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De Laatste generatie walvisvaarders uit Nederland spreekt
“Het waren zulke mooie beesten”, verzucht Nutte Dijkstra. Als broekie van nog geen twintig jaar
werkte hij samen met tientallen andere jongens uit Noordoost-Friesland op het
walvisfabrieksschip de Willem Barendsz. Hij hoort tot de generatie laatste walvisvaarders uit
Nederland.
Helden waren zij tijdens de wederopbouwjaren in de vorige eeuw. Nederland had net na de
Tweede Wereldoorlog een groot tekort aan vetten en oliën. Via de walvisvaart, die nieuw leven
werd ingeblazen, kwamen er tonnen traan van de walvis naar Nederland. Het traan dat werd
gekookt uit het vlees van een
walvis stond gelijk aan de jaarlijkse
vetproductie van 275 koeien.
Twee walvisvaarders, net voor het
aanmonsteren op het schip.

Van helden naar moordenaars
Zestig jaar later zwijgen de meeste
walvisvaarders over het werk dat
ze ooit deden en over hun
avontuurlijke reizen naar de
Zuidpool. Het imago van de
walvisvaarders is omgeslagen.
Van helden veranderde ze in
moordenaars van een beschermde
diersoort.
“Er rust een taboe op’’, zegt
studente Anne-Goaitske Breteler
(22). Zij heeft de vergeten
geschiedenis opgediept voor haar
boek ‘De traanjagers'. Herinneringen van naoorlogse walvisvaarders’
Morele berisping
In het boek schrijft ze: “Als ik vertelde over het onderzoek waarmee ik bezig was dan hoorde ik
snel: wat vind jij dan van de walvisvaart? Een beladen vraag waarmee indirect werd gepeild aan
welke kant van de streep ik me bevond. Ik weet zeker dat de oud-walvisvaarders die dreiging
van morele berisping nog meer voelen.’’
Als 16-jarige werkte Breteler in café De Bûnte Bok in het Friese dorpje Lioessens. Een grote
muurschildering van een schip op walvisjacht staat prominent op een van de muren. De sterke
verhalen van oude stamgasten van dit voormalige walvisvaarderscafé wekte haar
nieuwsgierigheid. Ze deed vier jaar onderzoek naar een vergeten stukje verleden.
De lange dagen van walvisvaarders
Tussen 1946 en 1964 voerde de Nederlandse Maatschappij voor de Walvischvaart achttien
expedities uit naar de wateren rond de Zuidpool. In 1964 komt een definitief einde aan de
Nederlandse walvisvaart, vanwege de sterk afgenomen populatie walvissen.
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Walvisvaarders draaiden lange dagen:
zeven maanden lang twaalf uur op,
twaalf uur af op walvisfabrieksschip de
Willem Barendzs.
Het reusachtige schip vertrok uit
Amsterdam legde aan in Zuid-Afrika,
waar de vangboten met harpoenjagers
zich aansloten.
En zo voer een vloot van 10 tot 12
schepen naar de Zuidpool.
Walvisvaarders bewerken de ribbenkast van een walvis met
flensmessen.

Rauwe arbeid
“Het was hard werken aan boord.
Soms moesten er wel 90 walvissen
bewerkt worden”, zegt Breteler. “Aan
boord zaten veel Friezen. Die hadden
het imago dat ze niet vies waren van
hard werken.’’
De arbeidsomstandigheden waren
rauw en hard. “Een echtgenote zei over
haar man: als hij thuis kwam stonk hij
wekenlang naar traan. Op het dek
lagen resten van de walvissen te
rotten. Die geur was geen pretje.”

Het leven aan boord
Wieb de Jong (82) voer mee op vijf
walvisvaarten. Hij kon daardoor geld sparen en een huis kopen met zijn vrouw. Hij heeft een
oud fotoalbum met kiekjes van het leven aan boord. Hij sliep in een stapelbed in een kleine hut.
Een gordijntje zorgde voor wat privacy. Elke week vond inspectie plaats of de hut wel
opgeruimd genoeg waren. Als het na een waarschuwing nog een rommel was dan werd je op je
loon gekort.
Nutte Dijkstra deed twee walvisvaarten. Hij kan je alles vertellen over de beruchte ‘roaring
forties’: tussen de veertig en vijftig graden zuiderbreedte, net voorbij Zuid-Afrika, stak vaak een
sterke westenwind op. De stormen werd door de bemanning gevreesd.
‘Was ik maar nooit meegegaan’
Hij schreef tijdens de vaart in een dagboek. Normaal gesproken zagen de walvisvaarders alleen
dode walvissen. Een jager had ze al gedood met een harpoen. Toch kon het voorkomen dat
een walvis in de buurt zwom van het fabrieksschip de Willem Barendsz en daar pas werd
gedood.
Nutte schrijft daarover: “Vanmorgen heb ik het drama van de walvisvaart gezien. Ja noem het
maar drama hoe die arme beesten aan hun eind komen. Er was een jager vlakbij het schip en
die jaagde achter de walvis aan. Maar de walvis was nog lang niet dood door het eerste schot,
ook al spoot hij bloed omhoog. Toen kreeg 'ie nog een schot, daarna heeft hij het niet zo lang
meer gemaakt. Nou dat is moorden hoor.’’
Terugblikkend zegt hij: “Soms denk ik, was ik maar nooit meegegaan. Het waren zulke mooie
beesten.’’
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Twee walvisvaarders zitten in de bek van een walvis.

De mannen die samen de wereld zagen
Breteler viel het op dat de walvisvaart alle mannen die ze sprak heeft gevormd. De meesten
hebben een tatoeage die aan de walvisvaart herinnert. “Het waren allemaal jongens van
dezelfde leeftijd die in een tijd dat de wereld veel groter leek dan nu op avontuur gingen. Ze
hebben met elkaar de wereld gezien en dat schept een band. Veel van hun kinderen zijn later
ook gaan varen, bijvoorbeeld bij de marine."
……………………………………………………………………………………………………………..

BLIK IN EEN NABIJ VERLEDEN
Admiraal Helfrichs memoires getuigen van tragische conflicten en gemiste kansen
Het is een goed ding, dat de memoires van Admiraal Helfrich tegen het einde van het jaar zijn
verschenen. Immers bij het einde van het jaar en zeker bij het einde van een kroonjaar past ons
een terugblik op wat geweest is. Daartoe geeft dit boek een goede gelegenheid. Het behandelt
grotendeels de (maritieme) geschiedenis van de ondergang van het Nederlandse wereldrijk, die
in het thans eindigende decennium plaats had. Het is geen vrolijk boek. Het zou ook niet anders
kunnen, want de geschiedenis, die de Admiraal verhaalt, is zeker ook niet vrolijk.
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Admiraal Helfrich was de Nederlandse Zeeofficier op wiens schouders de gevolgen van de
jarenlange verwaarlozing van de Nederlandse Vloot het zwaarst kwamen te drukken. Dat de
Admiraal er in is geslaagd, zijn verhaal niet bitter van toon te maken, strekt hem tot ere. Om de
werkelijke betekenis van dit boek te begrijpen, moet wij — en de Admiraal doet dat
Admiraal Helfrich als opperbevelhebber der
Geallieerde Zeestrijdkrachten in de Zuidelijke
Pacific

ten dele ook — terugzien op een periode
van minstens vijftig jaar voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog. De
opkomst van Japan in het einde van de
19e eeuw moet reeds aan ieder, die wilde
zien, duidelijk hebben gemaakt, dat
verdediging der Europese bezittingen en
belangen in het Verre Oosten van groot
belang was. Dat dit te onzent door
sommigen begrepen is, bewijst wel de
poging van Colijn omstreeks 1912, om tot
het bouwen van een Nederlandse
slagvloot te komen. Later weer het
aanhangig maken van de Vlootwet in
1923. En tenslotte nogmaals het
slagkruiserplan van 1940.
Van al deze plannen en ontwerpen is niets
terecht gekomen. Het Nederlandse volk
en zijn vertegenwoordigers waren blind
voor de dreigende gevaren en zo kon het
gebeuren, dat wij de Tweede
Wereldoorlog ingingen met een vloot in
Oost-Azië, waarvan de grootte in geen
enkele verhouding stond tot de grootte van
de belangen, die ons land daar had. Indien wij
onszelf te rade gaan, kunnen wij met de beste wil van de wereld daarvoor geen enkele
verontschuldiging vinden. Integendeel, wij zijn van mening, dat het Nederlandse volk in al zijn
geledingen schuldig is aan het verzuimen van de taak, de door het lot en door het werk der
vaderen aan zijn zorg toevertrouwde gebieden voldoende te beschermen.
Nauwkeurige beschouwing van het boek van Helfrich doet de hoofdreden van dit verzuim
blijken. Deze hoofdreden is het onvermogen van de Nederlander, breed te denken en buiten
zijn eigen gezichtskring te zien. Ook de Nederlandse Zeeofficier is daarvan niet vrij gebleven.
De Admiraal toont het zo duidelijk aan, als hij op blz. 249 van het eerste deel van zijn boek over
zijn ontmoeting met de Amerikaanse Admiraal Hart schrijft:
..Hier was iemand van „de Grote Vloot’ aan het woord. Het prototype van een marineofficier van een der
grote zeemogendheden, denkend in termen van slagschepen, vliegkamp- schepen en zware kruisers, in
termen van overmacht in de model-zeeslag. Met een schok realiseerde ik, dat deze collega's nooit zo aanhoudend voor het probleem hadden gestaan: met een bij voorbaat veel zwakkere vloot te moeten strijden
en allerlei slimmigheidjes te moeten bedenken om er nog wat van te maken; in hun „hoogzee-conceptie”
nooit bijzondere geografische en hydografische omstandigheden en mogelijkheden hadden behoeven uit
te buiten.”
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Hier stonden dus tegenover elkaar de vertegenwoordigers van de grote Marine met de grote
taak en van de kleine Marine met ook een grote taak. Admiraal Helfrich kwam voort uit de kleine
Marine. De officieren van die Marine hadden zich jarenlang moeten wennen aan het idee, in
een oorlog te vechten met onvoldoende materiaal en zij hadden getracht uit dat materiaal het
uiterste, ja meer, te leren halen dan het kon presteren. Men had allerlei „slimmigheidjes moeten
bedenken om er nog wat van te maken”.
Dat deze Nederlandse, logisch gegroeide mentaliteit moest botsen met de mentaliteit van een
Amerikaanse Admiraal, was te voorzien. Wij hebben deze zaak hier zo naar voren gebracht,
omdat het meningsverschil met Admiraal Hart, of beter het conflict van wat men als direct Nederlandse belang zag, met het Amerikaanse strategische inzicht na de ramp van Pearl Harbour
als een rode draad door het eerste deel van de memoires van Admiraal Helfrich heenloopt. Het
conflict tussen de mensen, die altijd in het kleine hebben moeten leven en met hun kleine
middelen proberen te bereiken wat er te bereiken is, en de mensen, die door de ligging van hun
land en deszelfs recente geschiedenis het kleine moeilijk kunnen accepteren.
De Admiraal laat in zijn boek goed zien, dat de Nederlandse Marinemannen bij de verdediging
van Indonesië, velen met inzet van hun leven, gedaan hebben wat ze konden, met de middelen,
die hun gegeven waren. Hun treft dan ook geen blaam. Behalve dan de blaam, die alle
Nederlanders treft, de blaam voor het niet aanwezig zijn van voldoende verdedingsmiddelen in
het rijke Indonesië.
Er loopt nog een andere tegenstelling door het boek heen en wel door het tweede deel; dat is
het conflict van Helfrich en hen, die dachten
zoals hij, met Van Mook. Dit conflict vindt men overal, meestal tussen de regels.
„Er zat ook een persoonlijk element aan deze kwestie vast, en ik wil dit hier niet verzwijgen, omdat dit
ook na de bevrijding naar mijn overtuiging van invloed is geweest op de gang van zaken. Dr. Van Mook
en ik waren t.a.v. de toekomst van Nederlands-Indië anders ingesteld. Ik had hem in Indië leren
tvaarderen om zijn capaciteiten, tvaarbij parate kennis, grote werkkracht, een geweldig physiek en
dadendrang op de voorgrond traden. Als C.Z.M. had ik veel met het departement van Economische Zaken
te maken gehad, omdat de scheepvaart daarbij nauw betrokken was. Ik wist echter ook — en iedereen
wist het —, dat hij tot een zeer vooruitstrevende groep behoorde, die haar mening over snelle
staatkundige hervormingen nooit onder stoelen of banken gestoken had.
Men sprak en spreekt dikwijls over de leuze „Indië los van Holland”. Ik geloof, dat een kleine correctie
hierop niet misplaatst zou zijn. „Indië los van Plein en Binnenhof” lijkt mij beter. Hetgeen betekent „los
van de minister van Koloniën en van de Staten-Generaal”. De Indië-kenners wisten heel goed, dat de
Inheemse bevolking niet in staat zou zijn, de vele geschikte leiders, ambtenaren en soldaten op te brengen
— en zeker niet na een land en volk ontwrichtende Japanse bezetting — onafwijsbaar nodig om de
vroegere orde en rust te herstellen en een dergelijke uitgestrekt gebied met meer dan 70 millioen mensen
op draaglijke wijze te besturen. Zij zou de steun, ja de leiding in de hogere toppen, van een grote,
bekwame en vooral ervaren groep Nederlanders niet kunnen ontberen. De Indië-kenners-Nederlanders
van de vooruitstrevende groep voelden er alles voor, die leiding en die steun te geven, maar in een
onafhankelijk Indonesië, los van het Nederlandse oppergezag en van de minister van Koloniën, los van de
Staten-Generaal.
Ik voelde mij daarentegen in de eerste plaats Nederlander en dienaar van het Koninkrijk. Ik was
Admiraal van dat Koninkrijk en ik diende in een Koninklijke Marine, die voor mij het tastbare symbool
van de Rijkseenheid betekende. Ik wist uiteraard, dat Indonesië op de duur autonoom moest — en ook zou
— tvorden, doch achtte het ogenblik daarvoor nog niet gekomen. En zeker niet na een langdurige
Japanse bezetting en overheersing, waarbij bovendien een buitengewoon geraffineerde propaganda tegen
„blank” terdege wortel had geschoten. Die wortel moest er eerst uit. Na herstel van een sterk centraal
gezag, na herstel van orde en rust, zouden wij, binnen het Koninkrijk, opnieuw beginnen. Dit — en dit
alleen — kon slechts in het ivaarachtige belang der bevolking zijn. Ik zou daar, ook als Lt.-G.G., onder de
omstandigheden van 1945 en later, niet hebben kunnen doen, wat ik nodig en gewenst achtte.”
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Hier heeft men inderdaad het verschil Van Mook—Helfrich, of beter het conflict Van MookNederlands belang, kort en duidelijk uiteengezet. Van Mook en de zijnen waren kundige
economen, bestuurders en wat dies meer zij. Zij waren evenwel geen Nederlanders meer. Zij
voelden zich als leiders van het grote eilandenrijk, doch zagen niet meer, dat zij die leidende
functies konden innemen, zolang er een Nederlands machtsapparaat was om orde en rust te
handhaven. Juist deze beperktheid van visie is
de oorzaak geweest, dat in de tijd na de val van Java tot de overgave van Japan, teveel van de
geringe middelen, waarover Nederland nog beschikte, is aangewend voor civiele doeleinden,
terwijl voorbereiding van een machtsapparaat, geheel of ten dele klaar als Japan viel, en eenhoofdige militaire leiding bij de oplossing van dit militaire probleem werd verzuimd. Daarmede
werd de laatste kans op herstel van het Nederlandse gezag in Indonesië verspeeld.
Wij zullen ons verder niet in beschouwingen over het boek begeven. Genoeg zij, dat naar onze
mening deze memoires de latere geschiedschrijver wellicht meer dan enig ander Nederlands
werk tot leidraad zouden kunnen dienen bij liet opmaken van de historische balans. Wij bevelen
Admiraal Helfrichs boek ter lezing en ter lering bij alle Nederlanders aan.
…………………………………………………………………………………………………………..

Nederlandse Oorlogsschepen onder Duitse vlag
In een vorig artikel heb ik het een en ander verteld over de lotgevallen van verschillende onzer grotere
oorlogsschepen, die in en na de Meidagen van 1940 in Duitse handen vielen. In dit artikel volgen nog
enkele bijzonderheden omtrent het kleinere materieel en de oudere schepen, die nog door de Duitsers
werden gebruikt, na te zijn gelicht en hersteld.
De mijnenveger „Willem van Ewijk” (II), reeds kort genoemd in liet vorig artikel en van stapel
gelopen op 18 April 1940 bij de Scheepswerf van P. Smit Jr. te Rotterdam, viel onbeschadigd in
handen van de bezetter. Op 30 Augustus van datzelfde jaar werd de mijnenveger in onvoltooide
toestand naar Duitsland gesleept. Na te zijn afgebouwd kwam het schip als de „M 553” bij de
Kriegsinarine. In 1942 werd deze mijnenveger nog in de Oostzee gesignaleerd, doch later is hij
vermoedelijk verloren gegaan.
Onze fraaie marinetanker I — een naam voor dit schip was nog niet gepubliceerd —, waarvan
de bouw in Mei 1939 was opgedragen aan de N.V. C. v. d. Giessen & Zn. te Krimpen a.d.
IJssel, verkeerde nog in een beginstadium op de helling. De bezetter gaf echter opdracht de
tanker te voltooien en zo liep dit schip, herdoopt in „Karnten”, op 3 Mei 1941 van stapel. Dit was
de eerste tanker, die speciaal voor de Koninklijke Marine werd gebouwd en hij behoorde tot de
zg. omlijsting van het van het van 1939/40 daterende slagkruiserplan. De „Karnten” was
uitgerust met twee 8-cyl. Werkspoor dieselmotoren, die maximaal 7000 apk
konden ontwikkelen. Het 5660 r.t.b. metende schip was, indien niet de verfoeide hakenkruisvlag
van de achtersteven had gewaaid, onze snelste tanker geweest! Was de maximum- dienstvaart
berekend op 15 knoop, op de in het najaar van 1941 gehouden proeftochten liep de „Karnten”
liefst 17.1 mijl per uur.
Het vaartuig had het geluk heelhuids door de oorlog te komen; het werd na de oorlog
teruggevonden, doch volgens de bepalingen van de Conferentie van Potsdam — om
onbegrijpelijke redenen — aan Rusland toegewezen. Op 30 December 1945 werd aan boord
van Neerlands snelste tanker op de rede van Swinemünde de vlag met de sikkel en hamer
gehesen.
Negentien TM-boten waren bestemd bij de Werf Gusto (A. F. Smulders) te Schiedam naar het
type van de „TM 51”, die einde Augustus 1939 door de toenmalige luitenant ter zee der le kl. A.
de Booy naar Nederland was gebracht. Van deze 19 boten waren er 10 in aanbouw en op de
10e Mei waren de „TM 52” en „TM 53” bijna gereed. Het bleek niet mogelijk met deze boten
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naar Engeland uit te wijken. (Men leze het voorwoord van het boek „Vannacht varen de
Hollanders” van de luitenant ter zee b.d. E. H. Larive).

Model van de in aanbouw zijnde kruiser “de Zeven Provinciën”

Beide boten vielen in Duitse handen en, na enig geëxperimenteer van Duitse zijde, werden zij in
Augustus en September 1940 resp. als „S 201" en „S 202” onder Duitse vlag gebracht. Deze
boten waren dus nog identiek aan de „TM 51”, d.w.z. zij hadden een waterverplaatsing van 34
ton, waren bewapend met 2 torpedobuizen van 53,3 cm en 2 Hispano-Suiza mitrailleurs in
toerelles, terwijl 3 Rolls Royce benzinemotoren van elk 1100 apk de boten een snelheid gaven
van ruim 40 knoop. De Duitsers bezaten echter geen benzinemotoren voor de overige acht
boten, die nog op de helling stonden en zij waren dus genoodzaakt deze uit te rusten met de
veel zwaardere dieselmotoren
Het gehele plan voor deze acht boten werd gewijzigd: zij werden langer (van 21,35 op 28,25 m),
smaller (van 4,65 op 4,12 m) en kregen meer diepgang (van 0,82 op 1,50 m). De
torpedobewapening werd niet gewijzigd; de artillerie wel.
Eerst rustte men de boten uit met een mitrailleur van 20 en een van 15 cm, later met een kanon
van 4 cm. De voortstuwing geschiedde door 3 dieselmotoren van elk 950 pk, waardoor de
snelheid daalde tot ca. 30 mijl per uur. Door de verlenging van deze boten was de
waterverplaatsing ook gestegen tot ongeveer 60 ton. Als „S 151” werd de eerste dezer boten op
19 Dec. 1941 in dienst gesteld; met korte tussenpozen volgden de andere en op 9 September
1942 volgde de „S 158” als laatste van deze serie. Vanzelfsprekend vonden de Duitsers deze
verbouwing zelf ook geen succes. Vier werden er weldra verkocht aan de Bulgaarse marine
voor operaties op de Zwarte Zee, nl. de „S 155” tot en met „S 158”, die nu nog bij de Bulgaarse
marine dienst doen als de „S 5” tot en met „S 8”. De overige vier werden, ook binnendoor, naar
de Adriatische Zee gebracht, waar zij gedurende de rest van de oorlog opereerden. Hierbij
gingen de „S 153” en „S 154” tijdens gevechtsacties verloren; omtrent het lot van de overige
schepen ontbreken nog bijzonderheden.
Ook de „S 201” (ex „TM 52”) en „S 202” (ex „TM 53”) gingen verloren: eerstgenoemde tijdens
een gevecht met lichte Britse zeestrijdkrachten voor de Nederlandse kust in de nacht van 7 op 8
April 1945, terwijl laatstgenoemde twee dagen voor de capitulatie van Duitsland door Duits
marinepersoneel te Kiel werd vernield. Van deze TM-boten keerde geen enkele onder
Nederlandse vlag terug.
Ten slotte waren begin 1940 nog vijf kleine mijnenveegboten besteld bij de werf van Abbeking
en Rasmussen te Lemwerder. Na de Duitse inval in Nederland werden deze vaartuigen prijs
verklaard, verbouwd en bij de Kriegsmarine ingelijfd als „R 201” tot en met „R 205”. Later in de
oorlog werden zij herdoopt in „RA 101'—105”. De eerste hiervan werd in Augustus 1940 in
dienst gesteld, daarna volgde iedere maand een boot, zodat de laatste in December 1940 in
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dienst kwam. Volgens mij ter beschikking staande gegevens zijn deze boten na de capitulatie
teruggevonden, doch — om dezelfde onbegrijpelijke redenen — niet aan Nederland
teruggegeven. De „RA 101” kwam aan Engeland, en is later als krijgsbuitboot waarschijnlijk
gesloopt of voor particuliere doeleinden verbouwd, terwijl de overige vier in Russische handen
kwamen.
Drie van onze oude pantserschepen
werden door de Duitsers ingericht tot
drijvende luchtdoelbatterijen. Een
daarvan was de oude „Gelderland”,
die, herdoopt in „Niobe”, in Juli 1944
in de Finse Golf tot zinken werd
gebracht.
Ook moet nog melding worden
gemaakt van verschillende opdrachten, die in het begin van 1940 aan Nederlandse werven
waren verstrekt: zo waren o.m. zes onderzeebootjagers van 390 ton, uitgerust met Stork
turbines, waarvan er drie zouden worden gebouwd bij de Nederl. Dok Mij. te Amsterdam en drie
bij J. & K. Smit te Kinderdijk, alsmede enkele mijnenveegboten bij De Vries Lentsch. Met deze
opdrachten was op 10 Mei 1940 echter nog geen aanvang gemaakt en ten gevolge van de
bezetting werden deze orders nimmer uitgevoerd.
Dan nog een enkel woord over de schepen, die op 14 Mei 1940 in Nederland achterbleven en
in handen van de bezetter vielen. De beide mijnenvegers „Abraham van der Hulst” en „Pieter
Florisz”, die op het IJselmeer tot zinken waren gebracht, werden in Augustus 1940 gelicht,
hersteld en resp. als ,,M 552” en „M 551’’ bij de Kriegsmarine ingelijfd. Beide werden in ernstig
verwaarloosde toestand na de capitulatie teruggevonden, doch de Rijkswerf te Willemsoord
komt de eer toe er weer twee bruikbare mijnenvegers van te hebben gemaakt.
De oude torpedoboot „G 16”, daterend van 1914, was zelfs nog een prooi van de Duitsers.
De boot werd gerepareerd en verbouwd op de werf van de N.S.M. te Amsterdam, doch het
werd geen succes. Eindelijk werd deze boot op 19 Sept. 1942 als „FTA 9” in dienst gesteld bij
de Kriegsmarine als een zg. „Torpedofang-boot”. Na de capitulatie trof men dit schip nog aan,
doch in een dergelijke toestand, dat herstel niet meer lonend was.
De oude pantserschepen „Hertog Hendrik” en „Jacob van Heemskerck” vielen eveneens in
Duitse handen. Aanvankelijk bleven zij resp. te Den Helder en Amsterdam liggen, evenals de
oude „Gelderland”, die in Mei 1940 op de Rijkswerf was opgelegd. Doch begin 1941 kwam bij
de Duitsers het denkbeeld naar voren deze oude schepen in te richten tot drijvende luchtdoelbatterijen, die voor de kust zouden liggen. Ook enkele buitgemaakte Noorse pantserschepen en
enkele oude Duitse kruisers van het type „Berlin”, die de eerste wereldoorlog al hadden
overleefd, werden voor dit doel bestemd. De in de Coenhaven te Amsterdam liggende „Jacob
van Heemskerck” werd in Maart 1941 naar Kiel gesleept en aldaar bij de Howaldtswerke
verbouwd tot „Flakschiff Undine”. De oude „Hertog Hendrik” ging naar Antwerpen en kwam
vandaar als het „Flankschiff Ariadne”, terwijl de „Gelderland” bij Van der Giessen te Krimpen
a.d. IJssel werd verbouwd tot „Flakschiff Niobe” en he"in 1944 in dienst werd gesteld.
Het schip, dat in October/November 1900 de grijze president Paul Kriiger van Lorengo Marqués
naar Marseille had gebracht, was evenwel geen lang leven meer beschoren. Reeds in Juli 1944
werd de „Niobe” voor Kotka door Russische bommenwerpers tot zinken gebracht. In 1949 werd
het wrak gelicht, doch door de Nederlandse Regering geabandonneerd. De „Ariadne” en
„Undine” vond men na de capitulatie te Wilhelmshafen terug en men sleepte hen naar
Nederland. In verband met het grote gebrek aan kazerneruimte besloot men deze oudjes nog
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niet te slopen, doch in te richten tot logementschepen. Wilton-Fijenoord en de Rijkswerf
maakten uit de oude rompen twee fraaie moderne wachtschepen.

Van onze oude ..Brinio" maakten de Duitsers een
heel wonderlijk schip, een z.g. „Horchschiff”,
voorzien van een enorm luisterapparaat. Het schip
deed dienst in de Oostzee.
Van de overige schepen werd nog slechts een
enkele door de Duitsers gebruikt: de
mijnenlegger „Hydra”, die in de Meidagen van
1940 nabij Duiveland was gezonken, deed nog
enige tijd als mijnenlegger dienst bij de
Kriegsmarine, evenals de oude „Tyr”, die te
Gorinchem in Duitse handen was gevallen. Laatstgenoemd schip behoorde vervolgens,
tezamen met de „Helfring”, die in het najaar van 1941 op het Buiten-IJ nabij Amsterdam was
gelicht, tot een zg. „Hafenschutzflotille”. Het opnemingsvaartuig „Eilerts de Haan”, dat in Mei
1940 te Den Helder was opgelegd, kwam als „Vermessungsschiff Randzel” in dienst, doch ging
in de oorlog verloren.
Een algehele reïncarnatie onderging de oude kanonneerboot „Brinio”, die op 14 Mei 1940 op
het IJsselmeer door de bemanning tot zinken was gebracht. Deze boot werd in October 1943
gelicht en, vermoedelijk door een Duitse werf, verbouwd tot een zg. „Horchschiff” (luister-schip
voor vijandelijke vliegtuigen). Hoe de „Brinio” er nadien uitzag, toont de hierbij geplaatste foto.
Ook dit schip werd niet meer teruggevonden.
Voor zover ik er in ben geslaagd de gegevens van de Nederlandse oorlogsschepen onder
Duitse vlag op te sporen, heb ik ze hier vermeld. Misschien, als later nog eens bijzonderheden
worden gepubliceerd uit de buitgemaakte Duitse inarine-archieven, zal het mogelijk zijn deze
gegevens nog aan te vullen.
L. L. v. M.
…………………………………………………………………………………………………………….

Provocatie van de Russen
( persoonlijke verhalen )
Naar aanleiding van het stukje over de provocatie van de Russen een paar maanden geleden in
het nieuws, stuur ik je dit mailtje.
In de 60er jaren voer ik bij de Onderzeedienst van de K.M. en werden wij regelmatig op
onderzoek uitgestuurd om Russische (Sovjet) schepen te observeren.
Zo werden we met de Dolfijn in 1969 naar een Russisch smaldeelgestuurd in de Golf van
Biskaye waar een nieuw vliegdekschip van de Russen op proefvaart was met een Sverdlovkruiser.
Wij hebben deze schepen een paar dagen ( en nachten) gevolgd, s’ nachts onder water en
overdag boven water.
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We voeren dan op periscoopdiepte op
soms minder dan 100 mtr van de sovjetboot om foto's te maken.
We deden dan ook schijnaanvallen op
deze schepen en dat vonden de Russen
niet zo leuk want regelmatig moesten
we een noodduik maken omdat de
kruiser dan met volle kracht over ons
heen kwam varen.
Toen we overdag boven water waren
kwam de grote Sverdlov-kruiser op hoge
snelheid naar ons toe varen en bleef op
een paar 100 meter van ons liggen en
seinde naar ons met de
seinlamp:
"Be careful you were much to close
last night." Dus dat was wel even
lachen bij ons op de onderzeeboot.

Er hing ook een Shackelton uit WW2 in
de lucht, want die waren in de 60er
jaren nog volop in gebruik bij de Britse
Marine.
Dit geeft wel aan dat vooral gedurende
de koude oorlog de Oostblokkers en de
NAVO al heel lang elkaar goed in de
gaten houden en af en toe een
plaagstootje uitdelen.
Ook werden de onderzeeboten regelmatig naar het Poolgebied gestuurd om daar de activiteiten
van de Sovjet-schepen in de gaten te houden. Dit ging dan meestal om een periode van 6
weken dat we daar in het ijskoude water
moesten patrouilleren, wat niet zo
comfortabel was omdat we daar onze
elektrische kachels niet mochten
gebruiken i.v.m. de lawaai die die kachels
maakten.
We hadden daarom bij de wachtwissel het
systeem van de warme-bedjes-wissel
bedacht.
De mensen die van wacht afkwamen
doken lekker in de warme bedjes van de
mensen die op post gingen.
Dat ruikte (soms) wel niet zo fris, maar nood breekt wet.
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Ook moesten we een keer
boven water komen omdat de
de verwarming van de periscoop
niet werkte.
De glazen van de periscoop
bevriezen bij een
zeewatertemperatuur van -5
graden dus dan zie je niets .
Toen we een tijdje boven water
waren zagen we 2 gigantische
TU-95 "Bear"
bommenwerpers naar ons
toe komen die zo laag
overvlogen dat we de mensen
achter de ramen konden zien,
die met hun camera's ons aan het filmen waren. Zo zie je maar, bij de Marine maak je altijd wat
mee.
groet Bruno Smit (ex-kplwemnt 1962-1970)
……………………………………………………………………………………………………………..

Sinds de herinrichting van de duinen
tussen Vlissingen en Koudekerke zie
je er niets meer van want alles is
gesloopt. Maar tot 1984 lag daar, aan
het einde van de Van Woelderenlaan,
het Oorlogshoofdkwartier van de
marine, oftewel OHK Walcheren, maar
daarover later meer.
Een enorm complex van circa 60 bunkers
is door de Duitsers gebouwd in 1942 als
onderdeel van de Atlantikwall en strekte
zich uit van Dishoek tot aan de Vlissingse
boulevard. De Koninklijke Marine
gebruikte hier na de oorlog nog ruim 20
bunkers van.
De Duitse bezetting van het complex was
personeel van de Grüne Kriegsmarine,
die belast was met de bewaking van de
zeegaten. Er waren bunkers uitgerust als
uitkijkpost of met geschutskoepels, maar
ook vuurleidingposten, commandocentrales en facilitaire diensten. Kortom, het waren complete
kazernecomplexen.
Ook waren er Duitse marva’s werkzaam, die werden vanwege de kleur van hun uniform ‘Blauwe
muisjes’ genoemd.
Voor wat betreft de recreatieve voorzieningen hadden ze zelfs gezorgd voor de aanleg van een
zwembad aan de Duinvoet. Dat lijkt op zich een vreemde zaak met het strand en de zee op
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loopafstand, maar het strand was gebarricadeerd met obstakels en lag bezaaid met landmijnen,
die overigens ook in een brede landstrook achter de duinen waren gelegd.
De verzorging van het personeel kreeg nog meer aandacht. Want ten zuiden van de bunker die
wij kennen als het kombuis AB21, stond de grootste en zwaarste bunker met de functie van….
Varkensfokkerij !
Onder deze voortreffelijke omstandigheden moet het goed toeven zijn geweest in het
bunkercomplex. Maar of het altijd een onbekommerd genieten is geweest moet gezien het verloop
van de oorlog worden betwijfeld.

In ieder geval was hier tot het najaar van 1944 weinig te merken van de oprukkende geallieerden,
die in de zomer van dat jaar in Normandië waren geland. In september ’44 werd de overkant van
de Westerschelde door de Polen en Canadezen veroverd, waardoor de zuidelijke oever van de
aanvoerweg naar Antwerpen al in geallieerde handen was en de noordelijke oever hoog op de
prioriteitenlijst stond.
Om de Duitsers van het gefortificeerde Walcheren te verdrijven, werd het eiland onder water
gezet door het stuk bombarderen van diverse dijken, waardoor eb en vloed vrij spel kregen op
het land. En via diverse landingen werd Walcheren langzaam maar zeker heroverd. Ons
bunkercomplex was een van de laatste forten die moest worden ingenomen. De kogelinslagen
van de zware gevechten waren in de muren van de bunkers nog duidelijk zichtbaar.
De laatste bunker die moest worden ingenomen kennen wij als AB11. Hier werd de zwaarste
tegenstand geboden, zodat de Duitsers er met vlammenwerpers letterlijk moesten worden
‘uitgebrand.’
Toen de oorlog op Walcheren in november ’44 voorbij was, stond het eiland nog geruime tijd
onder water. Het bunkercomplex, droog in de duinen gelegen, werd gebruikt voor tijdelijk
onderdak van gezinnen die door het water en oorlogsgeweld uit hun huizen en boerenhofsteden
waren verdreven.
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Daarna viel er een stilte over het bunkercomplex. De bevolking ging over tot de herbouw op het
eiland en niemand kon vermoeden dat deze stilte maar van tijdelijke duur zou zijn en dat deze
bunkers weer een militaire bestemming zouden krijgen.
Door de ontwikkelingen in de Oost-Westverhoudingen, trad Nederland toe tot de NAVO en nam
op zich om in bondgenootschappelijk verband de onschendbaarheid van het eigen grondgebied
en van het Europese vasteland te verdedigen.
Een andere overweging in het concept was het Benelux-verdrag tussen België, Nederland en
Luxemburg, dat ook een verdedigings-paragraaf had.
De beide politieke besluiten, het NAVO- en het Benelux-verdrag, deed de Koninklijke Marine
uitkijken naar een hoofdkwartier, van waaruit de operaties geleid konden worden. En om
financiële en geografische redenen viel het oog op het bunkercomplex in de Vlissingse duinen.
Het financiële voordeel was, dat er al veel bruikbare bunkers stonden en geografisch lag het op
een aanvaardbare plaats voor de Belgen aan hun waterweg naar Antwerpen.
Het brein achter deze planning was de
toenmalige KLTZ A. J. Quanjer. En de
Commandant der Zeemacht in Nederland werd
het commando opgedragen, met als chef-staf
een officier van de Belgische zeemacht. Aan
deze constructie ontleende het bunkercomplex
zijn nieuwe naam: commandopost van de
Admiraal Benelux, (afgekort ABNL), ter
verdediging van het Belgisch-Nederlandse
zeegebied.

Gangenstelsel tussen de bunkers

Ook v.w.b. de NAVO kreeg men het commando
over het Belgisch-Nederlandse deel van Het
Kanaal en de Noordzee. De benaming in dit
verband was Commander Benelux sub area
Channel (COMBENECHAN) en in dit verband
had de commandopost de naam Maritime
Headquarters Walcheren (MHQ Walcheren),
dus feitelijk had het complex twee functies.

In 1951 werd begonnen met het rehabiliteren van het complex en de opzet was om alleen in
oorlogstijd op volle sterkte te draaien. In vredestijd was er een kleinere staf die zorgde voor de
aanwezigheid en het goed functioneren van de faciliteiten, zodat op ieder gewenst moment kon
worden ‘overgestapt’.
De eerste nationale oefening werd er in 1952 gehouden en de eerste oefening in Beneluxverband in 1953.
Begin vijftiger jaren waren nog niet alle vaarroutes mijnenvrij en daarom werden vanuit het
bunkercomplex de mijnenveegoperaties geleid.
In het begin waren er nog niet zoveel bunkers in gebruik, maar door omstandigheden nam de
behoefte tot meer ruimte toe. Ook de Russische inval in Hongarije en de crisis bij het Suezkanaal
bijvoorbeeld, deed de behoefte aan betere en meer verbindingen toenemen, naarmate de
structuur binnen de NAVO hechter werd.
Door de uitbreidingen namen ook de voorzieningen toe en op zeker moment kon men er 600
man onderhouden.
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LINKS: In bunker AB15 en op de duinen bij Dishoek, 4 km westelijker, waren de zenders en antennes al
ondergebracht.
RECHTS: Later kwam daar ook de telegraafcentrale bij, dit was het landelijk knooppunt voor het marinetelexverkeer. In 1968 werd, ook bij Dishoek, hiervoor de voormalige ziekenboeg- bunker van de Duitsers
(AB14) verbouwd.

Vanaf ‘69, na de bouw van de marine kazerne te Vlissingen, werden van deze faciliteiten van
het complex steeds minder gebruik gemaakt. Alleen in tijden van crisis en oefeningen draaide
dat op volle toeren.
Ook de
operationele
faciliteiten van
het OHK
begonnen
steeds meer
achter te
lopen bij de
eisen van een
moderne
marine.
Daarom werd
vanaf 1960 al
uitgekeken
naar een
plaats voor
een nieuw
hoofdkwartier.
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Aanvankelijk (’66) viel de keus op een bunker van de luchtdoelartillerie van de luchtmacht in
Goes, maar het bleek dat deze moest worden gedeeld met de PTT en de dienst Bescherming
Burgerbevolking.
Daarna (1970), viel het oog op een fort uit de Eerste Wereldoorlog te Huisduinen. Dit bleek
echter geen optie om bouwtechnische redenen. Uiteindelijk viel de blik toen op een voormalig
navigatiestation van de luchtmacht bij Den Helder. Vele reorganisaties en namen verder is het
nu ondergebracht op Willemsoord.
De Vlissingse duinen zijn inmiddels heringericht en verbreed. Gebouwen en bunkers zijn
zwakke plekken in de duinen, dus die zijn allemaal gesloopt en niets herinnert meer aan de
plaats waar veel marinemensen een deel van hun diensttijd hebben doorgebracht. Op de
laatste foto de officiële buitengebruikstelling op de binnenplaats voor AB06 en AB07 op
maandag 2 april ‘84.

Wat is nou een vliegboot en wat een watervliegtuig?
Je mag er van uitgaan dat je op
bijvoorbeeld vliegveld Eelde of Teuge geen
vliegboten ziet. Een watervliegtuig, een
vliegtuig met drijvers kàn, maar dan zitten
daar wèl wieltjes onder om te kunnen
taxiën.
Drie pontons hielden Le Canard van Henri Fabre
overeind tijdens het opstijgen in 1910.
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Lemmer 1924. Noodlanding watervliegtuig in de haven van Lemmer.
Het toestel is een Van Berkel W-A. afgeleid van de Duitse Hansa- Brandenburg W12 (een
ontwerp van Ernst Heinkel).
Deze toestellen zijn in Nederland in licentie gebouwd voor de Marineluchtvaartdienst (MLD)
door: De N. V. Maatschappij tot vervaardiging van snijmachines volgens Van Berkels Patent
(zoals de officiële firmanaam luidde), opgericht in 1898.
De letters W-A staan voor Wilhelmus Adrianus, de voornamen van de directeur Van Berkel. De
registratie W 68 is uit de serie W 66 t/m W 70; deze 5 toestellen werden door de MLD op
vliegkamp de Kooy in eigen beheer gebouwd in 1924.
Ze werden gebruikt
als lesvliegtuig bij
de voortgezette
vliegopleiding voor
het marine
brevet en de
waarnemers
opleiding.
Het bekendste
watervliegtuig dat
op 'Eelde' is
geweest, was de
eenmotorige
Beaver die
meespeelde in de
film 'Soldaat van
Oranje'. Die Beaver was het watervliegtuig, dat op het Tjeukemeer moest landen -als u zich die
film, met Rutger Hauer in de hoofdrol, nog voor de geest kunt halen. Het toestel is op vliegveld
Eelde (achter de RLS-hangars) in de filmkleuren gespoten en is daar later ook weer
schoongemaakt. Een gewoon vliegtuigtype eigenlijk, met drijvers als landingsgestel. Het
hadden ook ski's kunnen zijn voor het vliegen in gletsjers- en ijsgebieden, wat je maar wilt.

WO2 vliegtuig watervliegtuig
soldaat van oranje - Met dit
vliegtuig probeerde de
vriend van Erik hazelhoff te
ontsnappen naar Engeland.
Het is een Fokker T.VIIIw
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Vliegtuig met Ski’s , maar dit type was er ook met wielen
De Koolhoven F.K.41

Het vliegtuig is in licentie
gebouwd door de Engelse
vliegtuigbouwer Desoutter
Aircraft Company. Marcel
Desoutter kocht een
licentie en startte een
bedrijf waar de FK-41
onder de naam "Dolphin"
in redelijke aantallen is
gebouwd. De F.K.41 werd
eerst in de markt gezet
onder de naam Dolphin en
later onder de naam Desoutter.
Met vliegboten is het een heel ander verhaal. Dat zijn vliegtuigen, die uitsluitend op water kunnen
starten en landen. Op hun romp kunnen ze varen (taxiën op 't water, eigenlijk) en ze gebruiken
de drijvers aan de vleugels als steuntje om in evenwicht te blijven. De vleugels zitten hoog aan,
of zelfs boven, de romp. De motoren zitten natuurlijk helemáál aan de bovenkant. Je hebt
reuzenvliegboten en je hebt kleine vliegboten, die zelfs als sport- en zakenvliegtuig gebruikt
worden. Diverse afgedankte militaire en passagiersvliegboten hebben een tweede leven
gevonden als blusvliegtuig bij grote, langdurige bosbranden, de 'waterbombers'. Ze landen op
meren of grote rivieren in natuurgebieden met bosbranden en nemen al taxiënd water in het
laadruim in. In Canada, in British Comumbia vliegen zo nog 2 Martin Mars JRM vliegboten (uit
1945).

Formatie Dornier Wal-vliegboten met de D 39 (1931-1939) en de D 40 (1931-1939) laagvliegend boven zee in de Grote Oost
Dislocatie, gefotografeerd vanuit de D 32 CVT 1.
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Een Dornier Do 24K-1 maritieme patrouillevliegboot landt op de Bodensee. Foto genomen door de
vliegtuigfabriek Dornier te Friedrichshafen (Z-Duitsland) omstreeks 1937.

Het grootste vliegtuig dat ooit gevlogen heeft, is een vliegboot. Het is de Houten Gans, of de
'Spruce Goose' van Howard Hughes, die in november 1947 z'n eerste en enige vlucht maakte.
Het gevaarte was zo hoog als een huis van acht verdiepingen, de vleugelspanwijdte omvatte de
breedte van een voetbalveld en het was gebouwd om 750 militairen over de oceaan te brengen
(Zoveel passagiers gaan er nog niet eens de nieuw te bouwen Airbus Superjumbo!). Acht
propellermotoren van elk 3000pk en 53.000 liter peut konden deze geweldige vliegboot
ongeveer 3.500 mijl verder brengen. Dat is nooit gebeurd, want de HK-1 zoals zijn
oorspronkelijke typeaanduiding was, is een museumstuk geworden.
Hij was al verouderd bij zijn eerste vlucht.
Er zijn tijden geweest toen vliegboten een goed bestaan hadden. Dat was in de militaire
luchtvaart als patrouillevliegtuig, en in de periode toen men nog geen transatlantisch
vliegverkeer kende. Het eerste vliegtuig op drijvers maakte de Franse vliegtuigbouwer Fabre,
maar de Amerikaan Curtiss was de man die in 1911 de eerste praktische vliegboot bouwde. In
1912 werd zijn ontwerp van de vliegtuigromp de wereldstandaard voor vliegboten. Twee jaar
later bouwde Curtiss de eerste tweemotorige vliegboot. Hij maakte drie vliegboten voor de
Amerikaanse Navy, die pas na de Eerste Wereldoorlog een oceaanvlucht waagden. Eentje
daarvan kwam aan volgens plan. Alle latere vliegbootbouwers als Martin, Boeing, Sikorsky in
Amerika en Short Brothers, Supermarine en Dornier in Europa, gebruikten het basisontwerp
van Curtiss voor hun grote trans-Atlantische (en transcontinentale) vliegboten.
De grote oceaanroutes voor passagiersvervoer konden aanvankelijk alleen met vliegboten
gevlogen worden. Groot-Brittannië en Duitsland waren hier in de periode 1920-1928 de grote
koplopers. Dit type lange- afstandvliegtuigen kon zich met de Boeing 314 Clipper, de Dornier X
(met tien motoren), Sikorsky S-42, Martin 130 en de Short 'Empire' en de Short 'Sunderlands'
handhaven, tot ongeveer het begin van de Tweede Wereldoorlog.
De grote 'Saunders-Roe Princess Flying Boat' met 10 turbopropmotoren, bestemd voor 150
passagiers, maakte in 1952 nog wel een proefvlucht, maar is nooit in gebruik genomen.
Na de oorlog kwamen modernere airliners in dienst, die de oceaanoversteek aankonden en de
langzame vliegboten voorbijstreefden. De vlieghavens voor grote vliegboten op
transatlantische diensten werden geleidelijk buiten gebruik gesteld. Een daarvan, Foynes Island
aan de Shannon in Ierland is nu een vliegbootmuseum.
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Het militaire gebruik van vliegboten duurde langer. In oorlogstijd en lang daarna werden ze
gebruikt voor uitgebreide patrouillevluchten over zee en over archipels. Sunderland-vliegboten
van de Britse 'Far East Flying Boat Wing' moesten in de jaren vijftig ook nog
verkenningsvluchten - en zelfs bombardementsvluchten- uitvoeren boven de jungle van
Maleisië om communistische opstandelingen de baas te worden. In 1959 vlogen de laatste twee
resterende vliegboten van de Engelsen een afscheidsrondje over Singapore. In de jaren zestig
vloog de Nieuw-Zeelandse marine met drie vliegboten weer in de buurt. De oude, weliswaar
verwaarloosde vlieghaven Selatar met landingsboeien e.d. werd toen weer in gebruik
genomen.
Ook Nederland vloog in de verschillende decennia met vliegboten in Nederlands-Indië, zoals
de Dornier Wal en de Dornier DO 24 waarbij als laatste vliegboot van de MLD de 'Consolidated
PBY Catalina' (de 'Cat') het werkpaard was.

Consolidated PBY-5A Catalina maritieme patrouille amfibie P 215 (1951-1955) in de vlucht

De meeste klassieke vliegboten zijn in diverse musea te bekijken. In het Militaire Luchtvaart
Museum te Soesterberg staat een complete driemotorige 'Dornier Do-24' vliegboot van de
Marineluchtvaartdienst opgesteld. In Ierland is het Foynes Flying Boat Museum. In Australië vindt
u bij Swan Hill het Lake Boga Flying Boat Museum, compleet met een heel WOII-historisch
overzicht.
De 'Spruce Goose', de roemruchte Hughes HK-1 is opgesteld in het Evergreen Aviation Museum
te McMinnville in Oregon Ook in de VS van Amerika, in Oakland (Californië) kunt u het Western
Aerospace Museum bezoeken, waar een grote 4-motorige Short 'Solent' vliegboot uit 1945 wordt
gekoesterd
………………………………………………………………………………………………………………

7 OP REIS MET SMALDEEL V (NOORWEGEN)

MOEIZAAM hijs ik me met een zware koffer aan boord van Hr. Ms. de Zeeuw*, een zojuist uit
Amerika aangekomen fregat, dat met Hr. Ms.„van Zijl, bij het Smaldeel zal worden ingelijfd. Er is een
hoop gebeurd lezers in de zestien dagen die we binnen zijn geweest na onze terugkomst van
oefening „Progress". Ik had een buidel vol met kat bij aankomst en heb dus behoorlijk de gebraden
haan uitgehangen op mijn jachtterrein in Den Haag, zijnde de Kneuterdijk en omstreken. Het heeft
me goed gedaan in het koude kikkerlandje terug te zijn en weer in mijn gezellige stamkroegje te
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duiken (het Jagertje) en stoere verhalen te vertellen aan de daar vergaderde menigte. Alleen heb ik
me een der laatste avonden lelijk vergaloppeerd, want toen ik even na twaalven op weg was naar
het schip had ik door al het bier een aanzienlijk hoge druk in het centrum, zodat ik haastig naar een
paal toeschoot om daar stoom af te blazen. Helaas, met mijn door borrels zwemmerige oogjes had
ik niet scherp genoeg uitgekeken en de benen van een agent voor een paal aangezien. Mijn metgezel
vond het erg grappig, schoot in een lach en zei op zijn Haags: „Agent, dat is nu es een canis
familiaris, zag!" De agent had blijkbaar geen gevoel voor humor want hij gaf me een doodschop en
daar ik nog steeds door de drank beneveld was had ik een
dermate afvuurvertraging dat ik de schop niet kon
ontwijken en zo lag ik naar adem snakkend op het plaveisel.
Mijn metgezel hielp me op, ik kon slechts op drie poten
lopen en zo hinkte ik tegen ochtendgloren de kazerne
binnen, ik liep gelijk door naar de ziekenboeg waar ik als
een blok op de bank in de wachtkamer in slaap viel.
Het resultaat van het doktersonderzoek was echter niet
mals, poot verstuikt en absolute rust gedurende vijf
dagen! Dit gaf het nodige telegrammenverkeer tussen de
MKDG en CSML 5: Het eindresultaat was een telegram van de volgende inhoud:
Van CSML 5 niet geheim uitgesteld
Aan MKDG
Info CZMNED MINMAR CDFREG DE ZEEUW
shd II Joseph stbknr. 1001 na herstel helder-waarts dirigeren en betrokkene inschepen de zeeuw
ter overvoer tromp - 021030 A/Jul.
Hierbij merk ik nog even op (ten bate van lezers die niet thuis zijn in het luizenhuis) dat shd de
officiële afkorting is voor scheepshond, als vastgesteld op initiatief van de Redactieraad van het
Ministerie van Marine in beschikking No. 12356789/2398723/5136450 d.d. 30 Februari 1951. En
zodoende lezers, strompel ik dus nu de valreep op van Hr. Ms. De Zeeuw. De ontvangst is zeer
hartelijk moet ik zeggen. Het leven aan boord van dit kleine scheepje is wel heel anders als op de
Tromp. Alles is veel gemoedelijker en minder officieel. 's Middags verlaten wij de haven, het weer is
redelijk en de twee fregatten bewegen bijna niet. Door het Molengat begeven we ons naar buiten en
vervolgens gaan we om de noord om een paar dagen later rendez-vous te houden met Tromp,
Dubois, Tijgerhaai en Zeehond, die plaatsen in Schotland hebben bezocht. De volgende morgen
houden we manoeuvreeroefeningen, aangezien ik daar tuk op ben, bevind ik mij doorlopend op de
brug. Het weer wordt steeds slechter en de wind steekt op tot er witte koppen komen op de golven
en de fregatten hun beroemde slingerdans aanvangen. Houd je dan maar vast, waarde lezers! Ik ben
op het stoeltje op SB-brugvleugel geklommen en moet me behoorlijk knijp zetten om er niet af te
rollen. De Commandant zit aan BB en nu eens zie ik zijn profiel hoog in de lucht en enkele seconden
later beneden me vlak bij de golven. En de snelheid waarmee die fregatten slingeren lijkt wel een
cakewalk, je weet wel die dingen waar je met je vriendinnetje op gaat lopen op de kermis. Het
beroerde is alleen dat je van een cakewalk kan afstappen wanneer je wil, maar van een slingerend
fregat niet. 's Middags neem ik eens een kijkje in radiostation en commandocentrale. Dit laatste
wordt mijn ongeluk, al spoedig zie ik alle plottafels en borden om me heen zwaaien en ik krijg een
vreemde gewaarwording in de maagstreek. Met gezwinde vaart verdwijn ik naar beneden en plof
op de bank neer in de longroom om weer op streek te komen. Wat een bedrijf! De Commandant en
de niet wachthebbende officieren komen binnen en bestellen een neutje. Ook een borrel vraagt de
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Commandant. “O, heel graag, daar heb ik een reuze trek in" lieg ik met een stalen gezicht (tenminste
dat denk ik). Daarna is het tafel, bij het gezicht van de in vette jus zwemmende vangballen (gehakt)
wordt het mij te machtig en na haastig een excuus te hebben gemompeld ren ik naar de reling en
hup twee, daar gaat ie voor niks! De volgende dag is het weer nog beroerder, we ontmoeten de rest
van het smaldeel en de oefeningen gaan nu pas goed beginnen. Het is me onbegrijpelijk hoe die lui
het volhouden op zo'n heftig bewegend schip, waar je je zelfs in je kooi stevig moet vasthouden, wil
je er niet uit worden geslingerd. „Ja", zegt de Commandant als ik het er over heb met hem, “ik lijd
hier na een paar dagen in smaldeelverband al aan de zogenaamde „smaldeelslaap", dat wil zeggen
geen slaap oftewel Chinese Zeewacht. „O", zei ik. De dag voordat we Odda binnenlopen word ik
weer overgezet naar de Tromp, gelijktijdig met een ander stelletje „mutaties”. Ik neem hartelijk
afscheid van de diverse opvarenden en weldra hobbelen we Tromp-waarts. Mijn zeeziekte ben ik
gelukkig kwijtgeraakt, alleen heb ik een erg hol gevoel in mijn voorschip en ik neem me dan ook
voor om het gauw weer bij te spijkeren. Als ik aan boord stap waggel ik enigszins, want het
slingeren zit me nog steeds in de benen. Zodra alle sloepen weer zijn gehesen wordt het verband
geformeerd en stomen we in kiellinie naar de Hardangerfjord. Het is donderdag, dus eten we
rijsttafel en ik schaft m'n pens weer eens goed vol en zijg daarna met 'n zucht in m'n oude
vertrouwde bagagenet, om eens een ongestoorde piepslag te maken tijdens de middagrust. 's
Avonds is er een eenvoudige lanceeroefening, voor zover die eenvoudig kan zijn en daarna in de
schemering muziek op de bak. Het is een magnifieke gelegenheid ervoor, we schijnen nu ver genoeg
van Holland te zijn verwijderd om mooi weer te kunnen hebben. De schemering zet laat in en maar
heel geleidelijk wordt het donker. In het Westen is de lucht rood om langzaam over te gaan in heel
diepblauw in het Noorden, een voor een worden de sterren aangestoken en het laatste restje wind
dat er nog is vindt het nu ook nodig om te gaan liggen. Ik voel me heerlijk rustig en vredig en vlij me
met een zucht van voldoening neer op het SB-ankerspil, waarbij ik helaas met mijn staartstompje
een leeg Coca-Cola-flesje omgooi, dat kletterend op het dek valt. “Daar valt het werkbriefje" merkt
een van de stokers op die met z'n pijp in de hand en omringd door een stel collega's op dek zit. „Je
hebt toch van die lui die overal wat op weten te zeggen", denk ik. Het „strijkje" of beter gezegd het
„tokkeltje", want het bestaat grotendeels uit guitaars komt er echt in, „ze spelen „Good night, Irene",
begeleid door de trekpiano. Boven op de brug zie ik de hoofden van de Commandant en de chef-staf
over de windwering kijken. Wie is toch die ene met al die strepen" vraagt een piepjong stokertje die
vlak bij me zit aan een der ouderen. “Dat is nou de Commandant m'n jongen" gromt deze. Maar wie
is nou die knaap daarnaast dan, is dat niet de Eerste Officier? "Wel nee jongen, dat is z'n maat!" is
het antwoord. Ik schiet in een lach. „Heb je het door?" vraagt de oudere weer. „Wat bedoel je?" Nou,
dat je belazerd wordt natuurlijk", besluit de oudere terwijl hij opstaat. „Saluutjes jonge, ik mot effe
naar beneje om de dominee te helpen de dag te sluiten". De muziek wordt nu sentimenteel, “terang
boelan" wordt er heel toepasselijk gespeeld, want een keurig opgepoetste volle maan is inmiddels
verschenen. Iedereen neuriet mee en ik heb het niet meer van ontroering, een dikke prop schiet in
mijn keel, ik hef mijn kop omhoog en kreun mijn maanblaf, „Woehoew, woehoew ...” „Kom maar
hier ouwe kleerelijer" zegt m'n vriend met de snorren", maar dan verder smoel houwe", en hij trekt
me bij zich en krauwt me onder mijn strot, daar ben ik namelijk gek op en rillend van verrukking
houd ik verder mijn mond. De tonen van de reveille roepen me langzaam weer terug uit het land
der dromen, ik rek me eens uit en spring met frisse tegenzin mijn nest uit. Een blik uit het poortje
overtuigt mij ervan dat we reeds de Hardangerfjord binnen zijn gevaren want ik zie vrij dichtbij
steile bergwanden met besneeuwde toppen. Ik werk vlug mijn ontbijt naar binnen en begeef me
aan dek om mee te helpen bij het jassen. Als ik boven kom blijf ik evenwel verbaasd staan, want ik
zie achteruit een man in burger, met een kist, een krukje en een handvol penselen. Daar moet ik het
mijne van hebben" denk ik, „Toch wel erg als ik als shd II niet meer weet wat er op mijn schip loos
is".
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Ik voeg de daad bij het woord en
trippel naar de man toe, hij stelt
zich voor als
scheepskunstschilder, „maar noem
me maar Macbrush want zo noemt
iedereen me, dus mijn echte naam
doet er toch niets toe" voegt hij
eraan toe. Nieuwsgierig kijk ik wat
hij aan het wrochten is. Een
schaduw valt over het doek, ik kijk
om en ontwaar een aantal
officieren, waaronder de chef
wijntoko, die evenals ik het werk
bewonderen. „Wat moet dat nu voorstellen Macbrush?" vraagt er een. „Een auto-ongeluk"
antwoordt de wijnchef. „Toch wel grappig om als kunstschilder een reisje aan boord van één Harer
Majesteits schepen mede te maken “denk ik, „Je bent tenminste niet verstoken van opbouwende
kritiek". „Zonder gekheid Macbrush, wat moet het voorstellen?" vraagt een derde. Macbrush bekijkt
zijn oeuvre eens en zegt onverstoorbaar, „dat is in dit stadium nog moeilijk te zeggen, ik zal het na
de middagborrel nog eens bekijken en dan zal ik het er wel met mezelf over eens worden". Intussen
zijn we een zijarm van de grote Hardangerfjord ingevaren en nu wordt het pas opwindend. De
zijarm is heel nauw en de wanden van de fjord zijn minstens 500 meter hoog zodat er slechts een
vrij smalle strook licht boven ons zichtbaar is, verderop wordt alles langzamerhand in een blauwige
waas gehuld waardoor het eind niet is te zien en hier en daar steekt de zon schuins een paar
zonnestralen in het fjord. Het is werkelijk een fantastisch gezicht en ik begrijp nu pas goed het
ontstaan van de verhalen over trollen, gnomen en berggoden. Tegen het eind van de middag
bereiken we Odda dat aan het uiteinde van deze fjord ligt. Een paar uur later ligt het smaldeel als
een stelletje speelgoedscheepjes tussen de geweldige rotsmassa's aan weerszijden. Het gezellige
gedoe dat altijd plaats heeft bij aankomst in een plaats, neemt een aanvang. Sloepen snorren af en
aan, Commandanten komen aan boord voor het houden van een bespreking, de burgemeester van
Odda komt op tegenbezoek, passagiers gaan van boord, etc. De volgende dag ga ik met een maat de
wal op om een autobustocht te maken met het oogmerk mijn etnologische en geografische kennis te
verrijken. Ik moet zeggen dat het hier werkelijk iets te betekenen heeft wanneer je buschauffeur
bent. De wegen zijn ijselijk smal en vol met bochten en kronkels, afgewisseld door nauwe bruggen
en tunnels. Het spannendste gedeelte is wel even voorbij Norheimsund, op de weg naar Bergen, die
over de bergen loopt en niet meer langs het fjord. Ik heb me een plaatsje veroverd in een
levensgrote bus en zit aan de kant waar de ravijnen zijn. De weg is precies even breed als de bus,
rechts is er een rotswand die loodrecht omhooggaat en links, waar ik uit mijn raampje kijk, zie ik
eerst een hele tijd niets en daarna een paar honderd meter beneden me een klein bergstroompje
dat over grote rotsblokken naar beneden buitelt. De linkerkant van de weg is niet eens te zien daar
die net onder de rand van de carrosserie verdwijnt, dit alles belet de chauffeur niet om met een
behoorlijke vaart te rijden en door de bochten te zwieren, waardoor we wat naar buiten
overhangen, ik vind het niet zo leuk en voel telkens prikjes in mijn nek. Tegenover me zit een oude
Noor, die in gebroken Engels een verhaal houdt tegen mijn metgezel, „Een Frans echtpaartje was
hier op de huwelijksreis met hun autootje. De bruidegom was herhaaldelijk gewaarschuwd dat de
weg erg moeilijk is speciaal bij de „Bruidssluier", dat is de naam van de waterval waar we zo langs
komen, daar buigt de weg scherp naar rechts, er staan maar een paar lage paaltjes aan de
buitenbocht en daarachter gaat het 250 meter naar beneden. Het stroompje vormt daar een
prachtige waterval die vanwege haar uiterlijk de „Bruidssluier" wordt genoemd. Dit echtpaartje nu
werd al een paar dagen vermist toen een buschauffeur toevallig een autowiel in de diepte
ontwaarde. Men is op onderzoek gegaan en het eerste wat men van het verpletterde bruidspaar
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vond was háár bruidsboeket dat aan de voet van de „Bruidssluier" lag. „Vind je dat niet
merkwaardig?" zo besluit de Noor met een grijns zijn verhaal. Ja wat ontzettend grappig" zucht ik
en kijk weer eens in de diepte naast mij. Op hetzelfde moment gebeurt er iets dat me het bloed in de
aderen doet stollen, we zijn bij de bewuste bocht aangekomen en plotseling komt er een
levensgrote bus van de andere kant om de hoek aansuizen. De chauffeur staat op de remmen en op
twee meter van elkaar houden de bussen stil. De passagiers kijken onverstoorbaar en de chauffeurs
leunen uit hun raampjes en beginnen een lang gesprek. Ik kijk eens naar links en zie inderdaad de
Bruidssluier, dat wil zeggen alleen maar de bovenste honderd meter de rest is verborgen in een
fijne blauwe nevel van druppeltjes die uit de kloof opstijgt. De Noor tegenover me lacht vriendelijk
en knikt me bemoedigend toe. “Nu bespreken ze wie vooruit en wie achteruit moet rijden naar de
dichtstbijzijnde passeerplaats” zegt hij. O, is dat alles zucht ik en hoop van harte dat wij niet
achteruit zullen gaan. Mis evenwel, het pleit is beslecht, de chauffeurs steken hun koppen weer naar
binnen en wij gaan achteruit. Gelukkig bereiken we de passeerplaats ongedeerd, zodat ik dat na kan
vertellen. 's Avonds om een uur of zeven zijn we weer aan boord, verzadigd van indrukken. Het is
vrij rustig op het schip, een groot gedeelte van de bemanning is de wal op en zwerft door Odda, al of
niet begeleid door flicka's die hen de weg wezen. Ik hoor luid gelach opstijgen uit de longroom en
aangezien ik graag vrolijke mensen om me heen zie ga ik er heen, steek mijn neus om de hoek van
de deur en kijk naar binnen. Ik loop onmiddellijk in de gaten en wordt onder luid gejuich in de kring
getrokken, ben er gewoonweg kapot van. De CSML is er in eigen persoon, de Commandant, die ik
nog nooit in zo'n goede stemming heb gezien, de Eerste Officier, een groot deel der officieren en
vervolgens de burgemeester van Odda met zijn secretaresse Ingrid en de hoofdcommissaris van
politie met zijn secretaresse Eva. Ik word netjes voorgesteld. „What a darling of a doggie" zegt
Ingrid en ze pakt me op en neemt me op schoot terwijl ze door mijn vacht kroelt met haar zachte
handen. Lezers u zult me niet geloven als ik zeg dat de vlammen me uitslaan, bovendien zie ik
ettelijke heren afgunstig naar me kijken, ik ben gewoonweg het middelpunt van de belangstelling.
Iedereen is in de beste stemming en er wordt een zeer levendig gesprek gevoerd. Sjonnie de SOV en
de officier van artillerie flankeren Eva en Ingrid die Odda schandaaltjes vertellen. „De burgemeester
is communist" zegt Ingrid. Maar hij is toch wel geschikt, hij meent het zo echt niet", zegt Eva, ik
geloof dat hij het in hoofdzaak doet om eens anders te zijn dan de anderen". Ik moet zeggen dat de
burgemeester zich inderdaad zichtbaar op zijn gemak voelt tussen deze menigte
“kapitalisten". Tegen middernacht breekt het gezelschap op nadat er eerst een heftige strijd is
ontstaan om het bezit van mij. Ingrid wil mij met alle geweld meenemen maar gelukkig gaat dit niet
door. Trouwens niemand zou ook met dit geval raad hebben geweten want nergens staat in een
VKM of Circulaire Zeemacht hoe te handelen bij vermissing van een scheepshond. Na ons korte
maar aangename verblijf in Odda volgt er weer een periode van intensief oefenen, afgewisseld door
een viertal dagen in Oslo en een weekend in een toverachtig mooi fjordenbaaitje, genaamd Arnoy
Flaktaet. Tijdens ons verblijf in dat baaitje hebben we schitterend weer, zodat permissie wordt
gegeven tot zwemmen. Dit is niet voor dovemans oren gezegd. Al spoedig zie je van alle schepen op
de raarste plaatsen lui in zee duiken, van de bak, van het tentdek, van een sloepsdavit, zelfs een
enkele van het seindek. De flicka's van de omliggende eilandjes hebben het ook door en alras
komen van alle windstreken kano's aanzetten en wherries, jollen, kortom alles wat maar drijft op
het water. Dat is een kolfje naar de hand van de marine-zwemmers. In no time is het gemengd bad,
alle vaartuigjes worden geënterd om die flicka's die niet kunnen of willen zwemmen voort te roeien
en te vermaken. Volkomen onverwacht vormt dit laatste weekeind toch nog een waardig besluit
van onze Noorse reis. Voor mij gebeurt er trouwens nog iets belangrijks, want een dag voordat we
Texel aanlopen, word ik bij mijn divisiechef geroepen. Ik klop bescheiden aan en, treedt binnen. Hij
kijkt ernstig. Zit aan zijn bureautje en heeft zijn dienstgezicht aangetrokken.
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„Zo Joseph", zegt hij, „ga maar eens op de
plaats rust zitten”. Ik laat mijn staart weer
hangen en zet mijn derrière op de grond
neer. Mijn divisiechef heeft mijn
conduiteboekje in zijn hand en bladert het
door. „Niet zo kwaad” zegt hij, „je hebt een
pof gehad toen je nog niet zo lang aan
boord was en verder is je lijst schoon". Ik
tracht de beoordeling te lezen, alleen het
onderste gedeelte kan ik ontcijferen. Daar
staat onder „bijzonderheden" „Wat speels
van natuur. Lijdt soms aan overmaat van
zelfvertrouwen. Is zwak aan de wal.
Wanneer hij goed z'n best doet kan er een
bruikbare eerste klas uit hem groeien" Ik
vind het raadzaam niet te veel te gluren en
kijk mijn divisiechef weer aan. „Wat zou je
ervan zeggen als we je maar eens
voordroegen voor eerste klas Joseph?" „Het
wordt tijd", denk ik, doch „ik zou het zeer
op prijs stellen meneer" zeg ik. „Nu, dan
moet dat maar eens gebeuren, maar denk erom, wordt nu niet wild, blijf oppassend en zorg dat
bakjes zoals met die politieagent in Den Haag niet meer voorkomen. Ik knik instemmend en kijk erg
glunder. „Dat is dan afgesproken, ingerukt" zegt de baas. Ik zwiep mijn staart omhoog en smeer
'm. Fijnemans, binnenkort beklim ik dus de tweede sport van de marineladder.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De Hr. Ms. Van
Speyk (K 3, N 5,
F 805) was een
fregat van de
Koninklijke
Marine, in dienst
van 1946 tot
1960. De Van
Speyk was in
1939 op stapel
gezet als een
kanonneerboot
van de K-klasse
bij de
Rotterdamse
scheepswerf P.
Smit Jr. De
bestelling van
deze serie van 7
kanonneerboten
was een direct gevolg
van de ervaringen
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opgedaan tijdens de Spaanse Burgeroorlog, toen bleek dat de Koninklijke Marine een tekort
had aan schepen voor het escorteren van koopvaardijschepen. De schepen van de K-klasse
waren speciaal ontworpen voor escortediensten in de kustwateren.

De K3 in Duitse dienst
Tijdens de Duitse aanval op Nederland in 1940 was het schip nog in aanbouw en werd door de
Duitse Kriegsmarine overgenomen. Het schip werd voorzien van Duits luchtafweergeschut en
mijnenrails en in 1942 door de Duitsers in dienst gesteld als de K3.
Het schip werd door de Kriegsmarine ingezet als mijnenlegger en
escortevaartuig op de Noordzee en het Kattegat. Aan het einde
van de oorlog werd het onbeschadigd teruggevonden in Horten
in Noorwegen.
De Van Speyk na de Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog werd het schip gemoderniseerd
en aangepast op de Rijkswerf in Amsterdam, waarna het op 18
juni 1946 als fregat in dienst werd gesteld bij de Koninklijke
Marine als de Hr. Ms. Van Speyk (naamsein N 5, vanaf 1953 F
805). Het was het vierde marineschip dat genoemd werd naar de
zeeheld Jan van Speyk.]In 1950 kreeg de Van Speyk nieuwe
bewapening en in 1953 nieuwe motoren, de Sulzer
dieselmotoren van de duikboot Hr. Ms. O 23.
De Van Speyk diende voornamelijk in het Caraïbisch gebied.
De Van Speyk werd op 14 juni 1960 buiten dienst gesteld en
voor de sloop verkocht
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ingezonden stuk van Freek Koning

Contactvaartuig Van Der Steng.

Kort geleden kwam ik in het bezit van een glazen gedenktegel van het motorschip Van der Steng dat in 1947
werd gebouwd bij scheepswerf Wilton-Fijenoord te Schiedam onder bouwnummer 715, in opdracht van het
Comité Onze Marine.
Het vaartuig had als doel een drijvend instituut te zijn voor algemene nautisch-maritieme voorlichting en was
daartoe ingericht voor het geven van cursussen, filmvertoningen en tentoonstellingen.
De tegel is waarschijnlijk in 1947 gemaakt en was een relatiegeschenk, dat dan door het Comité Onze Marine
zal zijn gegeven aan relaties.
Een dikke glazen tegel van 13x8 cm van : Contactvaartuig Van der Steng.
De tegel kan rechtop staan, is aan de onderkant 22mm en loopt smaller naar boven toe.
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Het originele doosje van het object.
Van Der Steng nadat er een particulier er een jacht van maakte.
De Albacora of Tortola.

Een mooi schip wat enigszins lijkt op de Piet Hein.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hallo Arie
Memories from an old OVW er .
After almost 72 years in Australia ,I have not forgotten the Dutch
language, but find it easier to write to you in English.
When I saw the photos of Voorschoten my old brain started to bring
memories back.
In 1945 and turning 20 in July, I was informed to report for a
medical in order to join the compulsory military service
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The medical took place in Dordrecht in a building across the road from the railway station, and I
was told that I would be directed to the Army
In due course I was to report to the Army AAT in Utrecht on the 7th of May 1946
My home base was Sliedrecht.
Instead of taking the train to Utrecht,I travelled to The Haag and entered the Navy recruiting
office and explained to the gentleman that I rather
Join the Navy
The difference was the time in the services 18 months in the army to 3 years in the Navy
He gave me a form to fill in and told me to catch the Blue tram to Voorschoten and forget about
the Army
So I joined the Navy on the 7th May 1946 and after a short time transferred to Loosdrecht near
Hilversum
In August 46 a detachment were taken to Plymouth (England) for training in the Boiler and
Engine room on board one of the British Navy ships
After 3 months back to Holland as Stoker 1st class OVWer
Not long after I was send to a destroyer laid up for a re fit in dry dock in Amterdam
HMS Tjerk Hiddes.
The vessel left Amsterdam for Indonesia in May 1947.
Sailing around the Indonesian archipelago for about 2 years, in April 1949 we departed on our
way to the West indies via Panama.
5 t0 6 months around the ABC islands, we arrived back in the Netherlands in October 1949
I spend all my time on the same boat in the engineroom,and signed of in December 1949.
In 1950 I signed a contract for work in Australia for one and half year.
That turned out to be almost 72 years. But that is another story
Regards
Dick van Teulingen
PS Keep up the good work Arie,
I enjoy your stories
Vertaling !
Hallo Arie
Herinneringen van een oude OVW er.
Na bijna 72 jaar in Australië, ben ik de Nederlandse taal niet
vergeten, maar vind het gemakkelijker om je in het Engels te
schrijven.
Toen ik de foto's van Voorschoten zag, begonnen mijn oude
hersenen herinneringen terug te halen. In juli 1945 ben ik 20
geworden, en kreeg te horen dat ik me moest melden voor een
medische keuring voor de verplichte militaire dienst.
De medische keuring vond plaats in Dordrecht in een gebouw aan
de overkant van het station, en daar kreeg ik te horen dat ik zou
worden doorverwezen naar het leger.
Te zijner tijd moest ik me op 7 mei 1946 bij de Leger AAT 1) in
Dick van Teulingen
Utrecht melden
Ik woonde toen in Sliedrecht.
In plaats van de trein naar Utrecht te nemen, reisde ik naar Den
Haag en ging het rekruteringsbureau van de marine binnen en
legde de meneer uit dat ik liever bij de marine wilde dienen.
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Het verschil n.l.
was de diensttijd,
18 maanden in het
leger tot 3 jaar bij
de marine.
Hij gaf me een
formulier om in te
vullen en zei dat ik
de blauwe tram
naar Voorschoten
moest nemen en
het leger verder
moest vergeten.

Mars door Hilversum 1946
Dus ging ik op 7 mei 1946 bij de marine en na korte tijd werd ik overgeplaatst naar Loosdrecht
nabij Hilversum
In augustus ‘46 werd een detachement naar Plymouth (Engeland) gebracht voor training in de
machinekamers aan boord van één van de Britse marineschepen.
Na een opleiding van 3 maanden kwam ik terug in Nederland als Stoker 1e klas OVWer.
Niet lang daarna ben ik doorgezonden naar een torpedobootjager die in het droogdok te
Amsterdam lag voor onderhoud en reparaties, Hr.Ms. Tjerk Hiddes.

Het schip vertrok in mei 1947 vanuit Amsterdam naar Indonesië.
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Aankomst te
Batavia…1947
Na ongeveer 2 jaar in de
Indonesische archipel te
hebben gevaren,
vertrokken we in april
1949 op weg naar WestIndië via Panama.
5 tot 6 maanden hebben
we in de omgeving van de
ABC-eilanden gevaren, en
kwamen in oktober 1949
terug in Nederland
Ik bracht mijn hele
diensttijd tijd door op
dezelfde boot in de
machinekamer, en zwaaide af in december 1949.
In 1950 tekende ik een arbeidsovereenkomst voor anderhalf jaar in Australië.
Dat zijn er bijna 72 jaren geworden….., Maar dat is een ander verhaal.
Groeten
Dick van Teulingen
PS Ga zo door Arie,
Ik geniet van je verhalen
1) Aan- en afvoer troepen
…………………………………………………………………………………………………..
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