs van 20 mm. Bovendien konden nog
twee vierling-mitrailleurs in vuur worden gebracht
op het halfdek tijdens verblijf bij luchtaanvallen in
een haven.
Volgens Duitse bronnen waren de „Tirpitz” en de
„Bismarck” hun eerste oorlogsschepen met
turbo-electrische voortstuwing, drie Brown-Boveri
turbines met tandrad-overbrenging, twaalf
Wagner-ketels. Bij een vermogen van 150.000
hp moest 29 mijl worden behaald. In
werkelijkheid is 30.9 knoop bereikt bij een vermogen van 163.000 hp. Daar zij speciaal waren
bestemd voor de jacht op de handelsvaart, dus
ook op zwaar beschermde convooien, bezaten
zij een uitzonderlijke hoge actie-radius; voor
zover bekend circa 10.000 zeemijl, bij een vaart
van 19 knopen en 7654 ton brandstof.
De bemanning bestond voor de gevechtsactie uit
2200 officieren, onderofficieren en
manschappen; vredessterkte 1988 man. De
„Bismarck” ging ten onder in een gevecht met
Britse slagschepen en kruisers in de Atlantische
Oceaan in 1941, de „Tirpitz” werd door de R.A.F.
in de Noorse wateren in 1944 vernietigd.
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Wanneer men het ontwerp der Japanse slagschepen beschouwt, moet men wel in aanmerking
nemen de bepaalde omstandigheden, waaronder hun constructeurs moesten werken, die als
gevolg van het door hun regering ingenomen standpunt van geheimzinnigheid niet meer
konden rekenen op het volgen der leerscholen in Engeland of Frankrijk zoals in de jaren vóór
1928. Dit heeft hen verstoken van de voornaamste bronnen der moderne technische
wetenschap in een tijdperk, dat de bouw van oorlogsschepen belangrijke ontwikkelingen en
verbeteringen doormaakte. De Japanners ondervonden een groot tekort aan grond-informatie
op het gebied van nieuwe ontwerpen, welke uiteraard slechts kon worden verkregen na jaren
van research en op een ondergrond van practische ervaringen. Hoewel in de recente jaren de
Japanse plannen te voorschijn kwamen met grillige trekken, zoals pagodemasten en golvende
dekkenlijnen, hebben onderzoekers na de instorting van dat rijk weinig voorbeelden
aangetroffen van bijzondere oorspronkelijkheid: de nieuwe ontwerpen volgden over het
algemeen de plannen van de schepen zoals reeds eerder gebouwd. In bepaalde gevallen,
zoals bij het beloop van de startdekken op de vliegdekschepen en in de pantsering van de
„Yamato”, zijn er problemen opgelost, die getuigen van durf en initiatief. Aan het ontwerp van de
„Yamato” werd begonnen in 1934, maar ten gevolge van de vele moeilijkheden, waarvoor een
oplossing moest worden gevonden, verliepen er drie jaren voor men met de bouw op de
marinewerf van Kure kon beginnen: het zusterschip „Musashi” werd te Nagasaki in 1937 op

stapel gezet. Beide schepen waren in 1941 voltooid. Opvallend was het waaiervormige
voorschip met ramstevenvorm in tegenstelling met de weggesneden voorstevens van vroegere
typen; het achterschip voorzien van twee roeren longitudinal, het voorste roer, half in oppervlak
van het achterste, onafhankelijk bediend door electro-hydraulische stuurmachines. Hoewel de
bouwmeesters er alles op hadden gezet om tot gewichtsbesparing te komen, konden zij door
gebrek aan voldoende ervaring in de lastechniek niet bereiken wat de Westerse scheepsbouw
had uitgevonden. Zoals reeds vermeld, was de minimum vaart 27 1/2 mijl, waartoe 4 turbines
een viertal schroeven dreven. Bij 18-mijls kruisvaart was de actie-radius 10.000 mijl.
Bunkercapaciteit 5000 ton olie. De „mast” was een bijna rechthoekige toren met twaalf
verdiepingen, hoogte 125 voet boven de waterlijn en bevatte de brughutten van de admiraal,
commandant en stafofficieren met hun aanhang, de kaartenkamer, seinstations,
gevechtsinformatie- en radar-ruimten, uitkijkposten, etc. Thans schijnt de „Yamato”-klasse wel
de verste ontwikkeling te zijn geweest van het zwaargeschut slagschip, wel haast
ondoordringbaar en niet tot zinken te brengen door artillerie-actie, en in staat om hardere
klappen uit te delen dan op te lopen. In dit opzicht en uit een academisch gezichtspunt is het
jammer, dat zij nimmer in de gelegenheid zijn geweest om hun kracht te meten met de
15

slagschepen van hun tegenstanders. Dat dit niet is gebeurd, is misschien te wijten aan
verkeerde strategie; ze zijn niet tot hun recht gekomen. Hun bouwmeesters hadden er alles van
gemaakt, zover zulks hun deplacement betreft, en het waren uitermate sterke
gevechtsschepen.” Ten slotte citeren wij hier, wat de Britse rear-admiral (schout-bij-nacht) G. P.
Thomson, C.B., C.B.E., onlangs over slagschepen (en vliegkampschepen) in de parlementaire
rubriek van ons zusterorgaan „The Navy” schreef.
„De Eerste Lord der Admiraliteit heeft opnieuw duidelijk gemaakt, dat wij slagschepen moeten
hebben zolang andere naties die hebben en dat het niet in de bedoeling ligt er ook maar één
van ons te slopen. Afgezien van Lord Winster, een Labour Peer, die van mening is, dat
slagschepen in moderne marines geen tactische rol meer spelen, betwisten weinig leden van
elk der beide Huizen de mededeling van de Eerste Lord, dat „onze vijf moderne slagschepen
onder de tegenwoordige omstandigheden een tegen hun taak opgewassen macht vormen voor
de ondersteuning van onze vliegkampschepen”. Evenmin is er enige twijfel aan, dat het
Parlement in zijn geheel zijn goedkeuring hecht aan het recente besluit van de Admiraliteit, alle
slagschepen toe te voegen aan de reservevloot, behalve twee, welke deel zullen blijven
uitmaken van het oefeningseskader. Dit besluit maakt het mogelijk zoveel mogelijk kleine
vaartuigen operationeel te houden. Desniettegenstaande moeten slagschepen en
vliegkampschepen in oorlogstijd waarschijnlijk de kern vormen van een Task Force. Het valt
zeer te betreuren, dat personeelsgebrek ons verhindert de Amerikaanse gewoonte te volgen,
om één slagschip volledig operationeel te houden om met elk van onze beide vlooteskaders te
werken.”
Bron: Onze Vloot januari 1950
…………………………………………………………………………………………………………..

Mr. P. J. Oud over “BETEEKENIS EN TAAK DER MARINIERS”
Uit zijn rede bij de onderscheiding van het Korps te Rotterdam

De burgemeester van Rotterdam, Mr. P. J. Oud, heeft, zooals wij in het jongste Kerstnummer
van „Onze Vloot” reeds hadden vermeld, bij den terugkeer van de Afdeeling Mariniers te
Rotterdam op 10 December jl„ den dag waarop het Korps tevens werd onderscheiden met de
M.W. O. 4de klasse en zijn 281-jarig bestaan gedacht, een zeer sympathieke rede gehouden.
Mr. Oud sprak namens het gemeentebestuur en de burgerij van Rotterdam en gaf, beginnende
met de oprichting, een overzicht van de Korpsgeschiedenis der Mariniers.
In het bijzonder stond de spreker stil bij de heldhaftige verdediging van Rotterdam. Hij
vervolgde: „Toen wij enkele dagen later gestaan hebben op de begraafplaats Crooswijk, waar
wij dezen morgen de gevallenen opnieuw hebben geëerd, heb ik gezegd, dat het bloed, dat
gestroomd heeft aan den oever van de Maas in de Meidagen van 1940 bij de verdediging van
onze stad, den band tusschen Rotterdam en de Mariniers voor eeuwig had bezegeld.” De
burgemeester beschreef, hoe de Mariniers elders den strijd hebben voortgezet. En hij besloot
dit overzicht met een herinnering aan de uitreiking van het Korpsvaandel:
„In het jaar 1929 heeft het Korps Mariniers zijn vaandel ontvangen. Het werd uitgereikt door H.
M. de Koningin in eigen persoon. H. M. heeft bij die gelegenheid tot het Korps een toespraak
gehouden, waarvan ik een paar woorden voor U in herinnering mag brengen. De Koningin
sprak toen in een tijd van vrede; niemand wist wat er ons boven het hoofd kon hangen. De
Landsvrouwe zei: „Mocht onverhoopt, ondanks het streven naar een duurzamen vrede, dat de
volken bezielt, te eeniger tijd, onder omstandigheden welke thans niet te voorzien zijn,
andermaal een beroep worden gedaan op uw heldhaftigheid, dan houd ik mij overtuigd, dat gij
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uit traditie en volledige trouw u zult gedragen overeenkomstig de schoone wapenspreuk, die in
uw vaandel staat: Je Maintiendrai”.
Aan dat woord van H. M. de Koningin is het Korps Mariniers trouw geweest gedurende de
bange jaren 1940-45.”
Mr. Oud besloot als volgt:
„Wat zal de toekomst zijn? Niemand van ons kan het voorspellen. Wij hopen natuurlijk allen, dat
na den geweld-dadigen oorlog, dien wij achter den rug hebben, de volkeren wijzer zullen zijn en
dat het ons zal gelukken ook een internationale organisatie te stichten, sterk en krachtig tot
handhaving van den vrede.
Maar ..., wij hoopten dat in November 1918 ook en hebben daarna ernstige fouten gemaakt.
Een van de ernstigste fouten, waarvan ik mij persoonlijk ook heelemaal niet vrijpleit, is geweest,
dat wij gemeend hebben, dat wij den vrede zouden kunnen bewaren zonder het bezit van
krachtige verdedigingsmiddelen.
De geschiedenis, die verloopen is na November 1918, heeft ons in dat opzicht wijzer gemaakt.
Wij hebben leeren inzien, dat, wanneer het recht gehandhaafd zal worden in de wereld, achter
dat recht ook moet staan de macht om het te handhaven.
Wij hebben geleerd, dat macht zonder recht heeft geleid tot tyrannie, tot vernietiging van de
menschelijke waardigheid, maar wij hebben ook geleerd, dat recht zonder macht krachteloos is,
dat, wanneer daar niet is een macht in de wereld, die voor het recht kan en wil opkomen, men
dat recht weerloos overgeeft aan de macht, die de macht misbruikt voor onrecht.
Dat hebben wij ondervonden in 1940, toen de macht van het onrecht uit het Oosten is
gekomen. Zelfs de grootste mensch kan niet in vrede leven als het zijn kwaadaardigen buurman
niet bevalt. Dat hebben wij ondervonden in 1940.
Daarom weten wij ook, dat, al willen wij vrede — en het Nederlandsche volk heeft dien vrede
altijd oprecht gewild en wil dien nog —-, wij zorg te dragen hebben mede voor ons deel bij te
dragen tot een machtsvorming, die met dien vrede het recht kan handhaven.
En zoo, Korps Mariniers, zie ik ook in de toekomst uw taak, niet als instrument van den oorlog,
maar van den vrede, zooals gij, Mariniers, instrument van den vrede zijt geweest in het jaar
1935, toen uw detachement zich naar het Saargebied begaf om daar mee te werken aan de
handhaving van het recht.
Zoo mogen wij uw taak voor de toekomst zien. En de tradities van het Korps Mariniers
kennende, zijn wij er in Rotterdam ook volkomen zeker van, even¬als men het buiten
Rotterdam is, dat het Korps Mariniers ook die taak met eere zal blijven ver¬vullen.
Daarom ook heet ik u van harte welkom in onze stad Rotterdam.”
De burgemeester eindigde met een driewerf hoezee voor Koningin, Vaderland en Korps
Mariniers.
Bronvermelding: Onze Vloot no1. Januari 1947
………………………………………………………………………………………………………….
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Een onzer vriendelijke abonné’s te Soerabaya schrijft ons: Toen de gevolgen van de
Novemberstormen (1921) in Holland ook in onze koloniën bekend werden, waren wij,
Marinemannen, ook vervuld van smart over het lot, dat onze flinke helden der zee trof.
Wij beseften hoe zwaar dit verlies voor vrouw en kinderen was en eenigen der onzen staken de
hoofden bijeen om toch ook iets in het belang der nagelaten betrekkingen te doen. Zoo werd
dan op initiatief van Marinezijde, met instemming en medewerking van de autoriteiten, een
collecteavond georganiseerd, speciaal in de restaurants, waarbij gebruik werd gemaakt van een
electrisch verlichte, opgetuigde reddingboot met de noodige roeiers, terwijl een groepje
collectanten met collectebussen gewapend, voorstellende de meest voorkomende vuurschepen
langs de Ned. kust, zich onder het publiek verspreidden. (Afbeelding hieronder) — De
ontvangen gelden werden bereids aan het bestuur van de Noord- en Zuid-Hojllandsche
Reddingmaatschappij opgezonden.

Lucky Joseph vervolg hoofdstuk 21
HET is maandagavond 16 februari de klok in het stuurhuis van de „Willem" wijst zes uur aan. Ik heb
een uitstekende piepslag gemaakt en ben al vroeg naar de brug gegaan om eens poolshoogte te
nemen. Het doet grappig aan om iedereen in blauw te zien, we zijn namelijk vannacht van wit op
blauw overgegaan, daar we om acht uur de Noorderkeerkring zullen passeren, op welk tijdstip we
bovendien het NATO-gebied binnenkomen en aan zullen vangen met “BUFFET”. De temperatuur is
verrukkelijk en ik voel het leven in mij tintelen tot in de toppen van mijn oren en staartje ik ben blij
dat ik mij de laatste maanden niet heb laten trimmen zodat mijn vacht dik en wollig is. Ik geef mijn
ochtendblaf tegen de officier van de wacht, die over stuurboords brugvleugel hangt en een sigaretje
paft, vervolgens neem ik een sprong en beland op het zitbankje, dat aan de binnenzijde van de
windwering is bevestigd. Vervolgens „sweep" ik de haarscherpe kim af met mijn blik die zich
uiteindelijk vestigt op de „Haas" en de „Ceram” die achter ons aan komen, de zon is nog niet op en
hun toplichten en boordlichten beschrijven wiegelende cirkels tegen de donkerblauwe lucht in het
zuiden. Boven op het seindek begint plotseling de tien incher ritmisch te klapperen, ik lees het sein
af „Form on line of bearing two seven zero in order of sequence numbers, distance 2000 yards". Op
de scheepjes achter ons flapperen lichtjes aan en uit ten antwoord en onmiddellijk daarna schiet de
„Haas" uit naar bakboord en de „Ceram" naar stuurboord. Het is een pracht gezicht de scheepjes
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tegen de lichte swell op te zien werken, dit is het leven en ik bedenk weer wat ik indertijd toch een
verstandige zet heb gedaan door achter in de auto van die admiraal te duiken en me naar de
„Tromp" te laten rijden, anders had ik nog in de Haagse binnenstad rondgezworven. Even later zijn
we in de nieuwe formatie. De Commandant verschijnt op de brug, gekleed in battle dress, neemt de
situatie eens op en verdwijnt vervolgens weer in de kajuit om zijn ontbijt te nuttigen. De lucht van
gebakken eitjes met spek dringt even later mijn neusgaten binnen waarop mijn maag ontzettend
begint te rommelen en mij doet denken aan een hol vat aan de slokdarm in mijn lichaam
opgehangen. „Doe er wat aan Lucky", zei ik tegen mijzelf en ik hobbel de trappen af naar de gamelle
officieren. Vandaar uit maak ik de ronde, via de onderofficieren naar de bakken, zodat ik om zeven
uur met een gevulde pens weer op de brug verschijn. Op dat moment praait een uitkijk „schip in
zicht rood twintig". Alle hoofden worden in die richting gedraaid waar een zwarte stip is te zien die
snel groter wordt en zich ontpopt als een onderzeeboot. Na enig geklepper van seinlampen blijkt
het de „Runner" te zijn die inderdaad zijn naam eer aan doet en met een vaart langs ons schiet waar
alle engelen lof van zingen. „Have mail for you” seinen we terug. Even achterlijker dan dwars gooit
de „Runner" zijn roer aan boord en in een wip is hij gedraaid en heeft hij ons weer ingehaald. De
„Runner" is ons aas voor de eerste serie van de oefening, hij kan onderwater iets harder lopen dan
wij boven water, dus onze taak zal zo niet onmogelijk, dan toch wel erg moeilijk zijn. Als een
scheermes snijdt zijn scherpe steven door het water, op het dek is niemand te zien, doch op de brug
staan een kluitje kerels met voetbalpetjes en donkere brillen naar ons te kijken. De sergeant
konstabel is inmiddels op de brug verschenen met het lijnschietgeweer. „Stand by, we’ll shoot a line
across you", roept de Commandant door de loudhailer. Een hand wordt opgestoken ten antwoord.
“Pang”. Sissend schiet de lijn door de lucht... plons... „Net te kort geschoten...". Ik zie suikeroom
staan die met twinkelende oogjes het schouwspel gadeslaat. De lijn wordt snel weer ingehaald,
doch nog voor wij een tweede keer kunnen afvuren schiet de „Runner” er een af die keurig over ons
heen valt. Snel wordt het pakje aan de lijn bevestigd en weldra gaat het al bungelend over naar
de onderzeeboot waar het verdwijnt in de kuip. We gooien de lijn los en de „Runner" geeft „volgas"
en schiet ons weer voorbij met dof loeiende motoren. Weldra is hij weer veranderd in een stip. Het
is acht uur, “BUFFET” is begonnen. De telegrafisten krijgen het druk in het kleine radiohutje, waar
een voor dit schip onmogelijk groot aantal radiokanalen bezet moet worden, de NSS-fox ratelt
met 'n tempo van 22 woorden in de minuut en de telegrafist die erachter zit heeft blauwe plekken
op zijn vingertoppen van het typen. Op de brug zingt de TBS zijn gorgelende zang die zich
vermengt met het ruisen van de asdic-luidspreker die met onverstoorbare regelmaat haar pingen
de lucht inzendt. Zo af en toe loopt de OB-officier met een verstoord gezicht langs en zet de TBSluidspreker iets zachter. Even later komt de VO langs, die dan de tbs-luidspreker weer iets harder
zet. Plotseling klinkt het fluitje van de spreekbuis naar de radiohut. De officier van de wacht haalt
het fluitje eraf: „Hier brug-officier van de wacht'. "Kwak, kwak, kwakkerdekwak" klinkt het
gedempt van beneden. „Ei ei" Het fluitje wordt weer op de spreekbuis gezet. „Commandant het ons
toegewezen vliegtuig rapporteert een onderzeeboot in positie 23N 52W". „Ei, ei, maak maar
onderzeebootalarm", zegt de Commandant terwijl hij naar de kaart snelt. Nu wordt het pen
uit. Schellen rinkelen door het schip, dieptebommenrekken worden bemand, kanonnen bezet, de
TBS ratelt van de orders aan de andere schepen en weldra zwenkt onze linie naar de opgegeven
positie. We kunnen nu ook een vliegtuig onderscheiden dat aan de kim rondcirkelt, waarschijnlijk
boven de onderzeeboot. Vriend „Haas", die tweemaal zo snel kan lopen als wij krijgt order om met
utmost despatch" naar het toneel van actie te rennen om te proberen de onderzeeboot vast te
houden. „Anders zijn we er morgen nog niet” gromt de Commandant, terwijl hij met een misnoegd
gezicht naar de elektrische slagentellers kijkt. De “Haas" stuift met grote witte snorren er vandoor
en na enige tijd zien we hem naarstig rondzoeken op de plaats waar het vliegtuig enige tijd geleden
rondcirkelde en dat inmiddels naar zijn basis is vertrokken. Twintig minuten later zijn ook wij
eindelijk op het terrein van actie, doch al ons zoeken helpt niets. „En die lui op de „Runner" maar
lachen en ice cream eten", merkt een matroos op. Om ongeveer elf uur kwam de „Runner" acht mijl
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noord van ons weer boven. Gedurende de middag gaan we door met eenzelfde soort oefening
waarbij we evenmin enig succes hebben. De eerste nacht hebben we niets te doen en glijden we
weer in kiellinie door een rustige zee, ondanks alle stormwaarschuwingen die de radio opvangt.
Het is nu zo fris geworden dat je echt niet meer voor je plezier op de bak gaat zitten, het is wel een
overgang van de blakerende hitte op Curaçao naar dit heerlijke klimaat. Iedereen is in zijn nopjes
met het weer, behalve de adelborst codedienst die moppert, „dat hij nu eindelijk eens een
oceaanreis maakt en wel eens een storm wil zien". Overigens laat hij zijn eetlust daardoor niet
beïnvloeden en blijft hij enorme rantsoenen verstouwen. De tweede dag beginnen we om zes
uur. We hebben nu een andere, minder snelle, onderzeeboot, de COBIA, een naam die mij eerder
doet denken aan een slanke gracieuze vrouw met een privé parfum van Molyneux, dan aan een naar
dieselolie stinkende onderzeeboot. Bovendien werken we nu samen met de search/attack teams
van de Palau, die we in de wandeling de „goalkeepertjes" noemen, vanwege hun telefonieroepnamen. We hebben nu „goalkeeper George" en „How" aan de lijn, waarvan vooral
„How" uitblinkt door een prachtige uitspraak en een onberispelijke procedure. „Het lijkt wel een
vent uit Oxford met een bloedhete aardappel in zijn keel die voorleest uit ACP 115", is het
commentaar van de lui uit de radiohut. „Patriarch: this is goalkeepah How-wolf going slow, ovah".
„This is patriarch, rogah out" kweelt de sergeant-telegrafist terug. De verbinding is „pico bello". We
worden keurig naar de onderzeeboot geleid en krijgen inderdaad een echo die we een hele
tijd vasthouden, maar ook ditmaal lukt het ons niet om de aanval geheel uit te voeren. Deze keer
gaan we 's nachts door met de jacht. Gedurende de dagwacht werken we samen met een
Amerikaans vliegtuig van de wal, luisterende naar de prozaïsche naam „One Cardfile", „One
Cardfile" bleek geen „great help" te zijn, herhaaldelijk vroegen we hem om bij ons te komen, maar
hij kon ons blijkbaar niet vinden en geloofde het verder wel, het laatste wat we van hem hoorden
was op een huiltoon. „Believe I am thirty miles south of you, me weapon is bent, returning to base.
Onder gelach werd de dampende koffie gedronken die de hofmeester van de dagwacht juist boven
kwam brengen. Ondertussen gaat het bedrijf door en even over zevenen komt een grote
viermotorige Canadese kist op ons toe vliegen die kennelijk luistert naar de naam „Doctor 30". We
hoorden hem triomfantelijk over de radio kraaien aan zijn baas: „This is Doctor 30 - am approachin
three ships - I believe sau two". Wij antwoorden „Doctor 30 this is Patriarch over - ". We hadden er
eigenlijk bij moeten zeggen „and have no patients" oppert de officier van de wacht. Ondertussen
heeft Doctor three zero ons geantwoord en krijgt zijn zoekslagen van ons op. Nauwelijks is Doctor
30 onderweg of we krijgen een paar goalkeepertjes in zich die vrolijk naar ons toe fladderen en
vertellen dat ze „George en „How" heten. Ze krijgen eveneens hun zoekslagen op.
Ondertussen begint het weer plotseling zeer snel slechter te worden, roetzwarte wolken komen
opzetten en een ijskoude wind begint te blazen. Het lijkt wel of eindelijk nu we in de buurt van kaap
Hatteras zijn de weerberichten bewaarheid zullen worden. Moeder Palau laat haar waarschuwende
stem horen en roept haar goalkeepertjes ijlings terug naar haar veilige boezem, de golven vertonen
witte koppen en de „Willem van der Zaan" begint behoorlijk te keer te gaan. De adelborst
codedienst verschijnt glimmend van plezier en gewapend met een fototoestel op de brug. „Ha,
krijgen we eindelijk een storm" roept hij verrukt. Het blijkt maar een bui te zijn, want even
plotseling als het gekomen is, trekt het weer voorbij en we krijgen direct een seintje van moeder
Palau dat de goalkeepertjes alweer onderweg zijn. Doctor 30 vertelt ons nu dat hij naar huis moet
en dat een andere doctor hem zal aflossen. Enige tijd later horen we een zwak stemmetje, dat ons
vertelt, dat hij “Doctor 12" is en dat hij zich “on task" meldt en te onzer beschikking. We zoeken met
kijkers het luchtruim af om Doctor 12 te zien. „Zeg hem dat hij eerst boven ons moet komen", roept
de Commandant door de spreekbuis naar de radio. Even later horen we door de remote
loudspeaker op de brug een verzoek van Doctor 12 of hij over mag gaan op 317 kilocyclus.
Suikeroom gaat kennelijk een licht op want hij rent naar de spreekbuis en praait naar de radio: „Zeg
maar tegen hem permission granted we will give you homing courses"! Vervolgens tegen de
Commandant: „Hij is kennelijk de weg kwijt en wil naar ons toegebracht worden. „De sergeant
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telegrafist komt even later naar boven rennen om de peiler bij te zetten. Een paar minuten later
wordt de eerste koers al naar het vliegtuig geseind en vervolgens worden er om de drie minuten
koersen doorgegeven. Iedereen kijkt ingespannen in de tegenovergestelde richting van de
opgegeven koersen, aan de steeds sterker wordende uitzendingen van Doctor 12 en zijn bijna niet
veranderende peiling blijkt dat hij op ons af vliegt. Na twintig minuten roept opeens een der
uitkijken. „Daar is ie"! Een klein stipje wordt laag boven het water zichtbaar dat snel aangroeit tot
een groot viermotorig monster dat met dof loeiende motoren laag over ons heen raast. Daarna
gooit de vlieger zijn kist in een steile bocht en keert weer terug daarbij verheugd flappend met zijn
vleugeltips. ”Het is weer hoge pit aan boord van Doctor 12" merkt de roerganger op. De sergeanttelegrafist verdwijnt voldaan handenwrijvend weer naar beneden. “Die Doctor 12 moet wel
ongeveer een dikke tachtig mijl mis zijn geweest" zegt de navigator. Ondertussen krijgt Doctor 12
zijn patrouilles op en verdwijnt weer. Maar niets mag baten, het lukt niet om deze laatste dag nog
contact met een onderzeeboot te verkrijgen en om vier uur 's middags krijgt de „Haas" zijn congé,
want die moet terug naar Key West en de „Cobia" die inmiddels is boven gekomen krijgt opdracht
“to proceed as necessary for phase three"! Aan phase 3 kunnen we niet meedoen daar wij niet
genoeg vaart kunnen lopen, we zetten nu koers naar Norfolk, dat voor velen het eerste bezoek aan
het land van „Uncle Sam" betekent. Wat zal ons daar te wachten staan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Het land van Marinne….
EEN MOEIZAME VOORBEREIDING
Ik was geplaatst aan boord van Hr.Ms.
Poolster welke voor half 1975 gepland
stond voor een onderhoudsperiode bij
de Amsterdamsche Droogdok
Maatschappij. Een klein gedeelte van de
bemanning bleef aan boord geplaatst en
daartoe behoorde ikzelf. Maar het
Plaatsingsbureau van Commandant
Zeemacht Nederland stak daar een
stokje voor omdat mijn varende
plaatsingsduur dan té lang zou worden.
Mijn baas, de officier van administratie
(LTZA 1 Hans van Bemmelen), moest
mij maar eens polsen over een plaatsing
in Parijs en daar kreeg ik wél een hééél
weekend de tijd voor om dit te
overdenken en thuis te bespreken. Ik
had er wel oren naar en dat werd
doorgespeeld naar CZMNED1.
Begin januari 1975 vertrokken wij voor
de Voorjaarsreis en ergens tussen de
Canarische Eilanden en Cadiz kreeg ik van een collega (Jan van de Boom) telefonisch te horen
dat ik in Parijs werd geplaatst.
Nadat we eerst nog de mariniers uit Narvik (Noorwegen) hadden ”geplukt” kwamen we begin
april 1975 in Den Helder aan en konden de voorbereidingen beginnen.
Om te beginnen werd ik bij het KIM2 geplaatst voor 6 weken om in het Talenpraktikum de
franse taal “ietwat” te kunnen oppoetsen. Dat ging na 1 week al helemaal mis. De leraar frans
werd opgenomen in het ziekenhuis en mij werd “verzocht” om de funktie van chef bureau
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administratie te vervullen, gezien mijn eerdere plaatsing bij de Centrale
Bezoldigingsadministratie. De vorige chef werd plotseling overgeplaatst i.v.m. langdurige ziekte.
Het enige wat Bureau Plaatsingen mij kon vertellen was dat ik door de MARID3 gescreend
moest worden en voor de rest konden ze mij niets vertellen. Ik werd danook van het bekende
kastje naar de muur gestuurd, zowel voor het verkrijgen van bepaalde stempels in het paspoort
als stempels op de massa verhuispapieren (inklaringen). Volgens de verhuizer moest dit
gebeuren bij het Franse consulaat in Amsterdam, maar daar kreeg ik te horen dat ik bij het
Franse consulaat in Rotterdam moest zijn omdat ik in Leiderdorp woonde. Ook daar wist men
van niets en uiteindelijk werd mij duidelijk dat ik bij de Nederlandse ambassade in Parijs moest
zijn. Na verificatie met m'n voorganger (Jan Oomes) bleek dit inderdaad het geval te zijn en
zodoende werd tevens de afspraak gemaakt om het Paasweekend en een paar dagen daarna
te benutten om eens in Marly-le-Roi (de toekomstige woonplaats) rond te kijken en met de
toekomstige buren en werkkring kennis te maken.
Omdat er slechts één persoon mij was voorgegaan op deze plaatsing en de onwetendheid van
de zijde van de KM, ging niet alles van een leien dakje. Tóch kon op het geplande tijdstip de
verhuizing naar Frankrijk beginnen.
Lees het gehele verhaal in PDF op de website….
……………………………………………………………………………………………………………….

Wetsontwerp vlootplan wordt nog niet ingediend.
Eind 1952 één bemand smaldeel gereed
lngrijpende bezuinigingen gerechtvaardigd?
In de vorige aflevering van “Onze Vloot” hebben wij in het kort de strekking van de
Marinebegroting voor 1948 weergegeven. Aangezien dit budget van meer dan lijdelijke
betekenis is, hebben wij er reeds dadelijk aan toegevoegd, dat wij op dit onderwerp nader
zouden terugkomen. Welnu, een ernstige beschouwing van de nieuwe begroting heeft ons tot
de conclusie geleid, dat het met de toekomst van de Koninklijke Marine in materieel opzicht
zeer somber is gesteld. Het ligt niet in onze bedoeling alle (reeds in de dagbladpers
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gepubliceerde) details van het budget voor 1948 weer te geven. Wij willen slechts de grote
lijnen volgen en enige kanttekeningen plaatsen.
Het Vlootplan
Om het Vlootplan — waaronder wij nog steeds verstaan drie operationele smaldelen en een
reserve-eskader — te verwezenlijken, moet er een afzonderlijke Vlootwet lot stand komen. Dit is
noodzakelijk wegens de grote nationale belangen, die met een ingrijpende vlootvernieuwing zijn
gemoeid en tevens in verband met de uit het Vlootplan voortvloeiende financiële lasten. De
Minister zal als gevolg van de zorgwekkende toestand van 's lands financiën thans nog geen
wetsontwerp indienen. Een bescheiden deel van het Vlootplan — dit blijkt het eerste smaldeel
te zijn, doch aangepast aan de tegenwoordige financiële toestand — dient echter onverwijld in
uitvoering te worden genomen. Dit vertelt ons de Memorie van Toelichting, die tevens onthult,
dat het tegenwoordige materieel in 1952 versleten zal zijn en daarom tijdig moet worden
vervangen.
De jagers
De „aanpassing aan de tegenwoordige financiële toestand'’ blijkt intussen een bittere
consequentie te hebben. Immers, de opzet van het eerste, nieuwe smaldeel was een
vliegkampschip, twee kruisers, acht torpedobootjagers, een reparatieschip en een snel
vloottankschip. Maar nu blijkt de Marineleiding wegens deviezengebrek en om technische
redenen te moeten afzien van de aanschaffing van de acht torpedobootjagers. In plaats
daarvan zullen er in eigen land zes, zegge zes, onderzeeboot jagers worden gebouwd. Dat zijn
dus twee jagers minder. Overigens staat wel vast, dat de zes nieuwe jagers in grootte vrijwel
overeenkomen met de tot nu toe gebruikte torpedobootjagers. Voor een moderne vloot blijken
onderzeebootjagers, die raketten en dieptebommen in plaats van torpedo’s lanceren, meer te
voldoen.
Over de bouw of aanschaffing van een tanker voor het eerste smaldeel wordt in begroting of
toelichting nog niets vernomen; een snel vloottankschip mag echter zeker niet ontbreken.
Wij betreuren het, dat de samenstelling van het eerste nieuwe smaldeel op deze wijze reeds
aanstonds moet worden verzwakt, al dient de financiële noodtoestand, waarin ons land
verkeert, te worden erkend.
Wil Nederland zich als maritieme mogendheid en als Rijksgeheel handhaven, dan dient ons
volk zich in elk geval grote offers voor de vernieuwing van zijn Zeemacht te getroosten. De
noodzaak tot bescherming van onze koopvaardijvloot — de vierde in rang van de wereldtonnage —- is geen frase. Twee wereldoorlogen hebben dit onverbiddelijk aangetoond.
En hoe willen wij de nog steeds aan ons toevertrouwde overzeese gebiedsdelen tegen
vijandelijke acties beveiligen, als onze maritieme machtsmiddelen volkomen ontoereikend zijn?
Wij behoren niet alleen de zeeverbindingen tussen Nederland en Oost en West te beschermen,
maar dienen ook in staat te zijn de Archipel en onze gebiedsdelen op het Westelijk Halfrond
tegen elke agressie te verdedigen.
Het patrouilleren in Oost-Indië is thans nuttig en noodzakelijk, maar moordend voor het
materieel.
Daarom zijn wij van mening, dat de uitvoering van het oorspronkelijke Vlootplan, ook in zijn
onderdelen, een gebiedende eis blijft.
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Personeelssterkte
De aangekondigde vermindering van de personeelssterkte is afhankelijk gesteld van de
toestand in Indië. Toch willen wij over deze mogelijke inkrimping enige opmerkingen maken.
Het binnen een jaar terugbrengen van de personeelssterkte der Koninklijke Marine tot de helft,
zijnde 15.000 man, lijkt ons enigszins voorbarig, als men, zodra onze financiële toestand dat
gedoogt, een belijnd plan voor de zo nodige opbouw van de Koninklijke Marine in een Vlootwet
zal vastleggen.
Wij betreuren mede, dat het in de bedoeling ligt het Korps Mariniers zeer sterk in te krimpen (tot
3600 man).
Er bestaat o.i. een mogelijkheid om blijvend te kunnen rekenen op een voldoend aantal
mannen, die geschikt zijn om de thans aan het Korps Mariniers toegewezen taak naar behoren
te vervullen. Wij menen, dat onze defensie er bij zal winnen, indien officieren, kader en
manschappen der Mariniers voor enkele jaren zouden worden gedetacheerd bij de Rijkspolitie
en de Koninklijke Marechaussee. De Commandant van het Korps Mariniers zou voor dat
gedeelte van zijn taak ondergeschikt zijn aan de Ministers van Oorlog en van Justitie, terwijl hij
voor het paraat zijn van de Mariniers verantwoordelijk blijft tegenover de Minister van Marine.
Overigens spijt het ons te moeten vernemen, dat men de voortreffelijk getrainde en modern
uitgeruste Mariniersbrigade op Java zo mogelijk reeds per 1 Januari a.s. wil opheffen.
Het plan om een deel der lasten van de politiële taak der Zeemacht in de Archipel in rekening
te brengen bij het Ned.-Indische Gouvernement komt ons alleszins billijk en redelijk voor. Dit
geldt ook voor het belangrijke controlewerk van de Marine-Luchtvaartdienst, welke voorshands
niet zal worden ingekrompen. (Men dient zich hierbij af te vragen, of de M.L.D., na het
beëindigen van zijn politiële taak in Indië,
niet van groot nut kan zijn voor de
voorgenomen luchtkartering van de
Archipel, waarvoor thans van buitenlandse
hulp gebruik moet worden gemaakt. Vóór
de oorlog immers heeft de M.L.D. zich van
deze taak uitmuntend gekweten.)
Te kleine vloot
In de Memorie van Toelichting wordt er de
aandacht op gevestigd, dat de Koninklijke
Marine voor de vervulling van de eigenlijke
oorlogstaak beschikt over de (geleende)
“Karel Doorman”, de flottieljeleider „Tromp”,
zes torpedobootjagers, een
onderzeebootjager, zes onderzeeboten en
een werkschip. Voor de territoriale
verdediging zijn er een aantal mijnenvegers
beschikbaar en voor de opleiding worden
de „Jacob van Heemskerck” en de „Van
Kinsbergen ” gebruikt.
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Telt men hierbij nog een handjevol patrouillevaartuigen in de Oost, dan is het tezamen maar
een bedroevend klein beetje, dat onmiddeilijke versterking behoeft. Elk landgenoot moet toch
inzien, dat Nederland, met zijn grote, maar trefbare koopvaardijvloot en de ons door velen
misgunde overzeese gewesten, ter zee niet langer onbeschermd mag blijven. De handel met
het achterland heeft voor onafzienbare tijd afgedaan; de zeevaart is in versterkte mate onze
voornaamste bron van welvaart geworden. Laten wij onze maritieme belangen dan ook
beschermen en ons daarvoor liever grote materiële offers getroosten dan straks ons laatste
brokje welvaart, ja, wellicht ons Rijk overzee of zelfs ons naakte volksbestaan te zien
verdwijnen.
Enkele vragen
Wanneer men de vorige Rijksbegroting van Marine met de Memorie van Antwoord nog eens
nagaat, rijzen er enkele vragen over onderwerpen, waarop in het Marine-budget voor 1948 niet
wordt teruggekomen.
Wij stellen er prijs op deze vragen, waaromtrent men de “dessous" kan vinden in ons
hoofdartikel van Maart 1947, naar voren te brengen en hopen, dat het Ministerie hierover
alsnog de gewenste zekerheid zal kunnen verschaffen.
Hoe staat het met de in uitzicht gestelde samenwerking van Koninklijke Marine en Koninklijke
Landmacht (Rijksstaf)?
Is de beoogde coördinatie van Marine en Koopvaardij reeds tot stand gekomen?
Heeft de Marineleiding inmiddels haar conclusies getrokken aangaande de toekomst van het
onderzeebootwapen?
Is de bij de begroting over 1947 toegezegde poging om uit de Italiaanse oorlogsbuit enige
hulpschepen te verkrijgen nog gelukt?
Evenredige opbouw van Koopvaardij en Marine
Het verleden leert ons, dat Nederlands glorietijden steeds samengingen met tijdperken, waarin
onze maritieme macht een factor was, waarmede internationaal rekening moest worden
gehouden. Verwaarlozing van de zeevaart ging steeds gepaard met achteruitgang van onze
welvaart.
Moge de Nederlandse Volksvertegenwoordiging er begrip voor tonen, dat, waar onze reders
hun volle energie ontplooien om Nederland zo spoedig mogelijk weer zijn vooraanstaande
plaats onder de zeevarende naties te doen innemen, de opbouw van onze Koninklijke Marine
gelijke tred moet houden met die van de koopvaardij, daar deze twee alleen tezamen
Nederlands maritieme macht vormen.
Nog wappert ons Rood-Wit-Blauw op alle wereldzeeën. Moge dat zo blijven tot heil van ons
Vaderland!

Rampjaar 1672 herdacht
Dit jaar is het 275 jaar geleden, dat Engeland en Frankrijk ons land de oorlog verklaarden.
Daar er tevens Duitse vijanden onze Oostelijke provinciën binnendrongen, wordt 1672 het
“rampjaar" genoemd.
De ergste ramp, nl. een doorbraak van de Fransen door de Hollandse waterlinie en een invasie
van de zeezijde, werd evenwel bijtijds afgewend.
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De vloot bracht uitkomst
Deze redding is uitsluitend te danken aan onze Zeemacht. Immers, de Mariniers hielden stand
bij de waterlinie en beletten de scharen van de Zonnekoning verder op te rukken. En Admiraal
De Ruyter verhinderde, dat de vijandelijke vloten zich konden verenigen om een inval te doen
op onze kust.
Zonder Zeemacht zou Nederland allang zijn vrijheid en zelfstandigheid hebben verloren.

De krijgsbuit van Japan
Marine heeft weinig interesse . . .
De Koninklijke Marine heeft weinig belangstelling voor de krijgsbuit van Japan.
Een lekenoordeel, dat laatst ten beste werd gegeven, luidde als volgt: de Japanners zijn kleiner
van stuk dan onze Hollandse matrozen, onze mannen kunnen op de Japanse schepen niet
rechtop de deuren passeren en ook de kooien zijn te kort. En zo is het... ongeveer.
Japanse oorlogsschepen, als oorlogsbuit verworven door de Koninklijke Marine, zouden tot-enmet verbouwd moeten worden, omdat de Japanners hun bemanningen plachten te huisvesten
als vee. Maar dat is niet de voornaamste reden, waarom de Marinestaf weinig pogingen in het
werk stelt om iets te krijgen van het Japanse materieel. De voornaamste reden is, dat alle
onderdelen op Japanse schepen gestandaardiseerd zijn op ongebruikelijke maten, zodat men
bij de overname van een Japanse kruiser bv. een eindeloze nasleep van moeilijkheden zou
kunnen voorzien bij het verkrijgen van reserve-onderdelen. En dat, terwijl het toch de bedoeling
is, dat de Japanse oorlogsindustrie wordt geëlimineerd. Het zal dus wel blijven bij de twee
Japanse vliegtuigen, die Hr. Ms. „Karel Doorman” curiositeitshalve uit Indië heeft meegenomen
en waarvan de motoren thans tot opleidingsmateriaal in de hangar dienen.
Een andere zaak is, dat de Japanners —— evenals de Duitsers
in Nederland — in Ned.-Indië geroofd hebben wat zij konden en
veel materiaal van de Koninklijke Marine hebben weggehaald.
Dit materiaal wil men heel graag terughebben en op dit punt is
de Koninklijke Marine dan ook diligent; een militaire missie in
Japan stelt een uitgebreid onderzoek in naar datgene, wat nog
van het eigendom der Koninklijke Marine over — en bruikbaar
— mocht zijn.

Vleugels boven de zee
Opleiding Marinevliegers
De Commandant van de vliegbasis Twenthe maakt ons er op
attent, dat de M.L.D. niet alleen werkt op de vliegvelden
Valkenburg en Twenthe. zoals vermeld in het M.L.D.-nummer
van „Onze Vloot”. De nieuwe Marinevliegers ontvangen nl. hun eerste opleiding op de
vliegbasis Woensdrecht en daarna hun voortgezette opleiding op de vliegbasis Gilze-Rijen.
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De kist bleef dicht

(deel 1)

Piet Zoeteweij

Hendrik Minderhoud (stamboeknummer 12592/4512442)
matroos 1 Koninklijke Marine
Radioafstandpeiler (Plotter)
Een beschrijving van op feiten en veronderstellingen gebaseerde bewogen periode uit zijn leven
als Oologsvrijwilliger bij de Koninklijke Marine van 1945 tot 1948 in toenmalig Nederlands-Indië.
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INHOUDSOPGAVE
Inleiding
Van Indië naar Indonesië in vogelvlucht
Het begin
Opleiding in Engeland
Naar Indië met Hr.Ms. Admiraal Van Kinsbergen
Marine Territotiaal Commando Soerabaja Hr.Ms. RP 112 (Wezel)
Naar huis
Tot slot
Geraadpleegde bronnen
Bijlagen

INLEIDING
“Mijn vader was ook marinier en ik weet evenmin iets van hem,” is de reactie van Lenie van
Dalen-Minderhoud als ik op een verjaardag in 2018 iets vertel over een boekje dat ik had
geschreven over de diensttijd van mijn neef bij de Mariniersbrigade in Indonesië. “Als je iets wilt
weten, dan wil ik je wel op weg helpen,” luidt mijn aanbod. In oktober 2019 was Lenie er aan toe
en vroeg of ik wilde helpen en zo zijn we gestart.
Blijkens enkele fotootjes en overgebleven kledingstukken was Hendrik Minderhoud geen
marinier, maar matroos bij de Koninklijke Marine (KM) en dan begint een zoektocht langs
archieven, Ministeries, websites enz. om zo veel mogelijk gegevens van Hendrik boven tafel te
krijgen. Een foto van een schip zonder nader aanduiding blijkt de Hr.Ms. Van Kinsbergen te zijn,
een middelgroot oorlogschip en uit latere combinaties van factoren kan worden geconcludeerd,
dat hij ook op z.g. RP boten moet hebben gevaren.
In deze zoektocht heb ik me beperkt tot de periode, dat Hendrik in werkelijke dienst zat.
Interessant zou zijn om te weten hoe een eenvoudige landarbeider er toe kwam om
Oorlogsvrijwilliger te worden en even interessant is het om te weten hoe het voor hem was om
na een zeer enerverende periode in Indië weer terug te komen en weer verder te gaan als
landarbeider. Opmerkelijk, omdat hij volgens de KM blijkbaar de capaciteiten had om een
brevet te halen in een toentertijd zeer modern scheepsnavigatiemiddel als radar en dat brevet
ook heeft behaald. We zullen dat nooit weten.
De titel van dit verslag is een metafoor voor het zwijggedrag van Hendrik. Zoals vele van zijn
collega’s heeft hij nauwelijks iets prijsgegeven van zijn ervaringen in Indië. De andere kant is
dat de wereld om hem heen waarschijnlijk ook geen welwillend oor had. Als persoon wordt hij
omschreven als ‘geen gemakkelijke man’ en dan wordt er verwezen, naar agressieve kanten en
alcoholgebruik. Nu er meer aandacht is voor de trauma’s, die sommige militairen in Indië
hebben opgelopen en dat meer kinderen en kleinkinderen op zoek zijn naar de ervaringen van
hun vader en/of opa lijkt het er op dat ook Hendrik wel enige littekens heeft overgehouden aan
zijn diensttijd, die zich mogelijk uitten in onaangepast gedrag.
Om dit verhaal enigszins in zijn context te kunnen plaatsen en niet iedereen de geschiedenis
van ons koloniale verleden paraat heeft, geef ik enige summiere informatie over de
geschiedenis van Indië van voor, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog onder de noemer:
”Van Indië naar Indonesië”.
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Daarna geef ik in “Het begin” gegevens weer over de tijd vlak nadat Zuid-Nederland is bevrijd
dus eind 1944 en dat Hendrik zijn contract tekent als Oorlogsvrijwilliger (OVW-er).
Zijn tijd in Engeland waar hij wordt opgeleid beschrijf ik in “Opleiding in Engeland” die na een
zwerftocht door Groot Brittannië eindigt met zijn overplaatsing naar Hr.Ms. Van Kinsbergen.
Aansluitend komt het gedeelte “Naar Indië”, waarin opgenomen de tijd die Hendrik doorbrengt
op Hr.Ms. Van Kinsbergen. Na veel zoeken in bestaande boeken en interpreteren van de
gegevens uit zijn staat van dienst denk ik dat het geschetste beeld dicht bij de werkelijkheid
komt. De persoonlijke ervaringen van Hendrik ontbreken.
Iets lastiger zijn de interpretaties van gegevens en veronderstellingen over zijn tijd op de RPschepen, opgenomen in “Marine territoriaal commando Soerabaja”, omdat er meerdere RPschepen waren en er over het schip waarop Hendrik met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid al die tijd heeft gevaren, Hr.Ms. RP 112 (Wezel), binnen het tijdsbestek niet
al te veel directe informatie was te vinden. De inhoud van dit deel geeft wel een beeld van zijn
veronderstelde ervaringen op grond van geschreven informatie van anderen. Wellicht geeft
nader onderzoek bij Het nationaal Archief nog meer informatie.
De inhoud van “Naar huis” is duidelijk en in “Tot slot” nog een kort nawoord.
Leeswijzer: In de tekst verwijs ik soms naar citaten uit boeken of rapporten, die achterin zijn te
vinden onder “Geraadpleegde bronnen”. De spelling van Bahassa Indonesia is anders dan de
taal van eind jaren veertig. De “oe”, komt in de huidige taal niet voor en wordt nu geschreven
als “u”, “dj” wordt nu geschreven als “j” en de “j” wordt nu geschreven als “y”, Soerabaja schrijft
men nu als Surabaya.
Als het uit de toon van dit relaas lijkt, dat Hendrik
alleen maar ellende heeft meegemaakt, dan is dat
geen juiste indruk. Bijna in ieder rapport of boek
komt de in die jaren soms levenslange vriendschap
en kameraadschap naar voren, die deze jonge
mannen op een belangrijk moment in hun leven in
buitengewone omstandigheden hebben ervaren en
opgebouwd in een land ver van hun veilige
vaderland.

VAN INDIË NAAR INDONESIË IN VOGELVLUCHT
Indië, dat tegenwoordig Indonesië heet is ongeveer 300 jaar een kolonie van Nederland
geweest. Met en door de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)worden gebieden
veroverd, gekoloniseerd en met de aldaar aanwezige goederen –vooral specerijen- wordt
handel gedreven. Indië wordt tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bestuurd door
Nederland. De machtsposities in landelijkbestuur, handel, fabrieken en op plantages zijn in
handen van de blanke Nederlanders. “Ons Indië”, is lange tijd een veelvoorkomende benaming
en geeft uitstekend de koloniale verhouding weer. “De gordel van smaragd”, wordt ook gebruikt
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voor Indië, wat slaat op de vorm van het eilandenrijk op de wereldkaart en een verwijzing is
naar de schoonheid van Indië. In deze benaming wordt ook de rijkdom van Indië benoemd.
Zelfs tot ver in de vijftiger jaren moeten alle kinderen in Nederland nog de namen van de
eilanden van Indonesië uit het hoofd leren, ook die van de kleine eilanden, die oostelijk van
Java liggen: Bali, Lombok, Soemba, Soembawa, Flores en Timor. De roep om zelfbestuur is er
altijd geweest, maar opstanden werden met repressieve middelen onderdrukt. De orde in het
grote eilandenrijk werd gehandhaafd door het Koninklijk Nederlands Indische Leger (KNIL). In
dit leger dienden ook zogenaamde inlandse bevolkingsgroepen (Ambonezen, Medanezen en
Madoerezen), die zich van oudsher meer verbonden voelden met Nederland. In 1942 wordt
Indië bezet door de Japanners. Met hun leus: ”Azië voor de Aziaten”, proclameren en faciliteren
zij de wens van republikeinse Indonesiërs om zich te verzetten tegen de overheersing van de
Nederlanders. Het gevolg is dat de in Indië aanwezige blanken worden verwijderd uit het
openbare leven en in kampen worden opgeborgen, het is verboden om Nederlands te praten,
bestuur en handel komt in handen van Japanners of Indonesiërs. Deze tendens heeft zich
verder ontwikkeld vanaf 1942 tot de capitulatie van Japan in 1945. Na de Tweede Wereldoorlog
heeft de Nederlandse regering het idee, om het bestuur en de handel in Indië weer op te
pakken en dan mede gedwongen door de internationale gemeenschap een plan te ontwikkelen
om van Indië een meer zelfstandig land te maken. Dit is niet in overeenstemming met de
plannen van de republikeinen in Indië. Zij willen sneller zelfstandigheid. Op 17 augustus 1945,
twee dagen na de capitulatie van Japan, roepende nationalisten Hatta en Soekarno de
Republiek Indonesia uit. Er ontstaat dan een machtsvacuüm, waarin vooral jongeren
(pemoeda’s) bloedig ten strijde trekken tegen allerlei hun onwelgevallige groepen, waaronder
de blanken. Deze tijd wordt de bersiap-periode genoemd. De officiële status van de Republiek
Indonesia is dan nog niet door de internationale gemeenschap erkend en Indië is nog bezet
door de Engelsen en Australiërs, maar die willen naar huis en de taak om orde en vrede te
brengen in het land, wordt overgedragen aan Nederland. Dit resulteert in het feit, dat er vanuit
Nederland een heel leger naar Indië wordt verscheept om zogezegd orde en vrede te brengen
voor de bevolking. Als daar steeds meer weerstand tegen komt vanuit de republikeinen besluit
de regering tot de eerste – en later tot een tweede- Politionele actie. In de praktijk is de term
‘politionele actie’ verhullend taalgebruik voor een ordinaire koloniale oorlog. In eerste instantie
worden alleen beroepsmilitairen en oorlogsvrijwilligers (OVW-ers) naar Indië gestuurd, maar
door dreigend gebrek aan manschappen, wordt de Dienstplichtwet veranderd en dan worden er
ook dienstplichtigen ingezet in Indië. Uiteindelijk hebben meer dan 100.000 soldaten in Indië
gevochten. Het grootste deel van de infanterie werd gevormd door de Koninklijke landmacht
(KL) en het Koninklijk Nederlands Indisch leger (KNIL). Een klein deel door de Mariniersbrigade
van de Koninklijke Marine. Ongeveer 6000 man was in dienst bij de vloot en de Marine
Luchtvaart Dienst. De inzet van soldaten heeft geduurd van 1945 tot begin jaren vijftig.

HET BEGIN
Bijna onmiddellijk na de bevrijding van het zuidelijk gedeelte van Nederland wordt er gestart
met de werving van Oorlogsvrijwilligers (OVW-er). De Koninklijke Marine en de nieuw
opgerichte Mariniersbrigade heeft dringend personeel nodig om de Koninklijke Marine weer op
te bouwen zowel in Nederland als in Nederlands Indië. Voor wat betreft de mariniers is er een
speciale Mariniersbrigade opgericht, die in de Verenigde Staten getraind en uitgerust zal
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worden als zelfstandig opererende gevechtseenheid en de die Amerikanen zal gaan assisteren
in de strijd tegen Japan in Zuidoost Azië. Blijkens de advertentiecampagnes in de landelijke en
ook lokale pers van januari 1945 was de werving nogal agressief en moraliserend van toon.

Hendrik treedt op 21 maart 1945 in dienst als OVW-er, waarschijnlijk bij een
aanmeldingsbureau in Middelburg of Goes. Over zijn werkelijke motivatie is niet zo veel bekend.
Wellicht heeft de werkloosheid, de inundatie van Walcheren en de zucht naar avontuur een rol
gespeeld. Of vaderlandslievendheid ook een rol speelde is niet bekend. Naar verhouding is
Hendrik wel wat ouder met zijn 23 jaar. Hij heeft uiteraard ook van zijn 19e tot 23e de
oorlogsjaren meegemaakt met alle vervelende zaken van dien en weinig mogelijkheden gehad
om zich te ontplooien, wat wellicht ook een reden was. Zijn vader werkte op het land en hij was
daarvoor ook voorbe-stemd. Niet bekend is of hij dat ook ambieerde. In ieder geval maakt hij de
stap om Oorlogsvrijwilliger te worden en te tekenen voor een drie jarig contract. In het land was
de politiek ook verdeeld over het werven van oorlogsvrijwilligers voor de strijd in Indië. Na een
periode van vijf jaar onderdrukking door de Nazi’s konden met name de linkse partijen de wens
van de Indonesiërs om eigen zeggenschap te krijgen wel billijken. Het vertrek van de OVW-ers
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naar Indië en later hun thuiskomst werd zeker niet door iedereen positief bestempeld. Soms
waren spandoeken met “moordenaars” het welkom op de kades.
Als de vrijwilligers zich hebben aangemeld worden ze
meestal kort daarop opgeroepen naar een
verzamelplaats. Hij wordt ingedeeld bij de Koninklijke
Marine, of dat een persoonlijke keuze van hem was is
niet bekend. Per bus gaat hij naar
Oostende/Zeebrugge en van daaruit gaat het op 1004-1945 met een Landing Ship Tank (LST) of een
ander vaartuig naar Engeland. Afhankelijk van het
weer krijgt bijna iedere OVW-er zijn eerste oefening in
zeebenen en een ‘zee-‘maag. Velen hebben
nauwelijks reiservaringen en de meesten zijn zelfs
nooit buiten hun provincie geweest. Het comfort op die
LST-’s is niet groot en de Noordzee kan hevig deinen.
Op 12-04-1945 meldt hij zich bij het opkomstcentrum
aan boord van het marine depot Hr.Ms. Oranje Nassau
in Londen. Op de Oranje Nassau vindt de uitgebreide
medische en psychologische keuring plaats, worden
uniformen uitgedeeld en krijgt men de eerste
beginselen van het militaire leven bijgebracht. (“Tienduizend vrije vogels”).

Wordt vervolgd
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DE VLAGGENPARADE
Wat is dit voor een vlag, vraagt de knaap op het steiger, terwijl hij wijst naar de clubvlag in een
naburige mast. Dat is de clubvlag jongeman.
Waarom, begon hij weer, is er een verschil in die clubvlaggen, de één is spits en de ander
rechthoekig. Waarom is dat dan?
Dat zal ik je haarfijn uitleggen. De spitse vlag is voor gewone leden. Die weten op de
ledenvergadering altijd spitsvondige en bijzondere vragen te stellen. Door het gedurende de
zomer veel naar de spitse vlag te kijken krijgen ze inspiratie voor het bedenken van zulke
spitsvondige vragen.
Die rechthoekige vlag is voor bestuursleden. Daarmee onderscheiden zij zich van gewone leden:
ze hebben namelijk een rechthoekige plank voor hun kop. Dat bord hebben ze nodig om de
spitsvondige vragen en negatieve kritiek van de leden te doorstaan.
Duidelijk, vond het jongmens. Maar waarom is er bij het onderscheid in vlaggen. Hoe zo, vroeg
ik. Kijk, zei hij. Hier is een vlag met twee ballen en hier met één bal en die daar helemaal zonder
ballen. Hoe zit dat dan?
Nou dat zit zo: Volgens vele leden hebben de bestuursleden nergens de ballen verstand van.
Vandaar dat de secretaris, de penningmeester en de commissarissen twee ballen in de vlag
hebben. De voorzitter kun je vergelijken met een soort van harembewaker, hij mag overal voor
zorgen maar nergens van genieten: geen ballen dus.
De tweede voorzitter heeft één bal in zijn vlag. In de wandeling wordt hij vice voorzitter. Vice met
een C in dit geval. Zou hij voorzitter worden dan verdwijnt ook zijn laatste bal.
Nou, zei het jongmens, dat is duidelijk wat betreft die vlaggen. Maar wat zijn dat nou weer, die
kralen aan dat zeil, wijzend naar een platbodem die net zijn zeil aan het zetten was. Dat? Dat
noemen ze klootjes. Verbijsterd kijkt de jongen mij aan. Dat van die ballen geloofde ik nog maar
van een zeil met klootjes heb ik nog nooit gehoord. U probeert mij in de boot te nemen.
Verontwaardigd blies hij de aftocht. Dat was wel jammer want ik wou hem net vertellen dat een
schip vrouwelijk is, maar dan was ik voor hem nog ongeloofwaardiger geworden!
w.g. Flotsmeier
********************************************************************************************************

Militair Werkman

De Militair werkman bestond naar mijn weten al van ver voor de WO II, doch in 1945 komt het
dienstvak Militair Werkman weer veelvuldig opzetten.
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(MILWKM)
Een MILWKM had de rang van MATR der 1e klasse - Als men MILWKM werd
mochten ze geen wapen meer dragen
Militair Werkman aanspreektitel is 1ste klas
1)
Militairen uit vrijwel alle dienstvakken die een verwonding,
dienstongeval of een ernstige ziekte hadden ondergaan, waardoor zij
lichamelijk zouden worden afgekeurd werd een dienstverband als militair
werkman aangeboden
2)
Afkomstig uit Ned. Indië. Oud KNIL soldaten en dan te werk gesteld
op de Marine werf of bij de Munitie Tech. Werkplaats
De K.M. bood hun dan een aan hun mogelijkheden aangepaste job aan . Ook waren er op
bepaalde posten geen beroeps militairen te vinden. Ze kwamen hoofdzakelijk op plekken waar
ze zich thuis voelden, daar hun gehele verdere werkzame periode verdienstelijk konden maken,
denk aan bijv. de kantine, uitgifte kleding bij het plunjemagazijn, opkomst centrum (MOC),
wapenkamers enz.enz.
Voor zover bekend hadden ze
een open contract en werkten
door tot hun 60ste jaar.
Zaten ook gewoon in de
uitbetaling per loonzakje GEEL
alleen niet in de rij maar op ons
bureau (in de jaren 60 bestond
het uitbetalen over de tafel nog,
ook voor de K.M. militair) Het
ontstaan zal wel liggen in de
plicht nazorg na WW2 ook voor
deze groep na te komen.

Waar kwam je ze tegen
De oude Centrale Ziekenboeg (CZB) had bijv. een man die de CV onderhoud bijhield,
Ook voor het Marine Zwembad,
Mijnendienst (MD) een voor O.S. & O.-spullen, Marine Kazerne Den Haag (MKDG) iemand die
gasmaskers beheerde. Marine Opleidingskamp Hilversum (MOKH) een man voor het badhuis
en ziekenboeg.
MKAD TOKM filmzaal en roeiploeg TOKM trainer, verder nog een op REPRO
Fort NAVGIS, VBS in A'dam zat een MILWKM waar je je was kon inleveren en bij het MVKV
was de factuur een militair werkman
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In het kleding magazijn te Den Helder waren zelfs meerdere
personen alsmede in het
MOC Hilversum
Van Ghentkazerrne de schoenmaker (eigenlijk een beetje
vreemd want de baas had toen ook schoenmakers in
dienst, maar dat geld ook voor meerdere dienstvakken)

Enkele namen van MILWKM, vaak ook wel Nicknamen
Johan Huisman.
Kees Pendek
Rooie Teun
Gys Tokaya
Ome Dirk
Joop Klepper
Rinus Tjet
Militair werkman "Joop Klepper" op MKAD was operator van de filmzaal op het TOKM en tevens
de stuurman van de sloep van de "roeiploeg" die elk jaar werd samengesteld uit machinisten /
elektromonteurs die op de "Korporaals" opleiding zaten ! Je kon ook "Vis" bij hem bestellen en
vrijdags in de filmzaal ophalen. Een zeer aimabele man
Op het MOC Hilversum zat er zelfs een militair werkman die de oogkeuringen deed. (moet dus
een medische achtergrond hebben gehad)...
Met tropen tijd naar pensioen.
Maar op een leeftijd van 38 of 40 met pensioen gaan met een matrozen of korporaalskadje is
geen vetpot. Als er mogelijkheden waren bleven die mensen in dienst als militairwerkman.
Zij hadden dan hun katje en een klein wachtgeld. Als ze dan met pensioen gingen hadden ze
een iets ruimere grondslag waarover het pensioen berekend werd
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Dit stukje over onze Militaire Werkman is samengesteld ;
Met hulp van “Marinekalender” uit monde van J. Kaauw
Uit eigen archief van ten Anker
Met medewerking van afd. Decoraties te Utrecht

1940-1945 onder de bloedvlag van de O 21 – deel 1
De laatste reis van het Lichtschip
De Bermuda driehoek (1)
Vervolg van Lucky Joseph….
De kist bleef dicht deel 2
Nieuw Guinea …. (Onze Vloot april 1950)
En nog vele andere verhalen en/of anekdotes…
Wijzigingen voorbehouden.
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