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Jan Harkema, vliegbootcommandant
Reis door Nieuw Guinea, op weg naar de koppensnellers en kanibalen
Land van Marianne deel 3
Column van Fré Thissen
Van Modelbouwer tot maritiem schilder
2e deel Machmaker2 Hr.Ms. Drenthe
Hr.Ms. Bruinissen en Brouwershaven
De wereldreis van Hr. Ms. KXVIII

Jan Harkema,
vliegbootcommandant van
de MLD in NederlandsIndië in 1942
Door Erik Naberhuis
De vondst van een ingelijste
‘oorkonde’ was de basis voor een
zoektocht naar meer informatie
over Jan Harkema, geboren in
Velp op 5 juni 1916. Hij was in
1942 luitenant ter zee der 3e
klasse Koninklijke Marine Reserve
(KMR) en actief in de functie van
waarnemer en
vliegbootcommandant van de
Marine Luchtvaartdienst (MLD) in
Nederlands-Indië. Vermoedelijk
was hij eerder stuurman bij de
Koninklijke Paketvaart
Maatschappij (KPM) - deze
werden in Nederlands-Indië vaak
gedurende hun dienstplicht tot
waarnemer opgeleid.

De oorkonde is een uittreksel van het Koninklijk Besluit m.b.t. de toekenning van het
Vliegerkruis aan Harkema in 1944. Helaas is over de man aan wie het Vliegerkruis is
verleend weinig terug te vinden, maar de tekst van het KB geeft wel een beeld van de
activiteiten in de laatste weken uit het leven van deze vliegbootcommandant. In dit artikel
worden die laatste weken gereconstrueerd.
Marine Luchtvaardienst in Nederlands-Indië
De Marine Luchtvaartdienst was in 1942 in het toenmalig Nederlands-Indië actief met bijna
60 vliegboten van de types Dornier Do 24K en Consolidated PBY Catalina. Iedere
vliegboot had een bemanning van meestal zes personen waarvan er een de rol van
commandant had. Meestal was dat een officier-vlieger maar soms, zoals ook in dit geval,
een officier-waarnemer. De vliegers waren dan doorgaans onderofficieren.
De vliegboten werden onderverdeeld in groepen van meestal drie stuks van hetzelfde
type. Deze groepen werden aangeduid met GVT (Groep VliegTuigen) gevolgd door een
nummer. Ook de vliegboten zelf hadden een kenteken. Voor de Dorniers begon dat met
een X gevolgd door een serienummer en voor de Catalina’s begon het kenteken met een
Y. Jan Harkema vloog op de Dornier bij GVT 8.
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Het Vliegerkruis
Het Vliegerkruis is ingesteld als
beloning voor daden van
initiatief, moed en volharding
tegenover de vijand, dan wel in
verband met vijandelijke actie,
bedreven gedurende een of
meer vluchten in een
luchtvaartuig. Het boek van
Meijer en Vis geeft een goed
overzicht van de geschiedenis
van deze dapperheidsonderscheiding. Sinds het
ontstaan van het kruis in 1941 is
het 767 maal verleend. Als dit
getal wordt gecorrigeerd voor
herzieningen, vervangingen, etc., komt het aantal uit op 735 (inclusief de twee uit 2002
toen het Vliegerkruis voor het eerst na 48 jaar weer werd uitgereikt). Eén persoon kreeg
het kruis driemaal, 31 militairen kregen het Vliegerkruis tweemaal verleend. Dat is te zien
aan het cijfer 3, respectievelijk 2 op het lint. Het totaal aantal gedecoreerde personen
bedraagt dus 702, waaronder een vrouw. Postume toekenning bestond niet in het
instellingsbesluit. Dat werd in 1946 aangepast, waarna nog een flink aantal toekenningen
volgde. Het totale aantal postume verleningen bedraagt 68. Personeel van de Marine
Luchtvaartdienst ontving 335 Vliegerkruizen waarvan het leeuwendeel, 170 stuks, in 1944
is toegekend.
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Het Koninklijk Besluit
Aan Jan Harkema is het Vliegerkruis toegekend bij Koninklijk Besluit
van 21 maart 1944 nr. 2.
De citatie luidt: “Als zeer jong waarnemer-vliegbootcommandant van Onzen Marine
Luchtvaartdienst in Nederlandsch-Indië blijk gegeven van moed en volharding bij het
uitvoeren van vele verkenningen en convooivluchten gedurende den geheelen duur van
den oorlog in en om Nederlandsch-Indië en meer in het bijzonder bij het redden van
drenkelingen van het tot zinken gebrachte s.s. ‘Sloet van de Beele’ en van Onzen
torpedobootjager ‘Van Nes’, voorts door deel te nemen aan de vermoedelijke vernietiging
van een vijandelijk transportschip nabij Muntok op 24 Februari 1942, bij welke vlucht het
vliegtuig door jachtvliegtuigen brandend werd neergeschoten, doch hij zich met de
bemanning op de Noordwachter in veiligheid wist te stellen.”
De citatie zoals die op het ingelijste uittreksel van het KB staat, is hieronder vergroot
afgebeeld. Merk op dat de woorden “en om” ontbreken.

Oorlog met Japan
De acties waarvoor Harkema is onderscheiden, speelden zich af aan het begin van de
aanval van de Japanners op Nederlands-Indië. Harkema was van meet af aan betrokken
bij verkennings- en konvooivluchten, zoals in het KB vermeld, maar ook bij
bevoorradingsvluchten en evacuatie van vrouwen en kinderen vanuit Borneo naar de
relatieve veiligheid van Java. Deze informatie, en nog meer in de rest van het artikel, is
onder andere afkomstig van een verslag van de commandant van GVT 8, officier-vlieger
2e klasse W.O.P.R. Aernout, dat door het NIMH aan mij beschikbaar is gesteld.
Reddingsactie
Harkema was, zoals te lezen is in het KB, betrokken bij de redding van drenkelingen. Op
internet vond ik over de twee genoemde schepen nadere informatie die ik hieronder
samenvat.
Op 16 februari 1942 werd Hr.Ms. Van Nes naar Billiton gestuurd om rendez-vous te
maken met het lijnschip van de KPM s.s. Sloet van de Beele. Dit schip was onderweg naar
Tandjong Pandan, de hoofdstad van Billiton, om de daar aanwezige Nederlanders te
evacueren naar Java. Rond acht uur ‘s morgens op 17 februari kwamen beide schepen
aan in de haven van Tandjong Pandan waar de Sloet van de Beele in twee uur tijd 400
militairen en burgers aan boord nam. Nog geen half uur na vertrek richting Java werd door
de Hr.Ms. Van Nes een Japans verkenningsvliegtuig waargenomen dat onmiddellijk onder
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vuur werd genomen met de 40mm mitrailleurs en het 7,5cm kanon. Nauwelijks was dit
vliegtuig verdwenen of er werd op grote afstand een jager of kruiser verkend. Het doel
bleek geen vijand te zijn maar het wrak van de Hr.Ms. Van Ghent die de dag daarvoor op
het rif was vastgelopen.
Om één uur die middag werd er wederom luchtalarm gegeven omdat twee groepen
Japanse bommenwerpers van elk tien toestellen werden waargenomen. De vijandige
vliegtuigen vielen eerst de traag manoeuvrerende Sloet van de Beele aan en er werden
vijf bommen boven het schip afgeworpen. Door hard stuurboord aan boord te geven,
konden vier van de bommen ontweken worden maar de vijfde was een voltreffer. De bom
kwam ongelukkig terecht in de machinekamerschacht en kwam diep in het schip tot
ontploffing. Binnen vijf minuten zonk het schip van de KPM rechtstandig naar de bodem
van de Javazee, vijf reddingsboten met 203 overlevenden achterlatend. Tijdens deze
aanval vonden 249 personen de dood.
Nu concentreerden de
Japanse
bommenwerpers zich
op de Hr.Ms. Van
Nes. Twee uur lang
werd de
torpedobootjager met
bommen bestookt
maar steeds kon de
snel manoeuvrerende
en van koers
wisselende jager aan
een treffer ontkomen.
Groot was de
opluchting aan boord
toen de vijandelijke
toestellen verdwenen,
maar dit was van
korte duur.

Aan de horizon verschenen andere Japanse bommenwerpers en deze begonnen op hun
beurt het Nederlandse schip te bombarderen. Om 15:20 uur liet de commandant het
volgende bericht uitgaan: “aanval duurt voort, zijn licht beschadigd”. Dit was het laatste
bericht van de Van Nes, want tien minuten later werd zij getroffen door een bom op het
achterschip en meteen daarna volgde een tweede treffer in de midscheeps. Er volgde een
enorme explosie waarop het schip in tweeën brak en zonk. Van de 143 opvarenden
verloren er 68 het leven.
De drenkelingen van deze twee schepen werden door vliegboot X-28 gesignaleerd.
Vliegboot Y-62 kwam daarop als eerste in actie en redde 87 drenkelingen: een record!
Een dag later kwam de X-18 in actie en redde in totaliteit nog eens 55 drenkelingen.
Aernout vermeldde in zijn verslag dat de reddingsacties t/m 21 februari duurden en dat
door vliegboten, o.a. van GVT 8, en schepen 358 opvarenden werden gered.

6

Bomaanval
Enkele dagen later, in de nacht van 24 op 25 februari 1942, werd door de twee
vliegwaardige vliegboten van GVT 8, de X-17 en X-18, een bomaanval uitgevoerd op
Japanse schepen bij Muntok op het eiland Banka. Uit een gesprek met Nico Geldhof,
auteur van diverse boeken over de Nederlandse militaire luchtvaart, komt naar voren dat
de X-16, waarvan Harkema de commandant was, toen in onderhoud was. Hij vloog
daarom als waarnemer mee op de X-18, waarmee veel oorlogsvluchten werden
uitgevoerd. Al het gekwalificeerde personeel was hard nodig, zodat in wisselende
samenstelling gevlogen werd. Aernout, die zich evenals Harkema aan boord van de X-18
bevond, schreef in zijn verslag dat Harkema de door de X-17 afgeworpen bommen vlak
naast een van die schepen had zien vallen. Daar ontstond ook een steeds dikker
wordende rookpluim. Na het lossen van de bommen werd de terugweg ingezet. Ter
hoogte van het eiland Noordwachter werden beide Dorniers door drie Japanse Navy O
jagers opgemerkt en direct onder vuur genomen. De elektrische bedrading raakte defect
waardoor zowel radio als ook het 2cm kanon uitvielen. Sergeant-vlieger W.A.C.T. van
Herwaarden kreeg van Aernout de opdracht om laag over het water te vliegen. Aernout
bediende zelf het kanon om handmatig alsnog de Japanse jagers onder vuur te nemen.
Door talrijke treffers ontstond brand in de X-18, waardoor de vliegboot hoogte verloor en
tenslotte te water raakte.

De commandant riep de
bemanning toe uit de vliegboot
te springen. De Japanners
vuurden nog steeds en de X-18
brandde als een fakkel. De
zeven bemanningsleden met
reddingsvesten en een
ingepakte rubberboot
probeerden op afstand te
komen. De rubberboot bleek
echter met wel 20 kogelgaten
lek. Aernout en Harkema wilden
daarop nog naar de X-18 terug
zwemmen. Twee Japanse jagers
vlogen laag over. De
onfortuinlijke drenkelingen
dachten gemitrailleerd te worden
maar de Japanse vliegers
trokken op het laatste moment op
en staken bij wijze van groet hun
hand op! De vliegboot dreef te hard af en bleef buiten bereik. Even later sprong de vleugel
van de X-18 in de lucht en verdween de boot in het water.
Voor de bemanning zat er niets anders op dan met de beschikbare reddingsvesten naar
het eiland Noordwachter te zwemmen waar ze de volgende dag werden opgepikt door de
mijnenveger Hr.Ms. Djombang. Van de zes inzittenden van de X-17 werd niets meer
vernomen. Wel maakte een passerende Catalina nog een foto van het wrak van de X-17.
Van de X-18 werden zowel de commandant Harkema als de eerste vlieger Van
Herwaarden onderscheiden met het Vliegerkruis.
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Ook de commandant van een andere vliegboot, officier vlieger 2e klasse R.L. van Es,
werd voor het redden van drenkelingen onderscheiden met dat kruis. Omdat hij zowel
commandant als vlieger van de vliegboot was, is hij waarschijnlijk als enige van die
bemanning onderscheiden voor deze actie.
W.O.P.R. Aernout is als coördinator van de reddingsactie onderscheiden met het
Vliegerkruis met Eervolle Vermelding. In 1944 werd deze benoeming omgezet in een
Bronzen Leeuw. In hetzelfde jaar kreeg hij nogmaals een Vliegerkruis voor zijn acties na
1942 in Europa.

Evacuatie uit Nederlands-Indië
Hiermee is het verhaal nog niet afgelopen.
Op 2 maart werden alle vliegboten met
hun bemanningen geëvacueerd naar
Broome in Australië. Harkema is daar
echter niet bij omdat de X-18 verloren is
gegaan. Hij, en waarschijnlijk de rest van
de bemanning van de X-18, werden
enkele dagen later op het m.s. Poelau
Bras geëvacueerd. Aernout ging niet mee
aan boord maar evacueerde met de
vliegboot Y-45.1
1 Met de vliegboten die geëvacueerd werden, liep het
ook slecht af. Broome werd op 3 maart gebruikt als
tussenstop naar Australië. De Japanners hadden dit
door en vielen al diezelfde dag Broome aan met
vliegtuigen waarbij veel slachtoffers vielen en ook een
groot aantal Nederlandse vliegboten vernietigd werden.

Hij had het geluk om aan de ramp te ontkomen die Harkema en de overige opvarenden
van de Poelau Bras overkwam. Op internet vond ik informatie over de tocht van de Poelau
Bras waarvan ik hieronder een samenvatting geef.
De Poelau Bras bevond zich op 6 maart 1942 in de Wijnkoopsbaai op Java om 100 man
van de Koninklijke Marine, waaronder de marinetop, aan boord te nemen om te
evacueren. Daarnaast kwam nog een grote groep personen aan boord waaronder 28
topfunctionarissen van de B.P.M. en bemanningsleden van enkele schepen van Shell en
de S.M.N. De Poelau Bras had slechts accommodatie voor 56 passagiers en de chaos
aan boord was dan ook groot. Het schip was bewapend met twee Bofors-machinegeweren
en een 10,2cm kanon. Op 6 maart 1942 om 20.00 uur verliet ze de Wijnkoopsbaai met als
bestemming Colombo. De marinemensen hadden op diverse plaatsen op het schip nog
eens 16 mitrailleurs geplaatst, ter bescherming bij een eventuele luchtaanval. Men
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veronderstelde dat de Poelau Bras rond het middaguur uit het actieradiusgebied zou zijn
van de Japanse vliegtuigen. Alle bewapende posten waren bezet.

Op 7 maart omstreeks 10.30 uur verscheen een Japans verkenningsvliegtuig, om 11.40
uur gevolgd door duikbommenwerpers die de aanval inzetten. In totaal voerden 12
vliegtuigen verdeeld in drie formaties de aanval uit. Een bom raakte een reddingssloep
aan stuurboord en ontplofte op de waterlijn ter hoogte van de machinekamer. Er ontstond
een gat en water stroomde de machinekamer in waardoor de motor afsloeg. Als een
weerloos slachtoffer dreef ze rond, zwaar bestookt door de duikbommenwerpers. Een
voltreffer sloeg recht in de schoorsteen en er brak brand uit. Het tegenvuur had weinig
effect op de aanvallende vliegtuigen.
De kapitein gaf orders het schip te verlaten, waarna hij alleen achter bleef op de brug.
Door het aanhoudende mitrailleurvuur van de bommenwerpers durfden velen niet via de
sloepen van boord te gaan, maar sprongen in paniek overboord. Toen de vliegers van de
Japanse bommenwerpers merkten dat het schip ten onder zou gaan, begonnen ze de
reddingssloepen te beschieten die gestreken waren. Vier van de zeven sloepen werden
vernietigd, er konden er slechts drie gestreken worden, evenals twee vlotten. Toen de
sloepen nog maar enkele honderden meters van de Poelau Bras verwijderd waren, verhief
de boeg zich rechtstandig omhoog en zonk het schip snel over de achtersteven weg, naar
de diepte van de zee. Nadat de Japanners zagen dat het schip gezonken was, liet men de
schipbreukelingen en drenkelingen in zee achter.
Het aantal slachtoffers was slechts bij benadering aan te geven en werd geschat op 240
tot 300 opvarenden. In de drie reddingssloepen bevonden zich 116 overlevenden.
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Na acht dagen van ontbering, licht gekleed in de brandende zon, karige waterrantsoenen
en ontstekingen door overkomend zeewater, bereikten ze een klein eiland, waar voor de
branding voor anker werd gegaan. Op het eiland werden vooral kokosnoten meegenomen.
Daar blijven had weinig zin en bij de volgende landing, bij Semangkabaal op Sumatra,
werden ze gevangengenomen door de Japanners. Van daar werden ze per trein
overgebracht naar Palembang waar ze een jaar verbleven. Veel van de opvarenden zijn
gedurende de oorlogsjaren in Jappenkampen om het leven gekomen.
Achteraf blijkt Harkema een van de slachtoffers van deze ramp te zijn. Zijn laatste weken
waren zeer bewogen: oorlogsvluchten onderbroken door het redden van een groot aantal
drenkelingen, een aanval op een Japans transportschip waarop de vliegboot door Japanse
Zero’s neergehaald werd, een gelukkige redding door naar het eiland Noordwachter te
zwemmen waarop nog een noodevacuatie uit Indië volgde op een schip dat vervolgens
aangevallen werd en verging. En hier sloeg het noodlot definitief toe: bij deze ramp liet hij
zelf het leven.
Eerbetoon
In 1944 in Londen blijkt het feit dat hij bij deze ramp is omgekomen nog niet bekend
geweest te zijn want het KB is niet opgesteld zoals bij een postume benoeming
gebruikelijk was. Er zal in die tijd nog veel onduidelijk zijn geweest over wat er in de laatste
weken van de strijd tegen Japan was gebeurd, wie waren omgekomen en wie in
krijgsgevangenschap terecht waren gekomen. Het KB bleef liggen tot na de oorlog waarna
het in 1946 aan de ouders van Jan Harkema werd uitgereikt.
De naam van Harkema staat op de MLD-gedenkplaat op het Nederlands ereveld
Kembang Kuning te Surabaya. Een grafsteen is er niet: hij heeft een ‘zeemansgraf’
gekregen. Opvraag van de dienststaat van Harkema bij Defensie en het raadplegen van
andere formele bronnen leverde geen nadere informatie over Harkema op. Ook zijn er
geen levende nabestaanden te traceren. Een foto van Jan Harkema is daarom helaas niet
beschikbaar. Het KB lijkt naast de gedenkplaat de enige tastbare herinnering te zijn aan
deze jonge militair. Met dit artikel hoop ik hem weer een moment uit de vergetelheid te
halen.
Ik eindig graag met de passage waarmee Aernout zijn eerder genoemde rapport afsluit:
“Als opmerkelijke prestatie van vliegpersoneel wens ik op hele personeel van GVT 8 te
wijzen. In het oorlogsmemorandum wordt verkondigd dat een vliegtuig in oorlogstijd niet
meer dan 4u per dag kan worden gebruikt. Het personeel van GVT8 heeft van 8 december
1941 tot 24 februari 1942 gemiddeld 290 a 300 uur per man gevlogen, hierbij niet
gerekend de periode dat GVT9 in onderhoud was op het MVKM (12 t/m 23 december
1941).
De opdrachten waren van zodanige aard, dat iedere dag sprake kon zijn van niet
terugkeren hetgeen van start tot landing een zenuwslopende spanning teweeg bracht. De
X-vliegtuigen toch waren niet ten volle berekend voor de hen in oorlogstijd opgedragen
taak. Verlof kon niet worden verleend; hiervoor was geen reservepersoneel beschikbaar.
Verder was GVT 8 van 2 t/m 26 november 1941 ingezet voor het opvangen van Vichy
schepen, die uit Saigon kwamen; hierbij werd een record aantal uren gemaakt - 1
december werd te Sedanau afgelost.
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Het doorzetten van verkenningsvluchten
bij heldere lucht tot voorbij Muntok terwijl
Palembang reeds door de Jappen was
bezet en zij hun jachtvliegtuigen vanaf
daaruit konden laten opereren, getuigt van
meer dan gewoon plichtsbesef
Het terugkeren bij heldere lucht is n.l. in
Engeland toegestaan. Het oppikken van
drenkelingen uit de Java zee terwijl ieder
moment Japansche jagers of
bommenwerpers waren te verwachten
getuigt van hoog moreel.”
Met deze woorden van waardering door
de commandant van GVT 8 is een
passend einde gekomen aan de
speurtocht naar informatie over Jan
Harkema die tot dit artikel leidde! Een
eerbetoon aan de mannen van GVT 8 en
aan de nagedachtenis van hen die vielen.
Met dank aan Harry Huisman, Henny
Meijer, Rob Vis, Nico Geldhof en het
NIMH voor hun bijdrage aan dit artikel.
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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.

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

Rectificatie !
In ten Anker van juli’18 is een schildje getoond over Hr.Ms. De Zeven Provinciën waar
onderstaande tekst was vermeld. Een van onze lezers attendeerde mij er op dat dit niet juist kan
zijn en bij nadere info lijkt dat correct, immers de Almirante Grau ( ex de Ruyter) heeft nog langer
dienst gedaan dan de Almirante Aquire. In de uitgaven van april en mei’18 kunt u meer terug
vinden over de ex.Ruyter ( zie www.debakstafel.nl )
De ex Zeven Provinciën heeft in mijn beleving dus nimmer de naam van Almirante Grau gevoerd.
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.

Extra editie uitgave van 20-07-2018 Muhu M 880
Hier is in de kop bij de te naam stelling een grote fout gemaakt door de redactie,
MUHU moet uiteraard zijn de MAHU

Met ingang van 1 april 1966 mochten beroepskorporaals, die zes jaren werkelijke dienst bij de
zeemacht hadden volbracht, de uniform dragen die is voorgeschreven voor korporaals met meer
dan zes jaren dienst in die rang.
Met ingang van 1 april 1966 werd bepaald dat de vakopleiding tot beroepsschrijver uit twee
gedeelten zal bestaan, namelijk een eerste gedeelte van tien weken bij het marine-opleidingskamp te
Hilversum, gevolgd door een tweede gedeelte in leerlingenstelsel aan boord van een schip of
inrichting.
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Saamhorigheidsdag Koninklijke Marine
Donderdag 12 juli 2018
Mooi weer, goede muziek en de traditionele blauwe hap. Ingrediënten voor een
geslaagde Saamhorigheidsdag. Wij hebben ervan genoten en hopelijk jij ook!
Bedankt voor je aanwezigheid.
Wil je op de hoogte blijven van marinenieuws en evenementen? Volg ons dan op
Facebook, Twitter of Instagram. Je kunt ook gratis de MarineApp downloaden. In deze
handige App vind je onder andere het E-zine Alle Hens.
Foto’s als aandenken
Vlak bij het grote podium stond een fotograaf waar je een foto kon laten maken als
aandenken aan de Saamhorigheidsdag. Deze foto’s staan nu online op
www.saamhorigheidsdagkm.nl. Om ervoor te zorgen dat niet zomaar iedereen de foto’s
kan zien, is er een wachtwoord op de website geplaatst. Heb je een foto laten maken en
wil je deze bekijken? Surf dan naar de site en log in met het wachtwoord:
KMherinnering2018.
De website www.saamhorigheidsdagkm.nl gaat 12 augustus 2018 offline. Daarna worden jouw gegevens die
nodig waren voor de registratie ook direct verwijderd. Let op: ook alle foto’s worden 12 augustus 2018
gewist.

Registreren als oud-collega
Defensie erkent, respecteert en waardeert de inzet van oud-collega’s. We willen je
graag ook in de toekomst van eventuele relevante informatie voorzien. Daarvoor is
het nodig dat je je officieel laat registreren. Bij de registratie kun je dan aangeven
wat voor soort informatie je wilt ontvangen.
Registreren en/of vragen: mail naar APZ.VPAPZ@mindef.nl.
Postactievenpas
Voor postactieven is ook een speciale pas ontwikkeld. Met deze Postactievenpas en een
geldig legitimatiebewijs kun je een bezoekerskaart krijgen voor Defensieterrein. Met de
bezoekerskaart krijg je toegang tot algemene ruimtes zoals de bedrijfsrestaurants
en sportaccommodaties.
Heb jij zes jaar of langer in werkelijke dienst gezeten? Of had je als burger een vast
contract en wil je ook zo’n pas? Meld je dan aan bij het Bureau Veteranen, Postactieven
en Algemene Personeelszorg (VP APZ).
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Op weg naar koppensnellers en kannibalen
DE VOLGENDE OCHTEND starten we met de Catalina. Doel Agats aan de Oetoemboeweerivier, niet ver van de Flamingo-baai. In Agats zit controleur Scheele, die het hele drama min of
meer naast zijn deur heeft beleefd. In de blister van het vliegtuig bevindt zich, behalve resident
Boendermaker, die de leiding der actie heeft, ook monseigneur Tillemans. Hij wil er bij zijn en
het is zijn goed recht dat te zijn. Ik weet dan al, dat er een bijzonder goed contact bestaat
tussen bestuur en missie in Zuid-Nieuw-Guinea. Men moet er niet aan denken, als een
dergelijk contact er niet zou zijn. Monseigneur Tillemans …..een bisschop....maar men moet
dat wel weten.
Tegenover me zit, in het helle, verzengende licht van de moordende zon, een doodgewone
man, in verschoten, niet zo bijster nieuw khaki. Met op de grijze haren een evenzeer
verschoten en verflenst alpinopetje. Zo zijn dus bisschoppen in dit land....
Het wordt een vliegtocht over onbekend gebied. Onder me schuift vrijwel uitsluitend terra
incognita, onbetreden aarde, voorbij. Een reusachtig gebied, dat terecht de kwalificatie draagt
van Biesbos van Nieuw-Guinea. Wat een water! We vliegen van de ene grote rivier naar de
andere. Na Frederik Hendrikeiland gepasseerd te zijn eerst de Digoel, een der grootste van
het zuiden. Dan de Mappi-rivier. De Koningin Julianarivier. De Kampong-rivier. De Wildemanrivier. En tenslotte de Oetoemboewee-rivier.
Een land van eindeloze jungle. Wie er overheen vliegt krijgt een gevoel van hopeloosheid
waar het het onder bestuur brengen van zulke gebieden betreft. Het is te groot, te ver, te ruig.
Men zou duizend, en nóg eens duizend, mensen moeten hebben, om zon land werkelijk te
besturen.
Jungle jungle jungle....! Sagobossen, rivieren, kreken, meertjes, poelen. De zee trekt het land
binnen en verlaat het weer. Dat is de grote ademhaling van dit land. Soms gaat dit
binnendringen rustig, nauwelijks merkbaar. Soms wild, onstuimig. Hier en daar schuiven lichtgroene vlakten voorbij. Maar men vergist zich, als men denkt dat dit de grazige weiden van
Zuid- Nieuw-Guinea zijn. Men vermoedt het alleen. Maar dat vermoeden is vals.

Alleen moeras
DIT ZO LIEFLIJK schijnende, jonge groen, dat haast een sawah kon zijn, is alleen maar een
moeras. Het is geen land en het is geen water. Het is een mengeling, een combinatie van
beide. Men kan er beter niet in komen. Men kan er niet lopen en niet varen. Een hopeloos
gebied voor een mens om in te moeten wonen. Maar er wonen ook niet veel mensen in.
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Slechts hier en daar schemeren kleine kampongs door het groen. Meestal aan de oever der
rivieren. Soms ook in de kreken. Nergens ter wereld kan een volk zich zo verdekt opstellen,
om ongezien te blijven voor anderen. Heel dit land is in feite één geweldige schuilplaats, één
labirint van rivieren, riviertjes, kanaaltjes, sloten en kreken.
Casuarinenkust heeft dit gebied, en ik merk dat monseigneur Tillemans bezig is een kaart bij
te werken. Dat zal wel nodig zijn. Een kaart, gemaakt waarschijnlijk door een fournerende
missionaris. Maar vanuit de lucht is dat land anders. Duidelijker. De bisschop knabbelt op het
potlood.... ziet ernstig naar beneden.... noteert bijzonderheden.... en werkt zo aan de kaart. Ik
laat geen oog van het land af. Ik weet dat dit onbekend Nieuw-Guinea is. Hier vlieg ik dus over
een der laatste gebieden der aarde, die nog praktisch wit op de landkaart staan aangegeven.
Een enkele rivier kent men. Een andere heeft men een stuk opgevaren. Weer een andere
heeft men vanuit de lucht verkend. Maar wat daar leeft, en hoe het leeft, daarvan is nog
slechts een fractie bekend. En het doorgronden en doorvorsen van dat land zal niet een
kwestie van enkele jaren zijn. Daarvoor is het te groot, te gecompliceerd. En bovenal: te
moeilijk bereikbaar.
Ik zie prauwen. Soms twee, drie tegelijk, die haastig van de grote kali wegschieten en dan
plotseling verdwenen zijn. Waarom? Omdat men dodelijk. angst heeft voor het ding wat daar
hun rijk van land-en-water komt binnenjagen. De schrik moet onvoorstelbaar zijn. En
misschien zijn er ook nog andere redenen voor hun schrik. Waar we overheenvliegen is een
gebied van eeuwige angst, eeuwige strijd, eeuwige oorlog. Als men zegt: er hangt een geur
van bloed over Zuid-Nieuw-Guinea, dan is dat niet overdreven. Dan is dat werkelijkheid,
bittere realiteit. Dit volk beneden ons leeft voor moord. Leeft voor oorlog. Heel deze
„maatschappij" is zonder moord, zonder koppensnellen, niet denkbaar. Misschien dat men
enig besef krijgt van de problemen voor Bestuur en Missie als men dit leest. Tenslotte moet er
begonnen worden. En er is begonnen. Maar met te weinig mensen, hoewel die weinigen een
herculische taak aan het afwerken zijn.

Onbekende rivieren
WE VLIEGEN over een brede rivier en monseigneur Tillemans schreeuwt me, boven het
grommen der Catalina-motoren uit, toe dat deze kali twee weken geleden voor het eerst
waargenomen werd door mensen, die van de NNGPM (Nederl. Nieuw-Guinea Petroleum Mij)
per vliegtuig het gebied overvlogen. En weer corrigeert, hij. En wéér vult hij aan.... hier een
kleine kampong.... daar een grotere..
daar een heel grote. Voor het eerst verschijnt het vliegtuig in deze wereld. Het zou de moeite
waard zijn te weten welke reacties het in de harten der primitieve bewoners oproept. Maar dat
zullen we niet weten. Er is geen enkele kans op deze onbevaren en onbekende rivieren te
landen, hoewel ze zo veilig lijken. Veilig hoe weinig ze dat zijn, merk ik, als we op een
gegeven ogenblik laag over zon kali heen suizen. Hij ligt vol met afdrijvende stammen. En nog
juist zie ik, hoe een kleine armada van uitgeholde boomstammen ijlings wegschiet in een
kreek. Even is die vloot nog zichtbaar, dan sluit zich de jungle erover. Geen macht ter wereld
is nu meer in staat hen terug te vinden. Men kan eenvoudiger de speld uit de hooiberg halen.
We vliegen verder. Niet ver van de kust ligt een grote kampong. Resident Boendermaker roept
me toe: „Daar was kortgeleden de politie, om een eerste contact te maken. Maar ze wilden
niet. De politie werd teruggeslagen en kreeg geen kans. Aardige mensen hier....!"
En dan komt Agats aan de Oetoemboewee in zicht.
Agats is een bestuurspost, maar men moet zich zoiets vooral niet te groot en imposant
voorstellen. Wat ik zie zijn wat bruine hutten en huisjes. Meer niet. Hier wordt dus het bestuur
van het Koninkrijk der Nederlanden vertegenwoordigd. Hier bevindt zich dus datgene, wat
Nederlands gezag heet. En hier onder me ligt dus de plaats van handeling van het treurspel.
Commandant Van der Wel brengt de Catalina naar beneden. Hij zoekt de plaats op de kali om
te landen en zoekt voorzichtig. Het is niet helemaal zonder risico, vanwege de aanwezigheid
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van veel drijfhout. Een deel ervan kan men zien. Het drijft. Maar er is een ander deel dat men
niét ziet, omdat het zwééft. Dat is het gevaar.
De Catalina scheert een paar maal op nauwelijks tien meter boven de rivier. Schuin hangt het
toestel in de lucht, zodat het lijkt of de hele biesbos tegen ons zal aanslaan. Ik moet me goed
vasthouden om niet van het primitieve zitplaatsje afgeslingerd te worden. Tegelijk wil ik dat me
niets ontgaat van de landing.
De rivier schiet omhoog. In het licht van de zon wordt het water bloedrood. Een gemeen,
onheilspellend rood. Dan suist het geluid der motoren weg en even later raakt het toestel het
water.
Altijd weer hetzelfde geluid, dat van scheurend papier. Het is een goede landing en de botsing
met een zwevende of drijvende stam blijft uit, hoewel je daar naar zit te luisteren

Ons transport was smal,…. Maar er was niets anders.

De levende Asmat
HET TOESTEL komt tot stilstand en de blister wordt geopend. De hitte slaat naar binnen,
maar niemand die er op let. We letten ergens anders op: op hen, die zich aan de wal
bevinden. Een paar prauwen schieten aan en dan zie ik voor het eerst de levende Asmat. In
uitgeholde boomstammen, die prachtig versierd zijn. Het moge dan een primitieve kunst zijn, maar deze wilden van Zuid-Nieuw-Guinea weten hoe ze een prauw moeten
opsieren. Zowel op de zijkanten als voor- en achteraan bevinden zich uitgesneden
ornamenten. De mannen zijn naakt. Spiernaakt. Nog niet de geringste schaambedekking is
hier in de mode. Men moet er even aan wennen, hoewel dat een snel proces is in dit land.
Ze staan in hun prauwen te roeien met lange peddels en ik ben stomverbaasd niet alleen over
de snelheid waarmee geroeid wordt, maar ook over de behendigheid waarmee dat gebeurt.
Het is een wonder. Of is het eigenlijk wel een wonder? Deze mensen, deze Asmatters, zijn
min of meer geboren in hun prauwen. Ze leven in hun prauwen en sterven er in. Het zijn
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grootmeesters in het roeien en in de komende dagen zal ik daarvan nog wonderlijke staaltjes
meemaken.
Het zijn grote, forse, over het algemeen prima geproportioneerde figuren. Opvallend is de
ontwikkeling van het bovenlichaam. De zon schijnt over enorme gespierde armen, over brede
borstkassen en eveneens gespierde ruggen. Het onderlichaam is minder ontwikkeld. De
oorzaak? Deze mensen roeien urenlang iedere dag, met als gevolg een niet geheel
harmonische ontwikkeling van het lichaam. Het bovenlichaam is steeds aanzienlijk meer in
actie dan het onderlichaam.
Ze komen langszij van de Catalina en staren ons aan. Ik zie doorboorde neuzen, waarin zich
allerlei voorwerpjes bevinden. Ook de oren zijn doorboord en bevatten eveneens versierselen.
Sommigen bezitten gevlochten banden van vezelstof om de bovenarmen. De meesten hebben
kroeshaar; enkelen dragen een kort baardje.
De prauwen liggen vlak naast de Catalina en het is de bedoeling dat we met die
boomstammen naar de wal gaan. Ze maken een solide, stabiele indruk, maar zijn aan de
smalle kant voor gezette figuren. Er is echter geen ander transport en ik laat me uit de blister
zakken en kom zo in een der prauwen terecht. Helemaal handig gaat het niet en ik zie iets als
verbazing op het gezicht van enkele Asmatters. Ze fluiten zacht en manipuleren op allerlei
manieren met de peddels, zodat er geen sprake van is dat de prauw omslaat. En dat was wel
het minste wat ik had verwacht. Een vooruitzicht, dat overigens niet aanlokkelijk was. Minder
vanwege het natte pak (dat hier niet zó belangrijk is) dan wel wegens de waarschijnlijke
aanwezigheid van boeaja's, krokodillen. Maar er slaat geen prauw om! Handig stoten ze af en
beginnen naar de oever van de rivier te roeien. Het valt me op, hoe weergaloos bekwaam ze
roeien. Werkelijk het zijn grootmeesters in die kunst.
lk zit gekneld tussen beide wanden van de boomstam en men kan zich een gemakkelijker,
confortabeler accomodatie voorstellen, maar ondanks al dat ongemak is men reeds blij dat het
vaartuig zo rustig in het water ligt. En we worden veilig aan de wal gebracht.

Hartelijk welkom
DE WAL! Daar staat controleur Schee le. Daar staat een pastoor. Daar staat een jonge vrouw,
de echtgenote van de heer Scheele. Ik kijk ze aan en ik weet dat deze mensen iets hebben
meegemaakt, waarvan de gemiddelde Nederlander geen notie, geen idee heeft. Ze hebben de
wildernis, en welk een wildernis, aan den lijve tl maakt. Ze waren daar toen die moordpartij
begon. Ze konden niet weg en ze wilden niet weg. Ik denk dat iets dergelijks meemaken
betekent een groot avontuur meemaken, maar of ze zich dat realiseren is weer een andere
kwestie.
Het welkom is zeer hartelijk en ik denk dat men toch wel verheugd is dat de buitenwereld
gekomen is. Al was het maar alleen om overleg te plegen en een plan de campagne op te
stellen. Er moet iets gaan gebeuren hier. Wat..? Dat zal in de komende uren worden
vastgesteld.
Ik sta aan de oever van de rivier en om me heen drommen Asmatters.
Weinig vrouwen. Die zich laten zien zijn schuw en wantrouwend. Ook hun uitmonstering ie
uitermate schamel. Ze bestaat uit een minuscule schaambedekking. Een enkele man blijkt een
kort broekje te bezitten, ontvangen van de Missie. Ik zie de kinderen. Kleine, zwarte duiveltjes,
met schitterende, vitale ogen.
Nieuwsgierig en wantrouwend tegelijk. Maar steeds weer naderbijkomend om iets op te
vangen van de aanwezigheid der zojuist aangekomen blanken. Ze begrijpen er weinig van. De
wereld waarin ze leven en waarvandaan nu wel dia andere wezens komen is een zaak, die
aanzienlijk te ver gaat boven de gedachtenwereld der Asmatters.
We horen het laatste nieuws en dat is geen best nieuws. Heel de streek schijnt in beroering te
zijn. Het is weer de oude kwestie: wraak en weerwraak. ledere moord dient gewroken te
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worden. Het is een zuivere kettingreactie. En omdat er veel gemoord is, zal er veel gemoord
worden in de komende dagen. Dat is nu eenmaal de wet der jungle in dit deel van Zuid-NieuwGuinea.
Ik hoor bijzonderheden van het drama. Ze zijn hard en wreed en stuitend. Ze zijn, die
bijzonderheden, niet geschikt om hier in details te worden weergegeven. Hoe dan ook.... het
waren schokkende bijzonderheden. Zo schokkend, dat m'n eerste uren op die kali-oever niet
tot de aangenaamste van m'n verblijf op Nieuw-Guinea behoorden. Men komt er nu eenmaal
niet met de opmerking: het zijn wilden. Men komt er evenmin met de zienswijze: zo zijn ze nu
eenmaal. Ook deze Asmatters zijn mensen. Hoewel.... hoewel.. het me moeite kostte, die
eerste dag daar, me te realiseren, dat het werkelijk mensen waren. En geen dieren. Of dieren.
...? Ik denk niet dat dieren zo moorden.

Stenen tijdperk
ZO STONDEN wij daar, een bisschop, "
een luitenant-vlieger, een resident, een
pastoor, en een journalist. Mensen uit
de twintigste eeuw. En we werden daar
op die smerige, modderige kali-oever
geconfronteerd met een levend stuk
Stenen Tijdperk. Het is interessant en
curieus over dat soort dingen te
schrijven. Om het te onthouden en er
later over te vertellen, terug in
Nederland, of waar dan ook. Men weet
dat men hier oog in oog staat met een
der wonderlijkste, vreemdste stammen ter wereld en dat men dankbaar moet zijn die kans te
krijgen. Accoord! Maar men weet dan óók, dat deze aarde letterlijk doordrenkt is van bloed.
Men weet ook, dat moord hier gewoonte is. Men weet dat hier gesneld wordt op een manier,
die alleen maar verbijsterend is. En tenslotte: men weet dat het bij dat alles niet blijft. Na het
snellen gebeuren nog andere dingen. Ik wist toen al, bij aankomst op Agats (welke naam
betekent: „Goed" ) dat het niet bij moord en snellen gebleven was. Een kleine dertig mensen
waren hier een paar dagen geleden na hun vermoording door hun moordenaars verslonden.
Ik bevond me in het land der kannibalen. Ik had er vaak over gehoord. Vaak over gelezen.
Nooit had ik het eigenlijk geloofd. En daar waren ze. Het besef zich te weten in een wereld van
koppensnellers en kannibalen is iets, dat men werkelijk even moet verwerken Ik heb getracht
dat verwerken zo snel mogelijk te doen plaatsvinden. Hoewel verre van eenvoudige zaak was
En lang geen prettige, om u de waarheid te zeggen.
Ook al was het dan de aarde van de Asmat waarop ik stond, juister gezegd: de modder van de
Asmat !
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IN HET LAND VAN MARIANNE Deel 3
DOOR
k.e. Verhoosel

(juli 1975 – juli 1978)

CHERBOURG
In Cherbourg was een nieuwe Préfet Maritime I (Commandant Zeemacht) benoemd en de
Ambassadeur zocht naar een gelegenheid om kennis te maken.
Binnen een paar dagen was er met Den Haag geregeld dat Hr.Ms. Groningen (die toch
vanuit Engeland kwam) langs zou varen en dus de haven van Cherbourg wel even kon
aandoen. Omdat het tijdstip van binnenkomst nogal vroeg was (09.00) en de MARAT
vooraf nog wat moest “regelen” met de commandant van Hr.Ms. Groningen, werden 2
kamers gereserveerd in het Hôtel de la Marine voor de nachtrust. En heel
vervelend.........de tapbaas wilde maar niet sluiten!
Nadat ik ’s morgensvroeg met de auto nog even door de wasstraat was gereden en een
krant had gekocht, zagen we Hr.Ms. Groningen al naderen en stelden wij ons “verdekt” op
achter een berg stenen die op de steiger lagen. Na een half uurtje lag (eindelijk) de
valreep en kon het ceremonieel beginnen. Kenners weten dat wel: overfluiten van de
19

MARAT, m.a.w. een schipper die z’n lippen blauw staat te fluiten op een bootsmanfluit, de
MARAT die verwelkomd wordt door de commandant en dan “meegevoerd” wordt.
Nadat ik de auto geparkeerd had en aan boord ging was er buiten de onderofficier van de
wacht niemand meer om mij op te vangen. Geen nood, de korporaalsoudste (toevallig
collega John van den Broek) werd opgebeld en als grapje werd eraan toegevoegd dat er
een collega aan de valreep stond die hem kwam aflossen. (We kenden elkaar niet). Ik zie
hem nog komen aanlopen: rooie kop van kwaadheid (?) - rood haar had hij al- en een
verbaasde blik in z’n ogen. Tot ik mijn aanwezigheid verklaard had en wij achteruit een luik
indoken en in een ruimte kwamen waar volgens hem het korporaalsverblijf was. Het was
er in elk geval knus en gezellig en na de koffie werd al gauw het gerstenat rijkelijk
aangevoerd. Daarna heb ik heelwat karbonades naar binnen moeten werken.
Om 15.00u reden we terug naar Parijs en de kolonel had ook het nodige vocht toegediend
gekregen.

Over het standbeeld van Napoleon nog dit: President Charles de Gaulle liet het
standbeeld omdraaien zodat Napoleon voortaan met de rug naar Engeland gekeerd stond.

Rouen
Hr.Ms. Tromp en Hr.Ms. de Ruyter waren de nieuwste aanwinsten van de marine en om
de franse autoriteiten enigszins warm te laten lopen voor het ontwerp meerde het Eskader
af in de dichtsbijzijnde haven t.o.v. Parijs.

Hr.Ms. Tromp
Voorafgaand aan dit bezoek waren er 2 dagenlang presentatiedagen gehouden door de
Nederlandse bedrijven zoals NEVESBU, Van Rietschoten & Houwens etc. bij de
Ambassade en op vrijdag kon door belangstellenden een bezoek worden gebracht aan
Hr.Ms. Tromp in Rouen. Deels vervoer per bus, maar de “kopstukken” werden per auto
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naar Rouen gebracht. Zo leverde ik de kolonels b.d.1 Langenberg, Bos en Van Duinen af.
Wachten.....wachten in het korporaalsverlijf, enkele bekenden ontmoet (Cees Bruggeman
en Ben Verhagen) en afspraken gemaakt voor de volgende dagen. Ik had een aantal
collegae bij mij thuis uitgenodigd voor het weekend en dus ging ik op zaterdagmorgen
wéér op pad naar Rouen om hen op te halen. Zaterdagmiddag een rondje omgeving en ’s
avonds een klein feestje gebouwd met de buren erbij.
Zondagmorgen rondje in Parijs en ’s middags (incl. de buren) met 3 auto’s vol gas naar
Rouen. Daar aangekomen eerst een rondje door de stad gemaakt en op een terrasje
hoorde ik Cees Bruggeman zeggen: “het is net kokend lood wat door mijn slokdarm gaat”.
Mijn buurman had hem een alcoholische versnapering uit de streek aangeboden.
Toen mijn buurman een dikke sigaar opstak in het korporaalsverblijf, ging het hek van de
dam. Waar ze allemaal vandaan kwamen weet ik niet, maar in een mum van tijd werd hij
zowat bedolven onder dozenvol sigaren. Zijn dag kon niet meer stuk en hij heeft het nog
vaak over die vrijgevigheid gehad!

BEZOEK REDAKTIE “ALLE HENS”
Het bezoek begon eigenlijk heel onzeker; de fotograaf (Jan Zwijnenburg) had die ochtend
nog in de voorste linie’s gelegen om foto’s te maken van de ontzetting van de gijzelaars bij
de treinkaping in De Punt. Laat in de middag zaten hij en Peter Steenmeijer alweer in
Parijs. Het was de bedoeling om in 2 weken het werken en leven van de leden van het
Nederlands Marinedetachement Frankrijk te belichten in een uitgave van het maandblad
“Alle Hens”.
Het programma was vantevoren vastgesteld en de Voorlichting van de Marine Nationale
had z’n uiterste best gedaan om er iets moois van te maken en tot in de puntjes verder te
regelen.
De eerste dagen waren gereserveerd voor het bezoeken van o.a. Frans Film- en
Fotomuseum te Parijs en een bezoek aan het detachement CIGMA, kortom aan bijna alle
militaire objekten in de omgeving van Parijs.
Op zaterdagmorgen werden zij beiden overgevlogen met een militair toestel naar Lorient.
Daar lag Hr.Ms. Dolfijn – callibreren – en hadden zij op zondagmorgen een interview met
diverse bemanningsleden.
Op zondagmiddag werden ze wederom overgevlogen naar Brest en ondergebracht in een
keurig hotel (geregeld door de Marine Nationale), waar ik mij op maandagmiddag bij hen
voegde.
Dinsdagmorgen stond er een dienstauto met chauffeur voor het hotel en werden wij
verwacht bij een Voorlichtingsofficier van het Arsenal de Brest. Daar werd het verdere
programma voor de komende dagen aan ons voorgelegd en werden aan de fotograaf
enkele restricties opgelegd. Niet alles mocht worden gefotografeerd en dus moesten de
fotorolletjes bij hem worden ingeleverd als wij het Arsenal verlieten. De foto’s werden
ontwikkeld en door hem eerst bekeken en de ontoelaatbare werden vernietigd. Het
Arsenal is immens groot, maar ......alles per dienstauto. Zelfs tot de “zeer geheime”
opslagplaats TARTAR-raketten van de Nederlandse en Duitse marine werden we
toegelaten, maar daar mochten uiteraard geen foto’s worden genomen. Nou heeft een
professionele Hasselblatt-camera verwisselbare cassettes, dus........ Laat in de middag
werden we weer bij het hotel afgezet en kon het “dagboek” bijgewerkt worden. En ’s
avonds????.....wat dacht U..........de wal op!

1
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De volgende dag werden nog wat
“bezienswaardigheden” op het Arsenal
getoond en ter afsluiting kregen we een
rondvaart door de haven aangeboden
met het jacht van de Direkteur Arsenal de
Brest. Meer belangrijkere personen waren
ons al voorgegaan, getuige de koperen
naamplaatjes van o.a. Charles de Gaulle,
J.F. Kennedy en Gerald Ford.

Na een zeer geslaagd, maar vermoeiend bezoek aan Brest werden we overgevlogen naar
Lorient. Ook daar was een hotel voor ons gereserveerd. Vroeg in de avond werd ik door
de receptie opgebeld, omdat er iemand op mij stond te wachten. ????????????????????
Daar stond de MARAT en die had een verrassing meegenomen. Daarvoor was hij per
eigen auto naar Lorient gereden om persoonlijk de bevordering tot SMJRSDF 2 aan Jan
Zwijnenburg mede te delen. Om dat te vieren had hij vooraf een tafel van 4 gereserveerd
in een plaatselijk restaurant en kregen daar heerlijke dingen voorgeschoteld. Of het nou
het eten óf de wijn was; Jan keerde terug naar het hotel. Wij haalden nog een
“afzakkertje”.
De volgende ochtend werd de École Militaire des Fusiliers Marins bezocht, dé school waar
de Franse mariniers opgeleid werden. Na een uiteenzetting door de commandant stond
een peloton mariniers aangetreden om ons o.a. de diverse te nemen hindernissen te laten
zien.
De door de commandant aangeboden lunch werd resp. In de longroom en
onderofficiersverblijf genuttigd. Het eerste wat mij bij binnenkomst opviel was een grote
foto van sergeant der mariniers Patrick (Patje) Kessel. Verklaring: hij gaf als “mountain
leader” aan de franse mariniers bergtraining in de Franse Alpen en dit blijkbaar tot volle
tevredenheid. De lunch duurde hééél er lang en menige fles wijn kwam op tafel.
Laat in de middag werden Steenmeijer en Zwijnenburg overgevlogen naar het militaire
vliegveld Le Bourget om van daaruit naar Nederland te vertrekken. De MARAT en ik reden
per auto terug naar Parijs.
In de loop van het jaar 1977 zouden nog een paar bijzondere gebeurtenissen
plaatsvinden.

VOETBALWEDSTRIJD
De beide militaire attaché’s (KM, KL/KLu) werden uitgenodigd voor een voetbalwedstrijd
tussen het Nederlandse en Franse militaire voetbalteam in Châteauroux in het kader van
de voorronden voor het Militaire WK voetbal. Nou wilde het toeval dat beide attaché’s niet
voetbalminded waren, dus..................mijn collega (Douglas Roest) en ikzelf werden
erheen gedirigeerd. Omdat het een tamelijke afstand was, had de secretaresse voor ons
beiden een hotelkamer gereserveerd, ongeveer halverwege de route.
De verzorger van het Militair elftal (mijn vroegere collega en achterbuurman Jan Vissers)
had al wat geregeld voor ná de westrijd.
De begeleider (een luitenant-kolonel der mariniers) was wát verbaasd toen hij een
sergeant en een korporaal moest begeleiden naar de Eretribune, i.p.v. 2 kolonels. Wíj
2
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hadden in elk geval een zeer goede zitplaats tussen alle met veel goud behangen hoge
franse militairen. Ná de wedstrijd - die jammergenoeg verloren ging – moesten wij bij de
“artiestenuitgang” op de spelersbus wachten en werden we op een kazerne afgezet voor
het gebruikelijke koud buffet. Gelegenheid genoeg om na te kaarten met o.a. Jan
Zwartkruis, Ernie (rood konijn) Brandts, Michel Hidalgo (trainer franse elftal) en Michel
Platini, Dominique Rocheteau etc.

GEVAL VAN SPIONNAGE?
Tijdens de middagpauze werd hulp ingeroepen door de balie van het Consulaat.
Er stond een “geheimzinnige” man achter een pilaar verscholen in de hal van het
Consulaat, nadat hij eerst een verhaal aan de lokettiste had gedaan die daar niet mee uit
de voeten kon. U kent die figuren wel.....klein, gezet, gleufhoed en zonnebril. De man had
haar gestempelde papieren laten zien (in het Arabisch geschreven) en zij had begrepen
dat deze man die papieren had gevonden nadat deze door een Syrische Ambassade-auto
waren verloren na een aanrijding. We hebben de man stiekem staan observeren en het
leek ons duidelijk dat hij zich niet op z’n gemak voelde. Wat te doen in zo’n geval?
De Defensie-attaché (tevens marine-attaché) onderbrak er thuis z’n lunch voor en nadat
hij op de Ambassade gearriveerd was heb ik de man naar zijn bureau gebracht en ben
daar als een soort bewaking bij blijven staan. (de man was gelukkig nog kleiner dan ikzelf
en véél ouder). Hij stelde zich voor als een Duitser die al jaren in Parijs woonde en haalde
ondertussen de bewuste papieren uit een tas. De stempels, kwaliteit papier etc. leken
echt, maar het geschrift was voor ons beiden niet te lezen en een vertaler is tijdens de
middagpauze niet zogauw te vinden. Terloops kondigde hij aan dat hij er wél geld voor
wilde hebben. In eerste instantie vroeg hij 30.000 franse frans, maar dat zwakte al gauw af
tot 10.000 franse francs (ongeveer 4500 gulden). Afgesproken werd dat het geld en de
papieren die avond om 18.00u uitgewisseld zouden worden op het grote plein tegenover
de Eifeltoren, Grand Trocadéro.
De ingeschakelde Parijse politie had aan een persoonsbeschrijving van de man al
voldoende; het was een bekende van hen en een notoire oplichter. Er zouden agenten in
burger klaar staan op de afgesproken plek en vervolgens ingrijpen. Nog vóór hij één
woord kon uitbrengen was hij al in de boeien geslagen en werd hij afgevoerd, ons
achterlatend met een verwijtende blik.

HERDENKINGSPLECHTIGHEID LANDING NORMANDIË
Op 6 juni was de jaarlijkse Herdenking van de Landing in Normandië gepland in de
Engelse sector, vlakbij Caen. Omdat dit hele ceremonieel al om 09.00u begint, was er
een hotel gereserveerd voor ons in Caen. Toen wij die avond afzakten naar de hotelbar
voor een drankje, kwamen we terecht bij een heel erg gezellig gezelschap van zo’n 20
man. Het bleken Engelse oud-strijders te zijn. Gelukkig dat ik geen Calvados lust; de
kolonel wél en dat kon je ’s morgens nóg aan hem zien.
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Elke auto kreeg een nummer toegewezen en daarna was het opstellen volgens die
nummering. Vervolgens werd er in een sneltreinvaart, door kleine dorpjes, van het ene
herdenkingsmonument naar het andere gereden en krans leggen met toespraak door één
van de ambassadeurs. ’s Middags lunch gebruiken in een grote tent ergens in een klein
dorpje (1 voor de genodigden en 1 voor de chauffeurs) en dan weer verder “racen” tot
16.00u. Jammergenoeg een verregende, maar erg vermoeiende dag.

Fête de Mer in Le Tréport

Dit is een herdenking voor alle slachtoffers die door de zee om het leven zijn gekomen en
wordt op diverse plaatsen aan de Franse kust gehouden. Vanaf een schip/boot worden
bloemenkransen in het water gegooid. Tegenwoordig (2010) heeft deze Herdenking
blijkbaar een andere betekenis en is het een dorpsfeest geworden met dans en muziek. Le
Tréport is een vissersdorpje in de buurt van Dieppe.
Door de Marine Nationale was gevraagd of er een Nederlands oorlogsschip bij deze
herdenking aanwezig kon zijn en gezien de geringe afmetingen van de zeesluizen werd
een squadron van 3 ondiepwatermijnenvegers gestuurd o.l.v. LTZ 1 Siem Vreeken.
De marine-attaché zou in het weekend aanwezig
zijn, maar door privé-omstandigheden werd het mijn
taak om de commandant bij te staan als tolk.
Onderweg hoorde ik van de secretaresse dat de
hotelaccomodatie al vergeven was en dat er
nergens meer plaats was in een hotel en ook niet in
de wijde omgeving – zodat ik de nacht in mijn auto
moest doorbrengen (met gezin).
De auto geparkeerd op een stille plaats nabij een
steiger, wat achteraf toch niet zo’n stille plaats bleek
te zijn. De gehele nacht stond een circuspaard zijn
dagelijkse oefeningen blijkbaar voor te bereiden, want van slapen kwam niet veel.
Bij aankomst in Le Tréport had ik mij al aan boord gemeld bij de commandant, maar hij
stond mij ’s morgens toch wel wat zenuwachtig aan de valreep op te wachten, want Hr.Ms.
Lacomblé was uitverkoren als leading ship, d.w.z. alle hoge dorpsfunctionarissen kwamen
bij hem aan boord, maar ook een 20-tal dorpsbewoners.
Nadat mijn gezin en ik een korte “onderhoudsbeurt” aan boord hadden kunnen doen
omdat er geen bemanning aan boord was, kwamen de eerste genodigden al aan boord.
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Kort daarop kwamen de bemanningen terug van een “mars door de stelling” en kon alles
beginnen.
De commandant kwijtte zich uitstekend van zijn taak als gastheer en ik begon me al af te
vragen waarom ik erbij moest zijn. Totdat een priester wat uitleg ging geven over het te
volgen ceremonieel; die uitleg in de franse taal werd voor hem toch een beetje moeilijk.
Na het ceremonieel – en dat hoorde ik later – was het nog heel gezellig geweest in het
dorp en kon je één van de commandanten en de plaatselijke Commissaris van Politie
tegenkomen die elkaars onderscheidingen droegen.

Zoals u kunt zien, een prachtig vissersdorpje aan de NW-kust van Frankrijk.
Hierboven heb ik getracht een beetje de abnormale werkzaamheden – althans de
werkzaamheden die niet veel met m’n vak te maken hadden – weer te geven.
Natuurlijk maak je ook vervelende, maar soms ook lachwekkende gebeurtenissen mee. Ik
zal proberen hieronder wat voorbeelden weer te geven.
Op een dag kreeg ik vreselijke rugpijn waardoor ik mij nauwelijks kon bewegen. De
huisarts stelde de diagnose dat het een verschoven rugwervel was en dat voorlopig een
behandeling door een therapeut (25 keer) wel voldoende zou zijn. Omdat dit een nogal
kostbare aangelegenheid dreigde te worden, moest per bericht Den Haag gewaarschuwd
worden om een garantie te krijgen.
Groot was de verbazing dat Den Haag mij liet weten dat ik mij moest melden bij de
nederlandse militaire arts in Fontainebleau. Nou moet u weten dat daar sinds minstens 15
jaar helemaal geen nederlandse militaire arts meer was. Maar inderdaad, het stond nog
steeds in de circulaire voor de zeemacht (ik dacht CZ 1997). Een boos telefoontje van een
zeer verontwaardigde MARAT bleken ineens “wonderen” te doen. Het voorschrift werd
daarna schielijk veranderd.
-.-.-.-.-.-.3
Een KLTZA , die een proefschrift aan het schrijven was, had “uitgevonden” dat er in de
boog van de Arc de Triomphe de naam van Admiraal Verheul vermeld stond. Deze
admiraal had gediend onder Napoleon Bonaparte en is volgens hardnekkige berichten de
biologische vader van Louis Napoleon, de 3e zoon van de koning en koningin van
Nederland, i.c. Lodewijk Napoleon en Hortense de Beauharnais.

3
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Voor de geschiedschrijving van Nederland een dusdanig belangrijk gegeven dat een
stelling van 9 meter hoog moest worden ingehuurd zodat er een foto van admiraal
Verheul’s naam gemaakt kon worden.
-.-.-.-.-.-.Regelmatig kwamen er verzoeken binnen - via de Ambassadesecretaris – van het
Koninklijk Huis. Dit betrof dan meestal typisch franse artikelen die in Parijs aangekocht
werden.
In een aantal gevallen werden mijn collega en ik erop uitgestuurd. We voelden ons dan
wél een soort boodschappenjongens, maar het was ook weleens gezellig om in de tijd van
de baas in Parijs te winkelen.
Zo kocht (toen nog) Prinses Beatrix haar bruine suiker in Parijs en Prins Bernhard stuurde
een etiket van het merk en soort champagne dat hij graag dronk. Hij stuurde eens een
etiket wat volgens de wijn- en champagnehandelaar Nicolas (toendertijd de grootste van
Frankrijk) oud was en bood aan om eenzelfde champagne te sturen die per omgaande
teruggestuurd werd, want die moest hij niet hebben omdat er niet dátzelfde etiket opzat
waar hij naar gevraagd had.
Door de MARAT kreeg ik eens een pakketje in mijn handen geduwd met de vraag of ik dat
naar de Douane wilde brengen in Roissy-en-France (140km vv). De inhoud was “une
gaine” voor een Prinses. Ik kende dat woord niet, maar toen ik de inhoud op een formulier
moest schrijven, begon de douanier te lachen. Ik begreep er nog steeds niets van, totdat ik
op het bureau dat woord ging opzoeken in het woordenboek: een jarretelgordel.
-.-.-.-.-.-.Niet zelden dachten bepaalde kopstukken in Den Haag dat wij ook een reisbureau waren.
Als het voor dienstzaken was, dan reserveerden wij weleens een hotelletje. Maar het
merkwaardigste verzoek kwam via de adjudant van de toenmalige BDZ4, VADM
Veldkamp. De admiraal ging op vakantie in het zuiden van Frankrijk en of wij ergens langs
de Route du Soleil voor hem en z’n gezin maar een hotel wilden reserveren. Een
telefoontje naar het ministerie van een verontwaardigde MARAT met de vraag of ze daar
in Den Haag dachten dat wij een reisbureau waren, was al afdoende. Dat soort verzoeken
kregen we voortaan niet meer.
-.-.-.-.-.-.Ik had dat laatste jaar in Frankrijk al duizenden kilometers gereden met de auto van de
MARAT, maar gedurende de laatste week kreeg ik de rekening alsnog gepresenteerd. De
MARAT was met echtgenote uitgenodigd voor een receptie t.g.v. het afscheid van de
Franse BDZ. Voor mij een mooie gelegenheid om mijn aflosser (Fred Nooteboom) te laten
zien wat je taak als “chauffeur” was. Je krijgt een nummer en dan wordt je naar een
“parkeerplaats” gedirigeerd. Aan het eind van het feest wordt jouw nummer omgeroepen
en kun je voorrijden.
We hadden de auto opgehaald uit de onderaardse parkeergarage van het appartement en
daar begon de ellende al. Ik reed het trottoir af en er schampte mij een auto die ik niet had
zien aankomen. Aan de Peugeot geen schade, maar de tegenpartij had een kapotte
koplamp. Wij hadden haast en voor een biljet van 100 franse francs ging de tegenpartij
gelukkig meteen akkoord. Nadat we het echtpaar op de binnenplaats van de Franse
Marinestaf hadden afgezet, werden wij naar één van de ronde stoepen op de Place de la
Concorde (nabij de fontein) gedirigeerd die als parkeerplaats dienst deden. Nou zijn die
stoepranden nogal hoog (30-35cm) en dus werden er houten blokken voor de wielen
gelegd.
Volgens de franse matroos lagen ze goed; behalve één dan, want die schoot onder de
auto vandaan zodat met een klap de spoiler op de stoeprand terechtkwam. Quasi
4
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nonchalant liepen we om de auto heen om te zien of er verdere schade was opgelopen en
tot onze schrik liep er een straaltje water onder de auto vandaan. De schade viel al met al
nog mee, niet de radiator lekte maar het waterreservoirtje voor de ruitensproeier. De
schade was de volgende dag al hersteld.
Al met al kan ik gerust stellen dat ik (en gezin) een voortreffelijke tijd in Frankrijk hebben
meegemaakt.
Redactie : Karel, dank voor jouw inzage in het leventje te Parijs
Ik denk dat menig sobat nooit heeft stil gestaan bij jullie werk aldaar om voor ons zowel boven
water, onder water en in de lucht de benodigde zaken te regelen daar waar het nodig was.

MAUREEN
Uitgaan in San Diego is makkelijker gezegd dan gedaan. Immers, je moet 21 zijn en dat
ook kunnen aantonen, anders kom je geen bar binnen. Alcoholische dranken zijn
eveneens taboe. Het is niet voor niets dat de US Navy zo graag oploopt bij de
Nederlandse Marineschepen. Daar is elke lege plek gevuld met tinnetjes bier. De
bezoekjes kunnen dan soms verdacht lang duren.
Alcohol is trouwens een heikel punt op de schepen. Bij het begin van de hondenwacht fluit
de spreekbuis op de brug. "Ja?" "Ummmm, ik ben d'r." Stilte. "Ja, wie is dat?" "Uitkijk
brug." Een walm van alcohol waaiert uit de spreekbuis over de brug. "OK!" zeg ik om het
niet conform de aanmeldingsprocedure verlopend gesprek af te ronden. In ieder geval
staat er een uitkijk boven op de open brug.
Een uur later begint het zuur te ruiken. 'Uitkijk brug' heeft de sappen van zijn maag met
een welgemikt schot in de opening van de spreekbuis gedeponeerd en de gehele inhoud
loopt langzaam maar zeker door de pijp naar beneden en over het dek van de brug. De
volgende ochtend is de ouwe woedend, de uitkijk krijgt een behoorlijke douw en alle maten
worden op rantsoen gezet voor de hele week: één tinnetje per man per dag!!!
In San Diego stonden we uiteindelijk voor een leuke bar waar ook gedanst kon worden.
Mijn ID kaart, ik was al 21, bleek voor de portier waarborg genoeg om mijn minderjarige
medestappers onder mijn verantwoording binnen te laten. Ik kan u verzekeren dat het een
leuke avond geworden is. Maureen, een van de barmeisjes en danseres, was er een uit
honderd, leuk, vlot, gezellig, sexy. Als je met haar wilde dansen moest je eerst een
bonnetje kopen bij haar. Maureen heeft ooit nog eens een kaartje geschreven met de
vraag een foto terug te sturen, want, schreef ze: "I can remember a face or sober or
intoxicated…".
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Maritiem schilder of modelbouwer ?
Eigenlijk vindt Joop Henneveld zich meer modelbouwer, maar het leven loopt nu eenmaal
zoals het loopt. En daar hoeft niemand rouwig om te zijn. Joop Henneveld werd geboren in
1933. Omdat zijn vader bij de Marine diende woonde het gezin in Den Helder.
ln 1938 vertrok zijn vader naar Nederlands lndië waarna men, na het uitbreken van de
oorlog niets meer van hem vernam. Later bleek hij van 1942 tot 1945 in een jappenkamp
te hebben gezeten. Moeder Henneveld vertrok voor het uitbreken van de oorlog met haar
drie kinderen naar het dorp Huizen in het Gooi. Den Helder was te riskant. Na de oorlog,
na de terugkomst van vader na acht jaar viel het gezin snel uit elkaar. Vader kon niet
aarden, zoals vaker met slachtoffers van de Jappenkampen het geval was. Na de
vreselijke omstandigheden in de kampen was het moeilijk aanpassen in het Nederland van
na de oorlog. Joop ontvluchtte in 1950, op 17 jarige leeftijd, het ouderlijk huis en ging net
als zijn vader naar de marine, waar hij zeven jaar zou dienen. De laatste twee jaar van zijn
diensttijd aan boord van de torpedobootjager Hr. Ms. Kortenaer in Nieuw Guinea, als
matroos 1e klas met het brevet radioafstandpeiler (radar). De omstandigheden aan boord
waren niet optimaal, zo vertelt hij, "de Kortenaer was tijdens de oorlog in Engeland
gebouwd voor de Britse marine om konvooien te beschermen naar Moermansk, in het
koude Noorden. Wij gingen ermee naar de tropen, nog zonder airco en sliepen in
hangmatten in verblijven met 80 man. Er was niet veel privacy aan boord, 230 man op een
schip van 116 x 11 meter." Desondanks heeft hij met veel plezier op dit schip gediend" .

Na zeven jaar, marine kon hij overstappen naar het Loodswezen. ln de eerste helft van &
jaren' werd een begín gemaakt met radarbegeleiding van de scheepaart in diverse
havens. Voor de Rotterdamse Nieuwe Waterweg werd een keten van 7 radarposten
ontwikkeld dat voor een veilig scheepvaartverkeer moest zorgen van en naar Rotterdam.
De radarposten zelf waren van de gemeente Rotterdam en de radarapparatuur werd
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bediend door het loodswezen (destijds een afdeling van de Koninklijke Marine). Het
Loodswezen betrok haar personeel uit gewezen marinepersoneel met een radaropleiding.
En zodoende kwam Henneveld te werken op de radarpost Rozenburg op de Zuidoever
van het toen nog agrarische eiland Rozenburg, ter hoogte van de huidige waterkering. De
eerste twaalf jaar hebben de vier radarwaarnemers naast de radarpost gewoond in
geprefabriceerde bungalowtjes
(een soort noodwoningen).
ln 1972, toen de Europoort tot
vlak achter de radarpost werd
uitgegraven werd toestemming
gegeven om in het dorp te gaan
wonen en werden de
dienstwoningen afgebroken.
Vaak was het zomers rustig
tijdens de dienst en vulde men
de tijd met knutselen aan
radio's, schilderen en
modelbouw.
Schelde Rotterdam…
Joop begon met modelbouw en
deed dit zo deskundig dat hij na
verloop van tijd zelfs opdrachten kreeg van buitenaf. Zo bouwde hij verschillende
scheepsmodellen voor werven en verkocht ook een model van een sleepboot aan Smit.
Met dit model had hij tijdens de Nederlandse kampioenschappen modelbouw brons
gewonnen. Na jarenlang uitgekeken te hebben naar een reünie van de Kortenaer besloot
hij In de jaren '80 dit zelf te organiseren. Om aan de namen en adressen van de oud
opvarenden te komen nam hij contact op met verschillende marine organisaties en kwam
hij in contact met het instituut voor Maritieme Historie in Den Haag. Tijdens een bezoek
aan dit instituut sprak hij met een medewerker die hem, tot zíjn stomme verbazing het
naambord van de Kortenaer liet zien wat daar in de gang hing met daarboven een foto van
het schip. Joop zei toen in een opwelling: "daar hoort geen foto boven te hangen, daar
moet een model staan. Als u mij aan een tekening van de Kortenaer kan helpen maak ik
voor jullie een scheepsmodel.'
Zo gezegd zo gedaan, van het instituut kreeg hij de originele Engelse bouwtekeningen. Na
22 maanden bouwen (even lang als de bouw van het echte schip had geduurd) werd in
1988 het scheepsmodel, namens de oud-opvarenden tijdens de tweede reünie, aan het
instituut aangeboden. Het is een 2.300 mm lang model, het perspex voor de vitrine werd
gratis verstrekt door de lCl.
Voor zijn modellen gebruikt Henneveld zoveel mogelijk originele tekeningen en koopt hij
eigen materialen. Rompen maakt hij van polyester waarvoor hij eerst houten mallen
maakt. Joop wordt haast lyrisch als hij vertelt over het lijnenplan en de schoonheid van de
vorm van de scheepsrompen. Veel van zijn modellen zijn van Nederlandse
oorlogsschepen, zoals dit later ook het geval was met zijn schilderijen; zijn specialiteit.
Voor de eerste reünie, in 1986 leek het hem aardig een schilderij te maken van de in 1963
gesloopte Kortenaer zodat het schip tijdens het weerzien ook zichtbaar was voor de oud
opvarenden. De reünie was een groot succes en het schilderij viel zo erg in de smaak dat
hij na de reünie door veel mensen gebeld werd met de vraag ook voor hen het schip te
schilderen. Daarna is het eigenlijk niet meer opgehouden. ln het marine blad 'Alle Hens'
verscheen een artikel en het marine museum vroeg hem de museum schepen
Schorpioen, Abraham Crijnssen en Tonijn te schilderen. Ook werd hem gevraagd een
ontbrekend schilderij van een zeeslag te maken, de 'Actie bij de Vlakke Hoek'. Op 15
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januari, 's avonds om tien uur vond er een treffen plaats aan de zuidkust van Nieuw
Guinea tussen 3 Indonesische motor torpedoboten en de Nederlandse (tot Fregatten
omgebouwde) Hr Ms. Evertsen en de Kortenaer
Hierbij ging de Evertsen
verloren. Ook aan boord van
huidige marineschepen
waaronder Hr.Ms. Rotterdam
en Hr. Ms. Karel Doorman
hangen zijn schilderijen.
Sinds acht jaar heeft Joop
toestemming van de
Koninklijke Marine om zijn
werk te exposeren tijdens de
jaarlijkse Vlootdagen in Den
Helder, Ook op de
Wereldhavendagen in
Rotterdam exposeert hij zijn
schilderijen in de stand van
de marine. Over zijn
aanwezigheid op de
havendagen zegt Joop "Rotterdammers houden van de haven en van schepen.
Ze reageren heel enthousiast op mljn werk." Naast de marine krijgt hij ook veel aanvragen
van particulieren en bedrijven. Eigenlijk is Joop Henneveld pas in 1986 begonnen met
schilderen. Voor díe tijd schilderde hij wel eens landschapjes, bosgezichten en portretten
van familieleden. Hij heeft geen schiÍdersopleiding gehad maar het zit wel een beetje in de
familie, "een broer van mijn grootvader en verschillende ooms schilderden ook."
Voor zijn olieverfschilderijen verzamelt hij eerst foto's van de schepen die hij gaat
schilderen, dit zijn meestal zwart-wit foto's. Dan bepaalt hij zelf de kleuren van de lucht en
het water. "Het moeilijkst is de zee op het doek te krijgen zoals ik hem in gedachte voor
me zie. niet eenvoudig maar ik ga net zolang door tot het naar mijn zin is. De zee is altljd
en overal anders, laatst kreeg ik van Indonesische mensen de opmerking dat de zee "er bij
ons werkelijk zo uitziet." Dit was voor mij een groot compliment," ''Het leuke van dit werk
is dat de mensen altijd heel enthousiast reageren als een schilderij klaar is, soms worden
ze zelfs een beetje emotioneel.
Een echte Rotterdammer vroeg mij verleden jaar: 'Ken je het passagiersschip Rotterdam
voor me schilderen, op de rivier gesleept door twee Dockyard boten want ik heb 1O jaar bij
de RDM gewerkt, en als het kan ook nog een beetje Rotterdam op de achtergrond"
Toe maar' was mijn eerste reactie. Maar dan gaat de uitdaging kriebelen en begin je er
aan. Het heeft veel moeite gekost de juiste foto's te vinden. Ongeveer een jaar later belde
ik de man dat het werk klaar was. Hij kwam het direct halen en zei geëmotioneerd: ']esus
Joop wat is tie mooi ik wou dat mijn vader dit nog had kunnen zien." En dan voel ik me
alleen maar dankbaar dat ik dit voor iemand heb kunnen maken." Hoewel voornamelijk
marine schepen heeft hij in de loop der jaren ook koopvaardijschepen, sleep- en
havendienstboten, jachten en windjammers geschilderd.
En uiteraard zijn radarpost waar hij tot zijn pensioen heeft gewerkt. "Tijdens mijn jaren op
de radarpost heb ik veel schepen voorbij zien komen. Ook de hele vloot van Smit met als
thuishaven Maassluis en de coasters van Geest uit Maassluis staan mij nog goed bij. lk
heb sleepboten door hun lijn en uitstraling altijd prachtige schepen gevonden en ben
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steeds blij als ik
opdracht krijg er een
te schilderen" Maar
ook minder prettige
herinneringen met
sleepboten staan me
nog bij. Het vergaan
ren de Ebro op 11
januari l958 voor de
kust van Schouwen
en het op de
Zuiderpier vergaan
van de Vikingbank
staan mij nog scherp
voor de geest. Eén
keer heb ik tijdens
mijn dienst een
ongeluk
meegemaakt met een boot van Smit. lk weet niet meer welke. Het was geloof ik in de
zomer van 1959. De sleepboot liep 's morgens, het was prachtig zomer weer, met een
paar bakken van een zeereis binnen en werd in Maassluis al opgewacht door familie en
vrienden. Nu gebeurde het regelmatig dat bij windstil weer, als de zon op kwam er
plotseling mist ontstond in de polder tussen Maassluis en Hoek van Holland. Deze
ochtendmist trok dan over de rivier. De sleepboot kwam hier in terecht en verminderde
vaart. Een vrachtschip, een Duitse 'Felsboot' kwam met hoge snelheid achterop en
ondanks radio contact met dit schíp kon het niet genoeg meer uitwijken. Er was geen radio
contact met de sleepboot mogelijk zodat deze niet gewaarschuwd kon worden. De
sleepboot werd geraakt en de bakken raakten los. Een triest verhaal temeer door de klap
een bemanningslid van de sleepboot overboord sloeg en verdronk. Het slachtoffer werd
pas maanden later nabij Maassluis teruggevonden. Een uur na het ongeluk was de
mistbank opgetrokken en scheen de zon weer. Er blijft dan toch een vreemd gevoel
hangen." Joop vertelt dat hij het nooit geambieerd heeft schilder te worden. "Mijn hobby is
eigenlijk modelbouw en aan mijn schilderijen is duidelijk te zien dat ik modelbouwer ben
want elk detail staat er op. lk wil ook geen schilderles hebben omdat ik door de jaren heen
een stijl heb ontwikkeld waaraan de mensen mijn werk herkennen.
lnmiddels hangen mijn schilderijen overal ter wereld, in Australië, Amerika, Noorwegen en
Canada, Van elk schilderij heb lk foto's bewaard. lk stuur de mensen waarvoor ik schilder
als het werk klaar is een foto met de vraag of het naar hun zin is. lk wil alleen tevreden
klanten. Soms maak ik twee verschillende schilderijen zodat ze kunnen kiezen welke ze
het mooist vinden. Het andere schilderij heb ik dan nog om te exposeren. Maar de mensen
zijn altijd enthousiast en ik heb er een hoop mooie contacten aan over gehouden." Foto's
van schilderijen van Joop Henneveld zijn te zien in verschillende boeken, op de
boekomslagen van 'Operaties in de Oost', 'De Dikke Boot' over de Hr.Ms Karel Doorman,
Hr.Ms. Willem van der Zaan' en Tot in de verste uithoeken'. En bovendien op de
bouwdoos van de Karel Doorman.
Was getekend,….
Joop Henneveld.
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Verkort overzicht Matchmaker 2 trip met Hr. Ms. Drenthe D8161e
deel….. auteur G de Reus
Op 3-1-1966 ben ik geplaatst op Hr. Ms. Drenthe, na de gebruikelijk inrouleer ronde kon ik
een weekje inslingeren tussen mijn nieuwe maten teneinde op 10 januari 1966 na
uitgewuifd te zijn door vele afduwers zijn wij vertrokken uit Den Helder om deel te nemen
aan Matchmaker II gedurende de komende
6 maanden. Via het Schuilpengat stoomden
wij de Noordzee op en voeren in zuidelijke
richting.
11-01 om 08.00uur, zaten we in het
Kanaal . Kort na de koffie om 10.15 uur
maakten we een rendez-vous met H.M.S

Agincourt D86 (Engeland) die ook deel uit ging
maken met het Matchmaker II squadron.
12-01 We voeren op de Atlantische oceaan
richting de Azoren, waar we onderweg diverse
standaard oefeningen deden. 15-01 08.00 uur,
meerrol op post en we meerden af in Ponta Del
Gada op de Azoren. Hier konden we een paar uur
passagieren, waar dan ook veel gebruik van werd
gemaakt. s' Middags om 16.45 uur was het weer
ontmeren en stoomden de haven uit naar
Atlantische oceaan. We waren op weg naar Bermuda. We hadden veel slecht weer
onderweg met veel wind, hoge golven en passage op de bak en H dek werd verboden.
21-01 Meerden we om 14.20 uur af op Ireland Island in de Bermuda’s. daar konden we
weer even passagieren.
22-01 08.00 uur ontmeerden we weer af, nagewuifd door wat mensen van de
plaatselijke bevolking en stoomden op naar Puerto Rico.
Op de 23e januari Passeerden we om c.a. 14.26 de Kreeftskeerkring.
24-01 10.00 uur Meren af in San Juan in
Puerto Rico langszij USS Garcia FF1040
(Amerika) die ook deel uit gaat maken van
het Matchmaker 2 squadron. Bij elke
terugkeer op de Amerikaanse basis kunnen
we, mits we geen wacht hebben,
passagieren.
25-01 07.30 was het weer ontmeren
geblazen en voeren we richting Atlantische
oceaan voor diverse oefeningen waaronder
olieladen van uit het bevoorradingsschip
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USS Waccamaw AO109 (Amerika) en hielden onderzeeboot oefening met USS Skate
SSN578 (Amerika), hielden luchtdoel schietoefeningen op manche, alom genoeg
bezigheden om goed geoefend aan de
bak te komen.

27-01 meerden we na gedane arbeid
weer af in Puerto Rico aan de Tender
pier om de inwendige mens van de
Drenthe te voorzien van de benodigde
Brandstof.
Daags erna zijn we verhaald naar een
andere ligplaats (Bath Lima) langszij HMS
Agincourt D86 (Engeland)., waarna Hr.
Ms. Van Amstel F806 langszij afmeerde.
31-01 03.30 midden in de nacht was het
ontmeren en voeren we richting
Atlantische oceaan. Hielden schietoefeningen op manche en drone wat een aangename
afwisseling was daar schieten op een drone toch wel wat anders werd ervaren dan de
standaard manche.
s' avonds om c.a. 19.40 uur olieladen van USS Neosho AO143 (Amerika).
01-02 13.45 uur Einde oefeningen en zetten koers naar de zuidkust van St. Thomas en
gingen hier voor anker.
Dezelfde dag c.a. 1800 was het anker op en stoomden we in formatie met HMS Agincourt
D86 (Engeland) en USS Carcia FF1040 (Amerika) de haven uit, op de dagwacht zijn we
toen aangevangen met een onderzeeboot oefening. Diezelfde dag gingen we met
verduisterd schip olie laden van uit USS Elokomin AO55 (Amerika). 21.55 uur kwamen we
langzij USS Shasta AE6 (Amerika).
03-02 Voeren we in de Caribische zee, waar we om c.a. 10.00 uur schietoefening hielden
op een sleepschijf.
Na de middagrust koersten we op naar St. Thomas. Bij binnenkomst meerden wij af aan
de Tender pier om 15.45. Helaas was er voor mij geen mogelijkheid voor passagieren
daar ik ingedeeld was om aan de wal MP te lopen met Britse en Amerikaanse
manschappen. Dat is al een belevenis op zich, maar ook wel een aangename ervaring,
leuke drukte en aan de wal in de stad was er veel geluid van de vele steelbands.
04-02 08.00 uur Ontmeren en stoomden we de haven van St.Thomas uit.

Van 10.00 tot 15.30 hielden we onderzeeboot oefeningen,
waarna we weer terug voeren naar de marinehaven van
San Juan.
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07- 02 09.00 na het ontbijt gingen we de haven van San Juan uit richting Bermuda’s en
starten een dag met diverse oefeningen.
08-02 07.07 USS Sea Robin SS497 (Amerika) komt boven water. Vervolgen
oefeningen.
09-02 01.00 tot 02.30 uur Olieladen van USS Allagash AO55 (Amerika).
09-02 10.00 uur nemen officier van USS Garcia FF1040 (Amerika) over. 18.10 uur
Passeren Kreeftskeerkring. Houden diverse oefeningen.
11-02 14.30 uur Meren af bij Ireland Island in de haven van Malabar op de Bermuda’s
over SB langszij HMS Rothesay F107 (Engels) .
Gelegenheid om te passagieren.
12-02 03.00 uur Ontmeren en stomen de haven van Malabar uit naar de Atlantische
oceaan richting Ponta Del Gado. Houden tijdens de oversteek diverse oefeningen.
Onderweg veel slecht weer en hoge golven met verboden passages van H dek en bak.
18-02 10.00 uur Meren af in de haven van Ponta Del Gado. Diverse momenten om te
gaan passagieren daar vertrek is uitgesteld in verband met de weersgesteldheid.
21-02 06.30 uur Stomen de haven van Ponta Del Gado uit richting Atlantische oceaan
en gaan richting Gibraltar. Houden diverse oefeningen.
23-02 13.00 uur Meren af langszij Hr. Ms. Poolster A835 in de haven van Gibraltar.
Nemen diverse artikelen over waar onder bier.
24-02 06.00 uur
Ontmeren en
stomen de haven
van Gibraltar uit
door de Straat van
Gibraltar naar de
Atlantische oceaan
en gaan richting
Lissabon. Houden diverse oefeningen met HMS Agincourt D86 (Engeland), Uss Garcia
FF1040 (Amerika), Hr. Ms. Poolster
A835 en Hr. Ms. Noord-Braband
D810.
25-02 Ook de tanker La Saône
A628 (Frankrijk) en de Franse jager
Duperre D633 nemen deel aan de
oefeningen.
26 -02 Oefening in verband met een
onderzeeboot aanval op Hr. Ms.
Poolster A835 vier divisie
oorlogswacht, ik ben onder andere
ingedeeld als uitkijk en roerganger. 18.00 tot 18.30 uur olie laden van HMS Olynthus A122
(Engeland).
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27-02 Tijdens onderzeeboot oefening lanceert Hr. Ms. Zeeleeuw S803 een torpedo. 28-02
Van 08.15 tot 08.45 olie laden van La Saône A628 (Frankrijk). 09.17 M.K. kruisvaart.
10.06 Krijgen sonar contact op 205 ͦ 2400 yards, maken OB alarm. Vormen SAU met HMS
Troubridge F09 (Engeland), Hr.Ms. Drenthe D816 SAU commander.
Doen daarna drie aanvallen op een onderzeeboot.
01-03 09.00 uur einde onderzeeboot oefeningen en zetten koers
naar Lissabon in verband met gemelde ketelschade. 13.00 uur
Meren af in de haven van Lissabon. krijgen gelegenheid tot
passagieren.
04-03 07.55 Aankomst van Admiraal Sir John Frewen ter
bijwoning van de vlaggenparade. 08.00 Vlaggenparade, hijsen vlag
en geus. 08.10 Vertrek van de Admiraal naar HMS Porpoise S01
(Engeland).
07-03 11-30 uur Ontmeren en stomen de haven van Lissabon uit naar de Atlantische
oceaan richting Gibralter. Starten diverse oefeningen vaak met verduisterd schip.
09-03 17.00 uur Meren af in de haven van Gibraltar.
10-03 Schip opgesierd met pavoiseervlaggen in verband met het huwelijk van H.K.H.
Prinses Beatrix en de Hr. Von Amsberg.
11-03 08.15 uur Ontmeren, stomen de haven van Gibraltar uit en varen via de Straat
van Gibraltar naar de Atlantische oceaan richting Plymouth. . Beoefenen departure screen
HMS Carysfort R25 (Engeland) mainbody. 09.50 Einde oefening.
12-03 Slecht weer, passage over bak, halfdek en H dek verboden.
13-03 Varen in de Golf van Biscaye.
14-03 04.00 uur varen in het Kanaal. 09.00 uur Meren af in de haven van Plymouth.
Krijgen veel gelegenheid om te passagieren. Veel in de stad geweest waar alle gebouwen
werden schoongemaakt van de zwarte aanslag van de industrie.
18-03 09.05 Ontmeren. Worden door twee sleepboten verhaald naar no. 8 wharf. USS
Garcia FF1040 (Amerika) langszij HMS Belfast C35 (Engeland). 10.30 Meren over SB op
de zelfde wijze af langszij USS Garcia FF1040 (Amerika). Beide waltrossen staan nu op
HMS Belfast C35 (Engeland). 09.55 Meert HMS Verulam F29 (Engeland) langszij.
26-03 Bezoek van ca 80 kinderen uit een kinderhuis.
29-03 08.00 uur Ontmeren, stomen de haven van Plymouth uit richting Clyde. 10.00 uur
Varen in het Kanaal. 20.00 Varen in de Ierse zee.
30-03 08.35 uur Maken rendez-vous met HMS Scarborough F63 (Engeland) en HMS
Russell F97 (Engeland). 08.42 Sloep te water voor het overbrengen van LTZ 2oc naar
HMS Scarborough F63 (Engeland). 18.20 uur Meren af op de boei MK in Rothesay bay.
20.30 Sloep naar wal, geven gelegenheid tot passagieren.
31-03 07.30 uur Slippen van de boei en stomen op naar oefen area de Firth Clyde.
Diverse oefeningen. Stomen in de haven van Cambeltown naar olie steiger. 20.00 tot
22.00 uur olie laden.
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22.15 uur Stomen de haven
van Cambeltown uit en gaan
voor anker in de Firth of
Clyde
01-04 om 00.00 uur.
Gelegenheid tot passagieren
conform sloepenregeling.
02-04 10.00 uur halen
anker op en stomen richting
Rothesay. 11.30 uur Gaan voor anker in de Rothesay Bay. 16.45 Halen anker op en varen
naar oefengebied Firth of Clyde. Houden oefening met verduisterd schip. Oefenen onder
andere met HMS Maidstone F44 (Engeland).
03-04 In de loop van de dag beëindiging oefening en stomen richting Rothesay Bay waar
we om 09.40 uur afmeren aan een boei.
04-04 07.00 Slippen van boei en stomen achter USS Garcia FF1040 (Amerika) op naar
Lamlark. 08.20 Komen voor anker in de baai van Lamlark. 11.00 uur halen anker op en
stomen informatie met USS Garcia FF1040 (Amerika) tijdens diverse oefeningen met bij
donker verduisterd schip richting Firth of Clyde.
06-04 08.00 uur Meren af aan oliesteiger in Firth of Clyde. 1 uur olie laden. 12.15 uur
Ontmeren en stomen op richting Faslane (Schotland). 15.15 uur meren af in Faslane.
Gelegenheid tot passagieren.
07-04 09.30-12.30 Duikwerkzaamheden. Hijsen voorgeschreven seinen. 19.55
Ontmeren. 20.00 Stomen met variërende koersen en vaarten op loodsmans aanwijzingen
de Gareloch uit naar open zee. 21.05 Komen in formatie 1, met USS Garcia FF1040
(Amerika)……

Deze maand een greep uit de postbus…...
6-7-18
Beste sobat Arie,
Bedankt voor de maand+ extra editie van Ten Anker.
Ik was zeer verrast over het artikel van Nieuw Guinea, m.n. ASMAT-1956. Kort na de ”AJAMaffaire” - (is op TV in ”Andere Tijden”(2002) geweest! – zijn wij (mei 1956) met torpedobootjager
Hr.Ms.Kortenaer D 804 naar het Asmat-gebied gevaren. Als bemanning onbekend met de “recente
moordpartij” in dat gebied? Later – meer wetende – overdacht ik dat het min of meer bedoeld zou
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kunnen zijn geweest als een soort ”vlagvertoon” om daarmee koppensnel-herhalingen te
voorkomen!?
In ieder geval zijn wij, met de mij welbekende schrijver Anthony van Kampen aan boord, via de
Flamingobaai - alwaar later (1961) ook de zoon van Gouverneur Rockefeller is verdwenen en
blijvend vermist! – de krokodilrijke Oetoemboewe-rivier opgevaren naar de kampong Agats.
Een spannende onderneming, waarbij steeds de vaardiepte moest worden gelood.
Wij zijn daar een etmaal gebleven, met achterlating van genoemde schrijver, die het boek
Wijkende Wildernis”over de Ajam-moorden heeft geschreven. Een in mijn bezit zijnd exemplaar
heeft hij op 6 mei 1982 in zijn woonplaats Bergen NH (in hotel Centraal) voor mij gesigneerd.
De confrontatie met koppensnellers van de Asmat is een niet te vergeten ervaring met het land
Nieuw Guinea.
Een 2e deel van mijn term (1956-1957) werd voor mij de vaste O.Off.v.d.Wacht bij de MLD op het
Marine vliegkamp Boroekoe te Biak.
Ook met een heftige gebeurtenis, t.w. Een zeebeving te Biak (23 juni 1957) …
Dan de vliegramp van de Connie NEUTRON te Biak op 16 juli 1957……
Als matroos van de vloot werd ik door de MLD’ers direct aangesproken met Boots (Bootsman).
Een onverwachte dubbele bevordering!
De sobats van toen – als ik er een ontmoet – spreken mij nog altijd aan met Boots.
Met de Kortenaer ben ik ook weer thuisgevaren en daarna geplaatst op vliegkamp Valkenburg.
De MLD wilde kennelijk geen afstand doen van een ”Bootsman!“ .
Om het verder af te ronden: .. Een andere plaatsing volgde kort daarop (1958) …Politie
Opleidingsschool a.d. Meijboomlaan te Wassenaar, gevolgd door een langdurige politie(rechercheloopbaan (31 jr.) met veel stof voor een nooit verschenen boek,
Door Anthony van Kampen is toegezegd, dit voor mij te willen schrijven, met de woorden: ”U zorgt
voor de Bouwstenen en ik de Cement!”
Hij is er helaas niet toe gekomen!
p.s. Mogelijk dat door mijn bericht, ook andere sobats in hun herinnering, als ”The Candy of life”),
zijn gaan graven.
Met vriendelijke groeten van Gerrit Engelbertink.
Dat is een duidelijke oproep aan de mede lezers Gerrit, wie weet…. De redactie lust er pap van.

****************************************************************************
Ik ben in april 1962 opgekomen als CHF 3 in het MOK.H bak 226? 227 onder leiding van de
toenmalige Kwmr. Heckers zo ver ik weet een Limburger een geweldige man ben hem nog 1x
tegen gekomen toen ik geplaatst was op MVKK in Den Helder ben ik hem tegen gekomen op het
station, wat is er van de beste man nu nog bekend, ben benieuwd of hij nog onder ons is
Met vriendelijke groet
Gerard Dalman
AOOBDMTD(bd)

gerard.dalman@planet.nl
L.s;
Het verhaal over de Mahu was me weer een waar genoegen, vooral omdat ik in 1963 met veel
plezier op Hr.Ms. Houtepen en Hr.Ms. van Moppes heb gevaren, dus de herinnering kwam weer
boven. O.a. reisjes naar Kiel, Rijn reis naar Koblenz, naar de jaarbeurs in Utrecht heel leuk al dat
binnenlands vlagvertoon.
Groet Wim Klepper

klepper@veteranen.nl
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Dag Arie,
Bij het lezen van je laatste bericht kwamen er twee namen boven water van mensen die ik gekend
heb gedurende mijn tijd bij de KM., 1952-1958.
Het waren Chris Mark, en Bruinoogen. Helaas zijn beiden er niet meer.
Waar ik met Bruinogen gevaren heb weet ik niet meer, Maar van Chris nog wel.
Eerst op de "Van Zijll" de F 811 op de reis naar Korea en later een rondje om de aardkloot en op
de "Zeven Provincien" waar ik bijna twee jaren op gevaren heb, o.a. 2' kabelgast, totokbaas en
paai schouw.
Chris zijn werk was schrijven en weet ik wat al niet meer en de radarcentrale. Na terug keer ben ik
ook later mijn brevet Rap 2 kwijtgeraakt. Ik had er een hekel aan om in een hok opgesloten te
zitten.
Dit jaar alweer 60 jaren geleden.
Heb nog een paar boeken op de plank staan door Chris geschreven en heb hem voor het laatst
ontmoet bij een reünie in Rotterdam. Ben er maar even geweest toen. Beviel me niets.
Ook nog een paar maanden op een mijnenveger gevaren en de sleepboot "Hercules".
Heb gelukkig altijd op een varend schip gediend, behalve NAVGIS natuurlijk,
Daarna koopvaardij, Rijnvaart en emigratie.
Maar misschien heb ik dat al eens geschreven.
Prettige zondag en hartelijke groet
Jan.

janvanderdoe@gmail.com
L.S.
Jan Westerburger of Westenburger was mijn stapmaat in de west op de Dubois. Op mijn
25 jarige bruiloft is Jan nog geweest, ook al weer 26 jaar geleden daarna is hij nog een
keer op bezoek geweest, maar ben hem uit het oog verloren…. toen woonde hij op een
camping op de
Wouwse plantage
daarna nooit meer iets
van hem gezien of
gehoord.
Is er iemand die Jan
herkend ( zie foto
hieronder ) en weet
waar hij is ? laat het
even weten via de
redactie van dit blad. (
tenanker@kpnmail.nl)

Van Links naar rechts (Matr 1. Pasveer † - Wsr 1. Cobus van Dal – Matr 1.Jan Westerburger )
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Zoals de lezers gewend zijn worden er in deze krant ook stukken geplaatst vanuit het Helderse en
met name van Arie Booy en zijn collegae’s. Daar ik “ten Anker“ niet al te groot wil laten worden
en me wil beperken tot de 40 à 45 pagina’s heb ik besloten een selectie te maken uit het aanbod van
stukken die ik hier publiseer. In de wetenschap dat er veel leden niet woonachtig zijn in de
Noordkop die de Helderse Courant niet lezen ga ik alle relevante artikelen wel plaatsen op mijn
website “www.debakstafel.nl “ onder het tabblad “Helderse Courant “zodat deze abonnees er niets
van hoeven te missen. U wordt door mij op de hoogte gehouden!
Heeft u misschien een ander idee?..... laat het me weten via de mail tenanker@kpnmail.nl , de
mailbox is geduldig en ik sta open voor iedere sugestie.
De redactie!
Deze maand heb ik veel kopij toegezonden gekregen en heb moeten selecteren ten einde het blad
leesbaar te houden. Ingezonden stukken die nu niet zijn geplaatst heb ik even moeten parkeren
maar komen de eerst komende uitgaven weer in beeld.
Sorry, de redactie
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Herfstspecial:

5 daags

Maandag 1 oktober tot vrijdag 5 oktober € 199,- p.p.
Maandag 8 oktober tot vrijdag 12 oktober € 199,- p.p.
Een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een verrassingsexcursie met advocaat.

Najaar-special: 5 daags
Maandag 5 november tot vrijdag 9 november € 189,- p.p.
Maandag 19 november tot vrijdag 23 november € 189,- p.p.
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies.

Adventsspecial: 5 daags
Maandag 10 december tot vrijdag 14 december € 189,- p.p.
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies en de kerstmarkt in Odoorn.
De Kerst & Oud-Nieuw arrangementen zijn inclusief:
3 boeiende excursies ( incl. touringcar)
Kerstavonddienst in naastgelegen kerkje
Op 25 december een feestelijk 4 gangen diner met een verrassing
Op 26 en 31 december een 4 gangen kerst,(silvester) feestelijk diner met live muziek

Al onze special arrangementen zijn inclusief:
• Logies met uitgebreid ontbijt
• Lunch of lunchpakket
• 3-gangen keuze diner (m.u.v. de feestdagen)
• Consumpties inclusief van 18:00 tot 23:00 uur
• Excursies (entrees zijn exclusief)
• Avondprogramma

Hr.Ms. Bruinisse en Hr.Ms. Brouwershaven

L.s,
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In bijlage foto van Brusea, het plaatselijk museum, de contactmijn die geschonken werd en
een knipsel uit de Zeeuwsche Courant van 16 april 1958
Op 15 en 16 april 1958 meerden de mijnenvegers Hr.Ms. Bruinisse en Hr.Ms.
Brouwershaven om 16:00 uur af in Zeeland. De reden was een bezoek aan de steden
waaraan ze hun naam te danken hadden. Omdat de haven van Bruinisse te klein was,
werd afgemeerd in de voormalige veerhaven Zijpe.
De bemanningen werden op de tweede dag van het bezoek door de burgemeesters van
beide steden toegesproken. Ze spraken over de dankbaarheid tegenover de
marinemannen vanwege het mijnen vrijmaken van de Oosterschelde en de kust voor de
kop van Schouwen, waarna de commandant van de Bruinisse het woord voerde en zijn
erkentelijkheid uitsprak voor de warme ontvangst.
Rond het middaguur kregen de
Jannen een uitgebreid diner
aangeboden namens het
gemeentebestuur om daarna
kennis te kunnen maken met de
bezienswaardigheden van het
dorp.
In de haven van Zijpe lag een
gezonken baggerschuit. Deze
had door een aanvaring een gat
in de romp opgelopen. Bij wijze
van dank voor de ontvangst
werd een duiker van de
Bruinisse op het wrak
afgestuurd om een staalkabel
onder het schip door te trekken.
Toen dat gelukt was, werd bij
laag water, het schip lag toen
nog maar een meter onder de
oppervlakte, de boeg getild,
waarna duikers van de twee
schepen het gat dicht konden
lassen.

Later werd de schuit leeg gepompt en
gelicht.
Op de dijk tegenover de oude vissershaven
staat een ooit opgedoken en
gedemonteerde contactmijn. Deze werd bij
het bezoek als geschenk achtergelaten
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De ene dienst was de andere waard.
Bruinisse en de gelijknamige mijnenveger hebben altijd een goede band bewaard. Ik het
plaatselijk museum ‘Brusea’ hangt boven de informatiebalie nog steeds het oude
scheepswapen van de Bruinisse.

Was getekend; Lennard Maas.

Grevelingenmeer paling
Niet ver van de naamgeefster van het zusterschip Brouwershaven hemelsbreed ongeveer 15 kilometer - ligt de gemeente Bruinisse. Gelegen op
het eiland Schouwen-Duiveland aan de Grevelingen was het een van de vele
vissersplaatsjes die de provincie Zeeland rijk was, met de nadruk op was,
want de afsluiting van het Brouwershavense Gat luidde ook het einde in van
de zeevisserij vanuit Bruinisse.
De visserij ging voor het plaatsje niet geheel verloren. Nadat de Grevelingen tot Grevelingenmeer
was geworden en het zoete water langzaam de overhand kreeg, begon men zich meer en meer toe te
leggen op de palingvisserij, precies zoals dat ooit ook eens met de vorming van het IJsselmeer was
gebeurd.
Een industrie die ook stand heeft gehouden is een bescheiden mate van scheepsindustrie en wel de
afbouw van Noordzeekotters. Verder heeft zich, precies zoals bij het 15 km verderop gelegen
Brouwershaven, de watersportrecreatie met rasse schreden ontwikkeld. In het gebied is er
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werkgelegenheid in de sportvisserij, er bevindt zich een zeilschool en er zijn twee jachthavens
gekomen.
Hr.Ms. Bruinisse is een van de twee kustmijnenvegers die bij de Puget Sound Naval Shipyard te
Bremerton in de staat Washington zijn gebouwd. Zij werd daar op 29 februari 1952 op stapel gezet en
bijna twee jaar later, op 21 januari 1954 werd zij in dienst gesteld. Hiermee werd zij het tweede schip
dat naar een Zeeuwse gemeente werd vernoemd, het zouden er totaal drie worden. Zij heeft dienst
gedaan tot 16 juni 1972, waarna zij in januari 1974 verkocht werd aan het Engelse bedrijf Pounds
Marine Shipping te Havant.
Het scheepsembleem van Hr.Ms. Bruinisse is een fraai heraldisch embleem en wordt als volgt
omschreven; gegeerd van zilver en sabel van acht stukken, in het schildhoofd van zilver een grazend
hert van keel, staande op een terras van sinopel. Het eerste wil zo veel zeggen als; van het zilveren
linkervlak wijzen vier punten naar rechts en van de zwarte rechterzijde grijpen hier vier naar links
gerichte punten in. Voor terras in het schildhoofd moet men ‘grasmat’ lezen.
Het embleem is een rechtstreekse voorstelling van het gemeentewapen en het vermoeden bestaat
dat het hert in het wapen verwijst naar de jonkheer Paulus van Hertsbekem die in de periode van 1566
tot 1611 ambtsheer was van Bruinisse.

‘Opgeborgen’ achter Grevelingendam
Het eertijds florerende vissershaventje Brouwershaven op het eiland Schouwen-Duiveland
hield in 1971 op als zodanig te bestaan. Niet de plaats zelf, maar de visserij kwam nagenoeg tot
een stop. De oorzaak hiervan was de afsluiting van het Brouwershavense Gat in het kader van de
Deltawerken. Zo moest dus een broodwinning opgegeven worden ten faveure van de veiligheid
van het gehele eiland, want wie wilde er nu een herhaling van de watersnood van 1953.
Door de afsluiting van het Brouwershavense Gat ontstond het
Grevelingenmeer, dit meer bevorderde wel het watertoerisme en kwam
daarmee als broodwinning in de plaats van de visserij. Er vindt vanuit
Brouwershaven desalniettemin nog steeds visserij plaats, zij het op zeer
bescheiden schaal. Dat het toerisme in dit gebied is toegenomen, bewijst wel
de aanleg van een groots opgezet bungalow- annex waterrecreatiepark
genaamd Marina Port Zeelande.
De gemeente Brouwershaven wordt sinds 1961 gevormd door een aantal
dorpen en buurtschappen. Tot de gemeente behoren, behalve Brouwershaven, de voormalige hoge
heerlijkheid Dreischor, Noordgouwe en Zonnemaire. Dreischor was een, eertijds voor het eiland
typisch, ringdorp dat zich geheel afsloot en een van de omgeving afwijkende mentaliteit vertoonde
(vrijzinnig).
Hr.Ms. Brouwershaven was de laatste van de veertien kustmijnenvegers van de Beemster-klasse.
Zij werd evenals haar zusters in de Verenigde Staten gebouwd in het kader van de wederzijdse
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hulpverlening. Dit laatste schip werd gebouwd bij de werf George W. Kneass & Co te San Fransisco.
Zij werd op 19 april 1954 te water gelaten en op 3 november 1954 in dienst gesteld bij de Koninklijke
marine.
Na ruim 18 dienstjaren werd zij op 9 maart 1973 uit dienst gesteld en ongeveer vier maanden later
van de sterkte afgevoerd. Ruim een jaar later werd zij verkocht aan de Engelse firma Pounds Marine
Shipping te Havant.
Het scheepsembleem is direct afgeleid van het gemeentewapen van het voormalige vissersplaatsje
- hier speelde de zee dus wel een rol - en wordt als volgt omschreven; het schild is gedeeld, waarvan
helft I van goud is met daarin een adelaar van sabel, deze draagt op de borst een gevierendeeld
ruitschildje van goud met in de kwartieren 1 en 4 een omgewende leeuw van keel en in de kwartieren 2
en 3 een leeuw van sabel. In helft II, eveneens van goud, een klimmende leeuw van keel.

Afb. 001 Vertrek Hr. Ms. KXVIII
uit Den Helder d.d. 14-11-1934.

De wereldreis van Hr. Ms. KXVIII
Hr.Ms. KXVIII was een Nederlandse onderzeeboot die werd gebouwd door de
Rotterdamse scheepswerf Feijenoord en op vrijdag 23 maart 1934 in dienst is gesteld. Op
woensdag 14 november 1934 verliet Hr.Ms. KXVIII onder commando van de LTZ. der 1e
klasse D.C.M. Hetterschij de haven van Den Helder gadegeslagen door veel
belangstellenden vanaf het Wierhoofd voor haar vijf werelddelenreis naar Nederlands
Oost-Indië. Deze reis is beter bekend als de Wereldreis van Hr. Ms. KXVIII.
Op dinsdagmiddag 13 november heeft schout bij nacht T.L. Kruys, na vooraf de
onderzeeboot geïnspecteerd te hebben, afscheid genomen van de bemanning. De
bemanning stelde zich op het voorschip op en werd door de schout bij nacht als volgt
toegesproken: ,,Commandant Hetterschij, officieren en manschappen van Hr.Ms. KXVIII, u
zult morgen een grote reis aanvangen, de grootste reis die ooit door een onderzeeboot is
ondernomen.”
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Tijdens de reis werd prof. F.A. Vening Meinesz in de gelegenheid gesteld om zijn
waarnemingen betreffende zwaartekracht, welke hij reeds over een groot deel van de
aarde had verricht, verder uit te breiden. Hr.Ms. KXVIII vertrok op 14 november met rustig
weer uit Den Helder en de noordelijke wind hield zich goed tot op de dag van aankomst in
Madeira. Na een rustperiode op het mooie bloemrijke Madeira ging de tocht verder naar
het eenzame St. Vincent waar de bemanning van Hr.Ms. KXVIII ook enige dagen rust
nam.

Uit St. Vincent voer de KXVIII naar een bepaalde positie in de oceaan om van daaruit
richtingseinen aan het KLM vliegtuig ‘Snip’ te geven, tijdens een lange oversteek over zee.
Toen het toestel over Hr.Ms. KXVIII heen vloog was het zicht zeer slecht terwijl de
draadloze verbinding met de ‘Snip’ van gezagvoerder Jan Hondong uitstekend verliep. Met
een omweg voor de waarnemingen van prof. Dr. Vening Meinesz koerst de KXVIII naar
Dakar. Vervolgens ging de reis verder naar onder andere Rio de Janeiro, waar de
belangstelling van onze landgenoten in het buitenland bijzonder groot was.
Het enthousiasme waarmee de komst van Hr.Ms. KXVIII tegemoet werd gezien, was
treffend. En dat gold voor iedere havenplaats die de boot aandeed op haar wereldreis naar
Nederlands Oost-Indië.
Tijdens het verblijf te Montevideo in Uruguay werd de bemanning verwelkomd door een
grote groep Nederlanders die een bezoek aan de onderzeeboot bracht. Verder was er nog
vlagvertoon te Buenos-Aires, Mar del Plata en bezocht de boot het eiland Tristan da
Cunha.
Op 6 april 1935 legde de bemanning van Hr.Ms. KXVIII t.g.v. de verjaardag van de landing
van Jan van Riebeeck te Kaapstad op 6 april 1652, een krans bij het monument. Na het
bezoek aan Kaapstad waarbij de KXVIII van 9 tot 13 april onderhoud kreeg in het dok te
Simonstad vervolgde men de reis via Kaap de Goede Hoop voor vlagvertoon in Durban en
aan Mauritius.
Soerabaja
Op donderdag 11 juli 1935 arriveerde de KVXIII op de rede van Soerabaja. Het schip werd
tegemoet gevaren door Hr. Ms. Soemba, Witte de With, Gouden Leeuw, Prins van Oranje
en Serdang, twee mijnenvegers, drie onderzeeboten en negen Dornier vliegtuigen. Achter
het admiraalschip volgde, laag op het water de KXVIII. Om kwart voor negen stoomde de
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onderzeeër de marinehaven van Soerabaja binnen. Dat was voor velen op de wal het sein
voor een oorverdovend gejuich! De tonen van het Wilhelmus klonken terwijl de bemanning
op het dek van de boot in de houding stond opgesteld. Eenmaal in de
onderzeedienstkazerne aangekomen onderhield vice-admiraal M. van Dulm, commandant
Zeemacht Nederlands-Indië, zich eerst met de commandant van de onderzeeër en daarna
met alle opvarenden en hield vervolgens een toespraak waarin hij de prestatie prees van
de KXVIII, welke zonder konvooi een reis van acht maanden had volbracht. De viceadmiraal bracht tevens hulde aan prof. Vening Meinesz voor de opofferingen welke hij zich
getroost had in het belang van de wetenschap. Tijdens de tocht werden ook filmopnamen
gemaakt voor de documentaire Met Hr. Ms. KXVIII de wereld rond, en er verscheen een
boek met de titel: Klaar voor onderwater.
Cees Rondèl

17 augustus ‘18
Extra editie Hr.Ms. Triton ex: Matsunoura Maru
7 september ‘18
Een historische sleepreis van het Sabang Dok
De reis door wild Nieuw Guinea… de bloednacht van Ajam
Francien de Zeeuw
e
2 deel Matchmaker II
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Oproep….!
Welke MLD’er durft het aan…..ik ben opzoek naar leuke verhalen en/of artikelen inzake de
MLD. Ik hoor bij regelmaat dat daar weinig aandacht wordt geschonken, aan onze
gevleugelde Marine vrienden, maar als ik een oproep plaatst krijg ik geen respons….. kom
sobat trek van leer en schrijf een verhaaltje neer !
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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Indisch woord voor vrienden

