Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein betreffende de Koninklijke
Marine en Koopvaardij uit het heden en verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder
genoemd, de redactie !
Ten Anker wordt altijd op de eerste vrijdag van de maand uitgegeven !

"De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen
wordt."
" De redactie geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van
de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld."
"Ook kan ik geen garantie bieden, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de gepubliceerde
gegevens"

********************************************************
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat
een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze lezers respect
tonen en niet lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar
toestemming voor te vragen.

tenanker@kpnmail.nl
1e jaargang – nummer 6
6 april 2018
Adverteren?.... Wij bieden u gratis ruimte aan uw logo of advertentie te plaatsen in ons digitale
blad “Ten Anker”.( alléén advertenties met maritiem c.q. veteranen karakter worden geplaatst )
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De Papoeavrouw
De kampong ontwaakte. Er klonk gestommel en hier en daar verhieven zich schelle
kinderstemmen in de huisjes' Enkele ogenblikken later kwamen ze naar buiten en
sprongen van de trapjes voor de woningen, naar beneden. Hier en daar verschenen ook
vrouwen in de deuropening, blootvoets en gekleed in donkere sarongs, die hen tot het
middel reikten, Ze begonnen meteen luid tegen elkaar te praten; de stemmen klonken van
huis tot huis, over en weer. Het leek alsof ze de vorige avond een druk gesprek hadden
afgebroken en het nu onmiddellijk weer hervatten op het punt waar ze waren gebleven.
Plotseling gilde een van de vrouwen en verdween vlug in haar woning. De andere
vrouwen keken allemaal tegelijk naar een zelfde punt in de open ruimte bij de ingang van
de kampong en verdwenen eveneens met verschrikkelijke kreten in de huizen.
Even was het weer stil in de kampong als voor het ontwaken. Toen verschenen er in alle
deuropeningen mannen. Ze waren summier gekleed en enkelen hadden een parang in de
hand. Langzaam en tabak pruimend kwamen ze de trapjes af, hun ogen gericht op
hetzelfde punt bij de kampong ingang. Een van hen, in tegenstelling tot de anderen was
gekleed in een gescheurde, korte khaki-broek, stapte met een nors gezicht naar voren.
“Ada apa…..?” 1* “Selamat pagi ! Kapala kampong…?” 2* “Saja toean “ 3*
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De blanke vreemdelingen vroegen hem of ze eens
mochten rondkijken in de kampong. Het verzoek
werd begeleid met het ronddelen van sigaretten,
maar de kapala kampong keek nog niet erg
welwillend en de sigaretten wilde hij niet aannemen.
“Hitam tembakau….?”4* Vroeg hij abrupt en met
een hoopvolle blik. Een van de vreemdelingen
haalde een pakje zware shag te voorschijn en gaf
het hem.
Hij glunderde van blijdschap en zijn houding
veranderde. “Baik, baik !5* Toean liat di-kampong !”
6*

De mannen trokken zich weer terug in de huizen.
Waarschijnlijk instrueerden zij hun vrouwen in
verband met de aanwezigheid van de
vreemdelingen. Even later kwamen ze weer naar
buiten, echter niet om een praatje te maken.
De meesten vertrokken naar het strand en vaarden
in hun prauwen weg.

Anderen vertrokken met een parang in de hand,
via de kleine paadjes die van de kampong het bos
in liepen, naar een doel buiten de kampong. De
kinderen waren intussen weer van alle kanten
tevoorschijn gekomen en omringden de
bezoekers. Ze waren allesbehalve schuw en
praatten onbevangen.

Pruimtabak……
Vanuit de huizen klonk gegiechel en hier en daar
gluurden de vrouwen schichtig door de
deuropening naar de vreemdelingen. Na enige tijd
waagden enkelen het om naar buiten te komen.
Zij zetten zich neer op het trapje voor hun woning.

Red; vrije vertaling…….
1*
Wat is er…. 2* goede morgen, bent u het hoofd van de kampong? 3* dat ben ik
mijnheer…. 4* heeft u zwarte tabak ?.... 5* goed in orde…6 *Mijnheer wil de kampong
bekijken ?
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Uit AlleHens 1947

CHIRURGIJNS OP DE VLOOT
Gij kreupelen en blinden, komt, Iaat U verbinden.
Boven bij de grote mast, zult gij de meester vinden,
Wij willen aannemen, dat U het
helemaal niet prettig vindt, wanneer U
om gezondheidsredenen een bezoek aan
de ziekenboeg moet brengen. We
accepteren het ook onmiddellijk, dat U
een afkeer heeft van pilletjes en
poedertjes en we zijn overtuigd, dat U
zich verre van prettig voelt bij het
aanschouwen van glimmende tangen en
andere glinsterende vervaarlijke
instrumenten. De meest ingewikkelde
behandeling zal echter een genoegelijk
pretje schijnen wanneer men daarbij
overdenkt de behandeling, die de
zeeman zich enige eeuwen terug moest
laten welgevallen.
De bekende schrijver J. C. Mollema, geeft daarover
een uitgebreid overzicht in „De Geschiedenis van
Nederland ter Zee". Voor alle kwalen had men zo'n
speciale behandeling. Voelde men zich een tikkeltje
grieperig en kon de neus niet droog blijven, dan
scheen een drankje, bestaande uit rum, buskruit en
snuif, een zeer probaat middel te zijn. Was speciaal
het hoofd een beetje bonzerig, dan kreeg men
buskruit te snuiven of poeders van kruidnagels te
slikken of men nam zijn toevlucht tof de in die tijd zo
vaak toegepaste aderlating.
Dikwjjls waren deze behandelingen zelfs die rauwe
varensgasten te machtig en gingen zij van hun stokje.
Ook daartegen had de chirurgyn een slechts zelden
falend middel en een stevige prik met een gloeiende
breinaald onder de voetzool, deed de patiënt weer als
een veer overeind wippen. Een ander patent middel
had men tegen de hik. Men spreidde de patiënt op het
dek uit en een zware tros werd op zijn buik gesmakt,
de hik was op slag verdwenen. Had men het ongeluk
om overboord te slaan en werd men dan bewusteloos
opgehaald, dan werd men met bekwame spoed aan de voeten in het want gehangen. De bedoeling
was daarbij om het zeewater uit de maag te laten lopen, wat dan ook prompt gebeurde. Door deze
ongemakkelijke houding ontstond echter een dusdanige bloedstuwing in het hoofd, dat men
daardoor meestentijds het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Een troost was het, dat men in
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ieder geval niet de verdrinkingsdood was gestorven. Een eveneens zeer onprettige behandeling
moesten de lijders aan de zo gevreesde scheurbuik ondergaan. Wanneer de zieke in het stadium van
voortdurende vermoeidheid en stijfheid was gekomen werd hij aan het stokvis beuken gezet in de
hoop, dat hij daardoor wel wat leniger zou worden. Alhoewel deze methode zonder resultaat bleek,
werd Zij toch steevast toegepast en na korte tijd openbaarden zich ernstiger symptomen, zoals het
loszitten en uitvallen der tanden. Het zwellende tandvlees werd zwarter en rotte weg, en de taak van
de chirurgijn beperkte zich tot het bijsnijden van het tandvlees, het afwassen met vitriool, en het
afschrappen van de beslagen tong.
De enige redding voor deze patiënten was het aandoen van een haven, waar men zich kon voorzien
van verse groenten en fruit. Lukte dit niet, dan kwam het droeve eind" meestentijds door een
hartverlamming, waardoor de ongelukkigen uit hun lijden verlost werden.
Met al die ziekteverschijnselen voelde de chirurgijn zich toch niet al te vertrouwd. Veel wisten zij
er niet van en toen zij op 13- of 14-jarige leeftijd aan boord kwamen., waren zij nog geheel
onkundig van allerlei kwalen. Een drie-jarige opleiding bracht daar wel enige verandering in, doch
hun specialiteit was, verbinden van wonden, aderlaten en het amputeren van armen en benen. En al
gebeurde zoiets nu niet bepaald zachtzinnig, in deze materie voelden zij zich toch het beste thuis. En
mogen wij de oude kronieken geloven, dan bereikten deze heelmeesters toch soms zeer
merkwaardige resultaten.
In het boek Chirurgyns. Vrije Meesters, Beunhazen en Kwakzalvers" van Dr M. A. van Andel,
lezen wij daarover o.a.: In het jaar 1684 waren enige walvisvaarders opgepikt. Door een 14-daags
rondzwalken in een open boot waren hun voeten bevroren. De chirurgijn ging direct aan de slag, liet
de slachtoffers een uur lang in een kuip met warme vleespekel baden en benutte deze tijd om zijn
messen te scherpen en „begaf zig aan 't snijden en kerven, dog zij voelden 't niet, voordat hij tot aan
't beenvlees gekomen was.

Hij sneed, zoveel hij kon, al het
doode vlees (dat zo s wart was als
inkt) van het levende af, verbond het
met bequame middelen en heeft
alsoo, door Gods zegen, te wege
gebracht, dat zij in weinig dagen
niet alleen konden staan en gaan,
maar ook, als andre heur werk
doen".
Enige ernstiger slachtoffers werden
nu onder handen genomen, dat
a'dren en senuen bloot lagen en de
benen gesteld waren als die van een
geraamte".
Desondanks waren ook deze na enige weken weer zo tierig als een balletdanseres. Had men het
ongeluk, dat een arm of been geamputeerd moest worden, dan werd na de operatie de bloedige
stomp in de hete teer gedoopt of met gloeiende poken dichtgeschroeid.
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De Postduif……..
Tijdens oefening "Teamwork "viel op 29 september 1964 een uitgeputte duif aan dek van Hr.Ms.
Amsterdam. Deze bleek afkomstig te zijn uit Londen. Daar juist het komende bezoek aan die stad bekend
was geworden, werd het dier weer stevig opgefokt en op de derde dag van het bezoek aan de met moeite
achterhaalde eigenaar terug gegeven. De "Daily Mirror bracht er een aardige reportage van.

****************************************************************
Achtergrond informatie "Buffel 150 Jaar"

maart 2018

Auteur: Ed Wijbrands (bestuurslid stichting Ramtorenschip).
Ramtorenschip "Buffel" 150 jaar onder Nederlandse vlag !

(23 Juli 1868 - 23 juli 2018)
Inleiding:
In de 2e helft van de 19e eeuw was de toepassing van ijzer en stoom, voor de Marine van
groot belang. Voor de Nederlandse Marine lag het belang van stoomvoortstuwing o.a. in
een doelmatiger verdediging van de kustwateren, in het toenmalig politiek gezien
'onrustige' Europa.
Evenzo kon de Marine dankzij de lichte scheepsconstructie meer bewapening voeren en
meer brandstof meenemen, waardoor de ijzeren schepen een grotere actieradius
verkregen.
Wat vooraf ging aan de bouw van de Buffel.
Op 3 juni 1864 werd bij Koninklijk besluit een commissie in het leven geroepen om de
kustverdediging van Nederland te onderzoeken.
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De toenmalige regering besloot om 3 Monitors en 4 Ramtorenschepen te laten bouwen.
De ramtorenschepen konden (nog) niet op Nederlandse werven gebouwd worden en
werden daarom besteld bij buitenlandse werven t.w. "de Schorpioen" in Toulon (Frankrijk),
"de Buffel" in Govan upon Clyde/Glasgow (Schotland) en de Stier in Birkenhead/Liverpool
(Engeland).
In 1867 werd in Amsterdam op s'lands Rijkswerf "de Guinea" op stapel gezet (het schip
was bijna identiek aan "de Buffel").
De pantserschepen werden voor optreden buitengaats en voor de bewaking van de
haveningangen, uitgerust met een onder water naar voren stekende versterkte ramsteven
die bedoeld was om een vijandelijk schip onder de waterlijn schade toe te brengen.
Schepen voor operaties op volle zee noemde men ramtorenschepen. Het waren
pantserschepen met draaibare geschuttorens en een ramsteven.
Op 10 juni 1867 is "de Buffel" bij Napiers & Sons op stapel gezet en op 10 maart 1868 te
water gelaten. Op 4 juli 1868 vond de technische proefvaart plaats waarbij het schip een
max. snelheid van 12,82 knopen wist te halen.
Op 23 juli 1868 is het schip als ramtorenschip der tweede klasse officieel overgedragen
aan de Koninklijke Nederlandse Zeemacht en onder commando gesteld van Luitenant ter
zee J.A.H.Hugenholtz die het schip onder slechte weersomstandigheden van Glasgow
naar Den Helder bracht waar het op 8 augustus 1868 de marine haven van Den Helder
het (Nieuwe Diep) binnenliep. Het schip trok veel belangstellenden die van heinde en
verre kwamen om dit wonder der techniek met eigen ogen te kunnen aanschouwen. De
"Buffel" was hiermee de eerste volledig op stoom voortgestuwde eenheid binnen de
Nederlandse zeemacht.

Technische gegevens Buffel:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Bouwtijd
(1867 - 1868)
In actieve dienst geweest als varend oorlogschip 26 jaar
(1868 - 1894)
Omgebouwd tot logementschip
(1894 - 1896)
Lengte over alles
62,68 m
Lengte tussen de loodlijnen
59,68 m
Breedte
12,25 m
Tonnage/waterverplaatsing
2198 Ton
2 horizontaal liggende stoommachines
2200 IPK
Max. snelheid
12,82 Zeemijl
Kosten schip 1.117.756 FL (25 % voor rekening van de stoommachines)
Bemanning bestaande uit; 115 opvarenden (incl.commandant en 6 officieren).
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Bewapening:
Bewapening van het schip bestond uit een ramsteven om vijandige schepen onder de
waterlijn te rammen en dus lek te stoten, 2 x (300 pond) Armstrong 23cm kanonnen
(voorladers) met een gezamenlijk gewicht van 26 Ton opgesteld in een gepantserde
draaibare toren. Het torenpantser bestond uit teakhout met daarop smeedijzeren platen
met een totale dikte van 20 tot 28 cm. De bepantsering van de scheepshuid bestond
eveneens uit teakhout (61 cm boven,- en 91 cm onder de waterlijn) met daarop ijzeren
platen met een dikte van 7,6 tot 15,2 cm. Op het kuildek aan beide zijden van het schip
stonden 2 kanonnen van 30 pond. Aan dek werden bovendien nog 4 x 3.7 cm plus 2 x 7,5
cm kanonnen geplaatst. Voor bediening van het geschut waren permanent 45
bemanningsleden beschikbaar.

De bepantserde geschutstoren had een totaal gewicht van 150 ton (inclusief bewapening).
Lofwerk
In het begin van de 19e eeuw werd de vroeger weelderige versieringen op boeg en hek
soberder en 100 jaar later was het zelfs, bij koninklijk besluit verboden voor Nederlandse
oorlogsschepen.
Kort na de aanschaf van "de Buffel" in 1868 werd al geklaagd over het vele onderhoud en
daarmee gepaard gaande kosten van het vergulde lofwerk door de marine leiding.
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Marine opleiding en opleidingsfaciliteiten.
Tegen het einde van de 19e eeuw kon de Buffel niet meer ingezet worden (technisch
verouderd) in de toenmalige moderne oorlogsvoering ter zee en werd het schip uit de
vaart genomen.
Met de komst van de stoomschepen en modern wapentuig moest de marine ook beter
georganiseerd worden. In de tijd van zeilschepen hadden alleen officieren opleiding
genoten en werden de matrozen en andere manschappen aan boord opgeleidt. Met de
komst van stoomschepen moesten ook de gewone schepelingen een vooropleiding
hebben om met de moderne middelen zee te kunnen kiezen. Er ontstond een grote
behoefte aan opleidingsfaciliteiten en middelen bij de marine.
De marine beschikte nauwelijks over kazernes en gebouwen buiten het KIM in Den Helder
en de kweekschool in Leiden, en was dus aangewezen op logementschepen. Op de
"Buffel" werden 350 matrozen in opleiding gehuisvest in het schip dat oorspronkelijk
ontworpen was voor 115 schepelingen. Op dek werd een kooiverschansing aangebracht
om overdag de kooien van de manschappen in op te bergen. Bovendien werd een
tentconstructie aangebracht om het bovendek tegen weersinvloeden te beschermen, deze
werd later vervangen voor een houten conserveringskap.

Vanaf 1896 tot 1920 lag de Buffel als opleiding, en logementschip in de marinehaven van
Hellevoetsluis.

9

Ombouw tot Museumschip na 1974
Begin januari 1973 bleek de Koninklijke Marine, Hr. Ms..Buffel niet meer nodig te hebben.
Het schip werd op 18 januari 1974 officieel uit de dienst genomen en ondergebracht bij de
Dienst der Domeinen en later in het jaar overgedragen aan de gemeente Rotterdam. ten
dienste van het Maritiem Museum Prins Hendrik. De "Stichting Vrienden van de Buffel"
werd opgericht en de benodigde fondsen gevonden , zodat 17 april 1975 met de
restauratie begonnen kon worden. Men besluit om de toestand van 1868 -voor zover
mogelijk en bekend- te herstellen, maar ook het tijdperk van logementschip in beeld te
brengen.
De kooiverschansing en kapconstructie over het bovendek verdwijnen en daarvoor in de
plaats komen een railing met potdeksel en een replica geschutstoren, en schoorsteen.
Na een dokbeurt, waarbij de huid zwart met een "apple-roze" baan wordt geverfd, wordt
de Buffel op 30 oktober 1976 naar Rotterdam versleept en afgemeerd in de Leuvehaven.
Op 18 jan 1979 werd de gemeente Rotterdam eigenaar van de Buffel.
Een wens is het aanbrengen van een zonnetent ter bescherming van het bovendek tegen
zon en weersinvloeden. Dit is er echter nooit van gekomen. Ook het houten bovendek blijft
een zorgenkind en behoeft steeds opnieuw voorzieningen omdat het veel te lijden heeft
van de weersomstandigheden.
De inhuldiging van de "Buffel" als museumschip, dat inmiddels het museumnummer
M2194 had gekregen, werd eind oktober 1976 gevierd.
In 1995 kreeg het museumschip "Buffel" een eremedaille van de Engelse "World Ship
Trust"voor de buitengewone wijze waarop het schip is gerestaureerd.

De Buffel wordt 'verhaald' van Rotterdam naar Hellevoetsluis (2013)
Aankomst Buffel in de haven van Hellevoetsluis op 5 oktober 2013
Vanwege bezuinigingen binnen het Maritiem Museum Rotterdam, werd in 2013 het schip
verhaald naar Hellevoetsluis, waar het momenteel ligt afgemeerd aan de Koningskade
nr.2. Het beheer komt in handen van de door historicus A.v/d Ban opgerichte Stichting
Museumschip Buffel, en in Oktober 2016 overgedragen aan de vrijwilligers onder de
"Stichting Ramtorenschip Buffel".
De gemeente Hellevoetsluis heeft een structurele subsidie beschikbaar gesteld om de
Buffel als uniek 150 jaar oud Maritiem cultureel historisch erfgoed te behouden. Er is een
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plan ontwikkeld om de Buffel samen met Droogdok Jan Blanken , Stadsmuseum en
andere partners uit te bouwen tot een Historisch Maritiem kwartier binnen de Hellevoetse
vesting.

Bronnen en literatuur: H.W.Lintsen, geschiedenis van de techniek in Nederland, B.J
Tideman, memoriaal van de Marine. (1876 -1880), W Heijveld Museumschip "Buffel" 1999,
Eymert van Manen Museumschip "Buffel" (uitgeverij "Kosmos").
Foto's E.Wijbrands en Beeldbank Hellevoetsluis. Overige foto's en afbeeldingen makers
onbekend.

Vliegen;
Deze tip is een typische zomer tip. In de zomer als het lekker weer is staat nog wel
eens de deur naar buiten open. Lekker wat frisse lucht naar binnen maar helaas ook
vliegen. Een hor werkt niet altijd. Vandaag hebben wij een tip om vliegen buiten de
deur te houden. Pak een diepvries zakje en vul dat voor de helft met koud water. Doe
het zakje goed dicht met een touwtje en hang dit in het deurkozijn waar de vliegen
binnenkomen. De vliegen kijken niet recht vooruit, maar schuin, ze hebben dan
breedbeeld. En zo komen ze niet naar binnen. Het werkt echt!

Zoekertje !
De redactie is op zoek naar het Jaarboek Koninklijke Marine 1974, is er iemand die het
van de hand wil doen ?...... mail dan even a.u.b.
tenanker@kpnmail.nl
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Bevrijdingsdagspecial: 6 daags, speciale aanbieding 5=6
Vrijdag 4 mei tot woensdag 9 mei € 249,- p.p. (1 nacht gratis)
Excursie naar de humoristische glasblazer en een excursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte.
( incl. touringcar)

Mei-special: 5 daags
Maandag 14 mei tot vrijdag 18 mei € 229,- p.p.
Een excursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte en een excursie naar Zoo-bizar.

Juli 6 daags:
Maandag 9 juli tot zaterdag 14 juli € 299,- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer een excursie naar de Drentse hooglanden & Orvelte en een
nieuwe Geopark natuurexcursie. ( incl. touringcar)

Zomerweekvakantie: 8 daags
Zaterdag 28 juli tot zaterdag 4 augustus € 450,- p.p.
Zaterdag 11 augustus tot zaterdag 18 augustus € 450,- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer, een natuurexcursie naar de Drentse Hooglanden met gids, een
excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een rondvaart in de Blauwe Stad.
( incl. touringcar)

Augustus 6 daags:
Maandag 13 augustus tot zaterdag 18 augustus € 299.- p.p.
Excursie naar de humoristische glasblazer, een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een
natuurexcursie naar de Drentse Hooglanden & Orvelte ( incl. touringcar)
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Humor tekeningen van onze sobat Chris Caanen

REISVERSLAG VAN HET SMALDEEL 5
12 januari—5 mei 1959
MAYPORT—KEYWEST—TAMPA—ANTILLEN— GUANTANAMO—
BERMUDA
Commandant: commandeur A. van Karnebeek
Hr. Ms. Karel Doorman (vlaggeschip), commandant: kapitein ter zee H. L.
M. F. E. van Oostrom Soede
Hr. Ms. Gelderland, commandant: kapitein ter zee P. J. S. de Jong
Hr. Ms. Amsterdam, commandant: kapitein-luitenant ter zee A. van Noortwijk
Hr. Ms. Zeeleeuw, commandant: luitenant ter zee der Ie klasse M. Deege
Aan boord van het vliegkampschip waren geëmbarkeerd:
vliegtuigsquadron 2 (Avengers), commandant: luitenant ter zee der 1e klasse A. Seret
vliegtuigsquadron 860 (Seahawks), commandant: luitenant ter zee der 1e klasse A. H.
M. Hagdorn
Kopieer onderstaand link en zet hem in uw browser , kijk dan bij een van de
deelnemende schepen voor het verslag.

https://www.weebly.com/editor/main.php#/
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Radicale koerswijziging
marine levert banen op
Den Helder
De Koninklijke Marine gaat kades die al aan het gemeentelijke havenbedrijf beloofd waren,
toch zelf gebruiken.
De boeienkade van Rijkswaterstaat advertentie zal door Defensie worden aangepast om
marineschepen te kunnen afmeren. Port of Den Helder had de plek tegenover de
Offshorekade reeds Marsdiepkade gedoopt en was in gesprek met ondernemers om zich
er, deels op marine terrein, te vestigen. ,,Dat hele plan is van de baan”, legt
havenwethouder Edwin Krijns uit.
Woensdagavond praatte de bestuurder raadsleden bij over de koerswijziging van
Defensie. ,,Het is niet zo dat de civiele samenwerking op het spel staat”, meldt Krijns.
,,Maar die samenwerking zal toch op een heel andere plek in de Nieuwe haven moeten
gebeuren.” Defensie wil geen offshoreschepen meer aan marine kades hebben. De
proeven daarmee worden afgeblazen. Volgens Krijns zijn de bakens radicaal verzet: ,,De
krimp bij de marine is achter de rug. Er komen meer grotere schepen naar Den Helder.”
Defensie gaat het nieuwe onderdeel Fleet Marine Squadron van het Korps Mariniers hier
vestigen en er komen ook banen van de kazerne in Doorn naar de stad. De sluiting van
de marinierskazerne Texel is geschrapt. Krijns: ,,Die kazerne blijft in de regio.
Als het op Texel niet kan, dan komt hij in Den Helder.”
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Nautische Dienst houdt grote reünie
Den Helder
De Koninklijke Marine is een soort familie,
maar ook een doorgangshuis. De meeste
mensen dienen een deel van hun loopbaan bij
de baas, anderen blijven hun hele werkzame
leven marineklant. Op een reünie komen
beide groepen elkaar weer eens tegen. En
dan kan er flink gefeest worden, bevestigt
bootsman b.d. Tom Boin. De Nieuwedieper is
een bekende verschijning in Den Helder. Niet
alleen door zijn lange loopbaan bij de KM,
maar ook door zijn verbondenheid aan de
zaalvoetballers van Old Stars. Vorige maand
kwam de voormalige onderofficier met veel
van zijn oude maten in de Marineclub. Het bolwerk van de officiersklasse was die dag
toneel van een receptie ter gelegenheid van de opening van de Zeemanschapstrainer die
naast de club op Harssens ligt. Aan de andere zijde van die nieuwe trainer is het gebouw
van de Nautische dienst. Oud-nauten zoals Tom Boin komen nog regelmatig op de oude
Schoof op Harssens, zoals het onderkomen genoemd wordt. Boin: ,,Ik heb er deze week
vergaderd met de reüniecommissie van de Nautische dienst Kon. Marine. Op 11 oktober
2018 zal er weer een reünie zijn in de Witte Raaf. Het programma moeten we nog
vaststellen, maar het zou goed zijn als oud-nauten de datum alvast in hun agenda zetten.
We hopen weer op een grote opkomst”, vertelt Tom Boin.
De receptie na opening van de
Zeemanschapstrainer kon beschouwd
worden als een voorproefje van de
reünie. Boin werd in de club herenigd
met de twee zussen die hij opgeleid
heeft binnen de nautische dienst. Beide
dames zijn inmiddels schipper op één
van de grotere oorlogsschepen van de
Nederlandse vloot. Boin beschouwt ze
nog steeds als zijn bakskinderen en is
trots op wat de vrouwen bereikt hebben
binnen de organisatie. Want ook dat is
marine: het doorgeven van tradities.
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Dit stuk over Hr.Ms. de Ruyter is door mij in 2016 eerder gepubliceerd in ’t
Schrijfhoutje, doch op verzoek van abonnees weer opnieuw geplaatst……;

Keert de “De Ruyter”terug naar Nederland?
Deel 1
Stichting wil voormalige Nederlandse kruiser naar Nederland halen
DOOR GERRIT VAN BURGELER / de Blauwe wimpel 2007

Rotterdam kan zich binnen afzienbare tijd beroemen op het bezit van een schitterend
maritiem monument, het passagiersschip 'Rotterdam'. Als het aan voorzitter Erik Smit van
de Stichting Maritieme Promoties ligt, krijgt Amsterdam binnen enkele jaren een waardige
tegenhanger in de vorm van het vroegere vlaggenschip van de Koninklijke Marine, de kruiser
'De Ruyter'. Dit imposante schip is nu als 'Almirante Grau' nog de trots van de marine van
Peru, maar die wil het inmiddels vijfenzestig jaar oude schip binnen enkele jaren uil dienst
stellen en heeft al laten doorschemeren het dan wel voor een zacht prijsje aan Nederland te
willen verkopen.
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Erik Smit was over de Peruaanse voornemens getipt door Wimpellezer Hans Jonkman, Jonkman
heeft jarenlang in Peru gewerkt, Toen hij daar regelmatig oorlogsschepen van Nederlandse origine,
variërend van kleine ondiepwatermijnenvegers tot kruisers, zag liggen was zijn interesse gewekt.
Van het een kwam het ander en inmiddels heeft hij uitstekende connecties met de top van de
Peruaanse marine. Een en ander leidde onder meer tot enkele artikelen in De Blauwe Wimpel. Zo
deed hij in het nummer van oktober 2001 in beeld en woord verslag van het roemloos einde van de
kruiser BAP 'Almirante Aguirre', de oude 'Zeven Provinciën', op een sloopstrand, enige kilometers
ten noorden van Callao. De ontluisterende aanblik van wat ooit een top-product van de Nederlandse
scheepsbouw was, is voor hem kennelijk meer dan genoeg aanleiding geweest om zich nu in te
zetten voor het behoud van het zusterschip BAP 'Almirante Grau', de 'De Ruyter' dus. Erik Smit
behoort tot een jongere generatie, maar koestert net als Hans Jonkman een grote belangstelling voor
de Koninklijke Marine en haar geschiedenis. Die belangstelling richt zich met name op het ABDAeskader, dat het begin 1942 in de Javazee moest opnemen tegen een beter uitgeruste en beter
getrainde ]apanse invasievloot. Over de strijd en de ondergang van het uit Amerikaanse, Britse,
Nederlandse en Australische schepen bestaande eskader heeft hij zoveel materiaal verzameld, dat
hij het tentoon wil stellen in een speciaal ABDA-Fleet-museum.

Geschikte accommodatie
Bij het zoeken naar een onderkomen voor dit museum, stuitte hij op Hans Jonkman die
hem attent maakte op de mogelijkheid voor dit doel de 'De Ruyter' naar Nederland te halen. Erik
was hiervoor meteen enthousiast, maar hij realiseerde zich ook dat iemand zo'n onderneming niet in
zijn eentje tot een succesvol einde kan brengen. En hier verschijnt de stichting Promotie Maritieme
Tradities op het toneel. Voornaamste doelstellingen van de stichting zijn 'het bewaren van het
culturele en materiële erfgoed van de Koninklijke Marine, het bevorderen van de belangstelling
voor het maritiem gebeuren en het versterken van de band tussen allen die het maritiem gebeuren
een warm hart toedragen'. Hoewel de aandacht voor de marine nog steeds overheerst (veel deelnemers zijn oud-marineman) lijkt het er op dat de eerste doelstelling wordt opgerekt. Er is nu ook
sprake van 'het bewaren van het culturele en materiële erfgoed van de maritieme sector in
Nederland in de ruimste zin'. Wat betreft het bewaren van het materiële erfgoed, heeft de stichting
inmiddels de daad bij het woord gevoegd door het verwerven van de uitgediende houten
ondiepwater-mijnenveger 'Mahu' en het van gewapend polyester gebouwde landingsvaartuig L
9512. Beide vaartuigen dateren uit het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw. Ze worden op
het ogenblik door ter zake kundige vrijwilligers weer in hun originele staat teruggebracht. De
'Mahu' beschikt zelfs al weer over haar originele 20 mm- mitrailleur die overigens, dit ter
geruststelling, niet meer kan schieten.
Toen Smit contact met de stichting opnam, bleek al snel dat deze zat te springen om een energieke,
voortvarende voorzitter. De oplossing lag voor de hand: Erik voert voortaan de voorzittershamer en
de stichting stelt zich achter zijn streven om de 'De Ruyter' terug te halen naar Nederland en dan bij
voorkeur naar Amsterdam.
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Hr.Ms. "de Ruyter in haar hoogtijdagen bij de Koninklijke Marine

Het lijkt duidelijk dat zo'n operatie niet alleen kan worden uitgevoerd, enkel en alleen om ruimte te
scheppen om er een maritiem museum in te vestigen. De stichting kan dan ook meer redenen
aanvoeren die deze kostbare onderneming zinvol maakt. Zo ziet ze de kruiser straks als een
belangrijke toeristische trekpleister voor Amsterdam, De 'De Ruyter' is de enige overgebleven
representant van de grotere Nederlandse oorlogsschepen uit de tijd dat zo'n schip niet werd
afgerekend op zijn raketbewapening, maar op het aantal en het kaliber van zijn kanons. (De
Peruaanse marine kan er zich op beroemen dat ze met de 'Almirante Grau' het oorlogsschip met het
zwaarste scheepsgeschut ter wereld in dienst heeft!). Amsterdam zou zich met de aanwezigheid van
de imposante kruiser met haar acht 15,2 cm kanons en haar hoge karakteristieke opbouwen kunnen
meten met Londen, waar de kruiser HMS 'Belfast' al jarenlange een constante stroom publiek trekt.
Daarnaast zou het schip niet alleen als onderkomen van het ABDA-fleet-museum kunnen dienen,
maar zou het ook ruimte kunnen bieden voor kleinere, wisselende exposities, bijeenkomsten, evenementen enz.
De uitgebreide technische installaties aan boord zouden als studieobject kunnen worden gebruikt
voor leerlingen van technische scholen uit de omgeving.

Financiering in beginsel rond!
Een belangrijke steun in de rug kreeg de stichting, doordat het CDA-Tweede Kamerlid Roland
Kortenhorst, bij de Wimpellezers welbekend om zijn positieve artikelen over de Nederlandse
scheepsbouw, toetrad tot het bestuur.
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De 'De Ruyter' is, naar zijn mening, één van de mooiste en meest aansprekende schepen, die de
Koninklijke Marine ooit heeft gehad en een schitterend stuk Nederlandse scheepsbouw. Verder
vertegenwoordigt ze een belangrijke periode uit onze geschiedenis, te weten de Tweede Wereldoorlog en de Koude oorlog

De "de Ruyter " als "Almirante Grau "( foto Hans Jonkman )
En ook is hij van mening dat het schip een belangrijke rol kan spelen als toeristische trekpleister,
opleidingsobject en vooral ook als boegbeeld van de Koninklijke Marine en Nederland als varende
(en scheepsbouwende) natie. Als zijn belangrijkste taak ziet Kortenhorst het vanuit de stichting
toegang te krijgen tot ondernemers/financiers en het vervolgens verder uitwerken van de plannen.
Een eerste succes heeft hij daarbij al geboekt. Er is een investeerder gevonden die bereid is het project te financieren. Maar deze heeft wel bedongen, dat er, voordat er spijkers met koppen worden
geslagen, duidelijkheid moet zijn over de intenties van de Peruaanse marine. Vast moet worden
gesteld, wanneer die het schip wil overdragen en of ze bereid is om inderdaad akkoord te gaan met
een aankoopbedrag dat in de buurt ligt van de sloopprijs van rond de 2 miljoen Euro. Inmiddels
heeft de stichting stappen genomen om hierover op het hoogste niveau in Lima contacten aan te
knopen. Op het groene licht vanuit Lima wordt ook gewacht door de aspirant-leden van het Comité
van aanbeveling.
Ook zij willen het project steunen, maar net als de investeerder in spe voelen ze er niets voor hun
naam nu al publiekelijk te verbinden aan een onderneming, waarvan de uitvoering nog niet zeker is.
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Om nog even terug te komen op Roland
Kortenhorst, deze is realistisch genoeg om te
onderkennen dat, zelfs als deze financiële horde is
genomen, er nog genoeg hinderpalen overblijven.
Zo is hij bijvoorbeeld bang voor een
tegenbeweging, die de komst van de kruiser naar
Amsterdam zou kunnen gaan dwarsbomen, omdat
het immers om een oorlogsschip gaat. Daar kan
dan wel tegen worden aangevoerd dat het schip
nimmer een schot in ernst heeft afgevuurd en dat
het alleen al door zijn bestaan heeft bijgedragen tot
een machtsevenwicht, waarvan we nu weten dat
het een derde wereldoorlog heeft voorkomen.
Maar of dat bij overtuigde tegenstanders aanslaat,
is natuurlijk nog maar de vraag.

Zorg heeft het kamerlid ook over de regelgeving. Schrikbeeld is daarbij voor hem de gang van
zaken rond de duwboot :R Siegfried', waarin de Vereniging De Binnenvaart in Dordrecht een
binnenvaartmuseum annex restaurant wil maken, een streven dat vastliep door de starre en
fantasieloze houding van enkele ambtelijke regelneven (DBW, maart 2006, pag 109). Een nog grotere bedreiging zou kunnen worden gevormd door de strenge regelgeving rond asbest. Maar hier
lijkt de stichting geluk te hebben. Vanuit betrouwbare bronnen is vernomen dat het schip tijdens een
ingrijpende renovatie in de jaren tachtig in Amsterdam asbestvrij is gemaakt. Overigens wil de
stichting het zekere voor het onzekere nemen en zal ze beslist tzt aan boord een onderzoek naar nog
aanwezig asbest laten instellen. Een aanbod van het bedrijf dat zo'n onderzoek ook heeft ingesteld
aan boord van de 'Rotterdam' zal in dank worden aanvaard. Want één ding is zeker, de Nederlandse
autoriteiten en de gemeente Amsterdam zullen onder geen enkele voorwaarde een herhaling van de
drama's rond de inmiddels beruchte asbest-schepen 'Sandrien' en 'Otopan' toestaan! Ten slotte zal
ook nog moeten blijken of men kan komen tot een dekkend exploitatieplan, waarbij het onderhoud
van het bijna 200 meter lange schip met zijn standaard waterverplaatsing van 9,529 ton ook op langere termijn zal zijn gewaarborgd. Hoe belangrijk dat is, wordt nog eens onderstreept door de
recente gang van zaken rond de Franse kruiser 'Colbert'. Dit schip heeft veertien jaar lang als
museumschip in Bordeaux gelegen. Het onderhoud werd betaald uit de entreegelden, maar nu het
aantal bezoekers aan de kruiser terugloopt, kan de vriendenkring, die haar beheert, de kosten niet
meer opbrengen. De gemeente Bordeaux heeft inmiddels haar handen van het project af getrokken
en wil dat het schip nog dit jaar verdwijnt. Een gelukkige omstandigheid is dat de Franse marine,
die nog steeds de eigenaresse is, het schip tot 2010 als 'pluk-schip' voor onderdelen wil aanhouden.
Maar daarna wordt het lot van het voormalige admiraalsschip wel erg onzeker.

De ligplaats
De stichting Promotie Maritieme Tradities wil het schip straks het liefst een ligplaats geven in de
insteekhaven naast de oude kraanbaan van de NDSM. Erik Smit stelt zich voor de kruiser met de
boeg naar het IJ op de palen af te meren, zodat vrijwel geen kaderuimte zou worden gebruikt. Het
schip zou dan vanaf de wal toegankelijk moeten worden via twee loopplanken. Een tweede
mogelijkheid zou de niet meer gebruikte insteekhaven zijn ten westen van Shipdock. De stichting
voert hierover in een goede sfeer al gesprekken met het stadsdeel Amsterdam-Noord. Smit heeft
overigens wel duidelijk gemaakt, dat, ook al gaat de voorkeur dan uit naar Amsterdam, andere
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steden als mogelijke toekomstige ligplaats niet worden uitgesloten. Zo is hij al attent gemaakt op
Scheveningen, waar immers de aanlegplaats van de verdwenen Norfolk Lijn beschikbaar is
gekomen,

Laatste kans!
Amsterdam krijgt een unieke kans om haar waterfront, net als Rotterdam, te verrijken met een
imposant en karakteristiek maritiem monument. De kruiser zal een niet over het hoofd te zien
drijvend landmerk vormen dat zeker indruk zal maken op de gasten aan boord van de vele
cruiseschepen, die de hoofdstad aandoen. En hoewel niet in Amsterdam gebouwd, zal het schip ook
een monument vormen voor de Nederlandse scheepsbouw, die ooit ook in Amsterdam zo opvallend
aanwezig was. Het schip is immers, net als de 'Rotterdam' een topproduct uit een van de
bloeiperioden van deze bedrijfstak: de jaren vijftig van de vorige eeuw. Alleen al daarom verdient
de stichting Promotie Maritieme Tradities alle steun voor haar streven de 'De Ruyter' naar
Nederland terug te halen!

Het zusterschip "Almirante Aguirre ", ex - "de Zeven Provinciën ", wacht op het sloopstrand bij
Callao op de snijbrander. foto ; Hans Jonkman
De geschiedenis van de kruiser 'De Ruyter' en haar zusterschip de 'De Zeven Provinciën'
begint kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Regering en parlement waren
toen eindelijk tot het inzicht gekomen dat zowel Duitsland als Japan een regelrechte
bedreiging voor het Koninkrijk vormden en dat de vloot dringend gemoderniseerd en
uitgebreid moest worden. En zo werd op 5 september 1939 bij de Dok- en Werf maatschappij
Wilton Fijenoord in Schiedam de kiel gelegd voor de 'De Ruyter' die overigens aanvankelijk
de naam 'Eendracht' zou krijgen. De marine had toen immers al een 'De Ruyter' in de vorm
van de in 1936 eveneens door Wilton-Fijenoord gebouwde kleinere kruiser, die in de nacht
van 27 op 28 februari 1942 in de Javazee ten onder zou gaan.
Was bij de bouw van de kleinere kruiser zuinigheid nog troef geweest, voor de latere 'De Ruyter' en
het enkele maanden eerder bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij op stapel gezette zusterschip
de 'Kijkduin', de latere 'De Zeven Provinciën' werd alles uit de kast gehaald. Het moesten goed
bewapende schepen worden, voorzien van de laatste snufjes op scheepsbouwkundig en technisch
gebied. En zo kregen de ontwerpers alle ruimte om
zwakke punten in het ontwerp van de eerste 'De Ruyter' weg te werken. Het ging daarbij met name
om onvolkomenheden in de bepantsering, het te kleine aantal 15-cm kanons (slechts zeven) en de
ongelukkige opstelling van de 40 mm-Iuchtdoelbatterij, De Bofors 40 mm-kanons met hun
overigens zeer moderne Hazemeyer-richtsysteem waren op een kluitje op het achterdekhuis
geplaatst, waardoor het gevaar bestond dat de hele
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luchtafweer door één ongelukkige treffer zou kunnen worden uitgeschakeld. Bovendien kon niet
recht naar voren worden geschoten zonder het eigen schip te raken.

Duitse invloeden
Het ontwerp was net als bij de 'De Ruyter' van 1936 van Nederlandse origine hoewel het sterke
Duitse trekken vertoonde. De oorzaak daarvan lag in het feit dat de oudere Nederlandse kruisers, de
'Java' en de 'Sumatra' gebouwd waren volgens een ontwerp van de Germania-werf in Kiel. De
plannen voor de eerste 'De Ruyter' leunden nog sterk op dit ontwerp en bovendien was er daarin een
flinke inbreng van het Ingenieursbureau voor Scheepsbouw. Dit bureau hadden de Duitsers na de
ineenstorting van hun keizerrijk in 1918 in Den Haag gevestigd om hun maritieme expertise op
neutraal grondgebied in stand te houden en verder te ontwikkelen.

De 'Eendracht' en de enkele maanden eerder bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij op stapel
gezette 'Kijkduin', waren in feite vergrote en verbeterde versies van de eerste
'De Ruyter'. En net als dit schip deden ze met hun hoge pantsertoren voorop dan ook sterk denken
aan de befaamde Duitse 'Panzerschiffe' 'Admiral Scheer' en 'Admiral Graf Spee'. Overigens waren
deze 'vestzak-slagschepen' groter en met zes kanons van 28 cm en acht van 15 cm veel zwaarder
bewapend, daar tegenover stond dat de Nederlandse kruisers sneller waren. Met de voorgestelde
hoofd bewapening van 10 kanons van 15 cm (opgesteld in twee drielingtorens en twee
dubbeltorens) en zes torpedolanceerbuizen deden ze dan ook zeker niet onder voor soortgelijke
schepen van andere marines. Ook de bepantsering en de verdediging tegen luchtaanvallen bestaande
uit twaalf 40 mm-kanons en acht mitrailleurs van 12,7 mm mochten er zijn. De voortstuwing werd
verzorgd door twee De Schelde Parsons stoomturbines van in totaal 85.000 pk, die een
maximumsnelheid van ruim 32 knopen zouden moeten garanderen. De lengte moest 186,50 meter
gaan bedragen, de grootste breedte 17,25 meter en de standaard waterverplaatsing van 8.350 ton.
Het was de bedoeling dat beide schepen begin 1942 zouden worden opgeleverd.
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Zover is het echter niet gekomen. De Duitse inval op 10 mei 1940 leidde aanvankelijk tot stopzetting van de bouw, maar na inbeslagname van de al behoorlijke gevorderde casco's besloten de
Duitsers ze alsnog in enigszins aangepaste vorm af te laten bouwen. De 'De Ruyter', door de
Duitsers KH l (Kreuzer Holland) genoemd, kreeg daarbij een fraaie gewelfde 'Atlantic-bug' die het
schip, net als andere grote Duitse schepen, beter geschikt moest maken om de ruwe Noord-Atlantische wateren te trotseren, De kruiser werd daardoor uiteindelijk ruim anderhalve meter langer dan
haar zusterschip. Erg opschieten deed de bouw echter niet. De werven zaten vol met ander werk
voor de bezetters terwijl de bouw tegelijk van Nederlandse zijde zoveel mogelijk werd vertraagd.
Op 24 december 1944 werd het nog lang niet voltooide schip toch te water gelaten. De Duitsers
wilden het gebruiken om het als blokschip te laten zinken in de Nieuwe Waterweg, maar zover is
het niet gekomen.

Wordt vervolgd……
**************************************************

1 november 2018 opent de Witte Raaf te Den Helder haar deuren voor alle oud “Witte
Olifant” bemanningen. Wij hebben dan voor zo ver ik weet de eerste reünie die uitsluitend
toegankelijk is voor de bemanning van de Isaac Sweers
F 814 met dank aan Frank Hoekjan die dit evenement op zich heeft genomen. Behoord u
ook tot een van de bemanningsleden van de puike schip, kijk dan even op
www.dewitteolifant.weebly.com en kijk op het laatste tabblad.
Deze reünie is toegankelijk voor bemanning vergezeld van partner en/of begeleider,
verdere info op de eerder genoemde website……..
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Redactie, beste Arie;
In bijlage mijn eerste bijdrage
over mijn ervaringen met de KM,
ik ben bezig met er nog een paar
uit werken .Een zal zeker gaan
over jullie taal en gewoontes want
in die tijd voor de Belgen een
ervaring op zich zelf.
Groeten vanaf de Belgische kust,
Frank

Een Belg aan boord van Hr Ms Holland
In november 1969 scheep ik na mijn Rapp2 opleiding in aan boord van HrMs Holland met
een takenboek die binnen de zes maanden in orde moet zijn. Het is een hele nieuwe
wereld die voor mij open gaat. Vooral de taal doorspekt met het marine jargon valt niet
altijd mee. Woorden als tampatje, spatoe, kajoe , toeles en zo meer komen voor mij van
een andere planeet. Ook het eten is helemaal anders dan bij ons. Geloof me de Zeeuwse
rijsthap terroriseert mijn maag..

Die zondag kom ik in de vroege namiddag aan in de Nieuwe Haven. De Zeven en een
paar jagers stuwen uit hun schoorstenen vieze vette zwarte rookwolken de lucht in. Boven
de haven verbergt een zwarte rookwolk de zon. Morgen vertrekken we voor drie weken
naar het noorden van Schotland. Mijn sergeant, Lennaerts, heeft me verteld dat ik de
eerste hondenwacht op zee ga lopen. Tegen half elf ga ik onder zeil, ik slaap in het verblijf
onder het cafetaria.
Eindelijk is het zo ver, terwijl de Holland langzaam het Schulpengat buitenvaart zit ik in de
commandocentrale en voel ik de bewegingen van het schip. Buiten staat er een
windkracht zeven. Het schip neemt haar positie in de formatie in. In de centrale beginnen
er een paar matrozen zware shag van VanNelle te roken. Het schip begint hevig te
stampen, “paaltjes pikken” noemen ze dat. Mijn maag gaat hiermee niet akkoord en ik
spoed me naar het halfdek. Net als ik overgeef komt de schipper langs en zegt : ‘wat sta jij
daar over de nek te schijten Belg?’ Mij niet gelaten ik ben echt zeeziek. Wanneer ik de
eerste platvoet loop zit ik achter de beeldkast met een emmer tussen mijn benen , doffe
ellende noem ik dat. Moet je een bakkie poeroet vraagt mijn wachtoverste Ulle ? Uit
beleefdheid zeg ik ja.
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Na een paar minuten krijg ik een grote tas warme chocolademelk voor de neus
geschoteld. Binnen de kortst mogelijke tijd sta ik achter de brug voor de schoorsteen om
wat frisse lucht te happen Wat eten en drinken die mannen toch allemaal op hun wacht,
gevulde koeken, drop,zoute grignotten en zo meer.
De hondenwacht verloopt goed, de korporaal, Jan Brouwers, zegt dat ik de bewegingen
van de jager gewoon word. De Navo, mijnheer Mesker, komt even kijken hoe het met me
gaat in de centrale, de verstandhouding met de anderen verloopt opperbest. Ondertussen
wordt er roet geblazen en de gensters vliegen de schoorsteen uit.

De volgende dag hebben we nog een bevoorrading met de Zeven. De wachten volgen
elkaar op en men maakt zich gereed voor walbombardementen ter hoogte van Cape
Wrath. Ik sta op de brug wanneer de eerste salvo’s worden gegeven . Binnen de paar
minuten ruiken we het kruid. Het schip schudt een beeft wanneer zowel het voorste- als
achterste kanon de volle lading geven. De volgende dagen staan er ook
onderzeebootbestrijdingsoefeningen op het programma. Beide centrales zijn bezet en er
heerst een drukte van jewelste. Van achter de plottafel volg ik het geheel.

Na elf dagen lopen we Londonderry binnen. Samen met Jan Brouwers en een paar
matrozen van mijn wachtsdivisie besluiten we om de volgende dag een filmpje mee te
pikken in de lokale bioscoop. Net voor de pauze wordt de film gestopt, een zestal
politiemannen geven het bevel aan de aanwezige bemanningsleden van het eskader om
de bioscoop onmiddellijk te verlaten. We worden in gewapende voertuigen naar het schip
gebracht. In de verte horen we harde knallen. In allerijl en spoed verlaat het eskader de
haven en gaat ten anker in Lough Foyl. Het begin van de bloedige aanslagen in Noord
Ierland.
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De dagen daarop volgen de diverse oefeningen uitgevoerd en Belg of niet meedraaien
doe ik. Het is met een tevreden gezicht dat ik de Uiterton op mijn beeldscherm zie, het
einde van mijn eerste zeereis bij de KM.

Frank Vanmaele
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Marine verhalen als columns
Fré Thissen
1962

SWEET NOTHIN'S
Het is alsof de wereld opgehouden heeft te bestaan. De dag is bijna ten einde en de wolken
worden rood en paars en oranje gekleurd door de snel ondergaande zon. Palmbomen
steken scherp zwart af tegen die onwaarschijnlijk mooi lucht. En het is warm. In de verte
hoor je, nu nog nauwelijks, de dagelijkse tropische onweersbuien.
Manokwari kan zo mooi zijn. Links de zee en rechts van de weg stukken open terrein met
onmiddellijk daarachter de bush. De enkele lampen die de kampong verlichten priemen door
het gebladerte. Stil is het. Vredig stil. Je voelt die stilte in de drukkende warmte
honderdvoudig nu ik in mijn eentje oploop naar de marinekazerne.
Plotseling, vanuit het niets lijkt het, schalt het luid vanachter de bomen en struiken. Vanwaar
is ook niet duidelijk; vanuit de kampong? vanaf een plek die ik nu nog niet kan overzien voor
me, naast of op de weg? Rechts achter me zou ook kunnen; het is onwaarschijnlijk vreemd.
Ik blijf staan om te luisteren naar die wonderlijk helder stem vanuit de donkerte, met een
swingende sound eronder die heel het bijna vergeten thuisfront weer plots tot leven wekt.
Hoe zo? peniskokers en hoe zo? half blote vrouwen met netmanden aan hun hoofd?
Hoe zo? neusringen of hoe zo? kroeskoppen? Zij leven nog in het Stenen Tijdperk, toch?
Hier echter zit een Papoea, ergens in deze grote stilte, die op een eigentijdse platenspeler
een toptien sound laat schallen door het oerwoud.
Toentertijd heeft dit lied in dié omgeving zo'n geweldige impact op mij gehad dat het nú nog
hoor- en voelbaar is als ik de plaat weer opzet. Ik beleef die merkwaardige avond in
Manokwari telkens opnieuw als Brenda Lee zingt: "Sweet nothin's".
*************************************************
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De Postboei ……
Geachte heer Krijgsman,
Als dienstplichtige, lichting 1954, werd ik, via de ARO opleiding op het KIM,
begin 1955 als Ltz 3 SD KMR op het visserijinspectieschip “Wolf” F 817 geplaatst.
Commandant Ltz 1 E H van Rees, schrijver van “Lucky Joseph”, de avonturen van een
scheepshond bij de KM.
( L J. was duidelijk het alter ego van de schrijver )
Er werd toen nog met de vleet gevist, elke dag 1000 meter drijfnet uitzetten en inhalen
De taak van de Wolf was hybride : politieagent ( maaswijdte opmeten),vredestichter,
psychiater en arts (het hospitaal-kerkschip” de Hoop” was toen in reparatie)
Toen ik het verslag van E H van Rees las, dacht ik : hier klopt iets niet.
Want in Lucky Joseph staat op blz 304 e.v. dat “de scheepshond L J” voor Hamburg
overgeplaatst werd.
Hij niet, ik wel, zie de foto bij de “Elbbrauerei” ik sta nr 4 van links, 62,5 jaar jonger dan nu.
Maar goed, of van Rees of van Mastricht commandant was tijdens ons bezoek, mijn
herinnering aan Hamburg : veel ontvangsten over en weer, 2 Nederlandse groepen, de
een noemde zich “Vereniging” de andere “Club “veel eten ( met dansen) en drinken, maar
de dokter, mijn hutgenoot, en ik hielden elkaar goed in de gaten. Onder alle
omstandigheden een goed richtingsgevoel.
In het verslag wordt gesproken over “openstelling voor het publiek”: de Reperbahn was op
loopafstand dus de lokale zedenpolitie stond aan het begin van de Überseebrücke, de
steiger waar we aangemeerd lagen. Ondanks dat had een inventieve stoker in de
schroefastunnel een liefdesnestje ingericht (2 kontjes en een wip hoog).
Verder herinner ik me heel goed, ik had de wacht, dat het Argentijnse opleidingsschip
“Amerigo Vespucci” langs voer. In zo’n geval schijn je op een rij op het dek te moeten
gaan staan, maar Argentinië was voor mij toen geen bevriende natie ( te veel blonde
blauwogige Argentijnen?) dus ik dacht “ze kunnen me wat “
*******************
Het was het eerste bezoek van een Nederlands marineschip aan Duitsland na WO II. En ik
was er wel bij ! Vraag; Staat er ergens iets op papier over dit ,voor mij, gedenkwaardige
bezoek? Het moet in september 1955 geweest zijn. In de Hamburger krant stond bij de
aankondiging oa: Fuer die Frauen: das Schiff hat 85 gesunde Maenner an Bord *1
Fuer die Fachleute: Tragfaehigkeit 890 Tonnen. *2
Later kwam ik bij de Mijnendienst tot eind aug 1956. Henk Demmink ,7213 WB13
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*1( vrij vertaald : Voor de vrouwen: het schip heeft 85 gezonde mannen aan boord.)
*2(Voor de kenners: 890 ton draagvermogen. )
Redactie: Henk, aan de hand van jou vraag ben ik even gaan zoeken in de tot mijn
beschikking staande paperassen en kan het volgende delen ( zie hieronder )

Hr. Ms. fregat Wolf
commandant
luitenant ter zee der
eerste klasse
E. H. van Rees,

vaart als
visserijpolitiekruiser
op de Noordzee.

VERSLAG VAN HET BEZOEK VAN Hr. Ms. FREGAT WOLF AAN
HAMBURG (jaarboek Koninklijke Marine 1955)
van 23 tot 26 september
Commandant: luitenant ter zee der 1ste klasse E. H. van Rees ( hier zijn wat twijfels over )
Nautisch gedeelte
Bij het begin van de hondewacht van 23 september werd bij het Lichtschip Elbe I de loods
overgenomen. Vooral bij nacht is het geboden een loods te nemen, daar op sommige
plaatsen, als dwars van Cuxhaven, de navigatie niet eenvoudig is, de scheepvaart zeer
druk en het zicht in de nanacht vaak slecht. Dat slechte zicht wordt veroorzaakt door
grondnevels van de weilanden aan de oevers. Bij Brunsbüttelkoog werd de zeeloods
vervangen door een rivierIoods, terwijl in de haven van Hamburg een havenloods aan
boord kwam. Ten 0800 uur werd bij de Uberseebrücke gemeerd.
Bij het vertrek op maandag 26 september bracht de rivierloods meteo-gegevens mee,
welke kosteloos aan elk naar zee vertrekkend schip worden verstrekt. Het nemen van een
loods is niet verplicht. De zee- en rivierloodsdiensten worden verricht door particuliere
maatschappijen.
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Formaliteiten en ontspanning
Na aankomst brachten de kanselier van het consulaat-generaal,
de heer A. P. Brouwer, en de havencommandant een bezoek aan
boord, welk laatste bezoek direct daarna werd beantwoord.
Vervolgens maakte de commandant zijn opwachting bij de consulgeneraal Mr. D. de Roo van Alderwerelt.
Vergezeld van de consul-generaal bracht de commandant, bij
afwezigheid van de burgemeester, een bezoek aan diens
vertegenwoordiger, een lid van de Senaat. Deze sprak zijn
vreugde uit over het feit, dat na vele jaren een Nederlands
oorlogsschip weer een bezoek aan Hamburg bracht en vertelde dat ongeveer 30 % van de
scheepvaart op Hamburg onder Nederlandse vlag voer. Voorts werd een bezoek gebracht
bij de Britse commandingofficer Hamburg district. De consul-generaal en een
vertegenwoordiger van de Senaat brachten die ochtend tegenbezoeken aan boord.
Gedurende die middag bezichtigden 30 leden van de bemanning de Elbschloss Brauerei.
De overige, geen wacht hebbende, Ieden van de bemanning maakten een rondrit door de
stad, Op de vooravond werd aan boord een cocktail aangeboden aan vooraanstaande
leden van de Nederlandse kolonie. De bemanning bracht een bezoek aan het Hansa
Theater, aangeboden door Philips, Shell, Unilever. Van Ommeren, Nederlandse Overzee
Bank en K.L.M.

Henk Demmink ( 4e van links ) voor de Brauerij……
Op de voormiddag van 24 september bezichtigden de officieren de visserijhaven. De
commandant bood een lunch aan voor autoriteiten van het stadsbestuur, de politie, het
havenbedrijf en de zeevisserij.
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Een elftal van het schip speelde een voetbalwedstrijd tegen de
Hamburgse politie met uitslag 2-1. Voor de aanvang werd de
bemanning een fraaie crayontekening van Hamburg aangeboden door
het ,,Sportamt" van de Senaat. Na afloop van de wedstrijd werd door
de ,,Deutsche Shell" een thee aangeboden aan beide elftallen. Die
avond waren commandant en officieren gast aan een diner van de
Nederlandse Club in de Cosmopolitan Club.
Dit diner was zeer geslaagd en onder algemene bijval zond de consulgeneraal namens de kolonie een telegram aan H.M. de Koningin om
uiting te geven aan de vreugde, dat een Nederlands oorlogsschip een bezoek aan
Hamburg bracht. Te zelfder tijd was er een feestavond met bal voor onderofficieren en
manschappen in Curio Haus, aangeboden door de Nederlandse Vereniging en de
Nederlandse handelsbedrijven. De consul-generaal en de commandant verleenden acte
de présence op dit zeer geanimeerde en door de gasten zeer gewaardeerde feest.
Op zondag 25 september gaf de consul-generaal een lunch voor commandant en
officieren in restaurant ,,Süllberg", voorafgegaan door een borrel te zijnen huize. Die
ochtend was een 40-tal Nederlandse en Duitse kinderen gast aan boord.
In de namiddag bezocht de bemanning het ,,Hagenbecks Tierpark" en het
amusementspark ,,Planten und Blumen". De officieren bezochten die avond het theater
,,Die Kleine Komödie".
Op gezette tijden op 24 en 25 september was het schip opengesteld voor het publiek, dat
daarvan in grote getale en met veel belangstelling gebruik maakte. In de pers verschenen
foto's en korte artikelen over het bezoek. De ontvangst van Duitse zijde, zowel als van de
zijde van de Nederlandse kolonie, kenmerkte zich door grote hartelijkheid en gastvrijheid.
Dit bezoek mag dan ook als zeer geslaagd worden beschouwd. Voor het vertrek op 26
september kwamen de consul-generaal en mevrouw De Roo van Aldenwerelt, alsmede
vele kennissen afscheid nemen. De consul-generaal heeft zich geen moeite gespaard om
het verblijf in Hamburg zo aangenaam mogelijk te maken, hetgeen wel blijkt uit het
omvangrijke programma.

e.e.a. geschiedde blijkbaar net voor vertrek naar Hamburg……
Dit in tegenstelling van wat er is gepubliceerd in het Jaarboek van de
Koninklijke Marine 1955 ( info: AlleHens 1955, red. )
lees echter de story van de commandant waarin hij uit monde van Lucky Joseph schrijft
dat hij voor Hamburg over is geplaatst. Zie hieronder….
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“ uit het boek van Lucky Joseph ” door E.H. van Rees.
( 1955 commandant van Hr.Ms. Wolf )
=== Als de douane het schip te langen leste vrij geeft, stroomt alles aan boord. Daar het
een door de weekse dag is en maar enkele in Den Helder wonen, loopt het schip niet leeg
als er ,,vastwerken" wordt gefloten door de schipper en blijft vrijwel iedereen aan boord. Ik
ga naar beneden, want mijn systeem schreeuwt naar alcohol, deze vijand van het
mensdom, en ik kom net op tijd in de ,,Gouden Bal" om mee te ruiken aan een rondje dat
de schipper weggeeft, vanwege het feit dat zijn nieuwe gebit klaar is. Z'n ingevallen
wangen en mond zijn weer opgevuld en als hij lacht is het een en al tand. Van de
,,Gouden Bal" ga ik naar de longroom, waar alle hens aanwezig is, de dominee wordt
namelijk uitgegeten, het is zijn laatste dag aan boord en hij zal morgenmiddag niet meer
uitvaren. Er wordt juist geknobbeld om het volgende rondje, als iemand klopt en de facteur
zijn hoofd om het gordijn steek, dat voor de deur van de longroom hangt. ,,Commandant,
ik heb hier een stuk uit Hamburg, van de Consul Generaal en aan u persoonlijk
geadresseerd, wilt u het hier hebben?" ,,O ja, daar ben ik zeer benieuwd naar", zegt deze
en hij grist de dikke gele enveloppe met lakken uit de handen van de facteur. Alle ogen
zijn op de commandant gericht, want Hamburg staat in het teken van de belangstelling,
het schijnt namelijk een stad te zijn met bijzonder veel cultuur. Uit de enveloppe komen
een komt, een paar getypte velletjes en een brief. Stilte heerst alom, als de commandant
de briefleest. De oudste officier pikt de krant op en kijkt de pagina's door. Plots schiet hij in
de lach.
,,Neen maar, moetje deze horen, dat is er een voor ,,Praetvaria-varia" en hij laat een foto
van ons scheepje zien, waaronder het volgende opschrift: ,,Sehr bald wird zum ersten mal
nach dem Kriege ein Hollandisches Kriegsschiff Hamburg besuchen, es ist der,,Wolf', ein
Fischereischiitzkreuzer, die auch schon viele Deutsche Fischerleute assistiert hat. Ftir die
Fachleute: das schiff hat 890 tonnen tragfühigkeit. Ffir die Frauen: das schiff hat 85
gesunde Männer an bord!" Een luid gelach barst los. Die consul generaal toch! Wat een
propaganda.
De hofmeester die bij de deur staat en die gesprekken uit de longroom natuurlijk nooit mag
verspreiden, draagt er zorg voor dat dit verhaal als een lopend vuurtje door het schip gaat.
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De dominee lacht ook mee, maar met een pietsie kiespijn, want hij blijft ketelaar van
Hamburg, evenals de tarissen die na gereedheid van de uitbetaliíg in de borrelkring zijn
opgenomen. Zij zijn bijzonder populair aan boord van Hr. Ms. ,,Wolf', want ze behoren tot
dat soort tarissen, die behulpzaam zijn, beseffen dat de staf aan de wal er is voor de
schepen en proberen de bepalingen te interpreteren in het voordeel ..van de man". De
voedingsofficier, die zojuist een paar waardevolle tips heeft gekregen over het invullen van
de verantwoordingen van levensmiddelen uit zijn gevoelens door te zeggen: ..Jullie zijn
heren!" Daar inmiddels het derde rondje borrels al is geweest, ontspint zich een levendige
discussie over wat nu eigenlijk een ,,heer" is. Diverse definities worden gegeven, van "a
wolf in sheeps clothes" tot varianten die hier beslist niet kunnen worden genoemd, doch
allen worden ze afgekraakt. Uiteindelijk blijkt wel als grootste gemene deler van de
algemene opinie, dat ,,een heer iemand is, die in elke situatie altijd correct blijft". Hetgeen
de voedingsofflcier prompt aanleiding geeft tot het commentaar: ,,So thaís why ladies do
not always prefer gentlemen!" Met als resultaat dat iedereen in koor brult, dat de spreker
,,beslist geen heer is".
Op dat moment steekt de korporaalhofmeester zijn bezorgde gezicht om de hoek van de
deur en zegt: ,,Het is de hoogste tijd voor tafel commandant, want de soufflé staat op
inzakken!" ,,Dat is vuile rommel heren, onmiddellijk aan tafel!" zegt de commandant. Na
veel geschuif van stoelen zit iedereen. Ping!" zegt de tafelbel. Stilte heerst alom en
hoofden buigen zich ......,,Ping ping!" Het gesprek laait weer op in de gezellige kleine
longroom. Tijdens het uiteten is het menu veel uitgebreider dan gewoonlijk en bij elk bord
ligt een hoop gereedschap, alsmede diverse glazen. Door de vele dagen op zee is de
gamelle behoorlijk rijk geworden, iets dat aan de wal niet altijd kan worden gezegd. De
kaas-soufflé blijkt voortreffelijk en de korporaal hofmeester glimt van trots voor de
complimenten. Doch zet ik dit niet in je conduite" zegt commandant schertsend tegen de
korporaal, ,,want dan ben ik je zo kwijt! . ...
De eerste wacht is bij half om, als het diner is afgelopen en de dominee door de hele
longroom hartelijk uitgeleide wordt gedaan. De volgende dag brengt voor mij een
gebeutenis, waar ik totaal niet op heb gerekend. Ik word direct na ochtendsgewijs bij mijn
divisiechef geroepen, die tevens de functie van OB-officier. aan boord vervult. Hij heeft
een verzoekenformulier in de hand en geeft het blauwe exemplaar (bestemd voor de
verzoeker) waarop het volgende staat te lezen:
,,Het verzoek is bij uitzondering toegestaan; indien test bij MOC Voorschoten gunstig, zal
verzoeker worden overgeplaatst VBS/opleiding telegrafist". De minister van Marine, voor
deze het hoofd van het bureau schepelingen de kapitein luitenant ter zee,”
w.g. onleesbaar.
Asjemenou, dat is vlugger dan ik had gedacht! wanneer moet ik weg meneer?" waag ik te
vragen. Daar heb ik zojuist over getelefoneerd met personeel CZM; je bent met ingang
van vandaag gedetacheerd bij het MOV, het staat al op de ,,P", maar die hebben we wat
laat gekregen, doordat we lang buiten waren!" "Dus dat betekent geen Hamburg meneer?"
Inderdaad, dat wil zeggen als je test gunstig uitvalt, want dan plaatsen ze je over naar de
VBS, valt de test niet goed uit, dan kom je hier weer terug en ga je wel mee naar
Hamburg". lk slik een paar keer en kan dit alles nog niet goed verwerken, want ik ben toch
wel erg aan dit schip en zijn bemanning gehecht. "Had je verder nog iets op't hart Lucky?"
Waf...... nee meneer!" "lngerukt dan en pak vlug je barring. Een vrij vervoertje ligt al voor je
klaar bij de schrijver eerste officier". Ik maak rechtsomkeerl en verdwijn. Een uur later
sjouw ik met mijn plunjezak door de stelling naar het oude stationnetje. Mijn ,,spirits" zijn
,,low". Vele handen heb ik geschud ten afscheid; m'n maats van dek, de schipper, de
overige leden van de Gouden Bal, de officieren, de korporaal telegrafist, de korporaal
schrijver en nog vele anderen. Toen ik op de steiger stond en nog eens omkeek naar Hr.
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Ms. ,,Wolf', de visserijpolitiewimpel strak wapperend aan de ra, toen kwam er een brok in
m'n keel en ik pinkte even een traan weg.
Ja, zo is het nu eenmaal in de Navy en overal elders. Er is een tijd van komen en een tijd
van gaan. Maar wie weet wat voor goeds mijn nieuwe plaatsing mij zal brengen?
Vastberaden sleur ik mijn plunjezak iets hoger op mijn schouder, stap het station binnnen
en grom in mij zelf indachtig aan de waarschuwing van de korporaal telegrafist voor de
strenge discipline bij de VBS: ,,Lucky Joseph, ouwe jongen, CA!'ERE NECESSE EST!
===

De nabrander…….
Geachte redactie,….
Ik realiseerde me in de mail die ik van de week schreef, dat ik ergens nog
een uiting van collectieve woede ( van laag naar hoog ) had liggen.
Hierbij een kopie daarvan, wat u daar mee doet laat ik aan u over! Ik zou een
samenvatting kunnen maken, maar dan ontbreekt de spontane woede. Ik ben
62,5 jaar ouder en iets wijzer…..
Henk Demmink
29 maart 2018
Redactie : Henk dank voor de aanvulling, ik zal hem toevoegen in dit geheel, dat maakt
het verhaal completer……

Enige opmerkingen over verschillende beslissingen genomen door
“hoger hand” betreffende Hr.Ms. Politiekruiser “Wolf”
Toen de commandant van het schip in het midden van oktober het vaarprogramma voor
de rest van het jaar opstelde, stond hem voor ogen dat de drijfnetvisserij zich in deze tijd
van het jaar afspeelt tussen de Nederlandse kust en de Engelse kust die op dezelfde
breedte ligt.
Het was dan ook niet toevallig dat de Commandant als weekend havens Nederlandse
havens koos met de afwisseling van Engelse n.l Hull .
Als periode voor het Kerstverlof stelde hij voor 23 december – 3 januari 1956.
Maandag 31 oktober op de KM werd de Commandant bij Stafofficier Operaties ontboden
en daar hoorde hij dat het de uitdrukkelijke wens van de Staatssecretaris en de
Commandant Zeemacht was, dat Hr.Ms. Politiekruiser om de veertiendagen een weekend
op zee zou blijven. Toen onze Commandant hierop verzocht om Hull te laten vervallen
i.p.v. Amsterdam kreeg hij ten antwoord dat in Hull al alles geregeld was ( vermoedelijk
komt de Nederlandse kolonie daar zich bij ons bedrinken van ons geld ) zodat Amsterdam
nu moest vervallen.
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Onmiddellijk hierop werd een verzoek ingediend om het weekend na Hull, dus over
veertien dagen in Den Helder te liggen, maar of dit wordt toegestaan na de
bovenvermelde “uitdrukkelijke wens” kan betwijfeld worden.
Het voorstel voor het kerstverlof is intussen ook afgewezen. Wat zal nu toegewezen
krijgen is voor de bemanning van de geplaagde politie kruiser een grote vraag.
Een weekend op zee tussen de vissers is op zichzelf niet zo gek, maar wel in deze tijd van
het jaar want precies alle vissers zijn zaterdagmorgen IJmuiden en Scheveningen
binnengelopen zodat wij maar voor anker zijn gegaan even buiten de kustlijn tussen
Zandvoort en Noordwijk tot de vissers weer naar buiten komen
Woensdagmorgen pikten we een visser op met een blindedarm ontsteking en één met
bloedvergiftiging. Dit was reden genoeg om IJmuiden binnen te lopen om de zieken naar
het ziekenhuis te brengen.
Nauwelijks waren we tussen de pieren of we kregen een seintje dat de haven vol was en
dat we de zieken over moesten geven aan de loodsboot, aldus draaide de “Wolf”een
rondje in de haven. Dit ging bijzonder goed omdat de haven zo goed als leeg was, maar
ja, het seintje kwam dan ook van eerder genoemde “hoge heren” Dit geschiedde dus
namiddags ten 1700 uur, nauwelijks een uur later lagen we weer voor anker, 5 mijl van
IJmuiden om de nacht door te brengen.
Trouwens alle nachten daarvoor hadden we al voor anker gelegen, want zoals misschien
bekend hebben de vissers s’nachts hun netten uitstaan zodat het noodzakelijk is om de
loggers tegen donker worden te verlaten. De nacht van Donderdag op vrijdag werd dit
ankeren ons noodlottig want bij het indraaien bleef het anker achter iets haken en de
ketting brak zodat het “Rijk” weer een anker armer is.
Maandag morgen gaan we zoals vermeld naar Den Helder om post en een nieuw anker,
enkele nieuwe matrozen en drinkwater te laden. Het schijnt echter dat we besmettelijk zijn,
want we mogen niet de haven binnen lopen, maar moeten op de Tesselstroom voor anker
gaan en met de motorsloep de nodige boodschappen doen
Al dit gekonkel in de hogere regionen heeft tot gevolg dat zeker 5 beroepsmensen die van
plan waren eerdaags bij te tekenen, er nu zeker uitgaan!
Ik help nu een paar mannen met sollicitatie brieven schrijven. Vijf man op het geheel is
niet zoveel op het geheel maar als men rekent dat er op dit schip 50 beroepsmensen
zitten dan is dat 10%, terwijl men op alle mogelijke manieren probeert het aantal
beroepsmensen in de marine op peil te houden, wordt hierdoor èn door vele dergelijke
voorvallen gepaard gaande slechte betaling en idem weekendregeling de meeste en
meestal de beste beroepsmensen de lust ontnomen om bij te tekenen.
Al met al ben ik blij dat ik niet bij de marine ben, tenminste niet echt, want dan zou ik me
diep ongelukkig voelen.
Op zee nabij Noordwijk
06-11-55

Henk Demmink
Redactie ; Collectieve woede ?...
Mooi verhaal uit de jaren 55/56, het gedeelte over personeel problematiek is blijkbaar een
gegeven waar Defensie in zijn algemeenheid , maar zeer zeker de Marine niet op kan
lossen, ik denk echter dat de 10% van de beroepsbemanning m.i niet zijn opgestapt uit
onvrede door de beslissingen van hogerhand zoals jij aangeeft in jouw epistel
De collectieve woede waar jij het over hebt lijkt me dan ook een beetje overtrokken en
gevoed worden beginnende met een opmerking van een van de bemanningsleden wat
uiteenspat als een druppel water.
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Die onvrede bij hun zal al langer hebben gespeeld en zij zullen al dagen, weken en
misschien al maanden rond hebben gelopen met twijfels wel of niet bij te tekenen!
Ik heb zelf jaren als kwartiermeester rond gesparteld op diverse plaatsingen, en had veel
met deze jongens van doen. Twijfel was de grootse boosdoener en niet te vergeten de
vrouwtjes…… de meesten waren 16 / 17 jaar toen ze tekenden voor de Marine een
enkeling daarvan ook nog niet droog achter de oren, -ik heb ze als baksmeester in de
EMV op de kamer ontboden daar ze bedplasserig waren of met tranen in bed lagen te
roepen om hun mama met heimwee problemen-….. deze jongens zijn 6 jaar later met hun
eigen leven in de clinch…. Enerzijds een leuke job, wel vaak van huis op zee, veel vrijheid,
avontuurlijk en andere landen zien, moeten ze dat opgeven? Ja dan kregen ze te maken
met een wereld die totaal vreemd is, werken op vaste tijden met alleen maar een koffie en
een lunch pauze, geen avonturen en in de wetenschap dat de wereld beperkt wordt tot
collegae’s op ’t werk en in de naaste omgeving.
Dat veroorzaakt onzekerheid, angst en eerder genoemde twijfels ! als daar dan in
bepaalde reizen zaken passeren die op dat moment niet zo prettig zijn, -- misschien een
leuk meisje in Hull o.i.d. -- worden de twijfels extra gevoed en aangewakkerd door een
mopperende collegae die alleen maar negatief uit treed..
Inmiddels zit ik al jaren op de sociaal media en beheer een FB pagina…… daar wordt mijn
beredenering vaak meer bevestigd dan ontkracht. Velen willen het over doen en hebben
spijt er uit gegaan te zijn. Velen hebben onder invloed van vriendin, verloofde of vrouw de
marine verlaten.
De redenen van de collectieve woede zoals je omschrijft kunnen toch niet zijn het vele
varen?, want daar ben je voor naar de marine gegaan, maar waarschijnlijk de hele lange
tijden dat je van huis was. Op de visserij inspectie werd veel gevaren, maar die gingen niet
6 maanden tot 18 maanden van huis !
Als je over tevredenheid spreekt, kan ik alleen maar aangeven dat er wel verschil bestaat
tussen een burger betrekking en een zeevarende baan zoals bij de Marine in mijn beleving
is dat een roeping !
A.Krijgsman, redacteur

Heeft u ook een verhaal
bepaalde belevenis,
even naar de redactie
blij mee !

( mag ook sterk zijn ) of een
foto’s of ander zaken, stuur die dan
voor plaatsing. Al uw sobats zijn er

Redactie :
tenanker@kpnmail.nl
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De paarden van Ameland
Zij gingen snuivend en vol zin
en stapten stampend in het tuig
met z'n achten 't water in,
de flanken nat, de manen ruig.
Samen sterk als zoveel malen,
brachten zij de boot erin
Om mensen uit de nood te halen,
zij wisten niet van kuil of zwin.
Acht stallen waren 's avonds leeg.
Zij waren niet weerom gekomen,
en de zee, geschrokken, zweeg . . .
Zij had weer eens teveel genomen.

Gratis adverteren kan, mits het een maritiem / veteranen karakter draagt.
Informatie hieromtrent kunt u verkrijgen bij de redactie.

44

