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Met dank aan…..
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“Ten Anker” telt per 31-09-2018 inmiddels 419 abonnees
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Deze maand o.a. in dit blad:

Emotionele uren in Kampong Ajam
Hr.Ms. Bruinisse onderweg naar Vlissingen
De groep van Beest
Mijn leven bij de marine van Paul Rouw
Kanon ongeval Pro Patria
100 jaar Vliegkamp de Kooy, van Cees Rondèl deel 1
Piet Hein is niet dood…
Riek’s marine confiture
En vele andere….

LA REINA DI BANDA ABAU
Alsof het vakantie is, zo ervaar ik de periode op Curaçao.
De motivering om een verzoek in te dienen voor plaatsing op
smaldeel V was triviaal: ik wilde mijn broer weer eens zien die,
enkele jaren daarvoor, naar Curaçao was verhuisd.
Nachtpermissie werd helaas niet toegestaan, ik moest aan boord
slapen en de wacht meelopen. Voor de rest was ik vrij man op
dit eiland. Mijn schoonzus kwam me elke morgen met de auto
ophalen en leverde me 's avonds weer netjes af bij de valreep.
Een van de prachtige herinneringen is de seu (spreek: sejoe),
oogstfeest, op Banda Abau (tegenwoordig Banda Bau). Het was
een stoet van vele Curaçaoënaars die proberen een bestaan op
te bouwen in de landbouw. Een lange rij mannen en vrouwen in kleurrijke kleding,
sommigen met grote flessen van 2,5 liter rum op de schouders, dansend op het ritme van
fluitjes, trommels en het getik op allerhande gebruiksvoorwerpen uit de landbouw. Op een
met bloemen, rijsthalmen en maïshi versierde kar, getrokken door een ezel, staat een
mooie jonge vrouw extra fraai uitgedost. Ze draagt een prachtige witte jurk, armen en
schouders bloot en een rode sjerp met daarop in witte letters:
La reina di Banda Abau.
Eén van onze officieren zie ik daar in burgerkleding rondlopen die het hele gebeuren op
film vastlegt. Dan plots begint het te regenen. Iedereen vlucht alle kanten op om maar
droog te blijven, want regen op je huid kan tot te grote afkoeling leiden, waardoor je ziek
kunt worden. Dat is wat ik enkele dagen later ook hoor: de 'reina' ligt doodziek in bed met
longontsteking. Iedereen zocht bij die regenbui beschutting, maar de 'reina' die boven op
de kar stond, kon er niet meteen vanaf en kletsnat werd zij even later van de kar gehaald.
Na een tiental minuten was de bui over en ging het feest verder, ook met de 'reina' op de
kar!
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Emotionele uren in kampong Ajam
29 mensen hoofden rollen voor mijn voeten
RESIDENT Boendermaker wist precies wat hem te doen stond, na 't vernemen van de
gebeurtenissen in kampong Ajam uit de mond van controleur Scheele. Hij had een plan
gereed en de enige zwakke schakel in dat plan was, dat de schuldige Asmatters de benen
zouden nemen. Voorgoed. Het is uitgesloten Asmatters te vangen in een gebied, bestaande
uit honderden en honderden kreken en sluipwegen. De enige kans hen te bereiken was door
rustig naar Ajam te gaan en daar door middel van een list gedaan te krijgen, dat ze niet in de
wildernis onderdoken, teneinde zich aan hun straf te onttrekken
De prauwen brachten ons terug naar de Catalina en een kwartier later hingen we weer in de
lucht. De reis naar Ajam zou voor ons geen zes uur duren. En het waren evenmin Asmatters,
die voor de navigatie zorgden Tien minuten later daalt het vliegtuig.
Onder ons ligt Ajam. Het is een langgerekte kampong, zich uitstrekkend langs de rivier
Opvallend zijn de grote, langwerpige mannenhuizen. Daarin was dus het plan beraamd. En
daarin was dus de moord begonnen. Het is opvallend stil als we voor Ajam landen. Er is iets in
de lucht, dat haast onheilspellend aandoet. Er zijn weinig mensen, maar ik kan me met
bedwingen steeds een blik te slaan op de talloze kreekjes en miniatuur-baaitjes, die over de
jungle binnendringen. Een ideaal oord om je schuil te houden. Geen macht ter wereld kan uit
zon wirwar van water, moeras en land, een mens halen, die daar geen prijs op stelt.
Een paar prauwen brengen ons na de landing op de rivier naar de oever. Het gewone beeld:
dikke, zuigende modder. Ik zak tot over m'n jungle-laarzen in de brei, maar let daar nauwelijks
op. Ik ben te zeer vervuld van het feit, dat ik hier de plaats van het drama heb bereikt. Hier
was het dus. Een paar dagen geleden brak hier dus de hel los. Hier baanden zich de meest
primitieve hartstochten een weg. Zo ooit, dan zouden we hier contact krijgen met de homo
primitivus, de primitieve mens. Een stel Asmatters staat op de kant en kijkt bedrukt, verlegen
haast, naar ons. Ze weten dat er iets zal gaan gebeuren. Alleen.... ze weten niet wat. En dat
Wordt dan ook angstvallig voor hen verborgen gehouden.
De situatie van de kampong wordt opgenomen en dan vraagt resident Boendermaken waar
eigenlijk die 29 ingenomen koppen zijn gebleven. Deze moeten in ieder geval worden
meegenomen, omdat het bezit der koppen van het grootste belang is voor de Asmatters.
Controleur Scheele zwijgt. Dan zegt hij iets tegen een der Papoea-politieagenten. De man
loopt een paar meter weg en ik houd hem in het vizier. Ik heb namelijk een vaag voorgevoel
ergens van. Het blijkt een juist voorgevoel. De man komt terug met een jute zak. Die zak is
dichtgebonden met een stuk touw. De papoea maakt het touw los en grijpt de zak van
onderen vast. Hij tilt hem op en draait hem om. Wat er dan volgt, is opnieuw schokkend en
verbijsterend. Op hetzelfde ogenblik dat de man die zak omdraait, verliest deze z’n inhoud. Op
dat moment rollen 29 koppen voor m'n voeten.
Ik hoop dit soort dingen niet opnieuw mee te maken. Het is drukkend heet en de atmosfeer in
Ajam is vol vocht. Ik sta te transpireren van de warmte. Maar bij het zien van die 29 koppen,
die daar op de korstige modder uit elkaar rollen, voel ik me ijskoud worden. Dit is werkelijk een
afschuwelijk schouwspel. Ik kan me niet voorstellen ooit iets ellendigers, onmenselijkers en
afzichtelijkers te hebben aanschouwd.
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Nauwelijks een misdaad
IEDEREEN zwijgt, hoewel iedereen voor de anderen tracht z’n gevoelens te verbergen. Dat
zal de anderen van het gezelschap gemakkelijker zijn gevallen dan mij. Omdat dit soort dingen
hier, in Zuid-Nieuw-Guinea, niet zeldzaam is. Omdat er dagelijks gesneld en gemoord wordt in
dit gebied. Omdat, ik herhaal het opnieuw, snellen en moord alles te maken hebben met de
adat van dit volk. Het is nauwelijks een misdaad voor hen.
De koppen zijn bruin. Controleur ScheeIe heeft ze met petroleum overgoten en laten
afbranden. Maar een horde vliegen werpt er zich op en even later worden de trieste
overblijfselen van de Jipajers weer in de zak gedaan. Het is een opluchting als ze er niet meer
zijn en ik denk niet dat ik de enige ben die opgelucht is.
Dan begint er een gesprek tussen resident Boendermaker en de op de oever staande
mannen. Een gesprek, mogelijk met behulp van een tolk. De taal der Asmatters is iets
wanhopigs. Men moet jaren onder hen verblijven, om zich verstaanbaar te kunnen maken.
De man van de „Kompènie" spreekt
langzaam en duidelijk. Hij wijst er de
Asmatters op, dat het verstandig zal zijn
van de anderen, die er nu niet zijn,
terug te keren. Morgen. Want morgen
zullen wij er weer zijn. Morgen moet er
dan eens gesproken worden. Zo gaat
het niet. Het is te gek dat men zó
gasten ontvangt.
De Asmatters luisteren toe. Schichtig.
Ernstig. Ze loeren ons aan en het is de
vraag of ze ons vertrouwen. Het is ook
de vraag of ze de list vermoeden.
Tenslotte zijn dit sluwe duivels, listig en
intelligent.
Resident Boendermaker spreekt met een
dorpshoofd in de Asmat.

Men behoeft Asmatters in het algemeen weinig wijs te maken. Heel hun leven heeft te maken
met list.
De resident spreekt door. Met klem belooft hij dat er niets ergs zal gebeuren. Niemand zal
worden gedood. Geen enkele man van Ajam zal er het leven bij inschieten. Maar het is wel
nodig dat er wordt gepraat.
En dat moet morgen gebeuren. Morgen. Zullen de anderen er dan zijn? Er wordt onderdrukt
gegromd. Er wordt onderling gefluisterd. Dan horen we dat de anderen er zullen zijn. Als ze
tenminste bereikbaar zijn.

Sinistere wandeling
NA HET GESPREK blijven we nog even staan. Lopen door de verlaten kampong. En dat is
dan maar een sinistere wandeling. Je hebt het gevoel door een dodenhuis te gaan. Ik heb
werkelijk geen behoefte langer dan strikt noodzakelijk in Ajam te verblijven. Een half uur later
worden we teruggebracht met de prauwen.
De Asmatters zijn stil, zichtbaar onder de indruk van onze komst. Ze voelen instinctmatig dat
er toch iets is gebeurd, dat een gevolg zal hebben.
Maar welk gevolg?
Commandant Van der Wel taxied over de kali en zoekt een plaats om in de lucht te komen.
Het is maar een gevaarlijke geschiedenis hier, met al dat drijfhout. Maar ook ditmaal lukt het
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en even later zijn we los van de rivier. Op weg naar Agats, waar we de nacht zullen
doorbrengen.
Noch de sagobossen onder me, noch de opfladderende kakatoe's uit de groene wildernis zijn
in staat mij vrij te maken van gedachten, die werkelijk niet vrolijk zijn. Op een gegeven
ogenblik merkt de khaki-bisschop dat waarschijnlijk. Hij zit een beetje ironisch tegen me te
glimlachen in de blister van het toestel, buigt zich dan naar me toe en zegt; „Wel, u wilde het
toch zien, nietwaar? Zo is dat hier. Dat is ons werk".
De avond op Agats. Het is donker geworden en de paar petromax-toestellen werpen wat
schijnsel in het huis van controleur Scheele. Er komt koffie en rijst. Daarna zitten we bij elkaar
op die wiebelende, deinende stammetjes, die de vloer vormen. De muskieten komen. Met
honderden tegelijk. Later worden, het er duizenden. Muskietenolie doet er nauwelijks wat
tegen.
Het wordt niet koeler. Klam en vochtig is de atmosfeer. Je ruikt het bos, dat rondom ons
verrijst. Een bos vol primitieve mensen. Onzichtbaar en toch haast voelbaar aanwezig. Een
stuk of tien Asmatters zitten ons aan te staren. Het is of ze ons biologeren. Ze zwijgen. Het
enige wat ze doen is spuwen en soms komt er een naar voren kruipen om wat tabak te
vragen. De sigarettenpeukjes, die we over de wand van het huis wegwerpen, worden steeds
nagesprongen. Ze blijken een kostbaar bezit te zijn voor de mannen van Agats.
Ik wordt slaperig. Buiten tiert het bos en vlak voor me kijk is tegen fonkelende, glanzende ogen
op. Het zijn felle koppen, die uit het duister opdoemen. In de verte gaat een haan kraaien.
Waarom kraait die haan op dit uur?

Onafwendbaar
WE ZITTEN bij elkaar en het gesprek verstomt die avond nogal eens een keer. leder van ons
heeft z’n eigen gedachten. De mijne zijn niet van de vrolijkste. Ik ben nog steeds bezig dit
soort dingen „gewoon" te vinden. Of onafwendbaar. Ze zijn hier onafwendbaar. Ze zijn
onverbrekelijk verbonden met de komst van bestuur. Het is de eerste aanraking met de wereld
van buiten voor deze stammen. Een aanraking, die voor het eerst nauwelijks enkele jaren
geleden plaatsvond. Vroeg zoek ik m'n slaapplaats op. Het is maar een primitieve bedoening:
een klein veldbed op een van die wiebelende vloertjes. Ik vraag me af hoe groot de kans is
tussen de stammetjes van zon vloer door te zakken. Een kans, die me rijkelijk groot lijkt. Ik
trek de klamboe over me heen. Zo snel mogelijk, om de escadrilles muskieten niet de kans te
geven onder het groene net te komen. Maar het is pikdonker en de elektrische lantaarn
produceert maar een mager bundeltje licht. Een aantal muskieten gaat mee. Als straaljagers
storten ze zich op me. Het duurt geruime tijd eer ik me ervan heb bevrijd. En dat is maar een
vermoeiende, uitputtende bezigheid in die vochtige hitte van Agats.
Ik val in slaap, maar het duurt niet lang. Vreemde geluiden zijn in het huis. En ik heb het
gevoel dat zich mensen onder het huis bevinden. Zijn dat Asmatters? Ik houd m'n adem in.
Naast me, twee meter verder, ligt m'n slaapgenoot: resident Boendermaker. Hij ademt
regelmatig en ik heb niet de indruk dat hij slaap camoufleert.
Ik probeer weer in slaap te komen. Tenslotte gelukt het. Maar het is een korte nacht. Om vijf
uur beginnen er overal hanen te kraaien. Ze kraaien de stilte van de nacht aan stukken, en ik
weet dat er geen kans is opnieuw in slaap te komen.
Het is niet zo erg. Ik zit onder de muskietenbeten en het lijkt me wenselijk, de opengekrabde
benen eens te gaan behandelen. Ik sluip naar buiten en het eerste wat ik zie, zijn drie
Asmatters. Ze hebben de hele nacht daar gezeten. Zijn zij het, die ik heb gehoord?
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Hr.Ms. Bruinisse onderweg naar Vlissingen……

Het Zweedse vrachtschip Benares uit Götenborg was op 26 maart 1966 onderweg naar
Antwerpen toe het door stormachtig weer on-stuurbaar werd en ’s avonds c.a. 22.30 uur
op de dijk liep.
Bij de stranding is een Paalhoofd alsmede de basaltglooiing zwaar beschadigd. Vele
pogingen door diverse sleepboten het schip vlot te trekken mislukten ! Er werd besloten
een deel van de lading uit het schip te halen. In de nacht van 18 op 19 april lukte het vier
sleepboten met vereende kracht de Benares vlot te krijgen. In het dok te Vlissingen werd
duidelijk dat het schip zware schade heeft opgelopen, maar na verkoop werd het toch
hersteld en opnieuw in de vaart gebracht onder de naam Benarita.
In de dagen dat de Benares op de dijk stond was het een publiekstrekker van groot
formaat, mensen van heinden en ver alsmede de pers stroomden toe en besteedde er
ruime aandacht aan
In 1911 werd in Westkapelle een lijnwerp- wippertoestel met mortier geplaatst. Deze kwam
voor het eerst in actie in 1920 waarna er respectievelijk in 1922 – 1957 weer actie moest
worden genomen en zo stonden de redders klaar voor de Benares

M / S BENARES.
Gebouwd in 1946 door Eriksbergs Mekaniska Verkstad, Göteborg.
Lap nummer. 355
Dimensies. 134,41 x 17,89 x 6,55 m.
Brt / Nrt / Dwt. 4796/2406 / 7650
Machinery. Een 8-cilinder, Eriksberg-diesel.
Vermogen. 7500 ihk.
Knopen. 16.0.
RN. 8748
IMO. 5040720
Zusterschepen. Bengalen.
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1945 11 07. Gelanceerd.
Geleverd in januari 1946 aan Ab Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Gothenburg.
1966 03 23. Strandde buiten Capelle in de Scheldemondingen bij zwaar weer en het schip
leed ernstige schade aan de grond en, onder andere, de gehele achterstevenpool met
schroefas los.
1966 04 18. Het schip geweldig gemaakt na het lossen van alle aan boord, en werd naar
Antwerpen gebracht voor onderzoek, waar het werd veroordeeld.
1966 05. Verkocht aan A / S Grimstad, Noorwegen.
1966 05 14. Getraceerd door BOSS naar Nymö MV, Grimstad, Noorwegen voor reparatie.
1966. BENARITA beoordeeld .
1969 06. Verkocht aan General Maritime Co., Singapore. Beoordeeld op BENARES .
1971 02 02. Heb een machine-erf en gronden op Texel.
1971 03 25. Uit het niets gevallen en voor onderzoek naar Amsterdam
gesleept. Kondemnerades.
1971 05. Verkocht aan Eckardt & Co., Hamburg, Duitsland voor schorsing.
1971 05 14. Aangekomen tijdens het slepen van Hamburg.
1972 11. Contemporary to D Alfonso Garcia, Bilbao, Spanje. Gescheurd uit Hamburg
geladen met schroot van sleepboot MICHEL PETERSEN.
1972 11 07. Aangekomen in Bilbao, Spanje op zijn laatste reis.

Onderstaande dia’s zijn van Sijbrand Kamer, geknipt vanaf Hr.Ms. Bruinisse…..
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Nu we het toch over stranden hebben…..
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“ WAN CHUN “ maakt geschiedenis
als een der langdurigste bergingen
aan de Nederlandse kust.
Op 14 mei 1971, toen het koelschip
,,Ranada" na ruim 25 jaar trouwe dienst
in Arendal werd opgelegd, zullen
weinigen gedacht hebben dat dit schip
een zo tragisch einde zou vinden. In de
laatste wereldoorlog was het in Malmö
op stapel gezet. Het kwam in 1945 in
de vaart, mat 3261 brt en werd
voortgestuwd door een 6000 pk diesel
(8 cil.). De ,,Ranada" voer jarenlang
voor de rederij Erling Hansen in Kristiansand. Hoe fraai gelijnd het schip ook was, in 1971
was toch wel het tijdstip bereikt om te worden afgevoerd. Voor weinig meer dan de
sloopprijs werd het gekocht door een reder uit Formosa. Onder Panamese vlag zou het
nog een aantal reizen maken. Het werd herdoopt in ,,Wan Chun". 13 november 1972
verzeilde de ,,Wan Chun" in de orkaan die toen langs de Nederlandse kust woedde.
Verscheidene schepen kwamen aan lager wal. De ,,Wan Chun" strandde even ten zuiden
van Castricum. Met een whippertoestel werden de 29 bemanningsleden, met inbegrip van
kapitein Thzongwa Tang, van boord gehaald.

Door de verzekering werd aan de eigenaars 4 ton uitgekeerd (total loss). Aangezien de
diplomatieke banden met Formosa niet van dien aard waren, dat de eigenaars konden
worden aangesproken, bleef Rijkswaterstaat met de ,,Wan Chun" als een even onwelkom
als dubieus eigendom zitten. Door de grote bergingsmaatschappijen werden offertes
ingediend om het schip weer vlot te brengen, maar ze lagen tonnen hoger dan de waarde
ervan, Slopen op het strand zou nóg duurder zijn, Uiteindelijk kwam Rijkswaterstaat tot
een overeenkomst met de (kleine) bergingsfirma Ellrink in Haarlem. Deze berger had in
Duitsland enige spectaculaire bergingen op zijn naam gebracht. In de buurt van Cuxhaven
had hij met weinig bergingsmateriaal en veel geduld de ,,Balmoral" (2400 brt) en de
,,Emmanuel M" (4660 brt), grotendeels gebruikmakend van het eigen vermogen van de
schepen, vlot gebracht. In februari 1973 startte de berging van de ,,Wan Chun". Op 2 april
1973 kwam een grote tegenslag: opnieuw teisterde een orkaan de
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Nederlandse kust en drukte de ,,Wan Chun" tegen de duinvoet, Hierbij ging een groot deel
van het bergingsmateriaal verloren, onder meer het zandzuigertje dat onder de ,,Wan
Chun" verdween. Na de storm ging de heer Elfrink met nieuw materiaal door.
Verschillende keren maakte hij bekend dat de ,,Wan Chun" binnenkort vlot zou komen.
Het bleek ongemotiveerd optimisme. Op 6 november 1973, bijna een jaar na de
stranding, teisterde wederom een zware storm de Nederlandse kust. En wat al een paar
maal gedreigd had gebeurde ditmaal: de ,,Wan Chun" sloeg om.
Hiermee was de laatste kans verkeken het schip drijvende te bergen. Tevens ging ook het
tweede zandzuigertje verloren.
Dit voorjaar sloot Rijkswaterstaat een contract af met het slopersbedrijf Kruk in Beverwijk
om de ,,Wan Chun" op te ruimen, Maar voordat dit gebeurde raakte, vermoedelijk door
vandalisme, de ,,Wan Chun" in brand, Dat was op 7 april. Gedurende ongeveer een week
brandde het schip als een fakkel. Na de Paasdagen werd definitief gestart met de sloop,
waarvoor de fa. Kruk 22 weken nodig denkt te hebben. Het materiaal wordt langs het
strand met vrachtauto's naar de hoogovens afgevoerd, Waarschijnlijk zal de ,,Wan Chun"
de geschiedenis ingaan als één van de langdurigste bergingen op de Nederlandse kust.
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Alphons Christiaan van Beest werd op 11 juni 1903 in Amsterdam geboren. In deze stad
bracht hij zijn jeugd door. In 1923 nam hij dienst bij het Korps Mariniers. In die periode was
hij enige tijd gelegerd in Vlissingen, waar hij de liefde van zijn leven leerde kennen.
In de periode 1939 – 1940 werd hij gemobiliseerd, maar Fons, zoals hij door iedereen
werd genoemd kon, na de capitulatie de dienst verlaten.

Fons van Beest in Uniform

Verzet
In de beginjaren van de oorlog ontstond er verzet.
Georganiseerde verzetsgroepen dwarsboomden tijdens de
oorlog het beleid van de bezetter. Ze saboteerden verbindingen
en telefoonlijnen, bliezen gebouwen en spoorwegen op,
maakten gebieden onbruikbaar door ze onder water te laten
lopen en spioneerden. Soms was verzetswerk ook minder
spectaculair en gewelddadig. Het verzet hielp bijvoorbeeld
Joden bij het onderduiken, smokkelde bonnen en vervalste
legitimatiepapieren.

Middelburg
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werkte Van Beest als ambtenaar bij het
distributiekantoor in Middelburg.
Zijn vaderslandsliefde in combinatie met zijn mariniersopleiding deden hem besluiten een
verzetsgroep op te zetten. In 1941 ging de groep van Van Beest aan het werk. De
onderwijzer Piet Bouwense zocht betrouwbare mensen bij elkaar en Fons leidde hen op.
De groep groeide snel en bestond uiteindelijk uit Jaap Brasser, Leen Hoogenboom, Jo
Merk, Kees Mooiman, Gerard en Piet de Pachter, Bram Pouwer, Jan en Kees Sturm en
hun zusje Leintje Sturm-de Pachter.

Aan het werk
De groep legde contact met Engeland en begon voor verschillende diensten daar
inlichtingen te verzamelen. Ook hield ze zich bezig met het begeleiden en huisvesten van
(joodse) onderduikers. Op Walcheren werd de groep van Beest al snel een begrip. Ook
Karel Godfried Bron, een zoon van de ex Bevelhebber der Zeestrijdkrachten in
Nederlands-Indië, de viceadmiraal J.A.M Bron was aanvankelijk lid van de groep. Later in
de oorlog werd Karel hoofd van de Ordedienst in Zeeland en begon een eigen groep.
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Een verzakt graf in Middelburg

De Ordedienst (OD) was in Nederland een belangrijke illegale organisatie tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Tot 1942, bij de formalisering van de illegale Landelijke Organisatie
voor hulp aan Onderduikers (LO) was het hoogstwaarschijnlijk de grootste geheime antiDuitse organisatie in Nederland,

Verraad
De groep van Beest werd in 1942 verraden door Izaäk Daane. Izaäk was even oud als
Van Beest. In tegenstelling tot Van Beest had Daane NSB sympathieën. Hij was vrijwel
direct na de capitulatie bij de politie gegaan en had hoogstwaarschijnlijk een aandeel in
het oprollen van de verzetsorganisaties “Leeuwen-garde” en “Oranje voor Nederland”. In
1942 infiltreerde hij in de groep van Beest en de ontsnappingslijn Niftrik waarmee via
België mensen uit Nederland werden vervoerd.

Argwaan
Men kreeg binnen de groep van Beest argwaan. Al snel na het contact met Daane begon
de SD in maart 1942 met het oppakken van personen die actief waren binnen de groep
van Beest. Al snel werd duidelijk dat Daane hierachter zat. Hij werd geschaduwd en toen
hij met een nazi-embleem op zijn jasje het Gestapo kantoor in Rotterdam verliet was het
zijn bedrog duidelijk.
Daane, die niet wist dat hij was ontdekt, werd in de eerste week van augustus 1942
meegelokt naar de heide bij het Drentse Anloo en daar geliquideerd.
Zijn lichaam werd begraven maar men vergat te controleren of er nog belastend materiaal
op het lichaam verborgen was. Dit bleek een fatale vergissing.
Daane’s aantekenboekje werd op deze manier over het hoofd gezien. Daane’s contacten
bij de SD waren geïnformeerd over de trip naar Anloo en vonden al snel het niet zo heel
goed verborgen lichaam.
Via het notitieboek konden ze hierdoor nog een aantal verzetsmensen oppakken,
waaronder Fons van Beest.
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Het Rotterdamse kantoor van de Ordnungspolizei waar ook de Gestapo onderdak vond.

Muurtekening van Kamp Amersfoort gemaakt door gevangenen
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Van Beest, vermoord of zelfmoord?
De gevangengenomen verzetsmensen werden op basis van de gevonden bewijzen ter
dood veroordeeld, of naar concentratiekampen gestuurd.
De te dood veroordeelden werden in kamp Amersfoort vastgehouden en op 20 juli 1943
later samen met 15 anderen op de Leusderheide gefusilleerd.
Over de doodsoorzaak van “Van Beest” gaan twee verhalen. Hij pleegde vermoedelijk
zelfmoord toen hij door de SD werd ontdekt op zijn vluchtadres.
Maar ook wordt beweerd dat hij in een vuurgevecht met de SD sneuvelde.

Waardering
Het Bronzen Kruis werd bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1940
door koningin Wilhelmina in Londen ingesteld en naderhand
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 1 juni 1944. Na de
troonsbestijging door koning Willem-Alexander is het woord
koningin op de achterzijde van het kruis gewijzigd in koning.
Fons van Beest werd postuum onderscheiden met het Bronzen
Kruis.
In de Middelburgse wijk Prooijenspark zijn diverse straten
vernoemd naar verzetsmensen uit de groep “Van Beest”
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Mijn leven bij de Marine.

Als 20 jarige kreeg ik een oproep voor de militaire dienst als dienstplichtige.
Na de eerste medische keuring kon men een voorkeur opgeven bij welk onderdeel.
Heb toen gekozen voor de marine met als reden dat ik daar de meeste kans had om in
mijn vak te kunnen blijven( burger beroep was elektromonteur).
Wat later kreeg ik de oproep voor de keuring bij de marine in Voorschoten.
In April 1957 was het dan zover om me te melden in Hollandse Rading voor mijn EMV.
Drie maanden later na de volharding zat de EMV erop.
Na een korte verlofperiode volgde overplaatsing naar de TOKM kazerne in Amsterdam
voor de opleiding radio/radar monteur.
Dit was de laatste opleiding in die vorm voor dienstplichtige (te duur).
Na zes maanden opleiding kon men een voorkeursplaatsing aan vragen.
Hier heb ik de keuze gemaakt voor VLB Gilze Rijen waar in die periode de eerste vlieger
opleidingen van de toekomstige marine piloten samen met de luchtmacht vliegers starten.
In die periode was er een kleine groep technisch marine personeel ingedeeld ter
ondersteuning van de technische dienst van de luchtmacht.
Marine eigen hadden we een eigen barak, eetzaal en een eigen keuken met marine koks.
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De eerste week op de VLB werd ik bij de wacht ingedeeld en s’avonds om 22 uur de
eerste ronde op een terrein waar het Amerikaanse leger een opslag had van diverse
materialen.
Tevens kreeg ik Lee Enfield geweer (bouwjaar 1895)in mijn handen gedrukt met scherpe
patronen om mijn ronde te beginnen.
Mijn vraag aan de wacht commandant hoe moet en waar moet ik lopen, zij hij je begint
hier bij het hek en blijf er maar langs lopen tot je hier weer terug bent dan ben je twee uur
verder en word je afgelost.
Dit heb ik een keer gedaan, daarna was de wacht in de vorm van aanwezig zijn in de
radiobunker tijdens het vliegen.
Wanneer het vlieg logboek voor twaalf uur gesloten werd was je de dag erop een halve
dag vrij, bij sluiting na twaalf uur was je de hele dag vrij.

Mijn Commandant van het B&E squadron was een luitenant van de luchtmacht die als
dienstplichtige bij de marine was geweest en bij de die man konden wij alles voor elkaar
krijgen.
Twee januari 1959 werd ik overgeplaatst naar MVK Valkenburg om uitgekeurd te worden
waar ik op 16 januari 1959 de dienst heb verlaten, met als oorlogsbestemming de oude
Karel Doorman.
Met als gegeven nog 90 dagen op herhaling, bij de werkgever kwam dit slecht uit, heeft
toen een brief geschreven naar de personeels afdeling in den Haag voor uitstel nadien
heb ik nooit meer iets gehoord.
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EMV 1957 Bak 324 lichting 57-4
Mijn persoontje uiterst rechts.
Na mijn diensttijd heb ik 36 jaar als meet/regel technicus in GBS systemen bij hetzelfde
bedrijf gewerkt.
Met 59 jaar ben ik in de VUT gegaan, en ben vrijwilliger bij het stoom gemaal de Tuut in
Appeltern geworden.
Ongeveer twee jaar geleden donateur geworden van de KLUhv in Gilze Rijen.

Dit is een club van vrijwilligers die het oude vliegend materieel
luchtwaardig houden.
Het zijn zeer gedreven mensen die er voor zorgen dat het voor
het nageslacht behouden blijft.
Voor €75 per jaar ben je donateur en heb je de mogelijkheid
om met een oldtimer een vlucht te kunnen maken .

Mijn ontslagbrief bij de KM.
Was getekend, Paul Rouw
info-rouw@xmsnet.nl
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Hr.Ms. Bussemaker 1982 verhaal van Frits Leenes
Koelkast
Mijn eerste bootje bij de Marine was Hr.Ms. Bussemaker. Een ondiep water mijnenveger
van krap 33 meter lang. 16 bemanningsleden waarvan de 10 matrozen in een verblijf
en opgeleid door de “baks”. Een ervaren korporaal monteur. De Officieren ( Commandant
en Oudste officier ) en Onderofficieren (Bootsman en Sergeant machinist) hadden hun
verblijven in het voorschip. De toegang naar kombuis, toilet, en verblijf gingen via dek.
Best vervelend als je ’s nachts moet pissen……Ik had het bedje aan stuurboord achter
boven. Dit was onder het vluchtluik. Dit luik sloot niet heel fantastisch af zodat ik eigenlijk
altijd natte voeten had. Ik was 19 jaar, 8 maanden bij de Marine. Op zoek naar avontuur
vond ik hier meer het “camping gevoel”. Op de Inshore mijnenvegertjes stond er in het
verblijf achter een koelkast gevuld met…..Bier. Voor mijn gevoel paste er wel 100 dozen
bier in en was het ding heilig . Eenmaal per dag werd “ the holy grail “ opgetopt. Aan
bakboordzijde was er een klein tafeltje met het uitzicht op een tv , welke tussen twee bed
stellingen was geplaatst. Er stond een betamax video recorder op de koelkast waar we
ons mee moesten vermaken. Voor die tijd een zondermeer hypermodern apparaat. Als je
tenminste wist waar je op moest drukken. Ik kan me herinneren dat er een aantal
bierviltjes op de klep moesten liggen. Dit moest heel precies gebeuren anders had je ,
vervelende, strepen door het beeld.
Ik kan me goed herinneren dat op een avond de koelkast leeg was. “Helemaal geen
probleem” zei een der oudere matrozen. “Dan halen we even vers “! De bedoeling was dat
ik, als jongste van het spul , in het voorruim zou stappen en een paar kisten naar boven
door zou geven. Deze werden dan direct doorgesluisd naar de volgende persoon, een dek
hoger. Dan verder naar iemand op het buitendek en dan zou het wel veilig zijn. Het plan
was natuurlijk goed. Immers, alleen al het feit dat je een plan hebt is goed. Het hele
probleem lag echter in het feit dat de bier voorraad onder de vloer in de gang naar het
verblijf van ”die ouwe” lag. Het enige wat ons scheidde was een geel/groen geruit
gordijntje…… En daar ging het natuurlijk mis want zodra de commandant hoorde dat er
gerommeld werd in het bierruim, stapte hij naar buiten en zei: “Zo matroos, waar zijn wij
mee bezig”? Nou had ik natuurlijk geen flauw idee wat hij op dat moment aan het doen
was maar ik was bier aan het opzetten ! Een bijdehandse opmerking van mij die geen
positieve reactie bij de beste man kon ontplooien. Uiteraard werd ik met een scheld
kanonnade weg gestuurd. De overige betrokkenen werden niet eens opgemerkt. Laat
staan aangesproken op hun gedrag. De buit was echter binnen. Drie dozen bier hadden al
een veilige weg naar het verblijf achter gevonden…….
Tot op de dag van vandaag denk ik wel eens: “Zou het zo kunnen zijn dat iedereen
eigenlijk, stiekem, wel wist hoe het er aan toe ging”? Dit moet toch vaker gebeurt zijn in
het verleden?

Heeft u soms ook een vriend of vriendin die een van bovenstaande hoofdeksels
past, en is die persoon misschien ook geïnteresseerd in “Ten Anker “, stuur dan
even de link door voor een abonnement… www.debakstafel.nl onder het tabblad
Ten Anker !
😉
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De Marinekalender 2019 is uit…. Bestellen kan via
http://www.debakstafel.nl en hij kost slechts € 11,00 inclusief
verzendkosten.

Graf monument ongeval kanon 4 kanonneerboot Pro Patria

Op 25 juli 1859
Aan boord van ZR MS Pro Patria sprong kanon nummer 4 tijdens nog zes
bemanningsleden kwamen hierbij om het leven.
Gobius was de commandant van dit
verdedigingsvaartuig. In 1860 werd dit monument in
gietijzer voor Gobius en zijn omgekomen
bemanningsleden opgericht. Het benodigde geld
hiervoor werd bijeen gebracht door de vrienden van
Gobius. In 2005 wordt een oproep gedaan om dit
monument voor verder verval te behoeden en
vervolgens opgeknapt. Nu in 2018 is enig onderhoud
gewenst en zeker niet overbodig.
NIEUWE DIEP. 25 Juli.
Gister is een verschrikkelijk ongeluk aan boord van de
exercitie- kanonneerboot Pro Patria, bij de
schietoefeningen voorgevallen en heeft de gehele
gemeente met schrik en rouw vervuld.
Een stuk geschut, een tachtig- ponder, sprong bij het
afvuren en doodde zeven personen, waaronder de
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kommandant, terwijl vijf zwaar gekwetst werden. Een man werd' over boord geslingerd.
ijzingwekkend zijn de omstandigheden die men omtrent deze ramp verneemt. De
kanonneerboot is des avonds van de reede in de haven gesleept ten einde de lijken en
gekwetsten in het hospitaal op te nemen.
NIEUWE DIEP, 26 Juli. Omtrent de ramp aan boord van Zr. Ms. kanonneerboot Pro Patria
voorgevallen, waarvan gisteren melding is gemaakt, verneemt men nader dat een der vijf
gewonden heden morgen in het hospitaal is overleden.
IJzingwekkend is het verhaal door ooggetuigen over de verminkingen door het springen
van het kanon te weeg gebracht.
Naar men verzekert is de ramp niet te wijten aan onvoorzichtigheid van de zijde der
manschappen, die het stuk bedienden , maar moet de oorzaak gezocht worden in de
mindere deugdzaamheid van het stuk; immers zouden de stukken onlangs in 0ost.-Indië
op de Medusa en aan boord van de Amsterdam gesprongen, even als dat van de Pro
Patria van hetzelfde jaartal en van dezelfde fabriek te Luik ,zijn; ook moeten de
brokstukken van het gisteren gesprongen kanon aan kenners de mindere deugdzaamheid
van het ijzer in het oog vallend hebben bewezen.

1978….
DOOR ARNE ZUIDHOEK

Piet Hein is niet dood…..
Het kan niet anders, of in deze jaren moeten we Piet Hein herdenken. Immers, 1977:
Hein's 400ste geboortedag; 1978: 350 jaar Zilvervloot en 1979: Hein sneuvelt 350jaar
geleden tegen de Duinkerkers. Nu bestaat er verwarring rond zijn status.
In Utrecht moest iemand in de Piet Hein straat zijn. Hij begaf zich naar de zeehelden- wijk
en vroeg daar de weg. De aangesprokene reageerde aldus: ,,Piet Hein? Die zeerover, die
piraat?! Meneer!, dit is de zeeheldenbuurt!" En inderdaad is Piet Hein in de Domstad een
heel eind uit de buurt van de zeehelden gehouden; men gaf zijn naam aan een straatje
achteraf, met een Piet Heinbrug over de Minstroom, 1 km. ten Westen van stadion
Galgewaard.
Maar Piet Hein was zeerover noch piraat; hij was een uiterst secure ambtenaar in dienst
van de VOC, de WIC en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Hij heeft zijn superieuren, zichzelf en het Nederlandse volk zoveel diensten bewezen dat
de kleine grote man wel degelijk in de rijen van de zeehelden is opgenomen.
Een zeerover stal schepen om die ten eigen bate te verkopen; een kaper was echter
uitgerust met kaperbrieven die hem het recht gaven op schepen van bepaalde, vijandelijke
naties te jagen. Een dergelijke functie bekleedde Piet Hein.
Delfshaven, het kleine haventje aan de Maas waar nu de enorme havenwerken van
Rotterdam overheen gedenderd zijn en stil over haar verleden ligt te mijmeren, bracht Piet
Hein voort. Bij haar traankokerijen groeide hij op toen het gezin Hein nog in de
Kerkhofsteeg (thans de Piet Heynsstraat) woonde, en vanaf haar kaden voer de kleine
Pier voor het eerst naar zee. Geen wonder dat vorig jaar 26 november Delfshaven zijn
400-ste verjaardag heeft herdacht.
21

Er was een expositie van contemporaine prenten in de Atlas van Stolk en een bijeenkomst
in het Historisch Museum ,,De Dubbelde Palmboom" waar de winnaars van een korte
verhalenwedstrijd werden gefêteerd en in haar restaurantje speciale Piet Hein gerechten
genuttigd konden worden. Maar het hoogtepunt lag rond de noen op het Piet Heynsplein,
bij zijn standbeeld, eens door J. Graven vervaardigd uit Uedelfangersteen, een mooie
benaming voor een bijgepleisterd stuk steen, door de tand des tijds verdonkerd, zodat de
witte uitslag van vogeluitwerpselen op Hein's hoofd een fraai reliëf kreeg. Meeuwen
hebben natuurlijk schijt aan de helden der mensheid, zelfs al heeft een koning, Willem III,
dit beeld de 17e oktober 1870 onthuld (plannen hiertoe waren reeds in 1828 gerezen,
maar de pecunia ontbraken, totdat Prins Hendrik de Zeevaarder er zijn schouders onder
zette). Logisch dat er in het kader van zijn naamdag de spuit op zijn beeltenis - die tussen
al de hoge gebouwen van het moderne Rotterdam enigszins verloren richting Delft gebaart
- moest.
En dat gebeurde.
Onder klanken en opbeurende bevalligheden van tamboer- en majorette corps ,,Piet Hein"
spoten brandweergasten er van drie zijden op los, maar zolang er niet gezandstraald werd
hielp het geen zier.
De Piet Hein die de resultaten kwam inspecteren was een eigentijdse, verklede Hein en
dus heel wat soepeler dan de echte, die eens om zijn discipline geroemd werd; en die
peddelde na een bondige toespraak met zijn maats af; waarschijnlijk om op de
mijnenveger ,,Staphorst" om de hoek van de Achterhaven een stevige oorlam te vatten.
Intussen waart Hein's geest weer rond zijn beeld, dat is zeker. En op stille
zondagmiddagen, als de wind Oostelijk is, klinkt van heel ver: ,,Hij heeft gewonnen, de
Zilvervló- hó-hó-hóót." Maar de tevreden glimlach van de zeeheldengeest verdwijnt als het
vreugdegezang in onbegrijpelijk Nederlands overgaat.
,,Wie heeft er weer een goal gescoord?"
vragen velen zich 4 km verderop in een
stadion luidruchtig af en ze geven direct
daarop zelf het antwoord: ,,'t Is
Feyenoord!" Want het is zo dat Piet Hein
de voortdurende prolongatie van zijn roem
aan een rijmelarijtje dankt. Waar zijn
collega's Ita, Pater of Jol aan dezelfde
voorwaarden (kleine naam, grote daden)
Ook de kunst met een grote K wierp zich
op het motief. In I90l in het Utrechtse
Tivoli in première werd de ,,Piet HeinRhapsodie" van Peter van Anrooy aldaar
voldeden werd het toch ,,Hein-klein,
Zilvervloot-groot" zoals Dominee D.
Spranckhuysen ín 1629 opmerkte. In dat
jaar was het al een nationaal gezang en
dat bleef het.
Tekstdichter Heye en toonzetter Viotta
maakten er zich in 1844 van meester.
in 1941 in de plaats van een Duitse
ouverture gespeeld.
Toen bleek dat de zeeheld en zijn
zilvervloot als symbool van de vrije
Nederlander de eeuwen overleefd had.
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Als een kleine Hollandse David bracht hij de machtige Spaanse Goliath op de knieën; dat
bleek de kracht van het oude straatdeuntje, het verbond arm en rijk, jong en oud. Het
concertpubliek applaudisseerde en jubelde; tranen van vaderlandsliefde stroomden vrijelijk
langs de wangen. Piet Hein is niet dood. Dankzij zijn meesterstukken en een liedje is hij
onsterfelijk.

L.S.
Indien je het nog niet zou hebben begrepen, aanvaard dan deze goede raad !
Het leven is kort, dus profiteer er van…
Schud alle sores van je af, mits dat nodig is en besef dat het veel leuker
is om met je sobats te kunnen communiceren, of een verhaaltje te
schrijven voor in “ten Anker”, of een snuffel te pakken op een terrasje
en mijmeren over daar waar je Roots zijn begonnen !
Let op de weegschaal, weeg het verschil tussen je verlangens en je
behoeften… er blijft immers niet veel tijd meer over om te zwemmen in
de haven of aan het strand in zee, het beklimmen van een berg, het
bezoeken van een kroeg, vriendschappen koesteren en van het leven te
genieten.
Profiteer van alles uit de buitenwereld, van de zon op je grijze geworden
bolletje of inmiddels op je kale knar, de wind die deels verkoelen en
soms snerpend door je lijf gieren soms met een dun laagje sneeuw, of een flinke regenbui.
Deze dag is een dag die nooit meer terugkomt, misschien zou je dat ook niet willen, of juist wel!
Maar weet wel voorbij is voorbij, het is geweest ! Denk eraan dat ook de ouderdom op een
bepaalde dag zal toeslaan. Vroeg of laat staat de man met de sikkel op de stoep, bedenk dan wel
dat jouw leven, jouw leven is geweest…..
Deel deze boodschap met alle prachtige mensen in je leven…..
Ik heb het net gedaan !
Arie.

In dit blad wordt ook ruimte aangeboden om uw reünie te
promoten….. Stuur daarvoor een opzetje naar de redactie
zodat ik hem tijdig kan plaatsen.
( moet wel aangevraagd worden door een van de
organisatoren )
Reünie De Witte Olifant ( Hr Ms Isaac Sweers F 814)
Ja het gaat eindelijk gebeuren, een reünie van de Witte Olifant.
Dit gaat plaats vinden te Den Helder in de Witte Raaf op 1
november 2018
Voor de ouderen onder ons, de Witte Raaf is te vinden op de
MKZ Willemsoord. ( toegang tot het marine complex is via de welbekende Moormanbrug )
De Witte raaf is voor iedereen toegankelijk en is rolstoel vriendelijk.
Deze dag zal vooral in het teken staan van ontmoeten van oud opvarende van de Witte
Olifant.
Aanmelden dient digitaal te geschieden via www.dewitteolifant.weebly.com
Postadres:
Frank Hoekjan / De Korf 5 / 6681 WD Bemmel
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Alkmaar Q De samenwerking tussen een maritiem auteur uit
Alkmaar, een kunstschilder uit de Zaanstreek en een tekenaar uit
West-Friesland heeft een nieuw boek opgeleverd over de enige
keer dat een buitenlandse marine de Britse marine in eigen land
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op de knieën kreeg: de Tocht naar Chatham van Michiel de Ruyter. Schrijver is Graddy
Boven, in het dagelijks leven historicus en conservator van het Helderse Marinemuseum.
In zijn vrije tijd is de Alkmaarder schrijver van maritieme boeken. Boven: „Deze maand is
mijn nieuwe boek ’Battle of Chatham. Nederlanders op de Medway’ uitgekomen. Het gaat
over de gedenkwaardige expeditie naar de dockyards bij Chatham. In dit boek is een
reeks ’Chatham Paintings’ van de maritieme schilder Arnold de Lange uit Wormer
opgenomen. Ook staan er fraaie illustraties in van de hand van Jack Staller uit Zwaag.”
Kleur De pocket is uitgegeven door uitgeverij Aspekt. Op de voorzijde prijkt een kleuren
afbeelding van een van de schilderijen van De Lange. Helaas is het binnenwerk van het
boek in zwart-wit uitgevoerd. Dit is vanwege de kosten gedaan omdat een boek volledig in
kleur veel duurder is. Het is jammer, want de fraaie schilderijen van de Zaankanter vragen
er om in kleur afgedrukt te worden. De tekeningen van Staller komen ook in zwart-wit tot
hun recht. Het is desondanks een mooi boek geworden met een rijke inhoud.
Admiraal Boven legt uit: „De tekeningen van Jack Staller zijn eerder gebruikt in het boek
’Michiel Adriaenszoon de Ruyter. De Admiraal’ dat in 2007 verscheen ter gelegenheid van
de 400e geboortedag van De Ruyter. In dat boek over zijn leven heb ik elf pagina’s gevuld
over de Tocht naar Chatham. In dit nieuwe boek diep ik de succesvolle aanval op de
Engelsen veel meer uit.
De tekst wordt daarnaast tot leven gewekt door vele illustraties. Van Staller, maar ook van
De Lange die een hele serie doeken heeft geschilderd over de befaamde reis van onze
marine naar het hart van Engeland. Daar werd het vlaggenschip Royal Charles
buitgemaakt waarvan een deel van de rijk versierde achterzijde nog steeds in het
Rijksmuseum hangt.” De kunstschilder uit Wormer is van jongs af aan met beeld bezig:
„Als kind tekende ik vooral strips”, zegt Arnold de Lange. „Ik heb daar het gevoel voor
verschillende beeldhoeken en composities door meegekregen. Ook nu ik met olieverf
schilderijen maak, kies ik vaak voor een ongebruikelijk perspectief.” Hij is autodidact en
schildert vooral zeegezichten.
De Lange is daar zo goed en nauwgezet in dat het Marinemuseum al meerdere van zijn
doeken heeft aangekocht. De Lange heeft wat met de zee en historie. „Ik schilder het liefst
taferelen van voor 1950”, zegt hij er zelf over.
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De serie over de Tocht naar Chatham is voorlopig een hoogtepunt in zijn oeuvre. Eerder
maakte hij een serie van 31 schilderijen over het Behouden Huys op Spitsbergen. De
Lange kan - ondanks zijn groeiende faam - nog niet van het schilderen leven: „Op zich heb
ik het prima naar mijn zin. Mijn werk als lasser zorgt ervoor dat de rekeningen betaald
worden en de schilderijen die ik in de weekenden maak, leveren extra beleg op de
boterham. Maar van schilderen mijn dagtaak maken is ook leuk.”
Atelier Zijn atelier is een slaapkamer van zijn
woning die op het noorden ligt: „Dat is het
beste licht om te schilderen. Ik werk alleen met
daglicht, want kunstlicht doet gekke dingen
met de kleuren.” Zijn schilderijen trekken je in
een oogopslag de zee in waar schepen een
felle slag met elkaar leveren.
Schepen staan in brand, zwarte rookwolken
boven lege sloepen, kanonnenvuur vanaf de
oevers. Graddy Boven is er weg van: „Het
werk van de lange is van hoog niveau, in detail
en zeer besmettelijk”, zegt de conservator van
het Marinemuseum.
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Al uw Maritiem getinte nieuws
uit de Helderse Courant kunt u
terug vinden op
www.debaksatfel.nl

Abacadabra
Wat voor de marine zelf "gesneden koek" is' blijkt voor buitenstaanders veelal abacadabra
Neem nou bijvoorbeeld de vele afkortingen voor rangen en functies die binnen de
Koninklijke marine gangbaar zijn' De redactie van de Haagse "Posthoorn" struikelde er
eveneens over toen zij het blad Marine nieuws onder ogen kreeg, zij duizelden ervan.
Maar het Marine nieuws is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor insiders, belangstellenden
buiten de marine kunnen er ook kennis van nemen.
De Posthoorn blijkt trouwens aan het doorworstelen van Marine nieuws, plezier beleefd te
hebben Wat te denken van het voluit schrijven van al die afkortingen, het blad zou er ééns
zo dik door worden. Het lezen (en ontcijferen) van Marine nieuws is een opwindende
bezigheid. Want wat lazen we daarin?
Op 30 juni 1970 vond bij het Turks Nationaal Monument in Istanboel een kranslegging
plaats door CEKD. SBN J.H. Scheuer.
Bij een bezoek aan het Griekse Piraeus voltooiden drie opvarenden van Hr.Ms. Poolster
de klassieke marathon.
Het waren KAPTMARNS W.A.J. Prins, BTSM D.Block en KPLVGMRELMNT J.L. Bierens.
STASDEF dr.W.F. van Eekelen verliet in Pireaus het eskader.
MINDEF liet verstek gaan. Hij liet zich vertegenwoordigen door SG drs. G.HJ.M.
Peijnenburg.
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KLTZ R.A.Wolff kreeg van KLTZ J. Bijl het commando over VGSQ 320. En overste Bijl
heeft inmiddels KLTZV T.J.H. Heijders opgevolgd als HVD van het MVKV die de
Koninklijke Marine met FLO gaat verlaten.
CZMNED J.H.B. Hulshof keerde ergens van terug en SGVT H.G.W.M. Bornhijn zag zijn in
eigen tijd behaalde VWO diploma beloond met zijn benoeming tot LTZD 3. LTZVK 2 E.
Hekkers legde ten overstaan van CMKDG, KLTZ A.M. van Bemmelen de eed af.
Kunt u het nog volgen?
En zo gaat het maar door.
Gelukkig lazen we ook wat gewoons. Met ingang van 20 augustus zullen de twee nieuwe
fregatten van de Belgische zeemacht gedurende enige maanden worden
ingedeeld bij het Nederlands eskader. Als dat nou maar geen Belgenmop is!
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100 jaar Vliegkamp de Kooy
Op 7 oktober is het precies 100 jaar geleden dat het Marine Vliegkamp De Kooy werd
opgericht. In twee delen kijken we terug naar de achtergronden en opbouw van het
vliegkamp dat mede door de ontwikkeling van de militaire luchtvaart uitgroeide tot een
professioneel militair vliegkamp.
Het Marinevliegkamp De Kooy is er niet zomaar gekomen. Daarvoor moest op een terrein
van ongeveer 70 hectare in de Koegraspolder eerst veel grondwerk worden verricht.
Vervolgens werd de infrastructuur gerealiseerd, en door middel van een eigen
pompstation met gemaal kon het grondwater beter beheerd worden dan in de omliggende
polder. Na de opening van het Marinevliegkamp werden de eerste vluchten gemaakt.
Aanvankelijk is er bij de luchtvaartuigen nog allerminst sprake van standaardisatie. Er
wordt geopereerd met machines van verschillende oorsprong: de van origine Franse
Farmans HF-22, diverse typen Zweedse Thulins en de Nederlandse Spijkers. Hetzelfde
kan gezegd worden van de luchtvarenden: het zijn “vogels van diverse pluimage”. De
Farman HF-22 is het eerste vliegtuig dat vanaf De Kooy opereert. De Koninklijke Marine
heeft in totaal 7 Farmans in dienst gehad. In de beginjaren, maar later, waren er redelijk
wat vliegongelukken te betreuren; soms met dodelijke afloop.
Om maar iets te noemen: op dinsdag
22 april 1919 kwam door een noodlottig
ongeval bootsman Marinus Blanker om
het leven. Op woensdag 5 april 1922
stortte er op vliegkamp De Kooy een
marinevliegtuig neer waarbij de officiervliegenier C. P. Auwerda werd gedood.
Bij dat ongeluk brak luitenant ter zee
J.F. Mahns zijn been.
Naast de opbouw van de luchtvloot
diende het bestand aan luchtvarenden
te
worden
opgebouwd.
De
basisvliegopleiding tot en met de uitreiking van het kleine, internationale ofwel FAI
(Fédération Aéronautique Internationale) vliegbrevet werd gegeven op De Kooy en voor
het natte werk ging men naar De Mok op Texel, waar de opleiding voor het grote ofwel
marine-brevet werd voltooid. De luchtvarenden van het eerste uur hadden verschillende
achtergronden: zeeofficier, konstabel, bootsman of kok. Allen waren gefascineerd door de
luchtvaart.
Bekende Luchtvarenden
De luitenant ter zee der 2e klasse Karel Doorman behaalde zijn FAI-vliegbrevet op 30
oktober 1915. Van 1 januari 1919 tot 20 oktober 1921 voerde hij het commando over De
Kooy als opvolger van de luitenant ter zee der 2 e klasse A.S. Thomson. Vanaf 1925 wordt
de luchtvloot op De Kooy uitgebreid met 24 Fokker C-V anderhalfdekkers met registratie
Z-1 t/m Z-24. Deze grote Fokkers (maximum gewicht 2450 kg. d.w.z. 2 maal de Fokker C1 of 8 maal de Pander D) zullen dienst doen tot en met 1939.
Nadat de jaren twintig een verbreding hadden laten zien van zowel het vliegtuigenbestand
als van de activiteiten, was het de vraag of en in hoeverre die ontwikkeling zich zou
voortzetten. Een nieuwe generatie vliegtuigen diende zich aan, het betreft de Koolhovens
FK-51 en de Fokkers S-IX. Maar van grote aanpassingen aan de infrastructuur was geen
sprake. De laatste grote aanpassing betrof de bouw van een stenen hangaar ter hoogte
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van de Noord poort. Deze hangaar was tussen 1927 – 1928 overgebracht van het
Marinevliegkamp Veere.
Op vrijdag 13 mei krijgt een deel van het personeel van het Vliegkamp De Kooij ontslag
aangezegd reden: op zowel de Marinewerf en bij het Vliegkamp De Kooy waren een groot
aantal op vol pensioen gepensioneerde militairen als Rijkswerkman werkzaam en dat
mocht alleen na een persoonlijke machtiging van de minister van defensie.
In 1938 wordt het luchtvaartterrein voor
De Kooy ingedeeld in de klasse militair
luchtvaartterrein voor landvliegtuigen en
niet opengesteld voor de burgerluchtvaart
alleen in geval van nood mag er geland
worden. Als de spanningen tussen
Duitsland en Polen in augustus 1939
toenemen, dient de paraatheid te worden
opgevoerd. Dit wordt bewerkstelligd door
de afkondiging van de mobilisatie op
maandag 28 augustus 1939.

De mobilisatie brengt voor het Marine Vliegkamp De Kooy direct verzwaring van de
wachtdiensten met zich met zich mee. Er wordt wacht gelopen bij de hangars, op de
hangars en bij de mitrailleursposten.
Archief Cees Rondèl

Humor tekening van Chris Caanen
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Trots poseert Wil Curvers met een groep voormalige personeelsleden van de
Marineluchtvaartdienst (MLD) en familie. In één van de expositieruimten van de
Traditiekamer op maritiem vliegkamp De Kooy. Curvers is de negentig ruimschoots
gepasseerd en denkt nog vaak terug aan zijn jaren in dienst van de Koninklijke Marine.
Dochter Eva Janssen-Curvers is geboren en getogen in Den Helder toen haar ouders er
woonden, omdat pa vliegtuigmaker bij de zeemacht was. Inmiddels is ze net als haar
vader al weer lang woonachtig in Brabant, waar de pater familias vandaan komt. Op
uitnodiging van de MLD waren ze een dagje terug in de marinestad. Gerard Oukes,
vrijwilliger bij het luchtvaartmuseum, legt uit: ,,In de krant van 9 september stond
een leuk stukje. De dochter van meneer Curvers had een oproep gedaan via Facebook.
Haar vader had op de Karel Doorman gewerkt en zocht contact met oude maten uit de
naoorlogse tijd.’’
Dienstmakkers
Een actuele foto van haar vader in zijn uniform als adjudant stond bij het artikel. ,,Wij
vonden dit zo bijzonder, dat we de familie hebben uitgenodigd en een aantal
dienstmakkers van Wil Curvers hebben gevraagd hierbij aanwezig te zijn.”
Het gezelschap kon genieten van een uitgebreide rondleiding langs de historische MLDschatten. Uiteraard was er een ’blauwe hap’ in de kantine en werden verhalen uit de oude
doos opgehaald. Wil Curvers genoot met volle teugen. ,,Er is hier veel veranderd”, vertelt
hij. ,,Ik vind het geweldig om nog eens teruggevraagd te worden en mijn vrienden van
weleer te ontmoeten.” De familie Curvers woonde destijds in een flat aan de Lorentzstraat.
,,We hebben hier prima gewoond”, zeggen vader en dochter in koor, ,,maar Brabant bleef
toch trekken……

31

Riek’s marine confiture
(de sambal van mijn moeder Riek Kwinten. En dat is dan eigenlijk weer de sambal van
mijn oom Victor van de Reijt).
Jaren geleden (en jarenlang) werd er ‘ergens bij de Marine’ door een innovatieve kok, in
zijn gamellen, een eigen soort sambal gemaakt. Een sambal die binnen bepaalde groepen
legendarisch werd. Altijd stond een forse hoeveelheid van deze sambal op de
kantinetafels. Het verbruik ervan werd echter zo hoog dat men (lees: de marineleiding)
zich zorgen ging maken over de hoge kosten (zie lijst van ingrediënten). Het bleek nl. dat
de ‘janmaten’ het ook, als ware het jam, zomaar op hun brood smeerden.
Door de opgelegde oplossing: de sambal meer pedis (en dus heter) maken ging de
consumptie als jam weliswaar achteruit, maar omdat de stappen in het heter maken
geleidelijk gingen, ontstond er een natuurlijk proces van gewenning.
Uiteindelijk werd de sambal vanwege de hoge kosten toch van het menu gehaald.
Pindakaas en zeker hagelslag en muisjes kosten natuurlijk heel veel minder dan deze
goed gevulde en overheerlijke "confiture”.
Mijn oom Victor heeft zijn recept overgedragen aan mijn moeder Riek. En zo is het recept
ook weer bij de cavalerie gekomen, via mijn vader Majoor ‘Ties’ Kwinten. Bij de cavalerie
is het voor zover ik weet nooit een vast ‘gerecht’ op tafel geworden. Wel weet ik dat deze
‘Hollandse sambal’ een enorme schare fans heeft gekregen (en nog heeft).
Mijn boezemvriend Rijk, de man voor wie ik oorspronkelijk investeerder werd in een
Moluks kookboek (Moluks Basis Kookboek), heeft het familierecept door middel van mijn
tussenkomst weer van mijn moeder gekregen. En hij maakt deze sambal regelmatig.
Soms in (zeer) grote hoeveelheden, want iedereen “wil wel een pot(je)”.
Enkele jaren geleden drong het tot mij door dat ik dit ‘familierecept’ misschien zelf ook
maar eens tevoorschijn moest gaan halen…
Nu, nu zowel mijn oom Victor, als mijn beide ouders niet meer leven, besef ik hoe
belangrijk dit moment is geweest.
Ik maak de “familie-sambal” nu regelmatig. Meestal in grote hoeveelheden, die erg snel
hun weg vinden onder familie, vrienden en bekenden. Waaronder ook de nodige Indische
en Molukse liefhebbers.
Het oorspronkelijke recept werd verkleind van
de enorme marine pannen naar een 40 liter
pan. En vervolgens weer naar 18 potten. Het
recept hieronder is verder verkleind naar 8 of 9
middelgrote potten en kan naar wens
eenvoudig weer enkele keren verdubbeld
worden.

1 grote pot sambal Oelek (±1000 gram, bv. van Wendjoe
2 theelepels verkruimelde trassi
1 kilo zoete rode uien, geschild en gesnipperd
1 liter blik fruitcocktail incl. sap
2 middelgrote potjes goedkope aardbeienjam
1,25 deciliter ketjap manis
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250 gram bruine suiker
1 tot 2 flinke tenen knoflook, fijn gehakt
1 flinke scheut bakolie
Reinig geschikte glazen potten en deksels in heet water met afwasmiddel en droog
zorgvuldig af.
In een grote pan: verhit de olie en voeg eerst de trassi toe, bak licht, voeg uien en knoflook
toe. Laat even zweten tot glazig maar niet bruin.
Voeg sambal en jam toe. Laat onder regelmatig roeren zachtjes koken. Let op dat e.e.a.
niet aanbakt.
Voeg fruit, sap, suiker en ketjap toe en laat geheel zachtjes indampen op een laag vuur
onder regelmatig roeren. Meet regelmatig met een houten lepel hoe hoog de massa in de
pan staat. Je moet ongeveer 20 % van het vocht kwijtraken.
Verhit de potten 3 á 4 minuten in de magnetron, vul deze af met de hete sambal, plaats
het deksel stevig op de pot en keer deze voorzichtig om, opdat deze ook goed verhit en
steriliseert. Etiketteer wanneer afgekoeld.
Let op:
indien je een hetere sambal wenst, voeg dan voorzichtig wat Scots Bonnet pasta toe. (ook
bekend als een Surinaamse sambal).
En: vergeet niet te experimenteren. Ik heb ondertussen al 11 verschillende versies
gemaakt, en sommige daarvan heb ik meerdere keren mogen maken (en uitdelen).
Peter Kwinten
In de extra editie van 19 september j.l. is door mij een stukje geschreven over het
predicaat Zr.Ms.
Een van onze lezers maakte mij attent op wijzigingen bij de KM…. Zie hieronder !

v.w.b. het toekennen van het
predicaat Hr.Ms. verwijs je naar
circ.z. 1569 maar die circulaire
zeemacht bestaat niet meer
sinds 1987/88. Het zijn nu de MP-bundels (rood). MP staat voor Militaire
Publicaties, maar ik kan je helaas niet aangeven in welk nummer het staat.
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SIMON SMEULDERS
tekst
In 1968 kwam de Marine met een blaadje genaamd: "Info Koninklijke Marine 1968"
Iemand die een zo'n uitgebreide Website maakt en dit mooie krantje uitgeeft, zal zeker in
het bezit zijn van zo'n infoblaadje.
Mijn vraag aan u, bent u in het bezit van dat blaadje en u wilt hem wel kwijt of verkopen,
dan hou ik mij aanbevolen.
Greetz Simon (verzamelaar KM spullen).
E-mail
s.smeulders@ziggo.nl
redactie / webmaster ; Beste Simon, het betreffende blaadje waar jij naar op zoek ben is niet in
mijn bezit, wellicht dat deze oproep jouw kan helpen. Succes met je zoektocht,
Arie Krijgsman
Ik ben op zoek naar foto's anekdotes etc, over mijn vader H.W. Bekker (Herman
Willem) die als matroos op de Hr. Ms. van Zijll heeft gevaren.
Helaas is mijn vader in 1999 overleden en heeft nooit echt wat verteld over al die
jaren dat hij in dienst was. (6 jaar in totaal)
Weet wel dat hij in Korea is geweest (1954-1955). Wie kan mij meer over hem
vertellen.
Diego23@ziggo.nl

Hallo luitjes, Van 1-5-1987 t/m 1-9-1988, was ik als dienstplichtig matroos (wasser-logistieke
dienst) ingedeeld op de Jacob van Heemskerck(F812)Het schip was ingedeeld bij de
STANAVFORLANT 1988. Grote reis gemaakt in internationale bezetting. schepen waren toen USS
KING-HMS Phoebe, HMS Atabaskan(Canadees), D-Bayern(Duits) en D-Koln en Portegees
schip"Cabral" Wij heeft in dezelfde periode ook op de Heemskerck gevaren.Havens die toen
bezocht werden: Ponta Delgada(Azoren) , Roosevelt Roads(Puerto Rico), San Juan(Puerto Rico),
New York, Halifax(Canada) Den helder, El ferrol(Spanje), Lissabon(Portugal)
Christiansandt(Noorwegen), Stanvanger(Noorwegen) en Narvik(Noorwegen) Graag personen
melden die in dezelfde periode op de Heemskerck hebben gevaren. Complete namenlijst
bemanning aanwezig Groetjes, Peter

petersmeets@gmail.com
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Op 29-08-2018 in de mailbox ontvangen…..

“Olieman”
Beste Sobat;
Nog even een aanvulling op jou verhaal omtrent
het brevet olieman, je kon dit brevet pas halen
nadat je bevorderd was tot Mach 1 , je deed dus
eerst examen voor Mach 2 en
daarna voor Mach 1 , ik ben nog van voor de
takenboeken.
Die examens deed je bij je wacht chef (Sergeant of Majoor) en de Adjudant Machinist
in zijn hut, en daarna deed je examen voor het brevet Olieman,
dan was ook de HMK erbij.
Je had dit brevet inderdaad nodig om toegelaten te worden tot de KPL’s opleiding, ik
ben van KOMA 59 eind 1963 begonnen.
Mach 1 en Olieman examen gedaan op een B-jager eind 1962 of nog net begin 1963, je
moest eigenlijk een jaar het brevet hebben voor toelating tot de opleiding ik heb daar nog
een paar maanden dispensatie voor gehad.
W.Klepper
klepper@veteranen.nl
Redactie.
Wim, dank voor jou oplettende reactie en aanvulling betreffende het brevet “Olieman”, echter ik
heb geschreven dat het brevet werd gedragen door schepelingen met het dienstvak machinist en
in de stand van machinist der 3de, 2de en 1ste klasse, en wel op de rechtermouw van het uniform
(buis / baadje) of jekker. Dus niet wanneer ze het brevet konden halen….
Een machinist 1e klas / Olieman kon ook wel bakkies oplopen en worden gedegradeerd tot mach 2
of 3, maar dan behielden ze wel hun brevet.

L.S.
Heb net een artikel zitten over het brevet olieman.
Hierin werd gesteld dat tot 1977 het noodzakelijk was dit brevet te hebben om
tot de korporaals opleiding te komen.
Nu kan je vertellen toen ik in 1973 de korporaals machinisten opleiding inging
had ik geen brevet olieman.
Wel moest je een toelatings examen ( toets ) doen aan de hand van dit gebeuren
werd je uitgekozen Leeftijd, anciiteit, conduiten en toets speelden een rol
Zelf ben ik eerste instantie afgewezen, was nr 15 bij de toets, op die
ancieteiten, gezien ik toen geplaatst was op de afbouw GW fregatten geen
takenboek kon maken.
Toen de nr's 12 en 13 afvielen konden 14 en 15 invallen, waaronder ik.
In mijn klas zaten er meer zonder brevet olieman.
Dus een brevet olieman was toen niet meer noodzakkelijk
mvr gr
Hans van Wijck
Hfd machinst AMS60 Bernisse / jwijck@upcmail.nl
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Aan de redactie,…
Ik lees met volle teugen het maandblad – ten anker – en geniet iedere keer weer van de
verhalen. Ik wil het blad graag doorsturen naar vrienden in mijn kennissenkring is dat een
probleem?
H.Radstake
Herman,
Uiteraard geen probleem hoor, ik zal jouw vraag ook plaatsen opdat er misschien meerdere
mensen zijn die met dezelfde vraag zitten.
Deze krant heeft een diversiteit aan informatie zodat er voor velen wel iets interessant ik kan
staan. Herinneringen aan onze vroegere jaren zijn leuk om terug te lezen in veel stukken die de
revue passeren. Ik krijg vaak te horen dat bij het lezen ervan vele herinneringen weer te boven
komen en dat is toch mooi. Overigens is een abonnementje voor jouw kennissen beter. ( zie
bladzijde 20 )
Arie Krijgsman, redacteur

**************************************************************************************************
L.S.
Uit het Limburgs kolengruis, werd een
kunstenaar geboren, die in de mijnen moest
gaan werken in een donkere gang, hij als
kunstenaar puur sang.
Het zwarte kolengruis was voor hem geen
kleur, en zocht de kunstenaar het buiten de
deur. Varen ging hij, heel ver weg.
Het kolengruis werd grijs en blauw en hij riep
toen luid “Tabee en tot gauw”
Boven en onder water werd zijn thuis, zijn bed
naast de boeg buis.
Hij voer naar verre landen, met mooie goud gele stranden.
Maar uit het land van kolengruis leerde hij zijn liefje kennen.
Die hij met veel liefde zou verwennen.
Toen was zijn keuze snel gemaakt,
het varen werd gestaakt.
Maar met het Marine grijs nog steeds
in zijn bloed,
Doet hij wat hij het liefste doet, en
waarvoor hij werd geboren.
Kunst maken in al zijn facetten en in
alle kleuren,
Dat wat altijd al had moeten
gebeuren.In het mooie land van het
Limburgs kolengruis.
Een ouwe sobat.
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L.S.
Vrienden die bij onze Koninklijke Marine gediend hebben in de 50 tiger en begin zestiger
jaren!
Ik heb als kind bij mijn opa in huis met 2 jongens gespeeld die zoals later bleek mijn neven
waren!
Als ik mijn vader daarover vroeg dan vertelde hij dat deze neven met hun ouders terug
gekeerd waren naar het toenmalig Nederlands Indië !
Mijn nieuwsgierigheid dwong mij om op zoek te gaan naar deze neven, waarvan ik de
namen nog onthouden had!
Na enige tijd vond ik een overlijdensbericht op internet dat mijn neef Jack Boer gestorven
is op Aruba en in dat bericht stond ook de naam van een familielid die in Nederland
woonde!
Nu is het zo dat deze Jack met 17 jaar in 1957 naar onze Marine is gegaan waar hij 7 jaar
heeft gediend en na zijn diensttijd een hele tijd op Curaçao heeft gewoond!
Daarna verhuisd is naar Aruba!
Mijn vraag aan jullie is dan ook;
Wie heeft deze Jack Boer gekend en met hem gevaren en welk dienstvak had hij?
Reacties s.v.p. via de redactie.
L.s
Mijn vader Jan Buijs ( opperschipper bij de KM ) is in 1957 reeds met pensioen gegaan en
in maart 1990 overleden.
Zelf ben ik inmiddels ook 70 plusser en de welbekende nieuwsgierigheid komt met de
jaren, dus op zoek naar een gedenkboek van Hr Ms de Ruijter.
Bijgaand enkele foto’s van mijn vader, misschien zijn er nog mensen die hem hebben
gekend…..

Links op de foto staat mijn vader en de
commandant van het schip staat in het midden en
t.o. mijn vader Juliana.

Laat even weten of je er raad mee weet.
Jan Buijs
Buijsjan98@gmail.com
p.s.
het boek heb ik inmiddels in mijn bezit dankzij een
gulle gever, dank daarvoor !
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Dit is een schilderij dat aan de muur in de huiskamer hing. Het is geschilderd door Marneel
Gabrielse uit Zoutelande.
Het hangt nu waarschijnlijk in Zierikzee bij een oud-marineman. Hoe hij heet weet ik niet meer,
maar zijn voornaam is Mens en hij komt oorspronkelijk uit Katwijk. Hij heeft ook op De Ruyter
gevaren.
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OPROEP: Wie heeft er nog een FROKJE wat hij zou willen afstaan aan een MUSEUM. Ford
Pannerden zoekt een frokje voor het correct aankleden van een paspop . Denk dat velen het
verhaal wel kennen over Hr.Ms. Braga en Fort Pannerden.
Johannes.kaauw@hetnet.nl

Het verhaal over Hr.Ms. Braga en Fort Pannerden wordt in de volgende editie
van Ten Anker gepubliceerd
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Uit de redactie
Op 19 september j.l. heb ik ons 400ste lid/abonnee mogen begroeten !
Bert Beem oud subman/duikbedrijf… welkom !
Daar deze krant in januari van dit jaar pas de lucht is ingegaan, mag ik wel concluderen
dat dit noemenswaardig mag worden genoemd. Ik wil u daar allen voor bedanken, want
zonder u heeft zo’n digitaal blad geen bestaansrecht, en zonder u kunnen we zoiets
kostbaars als onze ROOTS niet verwoorden.
Uw reacties, en of dat nu linksom of rechtsom is geeft mij weer kracht door te gaan met de
weg die we zijn ingeslagen, reacties als zijnde weer alle herinneringen uit vroegere jaren
terug te laten komen door knipsels en vooral uw verhalen te doen publiceren doen veel
oud marine mannen, vrouwen, maar ook partners of familieleden goed.
ALLEN BEDANKT !

Focus op Marine
1945 Q Op 1 oktober werd de Engelse torpedobootjager Scorpion in dienst gesteld als
Hr.Ms.Kortenaer (Ltz 1 N.W.Sluijter). Vier weken later vertrokken uit Amsterdam naar NederlandsIndië. De reis duurde 17 dagen met een behouden vaart van 28 knopen!
1962+ Q Op 1 oktober vertrokken uit Nieuw-Guinea Hr.Ms. Groningen (Kltz F.E. Kruimink) Hr.Ms.
Evertsen (Ltz 1 F.H. van Werkum) en Hr.Ms. Dolfijn (Ltz 1 J.R. Roele). Zij maakten de reis via het
Suezkanaal. De onderzeeboot Hr.Ms. Walrus (Ltz 1 K.H.L. Gerretse) vertrok ook maar maakte de
thuisreis via ’Pacific’ en Panamakanaal.
1966 Q Op MVK De Kooy werd op 4 oktober Squadron 860 (Ltz 1 C.E.van der Minne) weer in dienst
gesteld. Het werd uitgerust met Westland Wasp AH-12A helikopters. Zij zouden worden ingezet
voor onderzeebootbestrijding vanaf de zes Van Speijk klasse fregatten.
1855 Q Op 5 oktober werd het raderstoomschip 3e Kl Zr.Ms.Soembing (Kltz G.Fabius) te Nagasaki
overgedragen aan Japan. Het was een geschenk voor de Shogun en zou als Kankomaru* dienst
doen als opleidingsschip. *juiste vertaling: ’Het schip van de lichtende zon zien’ niet: ’Groot
Vuurschip’.
1944 Q De onderzeeboot Hr.Ms. Zwaardvisch (Ltz 1 H.A.W. Goossens torpedeerde op 6 oktober in
de Javazee ten noorden van Rembang de U- 168 (Kapitänleutnant H. Pich) 25 man van de U-boot
verloren het leven; 22 man gered en op een vissers prauw gezet; 5 man aan boord genomen.
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19-10-2018,
Extra Editie over Hr.Ms. Dubois ter ere van de 98ste verjaardag van
haar laatste commandant “Hermannus Sieds Vreedenberg”
01-11-2018
Wat er gebeurde op die 17e november 1966............
Geen prauwen in Kaimo…, wel pijlen en speren
Hr.Ms. Braga en Fort Pannerden
Twee broers in één onderdeel bij de marine
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