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 “ !

“ 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"
“ Door toezending van stukken, foto’s, mails of andere zaken onder naam geeft u automatisch
toestemming deze ook onder uw naam te plaatsen.

In verband met de nieuwe AVG kunt u de privacy verklaring vinden op onze website
www.debakstafel.nl onder de tab: “ten anker”
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 13 / 4 juli 2018
Met dank aan:

Helderse Courant – Leeuwarder Courant - het maandblad de Blauwe Wimpel – Stichting
Afgestoft – Stichting Rëunisten Hr.Ms. de Zeven Provinciën, Erik Naberhuis en de
toegezonden stukken van onze eigen abonnees……
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Compliment en rectificatie uit de extra editie van vorige week:
Dag Arie,
Dank voor toezending van de aflevering van het tijdschrift. Ik kan je zeggen dat deze aflevering bij het
dossier van Piet Hein gevoegd gaat worden.
Twee kanttekeningen voor wat de betreft de ‘aftiteling’, die overigens zeer gewaardeerd wordt:
Wij zijn het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en niet Marine Historie,
C.F. Bruijn
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Den Helder 29 mei 2018 Q Vervanging van de kanonnen van de vier LC-fregatten gaat
werk opleveren voor de marinewerf in Den Helder. Toen de fregatten rond de
eeuwwisseling werden gebouwd, zijn kanonnen van oudere schepen hergebruikt.
Inmiddels zijn die een halve eeuw oud terwijl de levensduur dertig jaar was. Het 127 mmkanon speelt een belangrijke rol in de bewapening van de fregatten. Het wapen vult het
gat tussen kleinkaliber wapens en raketsystemen.

Beschieten Het kanon kan doelen op zee aanvallen of tot stoppen dwingen. Ook kan het
doelen op het land beschieten ter ondersteuning van amfibische en landoperaties. Bekend
was dat het kanon door technische problemen vaak niet inzetbaar was. Nu laat Defensie
weten dat er ook een probleem is met het munitie opvoersysteem en de munitiebergplaats
op het schip. Beide voldoen niet meer aan de arbo-eisen meldt staatssecretaris Barbara
Visser aan de Tweede Kamer. Naast de aanschaf van nieuwe wapens moet er ook heel
wat werk aan boord van de fregatten verricht worden.
Internationaal Visser onderzoekt momenteel of er bij vervanging van de wapens
samengewerkt kan worden met andere landen: ,,Dit kan voordelen opleveren op het vlak
van verwerving, onderhoud en opleidingen”, stelt de bewindsvrouw. ,,Denkbaar is een
onderhoudsconcept waarbij de kanonnen van Nederland en een of meer partnerlanden
gezamenlijk worden onderhouden. Mogelijke samenwerkingspartners zijn onder meer
Denemarken, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.” Door de investering van
honderd tot 250 miljoen euro zijn de fregatten weer bij de tijd. De nieuwe kanonnen maken
de schepen ook waardevoller als de fregatten moeten worden vervangen
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IN HET LAND VAN MARIANNE Deel 2
DOOR
k.e. Verhoosel

(juli 1975 – juli 1978)
VerVolg ………………………..

KONINGINNERECEPTIE EN TULPENBAL
Aan de vooravond van Koninginnedag werd er in de residentie (woonhuis) van de
Ambassadeur voor genodigde buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders een zgn.
Tulpenbal gehouden. Bij die gelegenheid kon je mijn collega (SGT/KL Jan
Vissers/Douglas Roest) en mijzelf in uniform aantreffen bij de toegangspoort, bewapend
met een “lijst van genodigden” en de in Parijs noodzakelijk gehanteerde “zwarte lijst”.
Vooral die zwarte lijst bevatte nogal wat namen van oude, in bontjas geklede Parijse
dametjes die bijna alle belangrijke feestjes in Parijs afliepen en terplaatse vriendschap
probeerden te sluiten met iemand die wél een uitnodiging kon tonen.
Op 30 april gaf de Ambassadeur in de residentie jaarlijks een Koninginnereceptie voor de
in de omgeving van Parijs wonende Nederlanders. Het was bij die gelegenheid dat ik o.a.
radioverslaggever Jan Brusse (hier Parijs, hier Jan Brusse…) ontmoette. Leuke
bijkomstigheden, maar het probleem was altijd de drank: alleen champagne, whisky en jus
d’orange. Nou wilde het “toeval” dat de ambassadechauffeurs de diverse dranken
serveerden en al gauw hadden wij (het klootjesvolk) aan hen te kennen gegeven dat we
liever een biertje hadden. Geen probleem, op een stiekeme manier en plaats werd er bier
gedronken; onder de tafel was het verscholen bier wél voorradig.
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FOTO’S EN HET MILITAIR FILMFESTIVAL TE VERSAILLES
Niet spectaculair, maar toch ……
De MARAT vond dat de muren van z’n bureau nogal leeg waren. Dat was ook zo, want ik
kan mij alleen een bloemenschilderij herinneren. Hij wilde foto’s van marineschepen e.d.
Gewend geraakt aan het feit dat ik alles in Nederland bij de marine kon vragen en dan ook
nog kreeg, belde ik eerst de Film- en Fotodienst van de marine op. Geen probleem, maar
voor fotolijstjes moest ik toch écht bij de Rijkswerf zijn. Ook daar geen enkel probleem;
zodra ze de foto’s van de Fotodienst zouden ontvangen werden ze mooi ingelijst. Houten
lijst of ontspiegeld glas? U zegt het maar. 10 Foto’s?......geen probleem.
Een paar weken later werd ik tijdens de lunch in de kantine opgebeld door de portier; er
stond een busje van de Klu voor de deur en die hadden een grote houten kist voor de
MARAT. Nee, het was geen fiets, maar het waren foto’s. Het busje moest toch naar Italië,
dus dat kon wel even langs Parijs rijden!. Prachtige foto’s kwamen er uit die kist.
In Versailles vond het Militair Foto- en Filmfestival plaats. Wij moesten alleen voor de
panelen zorgen en personeel en foto’s werden vanuit Nederland aangevoerd. Allemaal
prachtige en bijzondere foto’s, maar na een week moest dat weer opgeruimd worden.
SGTSDF1 Jan Zwijnenburg was als enige achtergebleven en had niet veel zin om met een
met foto’s overbeladen auto terug naar Nederland te rijden. Bovendien was er een foto bij
(Hr.Ms. Isaac Sweers met ondergaande zon) die uit 3 delen bestond en elk dusdanige
afmetingen hadden dat die niet in een personenauto vervoerd konden worden en daardoor
een kapitaal aan transportkosten naar Nederland zouden gaan kosten. Nou hadden we
op de Ambassade nog wel wat lege muurruimte, dus werd overeengekomen dat die foto in
Parijs kon blijven, mits ik daar een mooi plekje voor zou vinden.
En dat was er, maar daarvoor moest eerst de Ambassadeur “omgeluld” worden. Het was
mij bekend dat zowat iedereen op de Ambassade vond dat het schilderij boven de entrée
geen “smoel” was. Een groot vierkant ding met vierkante gekleurde blokjes (ongetwijfeld
zeer duur), maar dat in de volksmond “het wasbord” werd genoemd. De Ambassadeur
ging om en daarna was de foto van Hr.Ms. Isaac Sweers het eerste wat opviel als je de
ontvangsthal van de Ambassade binnenkwam.
-.-.-.-.-.-

VERBINDINGSBUREAU
Een onmisbare schakel op een Ambassade, dat bemand werd door 2 ex-seiners van de
marine (Bert Duys en Willem Hinfelaar).
De plaatsing in Parijs van Bert ging niet zonder slag of stoot. Hij zat met gezin in een
vliegtuig wat vertrokken was vanuit Djakarta en vervolgens werd gekaapt en koers zette
naar Entebbe in Uganda. Vrouwen en kinderen werden vrijgelaten, maar hij behoorde tot
1
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Sergeant van speciale diensten fotograaf

de kleine groep die in gijzeling werd genomen en later door Israëlische soldaten werd
bevrijd.
Vrouw en kinderen werden “opgevangen” op het Parijse vliegveld Orly en zouden
vervolgens via de Ambassade – waar de pers verzameld was – naar Nederland worden
gebracht.
De Ambassadeur had echter een ander plannetje: rechtstreeks van Orly naar Nederland.
U begrijpt dat de persmensen daar niet blij mee waren (vooral Filip Freriks niet) omdat ze
de “primeur” aan hun neus zagen voorbijgaan.
-.-.-.-.-.-

NEDERLANDS MILITAIR EREVELD
Vlakbij het vliegveld Charles de Gaulle, in een dorpje (Orry-la-Ville) 70 km NW van Parijs
ligt het Nederlands Militair Ereveld.
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109 soldaten
liggen daar
begraven op een
keurig door
Gilbert (een
plaatselijke
ondernemer)
onderhouden
plaats. Elk jaar
werden er dozen
vol met rood-witblauwe
tulpenbollen –
geschonken door
Nederlandse
bollenkwekers –
afgeleverd bij de
Ambassade en
togen mijn collega
van de KL en
ikzelf 2-3 dagen naar Orry-la-Ville om bollen te planten. Bij de Herdenkingsplechtigheid op
4 mei stonden voor elk graf de rood-wit-blauwe tulpen te bloeien; en dan in de vorm van
de Nederlandse Driekleur.

VLOOTBEZOEKEN
Aan bijna elk vlootbezoek van Nederlandse marineschepen ging heel wat vooraf, zoals het
aanvragen van diplomatieke toestemming, aanvraag radiofrequenties, brandstof,
drinkwater etc. etc.
Daarbij kwam dat de Ambassadeur verzot was op de marine (z’n werkkamer hing vol met
wapenschildjes) en voor hem een aanleiding was om nieuw benoemde autoriteiten in die
plaats of omgeving te ontmoeten. Daartoe gaf hij op de eerste avond altijd een diner in
een plaatselijk hotel of restaurant voor genodigden en alle commandanten. Dagen van
tevoren was de secretaresse dan al bezig met het versturen van uitnodigingen en het
maken van een tafelschikking (érg ingewikkeld allemaal). Mijn eigen taak was een map
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samen te stellen voor de Ambassadeur met foto’s en technische gegevens van de
schepen, portretfoto van de commandanten en een actueel onderwerp wat in die streek
erg speelde, zodat hij met de plaatselijke autoriteiten kon meepraten.

Brest
Een vlootbezoek aan deze havenplaats leek een mooie gelegenheid om de secretaresse
voor het eerst kennis te laten maken met de marine. Het was ook gelijk haar laatste
vlootbezoek, omdat – naar eigen zeggen – de jongere officieren nogal opdringerig waren
geweest.
Een dag later zat ik in de trein naar Brest (700km) als koerier van geheime stukken. Nadat
op Hr.Ms. De Zeven Provinciën alle plichtplegingen gedaan waren, werd ik door collega
Rein van der Heijden meegetroond naar het korporaalsverblijf. Hijzelf was de tapbaas en
in een mum van tijd zat het hokje vol. Erreg gezellig!!
-.-.-.-.-.-

Toulon
Van alle havens in Frankrijk heb ik deze haven wel het meest “aangedaan” op allerlei
manieren, per schip, per nachttrein en per auto en iedere keer was er wel wat.
Per schip: nooit vergeten maar het was wél 10 jaar resp. 2 jaar geleden.
Een 3-tal MLM-fregatten (Van Speijk-klasse) bracht een bezoek aan Toulon en een
onvoorzichtige korporaal had in een bepaald stadsgedeelte een aantal messteken
opgelopen en was opgenomen in een plaatselijk ziekenhuis. Tegenover de Franse pers
had hij een paar uitlatingen gedaan over het gebeurde waarvan de MARAT niet blij werd.
Hij stapte in z’n auto en reed van Parijs “even” naar Toulon (1100km) om het slachtoffer te
bezoeken en hem in het oor te fluisteren wat hij wél en niet aan de pers kon vertellen. De
volgende morgen belde hij al op dat die autotrip toch wel ver was en vroeg of ik naar
Toulon wilde komen om gezamenlijk terug te rijden. Vlug een ticket besteld bij de SNCF
(Franse spoorwegen) en met de nachttrein naar Toulon. Daar aangekomen stond buiten
het station een Franse matroos met dienstauto mij op te wachten en leverde mij af bij
Hr.Ms. Isaac Sweers.
Na een opfris- en scheerbeurt kreeg ik een update in de kajuit en werden de autosleutels
en benzinebonnen overhandigd van de semi-dienstwagen. De auto (Peugeot 605) had
hijzelf die dag niet nodig, dus m.a.w……….zie maar wat je doet.
Alles was al voorbereid, m’n bedje was opgemaakt en collega KPLSCHR (Arthur Weber)
loodste mij naar het KPL’s-verblijf om koffie te gaan drinken. Uiteraard ontmoette ik daar
wel enkele bekenden en ‘s avonds werd ik verwacht in het verblijf. Ná het koffiedrinken
had ik een zee van tijd en Arthur werd vrijgesteld van werkzaamheden voor de rest van de
dag. Zodoende konden we erop uittrekken met de auto. En reken maar dat we dat hebben
gedaan!
Nadat ‘s avonds in het verblijf de afgelopen tijden weer aan elkaar “geluld” waren en het
“vochtgehalte” op peil was gebracht, kwam er iemand op het lumineuze idée om met een
aantal KPL’s (5-6) de stad in te gaan. Dat hebben we gedaan en geweten ook, want daar
is toch wel langzaam het licht bij mij uitgegaan. Ik weet nog dat we met een soort
opstapbus terugreden en dat ik iets te vroeg uitstapte waardoor ik horizontaal gestrekt
ging op de halte.
De volgende dag zijn we teruggereden naar Parijs en pas bij thuiskomst ontdekte ik dat
m’n dienstschoenen niet in de koffer zaten en dus nog aan boord van de Isaac Sweers
moesten zijn.
Wie schetst mijn verbazing dat 2-3 weken later een postpakket (dienstpost) bij mij werd
afgeleverd met m’n schoenen erin! Dát was nou een staaltje van collegialiteit!
.-.-.-.-.-.
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Een tijdje later werd er vanuit Toulon opgebeld (op vrijdag) door de OVA2 van Hr.Ms.
Evertsen. Zij lagen dat weekend in Toulon en hadden met spoed een machinekameronderdeel nodig. Wij kenden elkaar al van een eerdere plaatsing, dus………of er
misschien iets te regelen was m.b.t. het vervoer Parijs-Toulon. Zonder dit onderdeel
konden zij absoluut niet uitvaren en hun deelname aan een oefening continueren. Het
onderdeel was al besteld in Nederland, maar het probleem was om dit op de meest snelle
manier in Toulon te krijgen. Jawel….., meneer Sinnige van de MAROTRADI3 in Weesp
zou zorgen dat dit onderdeel op een KLM-vlucht naar het vliegveld van Parijs (Charles de
Gaulle) zou worden gebracht; daar kon ik het dan ophalen bij de Douane en even naar
Toulon brengen. Ik had bijna een vrachtwagen ingehuurd, maar het bleek om een
onderdeel te gaan dat in 10 lucifersdoosjes paste.
Alvorens naar Toulon af te reizen, toch nog even naar Toulon gebeld. Hr.Ms. Evertsen
was 10 minuten geleden vertrokken uit Toulon. Dus ze konden tóch varen!
Bijna had ik 2200km voor niets gereden.
-.-.-.-.Op een vrijdagmorgen (vroeg) reisden de MARAT en ik per auto af naar Toulon. Die
middag zou er in Toulon een debriefing van een oefening worden gehouden, waarbij de
aanwezigheid van de MARAT absoluut gewenst was (????????).
Even ter verduidelijking: Shell-benzinepompen heb je op de franse autosnelwegen om
de 200km. Als de autotank weer gevuld was en wij vluchtig een kop soep en/of broodje
naar binnen gewerkt hadden, wisselden wij het stuur en werd de reis voortgezet.
Vóórdat hij het gebouw binnenging, wist ik al dat ik om 18.00 (tijdens de pauze) het
achterportier moest openzetten en daarna zo gauw mogelijk (op een slinkse manier)
diende weg te rijden.
En ja hoor………omstreeks 18.00u kwam iedereen met een kopje koffie op het balkon
verder praten en zag ik hem op een quasi “schijnheilige” manier (pet in de hand) naar de
parkeerplaats komen en waren wij in een wip verdwenen. Onderweg (nabij Lyon) begreep
ik deze vroegtijdige “ontsnapping”. De volgende dag (zaterdag) was de tewaterlating van
(Hr.Ms.) Piet Heyn in Vlissingen en daar wilde hij wél naartoe. De te rijden afstanden
vielen hem wel wat té zwaar en ik – als geboren Zeeuws-Vlaming – kende bovendien
beter de weg Parijs-Breskens dan hijzelf. Om 00.30u waren we in Parijs en ik daarna om
01.00 in Marly-le-Roi.
Na een korte nachtrust stond ik op zaterdagmorgen om 06.45u weer in Parijs om de
volgende reis aan te vangen.
Om 11.00u moesten we bij
de Koninklijke Maatschappij
De Schelde te Vlissingen
zijn en de reis verliep heel
voorspoedig. In een mum
van tijd hadden we de
ongeveer 350km tussen
Parijs en Breskens afgelegd.
Op de veerboot VlissingenBreskens zouden we ons in
uniform omkleden in de WC.

2
3
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Officier van administratie LTZA 1 T.P.J. van Veeren
Marine Transport Dienst

Daar kreeg ik een minder aangename verrassing te verwerken. Op het kleerhangertje hing
keurig het jasje, maar niét de broek.
Gelukkig had ik een vrij donker burgerkostuum aan en dus was voor de kolonel het
probleem opgelost. Niét voor mij, want het kleurverschil was duidelijk te zien. Zijn advies:
“loop maar een beetje achter mij en niemand ziet iets”. Tot het Hoofdgebouw, want daar
werden we beiden een andere kant opgestuurd.
Bij de slagbomen naar de bouwloodsen werd ik tegengehouden door de bewaking omdat
ik geen uitnodiging kon laten zien. Gelukkig kwam er een officier van de
Voorlichtingsdienst langs (LTZVK 2)4, die de bewaking wist te overtuigen wat ik daar
kwam doen en ik kon doorlopen. Ná de tewaterlating kregen we een geweldige lunch
aangeboden en konden we de terugreis hervatten.
1

Luitenant ter zee van vakdiensten “lange” Meijer

*****************************************************************************************************************************************************

Uit het Algemeendagblad 19-06-1964
HET rommelt wat aan de Corantijn, de grensrivier tussen Suriname en Brits Guyana.
Gevreesd wordt, dat schepen van Cuba van deze waterweg gebruik maken om wapens naar
Brits Guyana te smokkelen. Dit is aanleiding geworden voor de minister van defensie om, op
verzoek van Suriname, de patrouillegang langs de Corantijn te Intensiveren. Als men dan
echter verneemt, dat de gehele defensie van Suriname uit niet meer dan 600 man
dienstplichtige Nederlandse soldaten bestaat en dat die, weliswaar met steun van de
Surinaamse gewapende politie, dit gehele land — vier maal zo groot als Nederland — hebben
te verdedigen, dan kan men zich niet aan de indruk onttrekken, dat dit leger, zelfs bij een
eenvoudige patrouille, voor een onmogelijke taak staat. Hr. Ms. fregat Dubois gestationeerd in
de Nederlandse Antillen, is ..toevallig" voor een vlootbezoek in Suriname en helpt nu de
monding van de Corantijn te surveilleren. Laten we er niet om heen draaien: de defensie van
de West is een achtergebleven zaak. De bewapening van Suriname -- er zijn geen helikopters,
geen parate patrouillevaartuigen — is onvoldoende. Sinds jaar en dag geldt de afspraak, dat
de Nederlandse Antillen door de marine, Suriname door de landmacht wordt verdedigd — een
afspraak die eerder op politieke dan op strategische gronden berust. Zouden niet juist de
mariniers, die nu op de Antillen zijn gelegerd, goed werk in Suriname kunnen doen? Intussen
hebben de Antillen er wel een MLD-squadron bijgekregen, Suriname niet. Een weinig
roerigheid langs de Corantijn werpt een schril licht op de situatie. Het confronteert ons met de
werkelijkheid, dat Suriname deel uitmaakt van Zuid-Amerika en dat het daar aan de frontlijn
van een ideologische machtsstrijd kan komen te liggen. Nu er toch binnenkort een
parlementaire delegatie naar Suriname gaat, kan het zaak zijn ook het vraagstuk van de
defensie aan de eisen van vandaag te toetsen.
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Marine Emblemen
P.J.F. van der Pol †
N.G.A.F. Meeuwsen

Het schip met de vijf namen
Het is ruim vijf-en-vijftig jaar geleden dat de kiel werd
gelegd voor het schip dat uiteindelijke vijf - en
eigenlijk zes - namen zou krijgen. Het schip dat in het
leven van de bezoekers aan onze reünie(s) een meer
of minder belangrijke rol heeft gespeeld.
Aanvankelijk was gekozen voor De Ruyter. Daarna werd
dat Eendracht. Ook dat ging niet door, de volgende keuze
werd Kijkduin. Na de inval van de Duitsers, werd de in
1939 gelegde kiel afgezonken en heeft de gehele
Tweede Wereldoorlog onder water doorgebracht. Na de
oorlog, in 1950, werd zij door koningin Juliana als De
Zeven Provinciën te water gelaten. Jarenlang heeft de kruiser, samen met het zusterschip
De Ruyter het Helderse havenbeeld bepaald. Door haar relatief ranke vormen verwierf ze de
bijnaam Het Jacht.
Het scheepsembleem is ontleend aan het Generaliteitswapen van de Republiek der
Verenigde Nederlanden. Michiel de Ruyter voerde dit statenwapen op de spiegel van zijn
vlaggeschip. Het embleem vormde ook de basis voor het huidige rijkswapen. Het bestaat uit
een schild van keel met daarop een gouden leeuw met een kroon van drie bladeren en twee
paarlen. Hij is, wat wordt genoemd, ‘getongd en genageld van azuur’ en heeft in de
rechterklauw een zwaard van zilver met gouden gevest. In de linker een bundel van zeven
zilveren pijlen.
De Zeven Provinciën is het zevende schip met die naam. De derde was het tachtig kanons
voerende linieschip, waarmee Michiel de Ruyter in 1667 zijn beroemde tocht naar Chatham
ondernam.
De kruiser De Zeven Provinciën is 23 jaar in dienst geweest bij de Koninklijke marine. Het
nam als vlaggeschip van een smaldeel deel aan talloze NAVO-oefeningen. Ook deed de
kruiser Oostblok-havens als Leningrad en Gdansk aan, In de periode 1962-1964 is de
bewapening drastisch vernieuwd en werden de 15 centimeter kanons achter vervangen door
Terrier raketten.
In 1975 werd het schip wegens bezuinigingen uit dienst gesteld en een jaar later, na een niet
al te grondige onderhoudsbeurt, verkocht aan Peru. Deze Zuidamerikaanse republiek stelde
het in 1978 als BAP Almirante Aquirre in dienst. Dit was dus de vijfde naam. Daarmee kwam
aan de naamswisselingen nog geen einde. In 1986 doopte de Peruaanse marine haar om tot
Almirante Grau, de naam die tot dan toe door de, eveneens aan Peru verkochte, ex-De
Ruyter gevoerd was.
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Deel 2
- Lichting 72-1, bak 302, matroos 3 ZM nummer 74805 e.v.m.
Na enkele maanden van netjes elke werkdag mijn neus laten zien op de afdeling Werk- en
Landbouwmaterialen van de Nationale Nederlanden in Den Haag, viel er op de mat van
Delftweg 132 te Rijswijk de langverwachte uitnodiging.
Deze uitnodiging betrof zoiets als "Hare Majesteit heeft het behaagt U, Johannes Arie
Pieter van Westenbrugge, geboren bla, bla, voor te dragen voor de militaire dienst".
Natuurlijk stond dit er NIET, in die formele brief van het Ministerie in die bruine enveloppe.
De inhoud was duidelijk. Melden voor de E.M.V., de Eerste Militaire Vorming op 2 januari (
of daaromtrent) 1972 aan de poort van het Marine Opleidingscentrum te.....en nou komt
ie!!......... Hollandsche Rading!!!!!!!!!!!!!!!!
Een landkaart leerde snel dat dit een mooi plekkie was midden op de Utrechts heuvelrug,
net boven Hilversum!!
En maar denken dat de Marine een varend deel van onze
defensie was, op ZEE!!
Denkend aan een bepaalde sketch waarbij zo iemand als
ik ook eens een brief had gehad... was er gelijk zoiets van
(sorry voor dit taalgebruik) "ja maar,...dat moet je anders
zien".
In de enveloppe zat een "vrij reizen"van onze (toen nog)
eigen Nederlandse Spoorwegen. Eindpunt het station
Hollandse Rading.
Vanaf het perron-netje, in een omgeving die je al rook van vakanties in de bossen, was het
een stief kwartiertje lopen met de tas naar de kazernepoort.
Tenminste, je liep al die gasten achterna en zij ook achter jou. Dus dat zat wel goed, zo
kwam je er ook wel.
Onderweg verbaasde je je nog steeds van een marinekamp in de bossen!!? Hoe is het
mogelijk!
Bij de poort werd je, met al je onbekende
loopgenoten, snel opgevangen door
kennelijk een beroepsmilitair. De man
schepte er behagen in om je direct te laten
voelen dat je gewoon de klos was. Ik voelde
dat niet. Ik vond het spannend en keek al uit
naar een mast, of schip, of.... nou ja, laat
maar. Ja, die mast zag ik wel in de verte,
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maar dat bleek later de oefenmast. Voor het hijsen van de vlag of zo.
Bij de poort, waar het steeds drukker werd met aankomende maten en tassen en koffers,
zocht je een stekkie voor het bouwen van een sjekkie. Je keek wel of al die echte
marinemensen ook rookten, want ja, voor je het weet zit je zoveel dagen op water en
brood. Gelukkig. Er waren erbij die het ding half opgerookt uit de zeemansmond lieten
hangen. Dus dat zat wel snor, bij Hare majesteits.
Je leefde tenslotte niet voor niks in een tijd van de lange haren, baas in eigen buik en
"alles moet toch kunnen?"
Van dat laatste was en ben ik nog steeds een groot tegenstander.
Wat ook werd gewaardeerd door de verse lichting, zover waren we al, was dat er niet één
of andere opgefokte blaaskaak vanonder een platte padvindershoed met
touwtjes, jou volspuugde met allerlei verwensingen over hoe je het in je bolle
hoofd had gehaald om je daar op die datum en dat tijdstip te vervoegen.
En dat je je buik moest inhouden, je naar de kapper ging, je stonk naar een
varken, je moeder een eh............. fijn wijf was, je..............eh............etc.
Nee, even op een rij, heren, als dat lukte, en na afkondiging luid roepen dat je er
was. Daarna in een ontspannende wandeling met je bullen en wat meer briefjes
en instructies naar de slaapzalen, waar je je kamer werd gewezen en waar je
moest soppen of mandiën(= wassen) en schijten, waar de vuile was moest en waar
de werkster niet kwam. Kortom, ik begon me steeds meer thuis te voelen. Volgens mij
hadden we toen ook al een reglement, de baksorder, waarin de rechten en vooral plichten
van elke militair stonden neergepend. Om uit je hoofd te leren, hadden ze gezegd. In ieder
geval kregen we dat tijdens deze opleiding. De ergste straffen stonden er ook in voor als je
ooit van plan was om voortijdig het hazenpad te kiezen.
Wat opviel was dat je vanaf je binnenkomst tot aan het bed werd begeleid door steeds
andere uniformen met een steeds mindere rang.
Onderweg naar onze slaapzaal kwamen wij, eigenlijk nog steeds als burger, langs een
soort van ongeregeld zooitje aangetredenen in een dagelijks tenue bij een restaurant.
Deze waren al wat verder in de E.M.V. Ze stonden kennelijk te wachten tot een hogere
een sein gaf.
Dat wij daar later ook zo heel vaak stonden wisten we toen nog niet. Vermoedde je alleen.
En dat restaurant was de kantine waar de wonderlijkste gerechten werden voorgezet. De
blauwe hap is nog steeds heel beroemd binnen- en buitengaats.
Nog wat onwennig maar al wennend aan elkaar, begonnen er in de ruimte die je voortaan
met enkele andere gelukkigen mocht delen zolang het duurde, al hele gesprekken op
gang te komen.
Waar je vandaan kwam, waar zij vandaan kwamen, etc., etc.
Heel bijzonder, Het hele land vertegenwoordigd in een paar
slaapzalen, met de nodige lolbroeken maar ook stillen.
Al snel wist je wat je aan de ander had, voor zover de eerste
indrukken. En...we gingen er het beste van maken. Heel
soms zat iemand er gewoon voor zijn nummer en wilde zo
snel mogelijk weer naar huis. Softie!
Volgens mij was er ook iemand bij die het voor elkaar ging
krijgen om versneld weer terug bij moeders pappot te zitten.
Deze persoon werd niet echt deel van onze club.
Na wat gewenning kwam er een behoorlijk dikke man, in een
uniformjasje wat net paste, met op zijn dikke kop een witte pet met klep, onze ruimte
binnen. Bij hem was een heel wat dunnere met ook zo'n pakkie. Beiden hadden dezelfde
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rang, twee koperkleurige strepen op beide mouwen. Bleken twee korporaals te zijn, de
eerste rang die je echt leerde.
Bleken twee beroeps te zijn, waarvan de dikke zich voorstelde als KPLGSKNST * van de
Meeberg.
Hij had de eer onze baksmeester (???) te zijn, baksmeester van bak 302 (??) Snel bleek
dat wij een soort peloton vormde met de naam BAK 302, een soort klasje maar dan
véééééééél echter en heel erg stoer.
Hij was leider van onze troep en zou ons tijdens onze 3 maanden in het opleidingscentrum
begeleiden.
Er ging een bepaalde rust van die man uit. Niet alleen door zijn corpulentie en
gemoedelijkheid maar ook de manier hoe hij over zijn baas dacht. Die andere, de dunne,
was baasje van Bak 301.
Hij mocht natuurlijk nog niet te veel zeggen, maar dat was na 3 maanden opleiding al iets
duidelijker. Vooral officieren, op een hele enkeling na, waren niet de meest geliefden.
Dat laatste heb ik trouwens na ruim 35 jaar nog eens gehoord maar dan van een goeie
vriend, die als onderofficier afzwaaide. Die hogergeplaatsten kregen kennelijk privéles van
onze Lieve Heer himself. Althans, dat dachten zij. Alles beneden de rang van sergeant
klopte voor geen meter en was alleen maar makkelijk om vuile handen te krijgen. Niet dat
we dat erg vonden hoor.
Na enkele duidelijk consignes, lees instructies, moesten we ons vervoegen bij het
kledingmagazijn. Ons burgertenue ging die dag veranderen in een dagelijks blauw, zonder
iets erop of eraan.
Om alles wat je kreeg op een behoorlijke manier naar je kast te sjouwen werden we ook
voorzien van een oerdegelijke, jute zak, die voortaan plunjebaal heette en afsluitbaar was
met een speciale koperkleurige beugel met hangslot.
Naast enkele witte T-shirts met blauwe nekrand, degelijke onderbroeken (pendekken)
kreeg je ook de nodige blauwe lange broeken en blauwe overhemden met borstzakken.
Maar, waar we naar uitkeken waren toch die prachtige donkerblauwe (bijna zwart) baaien
hemden, HET TENUE waar je het voor deed. Met zo'n grote flap op de rug en een
glimmende zakdoek op je borst. De knoop voor dat ding leerde je van de "korp" of "baks"
wel.
Als extra kwam er bij dat baaien hemd ook nog een aantal zondagse doeken met witte
uiteinden. Bleken de overflappen te zijn, die je met speciale gelegenheden aan deed. Je
kent ze wel, die blauwe slabbetjes met witte randen. Prachtig!
Na nog wat zwarte broeken voor netjes, een regiment wollen en zije sokken, een tweetal
petten met witte kappen en prachtige linten met daarop het krijgsmachtonderdeel, kreeg je
ook nog een dikke jas. Met koperen knopen met een anker erop. Het werd bijna teveel.
Naast kleding kwamen er ook wat handige gereedschappen zoals oordoppen in een groen
doosje, een complete set schoenpoetsborstels en vet, een naaigarnituurtje met ijzergaren
voor de knopen, etc.
Het hoogtepunt was het echte, originele MARINEMES.
Wat opviel aan dit mes was, naast een scherp lemmet en een handige
flesopener, een gigantische, in een punt toelopende stalen staaf,
uitklapbaar en porwaardig.
De pen was om te knopen en te splitsen! Zei de Baks. Jaja, dat leren we
nog wel.
Zo'n zelfde mes heb ik 2 jaar geleden bij een verzameling zien hangen
in een oorlogsmuseum in de Ardennen. Duitse makelij?
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Als laatste kwam er een magazijnmatroos aansjouwen met een grote voorraad "lichtbruin
met rode bies" wollen dekens waar je je hele leven mee diende te doen. Je dienstnummer
moest je zelf erin toveren met rood garen. Hoe? Dat bekeek je maar.
Dat dat lukte, van dat dekenleven, is inderdaad zo. Ik heb de twee dekens nog steeds en
ze zijn nog steeds warm en er staat nog steeds met de grote kettingsteek het nummer
74805 in, of op.
Alles verdween in een grote juten zak, de plunjebaal, waarbij ook nog twee paar
schoenen, één voor netjes en één als werkkissies, onderin zaten.
Al die spullen, al die broeken met een knoopgulp, dat mes, die schoenpoetszooi, tsjonge,
tsjonge....
Van de Baks hoorden we snel hoe alles moest.
Vooral hoe alles opgevouwen ter inspectie diende te worden opgeborgen in de van
krijgswege verstrekte kast op je slaapzaal.
Het bed, later heette dat tampat, was ook aan strikte opmaakregels gebonden. De
inspecterende chef van de kazerne moest zich niet gaan ergeren aan de eerste de beste
verkeerde vouw want dan kon je je weekendverlof wel vergeten. Zoiets werd beloofd.
Het begon op mijn nieuwe stek al wat meer discipline te krijgen, zo'n eerste dag.
Hoogtepunt van de eerste dag was dat je je in je krakendnieuwe, dagelijks blauw op je
veel te nieuwe kissies met de veel te krappen en raar aanvoelende pet op, met dat
wapperende lint in je nek, gezamenlijk ging vervoegen, in eigen tempo, naar die al één
keer gepasseerde en inmiddels overbekende vreetschuur teneinde je te laven aan een
bak hete thee of koffie, naargelang de wens van de garnaal. (Hèhè). Een garnaal was je,
niks meer en niks minder.
Je was één van hen, eindelijk! Je stond ook in die rij, met een peuk in de ene en je zak om
de andere hand, spelend met je mooie mes en je sleutels van weet ik niet wat.
De pasfoto aan het begin van mijn verhaal is gemaakt op de tweede dag.
Niet alleen voor je meissie, je ouders of jezelf maar vooral voor de administratie en voor je
smoel op een persoonlijke pas. Het mocht eens mislopen?
Je ziet wel, daar begon ik met de snor, die ik tot op heden nog steeds niet ben
kwijtgeraakt.
* KPLGSKNST = Korporaal Geschutskonstabel
Was getekend, Hans van Westenbrugge

Let op…..!
Bent u nieuwsgierig naar de rest van dit ZM’er verhaal van Ome Hans…..??
De redactie meent er goed aan te doen het complete verhaal u aan te bieden in een PDF
document wat u kan vinden op www.debakstafel.nl in de “leesmap”!
Het bestaat uit 26 hoofdstukken die ik voor u hebt samengevat, er komt dus geen vervolg
in “Ten Anker”!
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Den Helder 09-06-18 Drie marineschepen staan aan
de vooravond van een modernisering. Het gaat om
Zr.Ms. Johan de Witt, de Snellius en Luymes.
Defensie noemt het een ’midlife update’ aangezien de drie schepen op de helft van de
levensduur zitten of die beginnen te naderen. Het werk aan het amfibische transportschip
Johan de Witt wordt een klus voor de marinewerf. De hydrografie- schepen Luymes en
Snellius zullen door Damen Shipyards onder handen worden genomen. In februari gunde
het ministerie van defensie het onderhoud van de kleine bovenwaterschepen van de
marine aan de commerciële werf.
Sonar De twee vaartuigen van de Snelliusklasse worden in 2019 en 2021
gemoderniseerd. Onder meer de middelen voor navigatie en hydrografie worden
vernieuwd. De schepen beschikken over meerdere sonars. Twee aan de onderzijde van
het schip en een sonar die achter het vaartuig wordt gesleept. Deze sonars moeten
worden vervangen. Zr.Ms. Snellius en Luymes zijn vijftien jaar geleden in de vaart
gekomen. In de vaste Kamercommissie voor defensie is de vraag opgeworpen of de
modernisering niet samen met andere landen die dit soort schepen hebben, kan worden
uitgevoerd. Volgens bewindsvrouw Visser is dat geen optie aangezien de vaartuigen
ontworpen zijn voor het Nederlandse operatiegebied, vooral de Noordzee, en voor het
eigen civiele en militaire takenpakket.
Commandoschip De modernisering van de nu elf jaar in de vaart zijnde Johan de Witt is
voorzien voor 2021 en 2022. Komend jaar speelt het grote schip een rol als
commandoschip voor de Britse marine. Het jaar daarna neemt Nederland die rol met de
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Johan de Witt over van het Verenigd Koninkrijk. Daarna kan de ’midlife update’ gedaan
worden. De werkzaamheden omvatten een scala aan vervangingen en modificaties.
Onder meer op het gebied van de voortstuwing, het casco, radars, de
communicatieapparatuur en netwerken, de bedieningsinstallatie, elektriciteitsvoorziening
en zelfverdediging. Het schip heeft een elektrische voortstuwingsinstallatie met
roerpropellers. Onderdelen daarvan worden vervangen.
Veel geld Al met al wordt er de komende jaren heel veel geld geïnvesteerd in de
Nederlandse oorlogsvloot. Naast modernisering van bestaande schepen is ook een
ambitieus nieuwbouwprogramma opgetuigd dat in het komende decennium wordt
uitgerold. Nog niet alle besluiten zijn genomen, maar de voorbereidende stappen worden
in rap tempo gezet. Voor de Nederlandse scheepsbouwindustrie is dat een welkome
opsteker. De regering heeft laten weten dat in veel gevallen voorrang wordt gegeven aan
de eigen bedrijven. Bij de vervanging van de onderzeeboten en de mijnenjagers is dat nog
niet zeker. Voor de bouw van onderzeeërs hebben ook werven in Duitsland en het Franse
Cherbourg belangstelling. Het Belgische ministerie van defensie is leidend in het dossier
van de nieuwe mijnenjagers. Dat is zo afgesproken omdat Nederland die rol vervult bij de
fregatten die met België gekocht gaan worden.
***************************************************************************************************

Zó is het begonnen: op een der eerste dagen in mei bevond ik me ten huize van dr. J. van
Baal, de Gouverneur van Nederlands- Nieuw Guinea. Het was de bedoeling dat ik daar
ongeveer een week zou verblijven, ter voorbereiding van een tocht door het zuidelijk deel van
het eiland. Ik zou allerlei mensen spreken en had nog van alles te regelen. Daarna zou een
vliegtuig me naar Merauke brengen, startplaats van de expeditie. Het is anders verlopen!
Tijdens het diner, die dag, juist op het ogenblik dat ik de eerste lepel soep zou nuttigen, werd
er geklopt en een secretaresse trad binnen. Ze overhandigde een zojuist ontvangen telegram
aan de gouverneur en wierp mij een blik toe, waaruit verwondering sprak. Daar was alle reden
toe. Ze kende namelijk de reden van m'n verblijf op Nieuw Guinea. Dr. Van Baal las het
telegram en overhandigde het daarna aan mij. Met deze woorden:
„Ik denk dat u zo snel mogelijk zult willen vertrekken naar het zuiden. Lees zelf maar."
En ik las. Wat Ik las was nogal sensationeel en leek bijna ongelooflijk. Misschien kunt ge u dat
voorstellen, als men rustig bezig is aan een maaltijd in het rustige Hollandia. Dat telegram was
afkomstig van de resident van Zuid Nieuw Guinea, te Merauke, en het hield in, dat een aantal
Asmatters, een der wildste en slechts voor een zeer klein deel onder Bestuur gebrachte
stammen, in het dorp Ajam een groep van 26 bezoekers uit het dorp Jipajer had overvallen en
vermoord. De resident, de heer A. Boendermaker, deelde mede welke maatregelen hij
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inmiddels had genomen en liet er geen twijfel aan bestaan, dat hij zich zelf naar de plaats van
't misdrijf zou begeven. Temeer, omdat de gehele streek zich door een aanzienlijke onrust
kenmerkte.
Vermoedelijk heb ik dr. Van Baal aangekeken op een manier, die een flinke dosis ongeloof
inhield. De mededeling, in dat telegram vervat, leek nauwelijks reëel. Tenslotte was het 1956
en het telegram vermeldde, dat de slachtoffers van de moordpartij volgens alle regelen der
kunst gesneld waren. En niet alléén gesneld.
Er volgde een kort gesprek met de gouverneur. Daarna stond hij op en begon een aantal
telegrammen op te geven. Toen dat was gebeurd regelde hij m'n vertrek naar Merauke. Ik zou
de volgende dag, vroeg in de morgen, per speciale Catalina-vliegboot van de Marine
vertrekken.
Die volgende dag was de 5e mei. De Catalina wachtte op Biak en een „Kroonduif", een Dakota
van de luchtvaartmaatschappij, die een aantal binnenlandse verbindingen op Nieuw Guinea
verzorgt, zou mij er heen brengen. Behalve mij, de Commandant Zeemacht in Nieuw Guinea,
commandeur A. C. M. de Neeve.
Voor zijn aanwezigheid was reden genoeg. Het lag in het voornemen de Marine in te
schakelen bij het regelen van deze affaire.
In het KLM-hotel op Biak bracht ik die dag verder door. Het was een lange dag. In gedachten
was ik namelijk al in Zuid Nieuw Guinea.
Dan komt de ochtend van de volgende dag. Een brandend heet vliegveld, waarop ik de
bootcommandant van de Catalina P. 224 ontmoet: Ltz V I PJVI. van der Wel.
Benevens de bemanning. De Catalina staat solide en hel blinkend in de zon. Hij maakt even
een proefvluchtje. De laatste dagen scheen er iets geweest te zijn met het intrekken van het
landingsgestel, doch dit wordt verholpen. Het is een oude, bejaarde kist, maar om de een of
andere wonderlijke manier maken Catalina ‘s altijd een bijzonder veilige indruk op me.

Een groepje dappere krijgers!?) uit de Asmat. Val niet in hun handen ... als rasgenoot!
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Een rustige tocht
EEN HALF UUR later klim ik via de blister naar binnen. Het is kokend heet binnen en het licht
werkt verblindend. Ik heb nog maar één hoop: zo snel mogelijk te kunnen vertrekken. Het
zweet stroomt me langs het lichaam.
Er wordt gestart. Een korte aanloop en we hangen in de lucht. Ik heb het gevoel dat eerst dan
de reis begonnen is.
Het wordt een rustige tocht. Er is toevallig weinig bewolking en de amfibie koerst rustig in de
richting van zijn doel: Manokwari.
Daar zal een korte tussenlanding worden gemaakt, om een bestuursambtenaar, die ook in
ingeschakeld bij de moordzaak, op te pikken.
Een tocht van een uur of vier. In Manokwari wordt geland en de controleur wordt opgenomen.
Hij heeft nauwelijks gelegenheid afscheid te nemen van zijn vrouw en vrienden. Er is haast.
Het weer is te goed om ook maar een minuut verloren te laten gaan. Nieuw Guinea is niet zon
ideaal land om te vliegen.
We steken de Vogelkop over. Onder ons eindeloze stukken wildernis en rivieren. Alles is grijs
van warmte en lichte damp. In de verte verheffen zich als vage molshopen, de bergen. Niet zo
heel ver liggen de Wisselmeren, maar we zien ze niet. Geen tijd. Jammer. We hadden de drie
meren, Paniai, Tage en Tigi, wel even willen zien. Er is heel wat herinnering aan die plaats.
Herinnering aan het jaar 1949, het lijkt lang geleden.
Na een paar uur komt Kokenau aan de Zuidkust. Het blijft heiig en grijs. Onder de Catalina
schuift het land voorbij. Land en water. Enorm veel water. Een eindeloze hoeveelheid rivieren,
die geel en bruin en bruin-rood voort spoelen. Bij de monding ervan grote delta's, die nog
kilometers ver grote donkere vlekken in zee vormen van het afgevoerde slik.
Tussen het zilverwit van het water der Arafoera-zee en de modderige delta's liggen
schitterend-groen getinte lagunes. Zó mooi, dat men de wens in zich voelt opkomen daar te
mogen landen. Daar te mogen blijven voor enige tijd. Maar ik denk niet dat het verblijf er
plezierig zou zijn. Dit is goeddeels onbekend Nieuw Guinea. Het gebied, dat nog niet onder
bestuur is gebracht. Het land van de Papoea's, waarvan duizenden en duizenden nog geen
blanke zagen. Een land, woest en wild en rauw. Ergens in dat land vond de moordpartij plaats.
En het zal de laatste niet geweest zijn.
Witte wolkenvelden schuiven over het land en vormen vreemde, bizarre schaduwen. Een
kleine schaduw is er steeds, onafgebroken: de schaduw van de Catalina P 224. Hij is er
steeds, in die pappot van water en land onder ons.
De uren rijen zich aaneen en men
krijgt een goed idee van de enorme
uitgestrektheid van dit land, dat men
een eiland noemt, maar dat in
wezen een continent is. Een land,
dat waarschijnlijk, nee dat is wel
zeker, het wildste ter aarde is. Een
land, waaraan feitelijk niets
gebeurde sinds de dag van de schepping. Het ligt daar, zoals het werd onttrokken aan damp
en water. Een jong land. En tegelijk een oud land.
De ene rivier volgt op de andere. Er zijn erbij, die kilometers en kilometers breed zijn,
geweldige stromen, die als gigantische reptielen voortkronkelen. Men moet over zon land
heenvliegen, om een idee te krijgen van de grootte ervan. En er overvliegend, weet men hoe
eindeloos lang het moet duren deze kalies te bevaren. Omdat ze bestaan uit combinaties van
S-bochten, die elkaar vaak overlappen. Kilometers noordelijk gaan sommige, om daarna weer
evenveel kilometers zuidelijk te gaan. Een mens moet geduld kunnen opbrengen om zon land
te bereizen. We steken 't Frederik-Hendrik-eiland over. Nergens een mens te zien, hoewel de
Catalina niet zo hoog vliegt. Een heel enkele maal een kleine nauwelijks zichtbare kampong
van wat bruine huisjes. Wat leeft daar? Het moet er een hel zijn van muskieten. En iemand
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heeft me verteld dat er stammen zijn daar beneden, die klei eten. Omdat er geen ander
voedsel te verkrijgen is. Ook dit is nog praktisch onbestuurd gebied.
Dan komt Merauke Het is namiddag als het opduikt uit de groene wildernis onder ons. Rode
daken, tuinen, een startbaan voor vliegtuigen en niet ver er vanaf een opvallend groen brok in
cultuur gebrachte aarde. Het is het rijstproject bij Koembe. Wat daar ligt, is een der bewijzen
van overwinning van de mens op de wildernis. Daar rijpt de rijst.
En veel rijst. De Catalina mindert snel hoogte en cirkelt over Merauke. Een kwartier later landt
hij. Hij taxiet uit en komt tot stilstand. Een beetje stijf kruip Ik uit de blister vandaan. Ook hier
fel, wit licht en een vochtige warmte slaat me tegemoet. Het is hier warmer en vochtiger dan in
het noorden. Aanzienlijk zelfs. Resident Boendermaker komt aanlopen en we drukken elkaar
de hand. Het is prettig een oude vriend in dit deel van de wereld te ontmoeten. Het valt me op,
dat z’n gezicht ernstig staat. Ik begin direct over de dramatische gebeurtenissen en krijg te
horen dat de zaak nóg ernstiger is als aanvankelijk werd verondersteld. Het aantal moorden is
al tot 29 gestegen en er schijnt doorlopend gemoord te worden.

In Ajam wordt Resident Boendermaker sago aangeboden. Een bewijs van vredeswil.
Rechts controleur Scheele

De priester-avonturier
Er is haast met de actie. Boendermaker wil geen tijd verliezen en de volgende morgen zal
worden vertrokken. Hij vindt het echter wenselijk dat ik eerst contact heb met de man, die hier
in het zuiden een zeer belangrijke rol speelt, de apostolisch vicaris, monseigneur H. Tillemans.
Nog geen uur later ontmoet ik hem. Een bijzonder sympathiek man, in witte toga, met ernstige
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ogen. Dit is dus de Bisschop van Nieuw Guinea. De eerste bisschop. En dit is dus die
vreemde, wonderlijke avonturier, die tientallen jaren lang het zuiden van dit land doorkruiste
als pastoor. Pastoor en avonturier. Hij is de leider van de Congregatie der Missonarissen van
het Heilig Hart (MSC), welker werkzaamheden in dit niemandsland aanvingen na 1905. Dat is
dus langer dan een halve eeuw geleden. Ondanks die halve eeuw missiewerk vinden dus
deze moordpartijen plaats en daar spreken we over.

In Zuid Nieuw Guinea, het gebied dat onze medewerker Anthony van Kampen thans
bereist, bestaan niet alleen gebruiken als koppensnellen en kannibalisme, ook enkele
rituelen, die naar westerse maatstaf gruwelijk en sinister zijn. Een dier rituelen draagt de
naam van Imo-cultus. Van Kampen heeft een compleet beeld van deze uitermate
geheimzinnige Imo-cultus verkregen, dank zij zijn contact met een missionaris, die reeds
25 jaar in Zuid Nieuw-Guinea werkt De bijzonderheden van het ritueel zijn nog nooit
gepubliceerd. Omdat ze onbekend waren. Door een wonderlijke gebeurtenis was de
missionaris in staat de complete Imo-cultus, die dagen lang duurt, mee te maken. Een
levensgevaarlijk experiment. Wie het geheim leert kennen en niet tot de ingewijden
behoort, sterft.
De avond daalt over het heet en klam Merauke. Monseigneur Tillemans gaat voort me in te
lichten over de wijze waarop men poogt de wilden van dit land te benaderen. En behalve
benaderen: te winnen voor een beter bestaan, niet alleen geestelijk maar ook materieel. Ik
realiseer me in welk een vreemde omgeving ik eigenlijk ben gekomen: aan de rand van het
oerbos. Het is hier vlakbij. Een wildernis, bevolkt door stammen, die elkaar bestrijden op leven
en dood. En welk een dood. En hier zit de man, die jarenlang bezig is aan zijn kruistocht. Een
missionaris van groot
formaat. Groter waarschijnlijk dan ik die eerste avond vermoed. Men moet deze mensen
gezien hebben in de jungle, om iets te beseffen van de ongehoorde offers die daar worden
gebracht.

Drie kleine furies
Er wordt gefluisterd in het vertrek, grenzend aan dat waarin wij zitten te spreken. Ik kijk op, als
ik een paar donkere schimmen zie opduiken. En plotseling valt m'n mond open van verbazing
drie meisjes komen binnen. Ze zijn zwart en dragen een gekleurd japonnetje. Ik zie hun ogen.
Het lijken stukken koolzwart glas. Als drie kleine furies staan ze daar, naast de rustige, wijze
bisschop van Merauke. Hij ziet mijn verbazing en begint te lachen. En dan vertelt hij dat het
een paar Asmat-meisjes zijn, afkomstig van de stam die het doel van onze tocht is. Niet lang
geleden heeft hij ze meegenomen naar Merauke. Ze werken in de pastorie en men is zeer
tevreden over hen.
Ik zie de manier waarop ze naar Monseigneur kijken. Daar is verlegenheid en sympathie in die
blik. Het zijn de eerste Asmatters die ik in m'n leven zie. Vitaal, sterk en wild. Zó zijn ze dus.
Ze lijken niet veel op de Papoea's, die ik eerder ontmoette.
Die avond hoor ik bijzonderheden over de Asmat en de Asmatters. En ik weet dan dat de
mensen die ik waarschijnlijk zal ontmoeten tot de hardste, wreedste en wildste behoren van dit
eiland. Mensen, wier hele bestaan, het leven gebaseerd is op dat ene: moord.
Moord als levensvulling. Ik hoor het die avond keer op keer.
Wat zal de volgende dag brengen? En wat de dag daarna?
Het duurt lang die avond, eer ik de slaap kan vatten. Het is de warmte. Het is de met vocht
oververzadigde atmosfeer. Het is de vreemde omgeving. Maar bovenal zijn het de gedachten
aan die stam. Het is moeilijk zoiets te verwerken, als men zich realiseert dat we 1956
schrijven.
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De regen komt in de nanacht. Hij komt plotseling aan met zwaar geruis. Hij spoelt over het
huls van Resident Boendermaker. Het spoelen van deze zondvloed wordt alleen nog
overstemd door het gekraai van vele hanen, die al bezig zijn de ochtend aan te kondigen.
Ik slaap nog een paar uur. Maar niet bijzonder rustig.

Knipsels…..
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Zo als beloofd een schrijven aangaande de eerdere uitgave Ten Anker.
Het betreft de Sea Hawk F50 die op de katapult staat voor lanceren.
Dit is geweest op een trip naar het Caribische gebied, voorjaar ’59.
Onderweg werden er diverse oefeningen gehouden met de Sea Hawks en Avengers.
Sea Hawk,sqdr.860 en Avengers sqdr 4.
Als er geen vliegrol was, werd onderhoud gedaan aan de kisten of vrije tijd om zelf in te
vullen. Op zo’n moment stond ik, net uit de hangaar komend naar de wilde golven v/d zee
te kijken. Ik glee uit en werd wakker in de zieken boeg.
Maar inmiddels werden wel de kisten naar dek getransporteerd met de lift voor aanvang
vliegrol.
De fodm 700 werd getekend. Dit is in tweefout, één exemplaar voor in het vliegtuig en de
ander op de wal of zoals nu aan boord van de Karel Doorman.
Ltz.vlw. 2e kl. Kernkamp ging naar de F50,vaste vlieger wed ingekapseld door een ander
want ik lag in de zieken boeg.
Wat gebeurde er ? Hij checkte alles voor een vlucht maar stopte want de cockpithood
sloot niet zo als zou moeten.
Je kunt deze elektrisch maar ook manueel sluiten en als je dit laatste doet moet de
schakelaar goed neer gedrukt worden.
De monteur die mijn plaats in nam wist dit niet, de 50 had als enige dit euvel.
De 50 werd ’’ Niet vlieg gereed gezet ’’ Paul lag in de zieken boeg.
Er is wel om gelachen later.
Was getekend;
Paul van Geldere
“Na alles wat gebeurt is gaat het leven weer door”.
Red: Paul dank je ….. vanuit de MLD is er bij de redactie weinig omhanden, dus deze ingezonden
stukjes zijn extra leuk te lezen…..
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YMCA
Met verbazing staan we langs de
reling aan bakboord als we via
de San Diego Bay naar de
marinehaven van San Diego
varen.
Verbazing over de vele honderden vliegtuigen die hier in gelid in de mottenballen staan.
Eindeloos lijken de rijen. Indrukwekkend.
Deze marinehaven is wel iets anders dan Den Helder. Vele schepen liggen afgemeerd,
vele schepen en scheepjes varen kriskras door de haven. Er is druk verkeer van
watervliegtuigen, zij stijgen en landen met sporen van schuimende waterstrepen. Een
ouder watervliegtuig met 6 motoren boven op de vleugels ligt voor anker. Een Princess?
"Kijk eens daar!" roept korporaal H. en hij wijst naar beneden vlak voor de boeg. Daar in
de donkerte van het havenwater beweegt een grote lichte vlek. Een verschrikkelijk grote
rog, een manta, wappert met zijn zijkanten en zwemt daar rond alsof hij op open zee is.
's Middags oplopen naar het YMCA.
Er is verder nauwelijks vertier voor de marinemensen in en rondom het haventerrein. Saai
ligt de kantine erbij. Vanuit de garderobe kijk je uit op de toiletten en daar zitten enkele
maten van de US Navy met hun broek op de knieën de krant of een tijdschrift te lezen!
Deuren zijn niet aanwezig in deze intieme ruimte!!
Ik sta aan de bar met een lager. Een forse matroos, US Navy, verschijnt in de deur en
stevent rechtstreeks op de bar af. Dubbele whisky, schat ik hem in. Zijn open baadje laat
het borsthaar te voorschijn krullen, de bekende US matrozen pet staat wankel op het
achterhoofd en hij prutst uit zijn kontzak zijn portemonnee. Graait erin en haalt een
handvol kleingeld te voorschijn. Vervolgens zaait hij die uit over de halve bar en zegt tegen
de bediende: "Sun, a milkshake please, an'make'm doubble!!"

Ik ben Jaap Hoogeveen en zoek nog
enkele sobats….waar zijn ze gebleven
? ……
Bak 314 met kwartiermeester Arie Pen
ajhoogeveen@home.nl

Wij zijn op zoek naar opvarende van Hr.Ms. Brouwershaven tijden de reis in 1970 naar
Italië ter escortering van het koninklijk jacht de Piet Hein.
Bij voldoende deelname vind de reünie plaats op 22 sept. Ab van de AMS 60 de Bernisse.
Gr. Rinus Zwets.
mazwets@ziggo.nl
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Mijn herinneringen aan de Vierdaagse.
Ingezonden door Ries Dijkhuizen
Mijn herinneringen aan de Vierdaagse.
In 1952 was ik vrijwillig in dienst gekomen. Het was tijdens mijn opleiding tot kanonnier op fort
Erfprins dat ik mij liet inschrijven voor deelneming aan de Vierdaagse. Op de trainingsdagen mocht
je eerder vast werken. Je mocht de training maar twee keer missen. Ik herinner mij niet meer
waarom ik de training de eerste keer miste. Van de tweede keer wel. Het was tijdens een
schietoefening met de 20 mm Oerlikon. De schutscommandant van de vorige dag had niet goed
opgelet of alle borgdelen van het schoongemaakte wapen waren aangebracht. Toen wij aan de
beurt waren vloog een van de wangdelen van het wapen eraf. Consternatie. Borg opzoeken. Alle
delen schoonmaken. In elkaar zetten en controle door de dienstdoende Geschut commandant.
In alle verwarring was ik vergeten dat het trainingsdag was. Jammer dan. Het was wel de tweede
vergeetdag. Dus geen Nijmegen 1953 deze keer.
De volgende keer dat de mogelijkheid zich voordeed was in 1957. Ik was geplaatst op Hr. Ms.
Tromp, het wachtschip van de mottenballen vloot. We trainden dat de stukken er afvlogen.
Richting Schagen met 8 ¼ km/uur. Of naar Texel met geweer en 10 kg belasting door het zand van
de duinen en over de tegen het stuiven liggende dennentakken door de bossen. We waren er klaar
voor. Maar in het weekend voor vertrek meldde ik mij met koorts in de ziekenboeg. Opname.
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De volgende keer dat de mogelijkheid zich voordeed was in 1957. Ik was geplaatst op Hr. Ms.
Tromp, het wachtschip van de mottenballen vloot. We trainden dat de stukken er afvlogen.
Richting Schagen met 8 ¼ km/uur. Of naar Texel met geweer en 10 kg belasting door het zand van
de duinen en over de tegen het stuiven liggende dennentakken door de bossen. We waren er klaar
voor. Maar in het weekend voor vertrek meldde ik mij met koorts in de ziekenboeg. Opname.
Op Maandag werd ik ontslagen. Aan boord gekomen was iedereen al met de bus naar Nijmegen
vertrokken. Ik meldde mij voor een vrij vervoer. Niemand had iets in de gaten. Ik kreeg wat ik
vroeg en vertrok. Iedereen in Nijmegen wist waar de Marine was ingetrokken. Een schoolgebouw
met slaapplaatsen. Niemand had mij gemist. De volgende dag vroeg op voor de eerste 40 km.
Route Elst. Na 1/3 van de afstand een rustplaats bij een boer. Per dag hadden we twee
rustplaatsen. Steeds bij een andere boer. Voor samenvoeging van de rustplaatsen samen met
Landmacht en Luchtmacht werd niet geambieerd door de Marine. We hadden ook onze eigen
ziekenverplegers en doctoren.
De Marva’s stonden er al aangetreden. Met de gesmeerde en belegde broodjes, krentenbollen,
met de op brokken ijs gekoelde de melk of karnemelk, de poeroet, de lem lem. Ook koffie en thee
was er en fruit voor wie dat wenste. En dit alles vier keer klaargemaakt terwijl ze de hele nacht
hadden gefeest. Zelf hadden wij vooraf reeds onze veldflessen gevuld met stierenmelk. ( Melk met
rum, rauwe eieren en suiker). Daarop liep je lekker.
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Onderweg hadden wij het ook niet slecht. Het begon met meisjes met een tank op hun rug. In de
tanks zal 4711 en/of Boldoot. Daarmee werd je verfrissend nat gespoten. Dan zag je
serveerwagens met gratis Roycosoep of welk ander merk dan ook. Wie is er Rotterdammer. Hand
omhoog. Hier gratis zware shag van de Weduwe. Wie leest er Volkskrant. Hier een gratis asbak.
Gratis sinaasappels. Het was een groot feest en dat iedere dag.
Wij waren jonge kerels die wel even de vierdaagse liepen. Maar wij zagen ook 80 jarigen die
misschien wel minder kilometers liepen, Maar toch. Er was er een bij die leek wel St Nicolaas
Helemaal wit. Baard en hoofdhaar.
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Er liep een detachement vrouwelijke Israëlische militairen mee. Overal kregen zij de handen op
elkaar. De laatst dag onderweg troffen we een alleen strompelende maat. Een stoker.(machinisten
kenden we toen nog niet) Tussenin genomen. Hij was achtergelaten door zijn ploeg uit
Amsterdam(sic). Aangekomen bleek hij gelopen te hebben met een gebroken middenvoetsbeen
Gelukkig dat we hem (aangepast) dronken konden voeren met onze melk.
In 1975 heb ik hem voor de tweede maal gelopen. 4 x 50 km. De vierde dag kwam ik op mijn
knieën aan. Er was niets dat deed denken aan 1957. Alles moest je kopen Partje sinaasappel !
euro.

Was getekend; Ries Dijkhuizen
*******************************************************************************************************
Geachte lezers…,
In navolging van mijn oud collega Co Duits, heb ik misschien ook nog wel een paar
verhalen voor in Ten Anker.
Even voor de duidelijkheid, dat het mij niet gaat om wie er leuker schrijft, want dat zijn
dingen die mij absoluut niet boeien en ik mag graag een “dopsleutel” met Co leegtrekken.
Het verhaal wat ik meestuur is een waar verhaal en ik heb het een keer op facebook
geplaatst plus dat het in het nieuwsblad van de AVOM ZEELAND heeft gestaan.
Laat mij maar weten, wat je er van vindt.
Herman te Pas…..
Red; Herman top reactie van jou, uiteraard ga ik dit verhaal hieronder plaatsen, zulke verhalen zijn
juist boeiend daar we ons allen daar in terug kunnen vinden……

29

Het mooie leven van een machinist 1 olieman aan boord van een
Beemster-klasse mijnenveger.
Na een aantal jaren als machinist in de machinekamer te hebben gewerkt en tijdens het
varen zeewacht heb gelopen, ben ik als manusje van alles de zogenaamde kouwe boel in
gegaan.
De werkzaamheden waren zeer divers, zoals
haven- manoeuvreerder, waarbij je ook bij
het passeren van de Razende Bol tijdens
storm achter de knuppels moest staan
samen met de havenroerganger.
Ook het contoleren van brandblusmateriaal,
de motor van de sloep en als er een zodiac
aan boord was de buitenboordmotor,
hoorden bij die taken.
Minder leuk werk was het repareren van de
leren aandrijfriem van de wasmachine.
We konden 8 ton drinkwater meenemen en
bij een langer verblijf op zee ging ik met de verdamper in de generatorkamer spelen, zodat
men toch regelmatig onder de douche kon. De cv ketel stond ook in de generatorkamer en
geloof mij nou maar, die had helemaal niets met een HR-ketel te maken en als je lief voor
hem was werd de liefde beantwoord door goed te werken.
Het beheer van de kast machinekamer behoorde ook tot mijn taken en daarin stond kist
nr.13 met het speciale gereedschap voor de motoren. Het gereedschap had ik netjes
opgehangen en de kist gevuld met poetslappen en dotten.
Ik ben 1,86 m lang en paste precies in de kist, zodat ik na een stevige stapavond ‘s
morgens even in alle rust kon bijtrekken.
Na een tijdje werd mij gevraagd of ik tokobaas wilde worden en dat was toen best een
serieuze taak, want oh wee als er bier te kort was… Dus de inkoop van bier voor aan de
wal en belastingvrij bier voor op zee was zeer belangrijk. Als tokobaas kreeg je maar een
paar gulden per maand en omdat er altijd geturfd werd, kwam je altijd wel wat te kort
omdat menigeen wel eens vergat om te turven. Het afrekenen gebeurde altijd aan het
einde van de maand als de kasofficier van de mijnendienst ons katje kwam uitbetalen en
ik zat er dan bij met mijn turfschrift. Ik heb regelmatig meegemaakt dat er boordplaatsers
waren die hun volledige katje aan mij af konden schuiven.
Een flesje Heineken walbier zat in houten kratten en koste
fl.0,32 en het belastingvrije bier in bruine kartonnen dozen en
koste toen fl.0,25. Het waren dezelfde bruine flesjes, dus wij
hadden nooit geen volle dozen belastingvrij bier meer als we
de haven in gingen. Het tekort van de tokobaas liep
zodoende met fl.0,07 per flesje terug aan de wal.
Zo, een klein stukje uit mijn leven en let niet teveel op
eventuele taalfouten, want sleutelen aan boord deed ik met
gereedschap en niet met grammatica (heb ik opgezocht).
Stoker olieman,
Herman te Pas
1966 Hr. Ms. Beemster
30

Binnenlands reisje met Hadda en Balder. 1964
Met de binnenlandse reis langs de havens aan het IJsselmeer hadden we een matroos
aan boord van de Hadda die Guugi werd genoemd omdat hij niet zo slim overkwam.
Op de vaart van Enkhuizen naar Makkum gebeurde het volgende Guugi vertelde aan
iedereen die het maar horen wilde dat hij met een meisje aan het rommelen was geweest
ik zeg het zo om netjes te blijven. Ook hadden we een Katwijker aan boord dit verhaal ook
had gehoord en die sprak Guugi daar op aan en vroeg of hij zich wel had laten ontsmetten
bij de zieken pa op de Balder.
Dat had Guugi dus niet gedaan, Dus werd hem te verstaan gegeven dat dat moest
gebeuren en werden er diverse maten ingeschakeld om hem te overtuigen het alsnog te
doen.
We waren aan het varen dus werd de seiner ingeschakeld die het hele verhaal naar de
balder stuurde dus die waren er klaar voor.
Guugi werd in de roeiboot overboord gezet om naar de Balder te roeien wat nog niet
meeviel op het IJsselmeer met redelijk wat golven.
Een maal aan boord van de Balder en bij de zieken pa moest de leuter uit de broek en
werd de peuk grondig met twee tongspatels onderzocht de pa zei tegen hem daar kom ik
met mijn kluiven niet aan. Toen werd Guugi grondig (een beetje veel) ontsmet en van
navel tot zijn knieën in die bruine zalf gezet. Er werd hem op het hart gedrukt dit een week
te laten zitten, ook kreeg hij een mok met een pleister met zijn naam en bestek mee zodat
hij anderen niet kon besmetten.
Guugi werd weer in de roeiboot gezet om terug te roeien naar de Hadda daar
aangekomen kreeg hij handschoenen om maar niemand te besmetten.
Na een paar dagen een ietwat verdrietige Guugi te hebben geplaagd werd hem verteld dat
dit een grap was, maar dat hij na zulk een avontuur zich wel moest laten ontsmetten.
Was getekend; Gerrit Peels
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Den Helder Q Het is een ’vergeten’ oorlog, die 65 jaar geleden Korea in twee delen
spleet. een scheiding die nog altijd van kracht is. Mathias ’Pim’ Bemelmans (86) weet nog
precies hoe het voor hem begon. „Tijdens zo’n slome zondagmiddag op de Javazee. Net
vertrokken vanuit Soerabaja op thuisreis naar Den Helder was de Evertsen ineens het
eerste Nederlands marineschip dat werd ingezet in de op 25 juni 1950 uitgebroken Koreaoorlog. Maar we zouden snel afgelost worden.” In de Japanse marinehaven Sasebo komt
de Evertsen onder het centrale commando van de bondgenoten die Zuid-Korea steunen.
„In het begin patrouillevaren langs de Koreaanse oostkust, niks te doen”, vertelt
Bemelmans. „Geen Koreaan te zien. Maar toen de Chinezen gingen meedoen werd het
anders.” Zo moest de Evertsen vuur uitlokken bij Chinees walgeschut. „Als ze
terugschoten verraadde het mondingsvuur de locatie. Die bestookten de Amerikanen dan
met napalm.” Met de Chinese inmenging verplaatste het operatiegebied van de Evertsen
zich ook naar de Gele Zee ten westen van het Koreaans schiereiland. „Het was intussen
winter en door de letterlijk Siberische kou vroor het overkomend zeewater vast aan alles.
We moesten steeds ijs weghakken om de kanonnen in beweging te houden. Een
levensgevaarlijke klus bij spiegelgladde dekken en neergeklapte relingen. Ging je
overboord dan was het in twee minuten met je gedaan.”
Evacuatie Rond Kerst 1950 is de Evertsen stand-by voor mogelijke evacuatie over zee
van het Nederlands Koreadetachement. „Dat zat in de problemen bij de stad Ichon, maar
kon toch over land ontsnappen. We hoorden wel dat de strijd aan land eerst niet goed
ging, Seoul lag onder vuur. Zware explosies in de verte, felrood licht en inktzwarte
rookwolken aan de horizon.” De Evertsen wordt dan ingezet bij intensieve beschietingen
vanuit zee op Noord-Koreaanse steden en andere doelen. „Heftig”, beschrijft Bemelmans
die periode. „Schieten tot alle munitie op was, snel naar Sasebo bevoorraden, snel terug.
Wij en de schepen van de
Zevende Amerikaanse
Vloot hebben daar toen
wat verschoten. Het moet
aan land vreselijk zijn
geweest.”
Rif
De Evertsen was
overigens bijna in Korea
gebleven, zij het niet door
oorlogsgeweld.
Bemelmans: „Tijdens een
patrouille schampten we
een rif. We maakten veel
water, maar iedereen wist
meteen wat te doen.
Waterkeringen sluiten,
schades zoveel mogelijk
repareren, elkaar helpen.
Gelukkig waren er geen
doden of zwaargewonden.”
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Eenmaal gedokt in Sasebo blijkt de werkelijke schade aan het schip en wordt duidelijk wat
vooral het machinekamerpersoneel en de timmerploeg hebben gedaan om de Evertsen te
redden: er liep van boeg tot achtersteven een enorme scheur, huidplaten waren ontzet, de
ASDIC-dome was verdwenen en schroefassen en schroeven waren vernield. „In de
scheur zaten zelfs rotsblokken geklemd”, verbaast Bemelmans zich noch steeds.
Bemelmans schrijft zijn ervaringen tijdens de missie op losse velletjes papier. „Daar heb ik
verder tot 2001 niets mee gedaan. Ik sprak ook nooit over die periode, zelfs niet met mijn
ouders, echtgenote of kinderen. Want eenmaal terug in Den Helder was het verlof en
daarna ’gewoon doorgaan’, geen nazorg, niks. De oorlog werd vergeten, vooral wat het
marine aandeel betreft. Omdat me dat dwars bleef zitten heb ik het van me afgeschreven.”

Vergeten
Hij stuurt zijn relaas naar het blad van
de Vereniging Oud Korea Strijders,
maar dat plaatst het niet, andere
auteurs waren hem voor, tot zelfs
begin 2001. „Ik kan dan ook moeilijk
de lotgevallen van de Evertsen nu nog
een keer opnemen in ons blad”, aldus
de bladredacteur in de brief van 3 juni
2001 waarbij hij Bemelmans
inzending terugstuurt. Wel plaatst hij
de epiloog waarin Bemelmans zijn
ervaringen in de vijftig jaar na zijn
terugkeer beschrijft, met als wrange
conclusie: „…in al die jaren is de
Koninklijke Marine haar EVN 0802 en
bemanning vergeten.”
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Roemloos einde Pantserdekschip
Hr. Ms. Gelderland.
Pantserdekschip Hr.Ms. Gelderland was een schip, van de uit twee series bestaande
Hollandklasse. De Gelderland, de Noord-Brabant en de Utrecht behoorden tot de tweede
serie. De tewaterlating van de Gelderland was op dinsdag 28 september 1898. Op zondag
15 juli 1900 werd het schip onder commando van kapitein-ter-zee J.H.L.J. baron Sweets
de Landas Wyborgh in dienst gesteld van de Koninklijk Marine. Op woensdag 22 augustus
1900 vertrok de Gelderland uit de haven van Nieuwediep om haar eerste reis naar
Nederlands Oost-Indië te maken. Op maandag 17 september 1900 kreeg het schip echter
opdracht om van koers te veranderen richting Lourenço Marques, het huidige
Mozambique. Op vrijdag 12 oktober kwam Hr. Ms. Gelderland in het Afrikaanse land aan
en kreeg daar officieel opdracht van de Nederlandse regering om de president van de
Boerenrepubliek Transvaal Stephanus Johannes Paul (Paul) Kruger aan boord te nemen.
Kruger kwam op donderdag 22 november 1900 aan in Marseille, waar hij door een
enthousiaste menigte werd ontvangen. Hij arriveerde op donderdag 6 december van dat
jaar in Den Haag waar hij de gast was van Koningin Wilhelmina der Nederlanden.
Op maandag 6 juni 1904 liep
Hr.Ms. Gelderland samen
met Hr.Ms. Utrecht aan de
grond bij Aries Lampoejang
(Zuid Sumatra) doordat dit
gebied niet in kaart was
gebracht. Op zaterdag 17
juni 1905 aanvaarde de
Gelderland samen met de
Utrecht en de NoordBrabant de terugreis naar
Nederland na een tijd
gediend te hebben in
Nederlands-Indië. De schepen arriveerden op woensdag 30 augustus 1905 in Den Helder.
In de periode 1906-1907 kreeg het schip onderhoud bij de maatschappij Feijenoord te
Rotterdam. Op zaterdag 17 juni 1911 vertrok Hr. Ms. Gelderland uit Rotterdam met prins
Hendrik aan boord, de prins was aan boord om in het Verenigd Koninkrijk de inhuldiging
van King George V bij te wonen op donderdag 22 juni 1911 in de Westminster Abbey.
Explosie
Op woensdag 14 maart 1917 vond aan boord van Hr.Ms. Gelderland tijdens een patrouille
langs de Zeeuwse kust een ketelexplosie plaats. Hierbij kwam één man om het leven, er
waren negen zwaargewonden en vijf licht gewonden. Eenmaal weer terug in Den Helder
na deze ramp werd het schip op maandag 16 april 1917 uit dienst gesteld voor groot
onderhoud wat duurde tot april 1920. Tijdens dit grote onderhoud werd het schip
omgebouwd tot artillerie instructieschip. In september 1922 lag Hr. Ms Gelderland ook
voor onderhoud op de Rijkswerf. Op woensdag 13 september sprong tijdens het
schoonmaken van de stoomketels een stoomleiding in de machinekamer. Korporaal J.
Roos die daar aan het werk was kreeg hete stoom over zich heen en werd overdekt met
brandwonden naar het Marine Hospitaal aan de Buitenhaven gebracht. De brandwonden
waren zo ernstig dat hij op maandag 18 september overleed en begraven werd op de
Algemene Begraafplaats van Huisduinen. Tot augustus 1939 bleef Hr.Ms. Gelderland in
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dienst als artillerie instructieschip voor officieren en het werd ingezet als stationsschip in
Nederlands West-Indië.

Eind augustus 1939 werd het schip uit dienst gesteld, ontwapend en opgelegd op de
Rijkswerf. Na de capitulatie van Nederland op dinsdag 14 mei 1940 viel het ontwapende
pantserdekschip in handen van de Duitse bezetter. Op last van de Duitsers werd het schip
bij C. van der Giessen en zonen te Krimpen aan de IJssel verbouwd tot varende
luchtdoelbatterij en uitgerust met acht 10,5cm kanonnen, vier 40mm kanonnen en zestien
20mm mitrailleurs. Na de verbouwing werd de voormalige Gelderland opnieuw in dienst
gesteld onder de naam Niobe. In juli 1944 werd de Niobe naar de Finse Golf gezonden om
daar de havenplaats Kotka te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen.
Op zondag 16 juli 1944 werd de Niobe door Russische vliegtuigen binnen 10 minuten tot
zinken gebracht. Ruim honderd bemanningsleden verloren hun leven en zeventig raakten
zwaar gewond. In 1953 is het wrak van de Niobe gelicht door een firma uit Hamburg om te
worden verschroot. Na 53 jaar een roemloos einde voor het schip dat even wereldnieuws
was door Paul Kruger.
Cees Rondél
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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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Hr.Ms. Abcoude 1988
Hete Hetty
Tijdens een kruisreis had een der schepen een etalagepop in het gouden bal. Zij droeg de
naam Hetty. Ik heb geen idee meer welk schip het was. Wel weet ik dat er enige jalousie
was bij de anderen want iedere keer als er oplopers waren werd getracht de dame mee te
nemen.
Op een bepaald moment is dat dan ook gelukt. Ongetwijfeld is hier een gedegen plan
vooraf gemaakt want er waren zelfs momenten dat de pop verstopt werd. De dag na het
voorval kwamen er natuurlijk direct reclames van de benadeelde lieden maar dat haalde
allemaal niets uit…..
Om het enigszins leuk en vooral nuttig was werd het volgende bedacht……. Er zou een
losgeld eis gestuurd worden via een bericht. Dit bericht ging via een omweg zodat niet
achterhaald kon worden van welk schip het afkomstig was. De eis werd iets van 30 dozen
bier en de afzender was Kapitein Rob. Natuurlijk kwam er geen antwoord op het bericht en
werd nog maar eens herhaald nu met een lager eis. Weer geen antwoord…… Het werd
ons duidelijk dat er wat kracht bij de eis toegepast moest gaan worden dus het plan werd
als volgt: “We maakten een cassettebandje , ( kent u die nog ? ) met het scenario dat er
een hand afgehakt werd van Hetty. Dit ging natuurlijk gepaard met een tekst zoals :
Kapitein: “Zo jongedame, ze willen dus niet betalen”. Hetty: “Laat me gaan zeeschuimer”.
Kapitein: “Bootsman, pak de bijl en hak d’r hand af”. Bootsman: “Jawel Kapitein, welke “?
Kapitein: “Wat maakt het uit. Eraf dat ding”. Ondertussen op de achtergrond een hoop
gekerm en gekrijs van Hete Hetty. En op het moment van hakken een vreselijk
geschreeuw.
De hand ging in een doosje met opnieuw een dreigbrief. Het cassettebandje werd er
natuurlijk bijgevoegd. Beetje ketchup erbij en klaar. De truc werd toen om het doosje met
inhoud, ongezien en droog, aan dek te krijgen. Besloten werd dit te doen tijdens een
boottransfer na de commandantenvergadering. Zo geschiedde.
Het was een hele toestand waar wijzelf erg druk mee waren. We keken iedere dag
rijkhalsent uit naar het nieuws. Dit moest natuurlijk een staartje krijgen met een positieve
draai….
Het liep allemaal echter af met een vreselijke sisser. Er werd slechts 1 doos bier
afgeleverd en ook nog voor een beperkt gezelschap…… Notabene, zij die er niets mee
van doen hadden. Jammer dat het zo ging want we hadden er wel 5 weken lol van gehad.
Maar goed, Hetty was thuis en daar ging het per slot van rekening om……
Frits Leenes
******************************************************************************************************
“Oud collega’s Marine”,
Is een facebookpagina voor jong en oud.
Collega’s werkzaam bij de Koninklijke Marine en oudgedienden.
Het doel van deze pagina is om met elkaar in contact te komen,
Om foto’s, video’s of herinneringen te delen. Bent u opzoek naar een oud-collega, welke
met u gevaren heeft? Dan is deze pagina voor u bestemd.
De pagina werd in 2011 door mij opgericht.
Wie ben ik, mijn naam is Sonja van der Linden, 43 jaar, moeder van 3 dochters en
woon in Helmond, in het mooie Brabant.
Zelf ben ik een oudgediende, matroos 1e klas ODOPS. De EMMV starte op 01 oktober
1992, Bak 226. Ik verliet de Marine op 01 oktober 1995.
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In mijn diensttijd voer ik met Hr.Ms. van Kinsbergen en Hr.Ms. Tromp.
Met de Kinsbergen ben ik naar Yoego geweest, dit was in 1993. Een mooi, maar
indrukwekkende
Reis. Velen zullen wel van het “Ludo 2” incident gehoord hebben. Dat was wel een
spannend moment. Het incident haalde zelfs de krant.
Een mooie afsluiting voor mij was de reis naar st. Petersburg met de Tromp 4 en 5 mei
1995.
Herdenking van 50 jaar bevrijding. Je mocht alleen in uniform de wal op.
Al met al een fijne, interessante en leuke tijd.
Sonja van der Linden
7477031750
***************************************************************************************************
01-06-2018

Arie ik heb ten Anker weer met plezier gelezen dus weer hartelijk bedankt voor de moeite
die je doet. De marine is voor mij een periode van lang geleden maar ik lees en kijk nog
steeds met belangstelling. De vervelende dingen uit mijn tijd die probeer ik altijd maar te
vergeten. Toen was de tijd anders.
prettig weekend, groetjes Ben van Raavens, oud stoker/mach
****************************************************************************************************

Beste lezers,
Stichting NU of NOOIT houdt op zondag 2 september een riviercruise. Die is speciaal voor
jongeren en ouderen afkomstig uit geüniformeerde kringen met een mentale en/of
lichamelijke handicap. Meer informatie kunt u vinden op de website van de stichting:
www.nu-of-nooit.com. Daar kunt u zich ook inschrijven en betalen (direct bij inschrijving).
De tocht wordt gemaakt met de River Dream (rolstoeltoegankelijk). Maximaal kunnen 350
personen deelnemen. Er is plaats voor u en/of uw partner/begeleider, maar vol is vol. In
dat geval verschijnt daarover een mededeling op de website van Stichting NU of NOOT.
De kosten voor deelname zijn € 20,00 per persoon, inclusief catering.
Het inschepen kan vanaf 09.00 uur en het vertrek is stipt om 10.30 uur. De terugkomst zal
om circa. 17.00 uur zijn.
*****************************************************************************************************
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d.d. 26 mei 2018
Geachte redactie….
Ik las op FB de link van uw krantje ten Anker en na het te hebben bekeken was ik verast.
Veel herinneringen kwamen mij te boven. Is er een mogelijkheid deze link na verzenden
vanuit de redactie op mijn mail te ontvangen?
Met Marine groet,
J. van Hermus
Red; Janus, kijk even op www.debakstafel.nl bij Ten Anker!

29-06-2018

Mijn leven.
Als jongste zoon ben ik in 1930 geboren, de oorlog in diverse delen meegemaakt, maar ik
ben er altijd goed uit gekomen. In 1945 werd ik van school gehaald met een goede reden.
Ik moest de handel in als groenteboer/knecht, en ging al snel naar de delicatessenhandel
als loopjongen. Hier heb ik veel kennis opgedaan op het vakgebied en vooral op het
sociale gebied, hier kwam ik in contact met de rijkere lagen van de maatschappij en het
doen en laten daarvan.Toen naar de Gruyter tot 1950 totdat de plicht riep, dus op naar
Voorschoten, het verdere verloop hoef ik hier niet te vermelden, eerst de emv en daarna
de vakopleiding bottelier in het allom bekende MOKH.
Na 21 mnd (dienstplicht) terug bij P. de Gruyter tot 1952. Toen kwam de
verbruikscooperatie,door burgers opgezette levensmiddelen zaken in de ruimste zin en
ook productie bedrijven, de cooperatieve gedachten komen van oorsprong uit Engeland.
Bij deze coop heb ik al mijn vakdiploma’s gehaald, ik ben zelfs nog omgeschoold naar
verwarmings-kook apparaten. In 1969 ben ik overgestapt naar een speciaalzaak hier in.
Deze sloot echter in 1974. Ik ben daarna gaan werken bij een grote suppermarktketen
waar men met titels gooiden,zoals levensmiddel-nonfood-groente-vleeswaren en kaas en
nog enkelen, daar heb ik mijn tijd volbracht als ass.bedrijfsleider. In 1989 werd mij de kans
aangeboden om vervroegd te stoppen met werken die ik direct hebt aangegrepen, en met
veel plezier. Het werkzame leven is voor mij niet altijd van een lijen dakje gegaan, maar
altijd was mijn gedachte; ”morgen gaat de zon weer voor niets op”.
Dit is een bekropt overzicht van mijn leven,wel met het geluk dat ik altijd gezond ben
gebleven, en met veel genoegen nu deelgenoot kan zijn van alle mooie verhalen die
paseren op FaceBook in de groep “de Bakstafel” en dit mooie blad !
(het bottelier zijn zat er in, en bleef er in)
Herman Radstake
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Hoe bestaat het!
Tijdens de Nationale Vlootdagen in Den Helder komen twee vrienden elkaar na een tijdje
weer tegen.
De één gekleed in burger en de ander in marine-uniform. Zegt de burger tegen zijn vriend:
"-Wat doe jij nou bij de marine? Ik dacht dat jij zo goed kon leren?"
"Dat is nou juist de reden dat ze jou hier niet kunnen gebruiken", repliceerde zijn vriend.

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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Den Helder Q Marijke Feenstra
koestert de 28 foto’s die van haar
gemaakt werden als peuter 65 jaar
geleden. Ze werden naar de Oost
gezonden waar haar vader drie jaar
als marineman geplaatst was. ,,Er
zijn veel meer foto’s per post
opgestuurd”, zegt Feenstra. ,,Maar
de postzakken voor een marineschip
belandden begin jaren vijftig nogal
eens in het water. De post ging dan
verloren of was onleesbaar
geworden. De foto’s plakten aan het
briefpapier vast. Maar ach, wie heeft
er 28 peuterfoto's van zichzelf uit die
tijd? Dat is dan weer bijzonder.”
Haar vader Jan Feenstra ging eind
jaren veertig naar Nederlands- Indië
en bleef daar drie jaar. Hij was
kwartiermeester met de brevetten
duiker en seiner. Op 17 december
1952 keerde hij terug in Nederland.

Luchtpostpapier ,,Toen ik een baby van slechts enkele weken was, ging mijn vader naar
de Oost en hij kwam kort na mijn derde verjaardag weer thuis. Mijn moeder schreef
wekelijks een brief op dat dunne blauwe luchtpostpapier aan mijn vader. Elke week een
fotootje erbij van mij.” Post versturen was in die tijd de enige mogelijkheid van
communicatie. Alle post voor een varend schip ging, na gesorteerd te zijn in Soerabaja, in
een grote stevige zak. De post deed er de ene keer veel langer over dan een andere keer.
,,Mijn ouders nummerden alle brieven altijd. Zo kon de ontvanger zien of er brieven
misten. Wanneer er een flinke hoeveelheid post was verzameld en er een
patrouillevliegtuig de kant op ging van het varende schip, werden de zakken meegegeven.
Tja en dan ging het beginnen. Alle hens aan dek en hopen dat er veel post voor je zou
zijn. Het vliegtuigpersoneel moest mikken op het achterdek, maar bij zijwind ging dat nogal
eens mis.” De post viel dan letterlijk in het water. Marijke Feenstra: ,,Met een klein bootje
ging men erop af. Als het te lang duurde was alles gezonken: pech dus. Die zakken waren
niet waterdicht. De post was soms zo doorweekt dat de brieven van de halve bemanning
aan elkaar kleefden. Daar ging dan het contact van drie of vier weken!”

41

Onleesbaar Als de post wél gered
was, kon de vulpeninkt doorgelopen
zijn waardoor de tekst onleesbaar
was geworden op het superdunne
papier. Of het ene fotootje kon met
de afbeelding vastgeplakt zijn
waardoor tekst en afbeelding niet
meer herkenbaar waren. ,,Er moeten
ongeveer 130 foto's van mij in die
drie jaar verzonden zijn. Mijn vader
heeft alle ontvangen fotootjes
bewaard en mee teruggenomen eind
1952. Het zijn 28 foto’s waar ik nog
steeds blij mee ben, want begin
jaren vijftig werd alleen een foto van
je gemaakt bij bijzondere
gelegenheden.” Marijke Feenstra
ziet dat haar kleinkinderen het heel
normaal vinden om van letterlijk
alles een foto te nemen en deze
direct de halve wereld over te
sturen. ,,Wat een verschil met
vroeger. Toen was het absoluut niet
beter dan nu.”

Prins Hendrik op bezoek …1929
Reis door Nieuw Guinea deel 2 / Koppensnellers en Kannibalen
In het Land van Marianne deel 3 / einde
Matchmaker2 Hr.Ms. Drenthe deel 1
Van modelbouwer tot maritiem schilder, Joop Henneveld
Slot :
Heeft u ook een mooi verhaal of wilt u foto's met uw sobats** delen, laat het mij dan even
weten..... stuur uw mail naar tenanker@kpnmail.nl
Gratis digitaal abonnement ?....:
kijk even op http://www.debakstafel.nl bij " voor anker "
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