Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en verleden
en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd,
“de redactie “ !
Onder dezelfde naam wordt er ook bij regelmaat een extra editie
gepubliceerd met één item.

“ De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen
wordt."
" De redactie geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van
de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld."
" Ook kan ik geen garantie bieden, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de gepubliceerde
gegevens"
“ Door toezending van stukken, foto’s, mails of andere zaken onder naam geeft u automatisch
toestemming deze ook onder uw naam te plaatsen.

I.v.m. de nieuwe AVG kunt u de privacy verklaring vinden op onze website www.debakstafel.nl
onder de tab: “ten anker”
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een
teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze lezers respect tonen en niet
lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar
toestemming voor te vragen.
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door Anthony-Kampen

Geen prauwen in Kaimo... wèl pijlen en speren
DE VOLGENDE DAG brengt de Catalina ons van Agats naar de kampong Atsj, waar de
stemming gepeild moet worden. Direct na de landing worden prauwen van de oever
geschoven, die in de richting van het vliegtuig komen. Het enthousiasme is onbeschrijflijk. Dit
is de eerste maal dat een vliegtuig landt voor Atsj en aan de reacties van de Asmatters is
duidelijk te zien, hoe ongelooflijk ze de komst van deze „brulprauw" vinden. We gaan naar de
wal en daar is dan zo mogelijk nog méér consternatie. Ik sta in het midden van een groep
jonge wilden, waarvan een deel reeds doorboorde neuzen en oren heeft, tekenen van
manbaarheid. Het zijn overigens bijzonder geïnteresseerde gezichten. Men kan van Asmatters
veel zeggen, zeker niet dat ze indolent, sloom zijn. Felle, levende kerels, die niets ontgaat Er
zijn er met reusachtige schelpen door de neus en men vraagt zich af via welke zeldzaam en
onbegrijpelijk manuaal deze voorwerpen in de neus gewrongen zijn. In ieder geval moet het
een maximaal pijnlijke affaire zijn geweest Maar wat is tenslotte wat lichamelijke pijn voor
iemand als eén Asmatter. Er zijn woest-beschilderde gezichten, bedekt met kalk. Weer
anderen springen en dansen om ons heen en het valt me op, dat er van een vijandige
stemming niets te bespeuren is. Als ik dat zeg tegen de pastoor, merkt deze op dat diezelfde
enthousiaste lieden een paar maanden geleden een zware moordpartij bedreven in de
kampongs Os en Fos. Vrouwen en kinderen werden het slachtoffer.
De jeugd verdringt zich om me, omdat men heeft gezien dat .ik tabak bezit. Ze willen hun hele
hebben en houden wel geven voor deze tabak Ik krijg trommels, sagoschotels, dolken van
casuaris-bot en dolken van mensenbot aangeboden. Er wordt geruild voor tabak. De jongens
blijven wild-enthousiast. Zoals ze daar staan, moedernaakt, zijn het aardige kinderen. Net zo
aardig als alle kinderen, waar ook ter wereld. Het lijkt nauwelijks redelijk te realiseren, dat ik
hier omringd ben door aspirant-koppensnellers en evenzeer aspirant-kannibalen. Tenzij het
mogelijk zal blijken de stam in toom te houden en onder werkelijk bestuur te brengen.
De ruiltabak is zwaar. Niet te roken voor een Europeaan Als ik een oudere Asmatter een
gewone sigaret geef, kijkt deze daar verbaasd naar, houdt er een stukje smeulend hout
tegenaan en zuigt de sigaret in drie halen achter, elkaar leeg. Ik heb dat nog niet eerder
gezien. Als ik dan even later zie hoe een andere Asmatter een stuk loodzware lempeng-tabak
inhaleert en enorme rookwolken uitblaast, vraag ik me af hoe het ter wereld mogelijk is, dat de
man niet uit elkaar barst
Er komen nu ook wat vrouwen kijken. Maar ze blijven in de achterhoede. Durven nauwelijks
kijken Als ze zien dat je naar hen kijkt, draaien ze zich om. En dan te weten dat het dezelfde
vrouwen zijn, die als evenzovele wilde furies de mannen ophitsen om op sneltocht te gaan.

Geen beste reputatie
EEN UUR lang blijven we op de oever. Dan gaan we terug naar de Catalina, die ons naar de
volgende kampong brengt: Kaimo. Maar de ontvangst daar is anders.
Dit dorp, gelegen aan de Noordelijke Eilanden-rivier, heeft geen bijster beste reputatie.
Sinds maart van dit jaar staan er minstens veertig moorden op zijn debet en dat is altijd nog
een respectabel getal. Er zal dus iets moeten gebeuren.
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Zodra de Catalina is uit getaxied en de blister geopend, nemen we de
oever op, waarop de kampong is gebouwd. Het ziet er daar maar stil en
eenzaam uit. Verdacht stil en eenzaam. Hier en daar rent iemand weg,
de oetan, de jungle in. Anderen komen voorzichtig achter een groot
mannenhuis vandaan en schijnen de situatie op te nemen.
Een „zware jongen" uit de Asmat. Een ketting van hondentanden, een stuk
schelp en een neus-ornament van mensenbot.

Men schijnt aanzienlijk op z’n qui vive te zijn, het is duidelijk merkbaar.
We buigen ons zo ver mogelijk uit de blister en schreeuwen naar de
oever om prauwen. De Catalina kan niet dichterbij komen en we zijn
dus aangewezen op de boomstammen der Asmatters. Zonder deze
kunnen we niets uitrichten.
Tji ! tji ! tji !" wordt er geroepen, hetgeen de roep om prauwen is. Maar
er kómen geen prauwen. Tot dat plotseling een groep mannen
tevoorschijn komt. Ze staan misschien een driehonderd meter van ons
af, beslist niet veel verder. Ze brullen iets terug, wat ik natuurlijk niet
versta. We vragen de papoea-tolk wat ze roepen, en horen dan de
verheugende mededeling dat de heren schreeuwden dat we zélf maar
met prauwen moesten zien te komen....
Daar blijft het overigens niet bij. Even later komen er nog anderen aanlopen en ik zie dan dat
de hele groep tot de tanden is gewapend met pijl en boog en met een indrukwekkend aantal
speren. Het ziet er dan werkelijk bijzonder oorlogszuchtig uit en ik vraag me af op welke
manier we hier aan land zullen komen. Er wordt nog meer geroepen, over en weer, en we
doen ons best een zo vriendelijk mogelijke indruk te maken.
Maar de Asmatters hebben kennelijk begrepen, dat ze een geweldige hoeveelheid boter op
het hoofd hebben en prefereren hun „splendid isolation". Er wordt beraadslaagd wat nu te
doen. Intussen staan de kerels op de oever te springen en te dansen, steeds met .de pijlen op
de boog en de speren dreigend opgeheven. Er is duidelijk zichtbaar geen land met hen te
bezeilen. De mitrailleur aan boord van de Catalina komt dan in actie. Niet om enkele der
stenen tijdperkers naar de andere wereld te helpen, maar wél om indruk te maken.
Als de kogels zich gierend een weg zoeken, ver boven de zwarte koppen der onwilligen, is de
reactie ongelooflijk. Even blijven ze staan, kennelijk in panische angst. Dan worden de bogen
en speren weggeworpen en een seconde later springt de hele troep het bos in, waarvan ze
slechts enkele meters zijn gescheiden.

Geheimzinnig stil
EEN PAAR kogels worden nog afgeschoten en dan wordt het stil. Met de rubberboot van de
Catalina gaan we even naar de oever Het is een spannend moment, als we de wal naderen.
Tenslotte lijkt het me zeer wel mogelijk, dat de Asmatters zich in een hinderlaag hebben
begeven en plotseling uit de jungle zullen springen. Maar er gebeurt absoluut niets. Het is stil
bij de kampong. Geen vrouw, geen man, geen kind. Het is vreemd, geheimzinnig stil. Telkens
loer ik in het dichte bos, om te zien of daar geen Asmatter naderbij sluipt. Maar geen levende
ziel laat zich zien.
We staan daar en overleggen wat te doen. En dan ineens. .. . van verre loeit een ellendig,
triest gehuil aan. Het is alsof tientallen vrouwen plotseling in luid gejammer zijn uitgebarsten.
Ik kijk de resident aan en vraag hem wat dat is. Hij lachte. Geen vrouwen. Het zijn de
kamponghonden, die eveneens gevlucht zijn en nu hun onrust uit jammeren. Nog enkele
malen herhaalt zich het geloei en het is iedere keer even melancholiek en treurig.
We gaan terug omdat hier verder toch niets te beginnen is. Er zal óver enkele dagen, na de
strafexpeditie tegen Ajam, door een politie-inspecteur een bezoek aan dit dorp worden
gebracht Hij zal de zaak wel nader uitzoeken.
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Maar het is nodig, dat ze dan eerst uit het bos terugkeren.
We vliegen naar Agats, en in de verte zien we reeds dat het beloofde schip, ons toegezegd
door de Commandant Zeemacht, commandeur De Neeve, is aangekomen In de kali ligt Hr.
Ms. Jan van Brakel, en men behoeft er niet aan te twijfelen, welke reacties de komst van deze
„prauw" bij de Asmatters van Agats zal hebben teweeggebracht.,
We gaan die avond vroeg te kooi. En vroeg ontketent zich dus de strijd met de muskieten, die
in schijnbaar steeds toenemende hoeveelheid de zijde der Asmatters gekozen hebben en een
vertwijfelde poging doen ons leven hier maximaal zuur te maken.
Om zeven uur de volgende morgen gaan we aan boord van Hr. Ms. Jan van Brakel. Steeds
het lood gaande houdend, - gaat het zo snel mogelijk de Oetoenboewee rivier af. De
commandant, Ltz. I. J. H. Weyers, is de waakzaamheid zelve. En dat is te begrijpen als men
weet dat het de eerste maal is, dat een zo groot oorlogsschip zich zo diep in het land bevindt.
De rivier is uiteraard niet in kaart gebracht, zodat er permanent gelood wordt. Hij blijft
overigens behoorlijk diep: 20 tot 25 meter en dat is rijkelijk voldoende.
We varen een paar uur voorbij het mangrovebos. In de bochten van de kali liggen banken, die
met uiterste voorzichtigheid omzeild worden. Het is in het geheel geen plezierig vooruitzicht op
een dezer banken terecht te komen. Opvallend is de zware stroom, die in de bochten staat.
Even opvallend als de enorme lussen, die de rivier maakt. De ene S-bocht na de andere. Ze
blijken nog aanzienlijk groter dan we vanuit de lucht zagen.

Hevige emotie
IN DE LOOP van de morgen wordt het doel bereikt. Daar ligt Ajam en elk van ons is
onuitsprekelijk nieuwsgierig of de moordenaars er zullen zijn. Het laatste wat resident
Boendermaker heeft gezegd is: „Ik kom terug met een grote prauw", en wellicht heeft hun
nieuwsgierigheid het gewonnen van hun angst en wantrouwen. We zullen zien Ze zijn er!
We zien ze al staan voor het grote mannenhuis. Een donkere groep kerels, die zichtbaar aan
hevige emotie ten prooi is. Zo geëmotioneerd zelfs, dat we even bezorgd zijn, dat ze plotseling
onder het hoge huis zullen doorschieten en zich niet meer laten zien. Maar die angst is
overbodig. In groepjes komen ze naar de oever van de rivier en de eerste prauwen worden al
te water geschoven. Ze komen. Maar de omstandigheden willen op dat moment, dat we in het
geheel niet verlegen zijn om Asmat-prauwen. Er is een beter vaartuig beschikbaar: de barcas
van Hr. Ms. Van Brakel. Er is besloten in twee groepen, zo rustig en onopvallend mogelijk,
naar de kant te gaan. In ieder geval moet agitatie vermeden worden, omdat de mogelijkheid
aanwezig is dat ze gezamenlijk de vlucht zullen nemen. Met die mogelijkheid wordt in elk
geval rekening gehouden.
De eerste groep stoot af. Ik sta naast
monseigneur Tillemans, die ook nu
weeraanwezig is. Ik hoor hem zachtjes voor
zich uit mompelen. Ik heb er zon idee van,
dat de bisschop met zorg beladen is. En
daar is reden genoeg voor. Wat er nu gaat
gebeuren, is bepaald niet plezierig meer
**** Daar ik van mening ben dat een levenstestament van belang kan zijn voor veel van onze
abonnees, heb ik contact op genomen met notaris Anca Goedegebuure en verzocht er iets
over te schrijven. ****

Een levenstestament zeker iets voor u !
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Wat is een levenstestament
Een document (akte) waarin u de situatie regelt dat u nog in leven bent, maar niet meer zelf kunt
handelen (bijvoorbeeld vanwege dementie of een beroerte). Het is dus wat anders dan een
testament.
In een levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt wanneer u dat bij leven niet meer
kan of wil. U legt vast hoe u dat geregeld wenst te hebben en welke voorwaarden allemaal van
toepassing zijn. Het is dus een combinatie van volmachten en een overzicht van persoonlijke
wensen, op allerlei gebieden.
Verschillende soorten volmacht
Met een volmacht geeft u iemand anders de mogelijkheid om namens u bepaalde handelingen te
verrichten. Door het geven van een volmacht blijft u overigens ook zelf bevoegd! U raakt uw
bevoegdheden dus niet kwijt! Bovendien kan een volmacht door u als volmachtgever altijd worden
herroepen of worden gewijzigd.
Ook kunt u wensen vastleggen over levensverlengende maatregelen waarvan u wilt dat ze
genomen worden, of juist een niet-behandelverklaring als u wilt dat u behandelingen onder
bepaalde omstandigheden niet (meer) wilt ondergaan. Ook kunt u wensen vastleggen op het
gebied van euthanasie.
Over de gevolmachtigde en vertrouwen
Het geven van een volmacht betekent vertrouwen hebben. U geeft volmacht aan iemand die
daarmee zeer belangrijke en vergaande beslissingen kan nemen. Het is daarom van belang dat u
vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie u zo'n volmacht geeft.
Recht tot zelfbeschikking
Via een levenstestament maakt u optimaal gebruik van uw recht tot zelfbeschikking. U geeft aan
hoe u allerlei zaken geregeld wilt hebben. Hierdoor worden niet alleen uw belangen beter
behartigd, maar wordt ook de gevolmachtigde beschermd. Immers, als iemand anders het niet
eens is met zijn wijze van handelen, kan hij aan de hand van de tekst in het levenstestament
aantonen dat hij heeft gehandeld conform uw wens en daartoe ook formeel bevoegd was.
Geen rechten
U voorkomt met een levenstestament dat er via de rechter een bewindvoerder en/of mentor moet
worden benoemd. Als de rechter moet beslissen kan het heel anders uitpakken dan u wilt.
En niet alleen het aanvragen is formeel: de bewindvoerder moet handelen in het belang van
degene van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Begrijpelijk, maar als het huis verkocht
wordt, mag er dan niet vast een schenking aan de kinderen worden gedaan? In het belang van
vader of moeder in het verpleeghuis is het niet. Kantonrechters hebben al in verschillende zaken
de beslissing genomen dat schenkingen niet zijn toegestaan. Dit is voor besparing van erfbelasting
vervelend, maar ook in verband met de eigen bijdrageregeling van de Wet Langdurige Zorg.
Immers, ook daarvoor kan het zin hebben om het opgebouwde bezit te verlagen.
Echtgenoten zijn ook niet voor elkaar bevoegd
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Wist u trouwens dat u als echtgenoten ook niet voor elkaar kunt handelen ook al bent u in
gemeenschap van goederen getrouwd? Het komt steeds vaker voor dat een van de echtgenoten
niet meer wilsbekwaam is en de ander dan tot bewindvoerder moet worden benoemd. Dit voelt
heel onplezierig. Immers u staat dan onder toezicht van de rechter en kan niet meer in vrijheid
bepalen wat er moet gebeuren.
Persoonlijke bezittingen/huisdieren
In een levenstestament kunt u ook regelen wat er met uw persoonlijke bezittingen moet gebeuren
of wie er voor uw huisdier(en) moet zorgen en hoeveel geld daarvoor beschikbaar moet zijn.
Medische zaken en persoonlijke zaken
Ook medische zaken over of u bij uitzichtloos lijden nog behandeld wilt worden of misschien
euthanasie zou willen. Denkt u ook eens aan wensen met betrekking tot uw verzorging/verpleging.
Wilt u zoveel mogelijk particulier verpleegd worden en mag dat wat kosten of wilt u nog wat geld
voor de kinderen overhouden ?
Internetprofielen
Bent u actief op social media ? Wie kan dan bij uw inloggegevens als u het onverhoopt zelf niet
meer kunt ?
U regelt al deze zaken in een levenstestament.
Levenstestamenten worden ook centraal geregistreerd zoals dat met gewone testamenten
gebeurt. Artsen, medische hulpverleners, rechters en andere betrokkenen kunnen hier nagaan of u
een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen.
U bent welkom voor advies, dan kijken we ook even naar uw gewone testament of wanneer u geen
testament heeft, bespreken wij of dit te adviseren is. Een oriënterend gesprek is vrijblijvend!
Telefoonnummer : 078 - 612 64 66
Email; info@goedegebuurenotariaat.nl Adres : Rotterdamseweg 40, 3332 AJ Zwijndrecht
Mevrouw Goedegebuure, beste Anca, bedankt, ik hoop dat onze abonnees hier even bij stil staan
en het bespreekbaar maken opdat er veel ellende kan worden voorkomen voor in de toekomst.
Arie Krijgsman

BAKSMATEN
Wat een tijden! MOKH. Met Wil op een zaterdag naar
zijn ouderlijk huis in Haarlem. In de trein komt hij
tegenover een prachtige meid te zitten. Hij kijkt haar
strak aan, zet zijn muts achter op zijn klus, buigt
voorover met zijn ellebogen op zijn knieën, schilt een
banaan en stopt die vervolgens stukje voor stukje in
zijn mond terwijl hij haar zonder onderbreking blijft aankijken. Het meisje weet echt niet
wat haar overkomen is, waarschijnlijk denkt ze; “Oeps, verkeerde trein genomen!” en ze is
blij als ze de volgende halte deze coupé kan ontvluchten.
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Of op kooi liggend met in het bovenbed een Hagenees, Ruud, die het alsmaar heeft over
de HPTM: de Haagse Paarden Trolleybus Maatschappij en net zo lang met die
onzinverhalen doorgaat tot bij iedereen de tranen over de wangen rollen.
En dan later op de VBS (verbindingsschool) Amsterdam, baks-maatje H. van P. Beiden
zijn we op dezelfde dag jarig en even oud. Op onze 21 e verjaardag, als we de nieuwe
langverwachte witte passagierskaarten met nachtpermissie (!) ontvangen hebben, gaan
we samen stappen. Die eerste keer moeten we er dankbaar gebruik van maken, toch! "De
Wenteltrap", in een van de zijstraten van de Kalverstraat, hebben we uitgekozen om ons in
te laten wijden in het nachtleven…
A. en P. zijn ook baksmaatjes op de VBS. Terugkerend van weekend is het vaste prik dat
er iets loos is met beiden. De terugreis van A. begint al in Friesland met een fles cognac,
P. uit Emmeloord stapt in Zwolle bij hem in de coupé met een fles jenever. Als ze in
Amsterdam uitstappen en de lege flessen in de coupé achterlaten, is het nog maar de
vraag of ze echt weten welke kant ze op moeten gaan. Een keer is het heel spannend:
beiden worden achterna gezeten door de MP. Snel zijn ze via het raam van de slaapzaal
op het dak van de barak geklommen en terwijl iedereen joelend uit de ramen hangt,
rennen P. en A. daar boven op het dak rond: naakt!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoog bezoek in 1929

Prins Hendrik houdt van Uniformen, feestjes en vrouwen
Kees Zwaan.
Den Helder Nieuwediep wordt af en toe bezocht door leden van het Koninklijk Huis. In 1929 kwam de
echtgenoot van koningin Wilhelmina naar de marinestad en verbleef daar enige tijd. Net als prins
Bernhard hield hij van uniformen, feestjes en vrouwelijk schoon.
HOOG BEZOEK

Er was veel belangstelling voor de komst van prins Hendrik. Een massa mensen was op 28 mei 1929
aanwezig om een glimp op te kunnen vangen van de prins der Nederlanden. Prins Hendrik arriveerde
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om half zeven in een luxe treinwagon. Hij werd op het perron ontvangen door hoge officieren en de
burgemeester zelf.
COMMISSARIS VAN DE POLITIE

Daarna ging het gezelschap naar de wachtkamer (eerste klasse}. Daar zouden ze namelijk: de
stationschef en de commissaris van de politie aan hem voorstellen.
Gezamenlijk togen de heren met de auto naar het 'Paleis' (het KIM-gebouw). Zo’n veertig
hooggeplaatste personen, voornamelijk officieren, 'zaten aan' aan een diner dat door hotel Den Burg
werd verzorgd: een knap staaltje 'catering'.
Aperitiefje en Sigaartje

Hofmeesters van de marine dienden de gerechten op. Bollenkwekers uit Breezand hadden gezorgd
voor prachtige decoratie op de eettafels. Na het diner brachten de heren een bezoek aan de Marine
club waar een aperitiefje werd gedronken en een sigaartje gerookt.
Later op de avond werden de gasten getrakteerd op een concert, waarmee deze feestelijke
bijeenkomst afgesloten werd.
NIEUW TYPE TORPEDO

De prins overnachtte in de woning van de admiraal. De volgende dag werden oefeningen met een
nieuw type torpedo bijgewoond. Deze oefeningen waren aan boord van marineschip de Kortenaer.
Boven de haven gaf een 'escadrille' vliegtuigen van de Kooy een demonstratie.
Daarna voerde de Prins met dezelfde Kortenaer naar Amsterdam.
Daar gebruikte hij de lunch in 'de Groote Club', een verenigingsgebouw van rijke, deftige heren.
Moe en voldaan reisde de prins 's avonds weer naar zijn woning, paleis 't Loo, waar hij samen met
zijn vrouw Wilhelmina en zijn dochter Juliana woonde.
LIEFHEBBERIJEN

Achter paleis het Loo ligt een prachtige Engelse landschapstuin. Het lijkt alsof deze naar een
ontwerp aangelegde tuin op natuurlijke wijze ontstaan is. In die tuin heeft prins Hendrik heel wat
aangename uurtjes doorgebracht, wandelend of soms zwemmend in de vijver tussen de Koikarpers
en eenden.
TUIN VAN HENDRIK

Een andere liefhebberij van de prins bestond uit de jacht op vrouwelijk schoon. Het paleis was
jarenlang open voor bezoekers maar is nu wegens renovatie gesloten. 'De tuin' van Hendrik blijft
wel toegankelijk voor belangstellenden...

Hr.Ms. De Zeven Provincien (C802)
Wat er gebeurde op die 17e november 1966............
Omdat er over dit dodelijk ongeval weinig of niets bekend is
gemaakt, wil ik na precies 52 jaar hierover wel eens een boekje
opendoen. Het ongeval gebeurde in de Middellandse Zee tijdens
slecht weer en kostte het leven van de Eerste Officier KLTZ Jan
Bolhuis en de Chef der Equipage OPPSPR Klaas Flens en
waarbij tevens 2 kwartiermeesters Piet Stupers en Leen Oostrom
zware verwondingen opliepen.
Ik was begin dat jaar aan boord geplaatst en begon op 4 oktober 1966 aan m’n allereerste
Najaarsreis. Alles wees op een mooie reis, mooie havens, maar dat zou helemaal anders
verlopen.
We vertrokken tegelijkertijd met het Smaldeel V, maar in het kader van een
opwerkprogramma voor de Terrier-lancering op de range in Z-Frankrijk gingen we
voorlopig onze eigen weg.
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Na bezoeken aan Gibaltar en Toulon (2x) maakten wij op 1 november rendez-vous met
Smaldeel V en stoomden gezamenlijk op richting Palermo, waar we – gezien de storm –
pas op vrijdagmiddag konden afmeren. Het volgende weekend geen haven, maar een
ankerplaats in de baai van Catania, onder de rook van de Etna.
Die week was het Smaldeel V aangevuld met 2
Italiaanse kruisers en al oefenend trokken we op
de woensdagavond (16 oktober) voor de 2e maal
door de Straat van Messina.
Diezelfde nacht stak er een behoorlijke storm op
(8-9) en werd er bij overal een passageverbod
over de bak gepraaid. Wij, toelissen, zaten om
08.00 gereed in BB-cafetaria om kat uit te
betalen. Om 08.15 maakte het schip een
geweldige schuiver, waardoor de bakken met
salariszakjes van tafel schoven en munten over de vloer rolden. Order van de
leidinggevende OVA: alles in de bakjes en wegwezen (opnieuw tellen). Als jongste
schrijver aan mij “de eer” om de marinenummerbordjes van het plafond te verwijderen.
Toen ik in de buurt van het tokopleintje kwam hoorde ik gegil en was er enige paniek
onderaan het trappetje naar boven. (later hoorde ik dat een zwaargewonde KWMR naar
beneden werd gesjouwd). Op dat moment wist ik nog helemaal niets van wat er gebeurd
was. Pas toen ik op het bureau kwam en daar een paar in chock verkerende personen
aantrof, begreep ik dat er iets ernstigs gebeurd moest zijn. Niet lang daarna praaide de
commandant via de scheepsomroep om dat de Eerste Officier dood aan dek was
aangetroffen, dat de chef der equipage overboord geslagen was en dat er 2
kwartiermeesters zwaargewond waren. Op dat moment waren er 759 mensen aan boord,
maar je kon een speld horen vallen. Dit toonde eens te meer aan dat de (dodelijke)
slachtoffers door vrijwel iedereen op handen werden gedragen.
In allerijl werd benedendeks baksgewijs gehouden, waarna bleek dat er nog een KWMR
vermist was. Paniek......maar die kwam gelukkig later ergens vanuit een luik opgedoken
die naar een “onderaardse” store leidde en waar nog helemaal niets van het gebeurde
was doorgedrongen.
Later die ochtend werd bekend
dat we rond 12.00 zouden
afmeren in Messina om de
gewonden aan land te brengen
en afscheid te nemen van de
verongelukte slachtoffers.
De race tegen de klok was
voor mij (als typist van het
bureau) begonnen. Ik had
maar een paar uur de tijd om
de krabbels van de
“Commissie van huishoudelijk
onderzoek” (tesamen met mijn
chef) te ontcijferen en op
papier te krijgen, want alles
(incl. PV-verwonding) moest
om 13.00 klaar zijn.
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Zelfs Paradeerrol hoefde ik niet aan deel te nemen!!! Met hulp van een paar anderen
gelukte dat allemaal en toen konden we eens rustig laten bezinken wat er allemaal was
gebeurd, immers de getuigenverklaringen lagen voor ons.
Wat was er nou eigenlijk gebeurd??....
Het Smaldeel V (ZEPROV voorop) was onderweg naar Napels (koers 330) en ’s nachts
was er plotseling een WZW-storm opgestoken die nog steeds bleef aanzwellen. Om 04.15
nog windkracht 7-8, oplopend naar 9-10 om 08.00 met golfhoogtes van ca. 6 meter en
massief overkomend water, 2 streken over BB. De koers was ondertussen gewijzigd naar
288.
Toen het licht werd had de officier van de wacht gezien dat de kap van BB-spil verdwenen
was en dit gemeld aan de onderofficier van de wacht, met de medeling er niets aan te
laten doen omdat het te gevaarlijk was op de bak. Bij overal had de OFFvdW/DW ook de
EO ingelicht over de verslechterende weersomstandigheden en de kap van het ankerspil.
De opkomende OFFvdW/VM had de EO gemeld dat de kap van SB-ankerspil inmiddels
ook verdwenen was en dat de sliphaak van SB-anker losgeraakt was. Gevraagd om
instrukties kreeg hij van de EO te horen: “Ik ga zelf kijken”, waarna kort daarna 4 mannen
op de bak gesignaleerd werden, alle zonder zwemvest, maar de 2 KWMR’s hadden een
lijfseizing om. (wat uiteindelijk hun redding is geweest). De schipper probeerde de stalen
borg vast te maken terwijl de KWMR’s zich bezig hielden met het deksel van SBkettingkoker.
En toen is het gebeurd..............op een moment dat iedereen op de brug met andere
dingen bezig was. Dat bleek ook uit de verklaringen, want niemand heeft het zien
gebeuren. Toen de enorme dreun (men spreekt over 10 meter massief groen water)
voorbij was keek iedereen naar de bak en daar was niemand meer te zien. Drie
slachtoffers lagen tegen het hekwerk nabij de ingang van SB-cafetaria en de “paai
waaigat” had een drenkeling voorbij zien drijven.
Deze drenkeling (de chef der equipage) werd opgepikt door de achter ons varende Hr.Ms.
De Ruyter. Later hoorde ik dat ook een man overboord geslagen was op een Nederlandse
tanker die aan BB voer en die uiteindelijk opgepikt is door Hr.Ms. Zeeland.
Met de vlaggen halfstok arriveerde uiteindelijk Smaldeel V in Napels en dat niet alles van
een leien dakje ging bleek: tros in de schroef en daardoor de hele ochtend zowat bezig
geweest om in de laag (kont tegen de steiger) af te meren.

Stoffelijk overschot OPPSPR Flens wordt aan boord
gebracht
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Stoffelijk overschot van KLTZ Jan Bolhuis en
Chef der Equipage OPPSPR Klaas Flens
worden van boord gedragen

de

Alles bij elkaar een zeer bewogen Najaarsreis, want er gebeurden nog veel meer dingen
die het – achteraf gezien – een waardeloze trip maakten!,
Karel Verhoosel
*******************************************************************************************************

Utrechtse forensenplaats
Hr.Ms. Abcoude was de vijfde in een serie van achttien
mijnenvegers welke met steun van de Verenigde Staten - in
het kader van het zogenaamde Mutual Defense Aid Program
- in Nederland werden gebouwd. De Abcoude werd op 10
november 1953 op stapel gezet bij de Schiedamse werf
Gusto.
Op 18 mei 1955 werd zij in dienst gesteld en is sindsdien in
afwisseling met de andere schepen van haar klasse
daadwerkelijk in de vaart geweest. Zij heeft dienst gedaan tot aan 5 november 1993, op
welke datum zij voor het laatst uit dienst werd gesteld.
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Evenals haar zusterschepen werd zij naar een Nederlandse gemeente genoemd, hetgeen
terug te vinden is in de emblemen die deze schepen voerden.
Abcoude is een kleine gemeente in het noorden van de provincie Utrecht. Het plaatsje
bevindt zich in de Vechtstreek en is om die reden nogal gewild als forensenplaats. De
gemeente omvat de dorpen Abcoude en Baambrugge, alsmede enkele buurtschappen.
Naast de functie van forensengemeente, vervult zij ook een functie als recreatiegebied
voor Amsterdam. Deze recreatie bestaat voornamelijk uit watersport op de Proostdijer
Plassen. De gemeente herbergt ook een beschermd gebied, het Botshol, waar men een
unieke flora en fauna aantreft. Ook dit gebied draagt bij aan de vrijetijdsbesteding van een
deel van het Nederlandse volk.
Het scheepembleem is een directe weergave van het gemeentewapen van Abcoude. Het
wordt als volgt omschreven; het schild is doorsneden, helft I bevat in azuur twee schuin
gekruiste sleutels van zilver, helft II bevat in keel drie zuilen van zilver, geplaatst in 2:1. Dit
gemeentewapen bestaat oorspronkelijk uit twee wapens en wel die van Abcoude-Proostdij
(I) en van Abcoude-Baambrugge (II). Zij werden in 1941 samengevoegd tot één wapen bij
de hereniging van de twee gemeenten, in feite de situatie zoals die was vóór 1816. De
zuilen in helft II verwijzen naar het geslacht Van Zuylen, bezitters van de heerlijkheid
Abcoude. De sleutels in helft I verwijzen naar het kapittel van de St. Pieterskerk te Utrecht,
de bezitter van de heerlijkheid Proostdij.
Met dank aan Nico Meeuwsen (stichting reünisten vereniging Hr.Ms. Zeven Provinciën en
voormalig Nederlands NieuwGuinea)
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In de extra editie van “Ten Anker” d.d. 06-09-2018 heb ik een
ingezonden stuk gepubliceerd van één onzer abonnees over zijn
ervaring met de riviercruise 2018.

Deze stichting geeft me een warm gevoel!
Daar ik In eerdere periodes, toen als redacteur van een ander blad, goed contact had met het
bestuur van deze stichting en gezien de doelgroep en de doelstellingen die deze groep beoogd wil ik
onderstaand verslag van Jan van Holten graag met u delen…
Verslag Riviercruise 2018 Stichting NU of NOOIT
Stichting NU of NOOIT organiseerde zondag 2 september een riviercruise. De passagiers
beleefden op de Mps River Dream een grandioze dag, mede dankzij het mooie weer. Met
dit vlaggenschip van rederij Eureka werd vanaf de Rijnkade in Arnhem naar de Waal
gevaren via het Pannerdensch Kanaal. Vervolgens ging het stroomafwaarts voorbij
Nijmegen tot de brug bij Ewijk. Daar keerde het schip voor de terugvaart. Er werd nog
even doorgevaren tot Tolkamer (Lobith). Daarna draaide het vaartuig opnieuw om verder
naar Arnhem te varen en af te meren. De oorspronkelijk geplande vaarroute tot de Prins Bernhard sluis bij
Tiel en vervolgens via Wijk bij Duurstede terug naar Arnhem was niet mogelijk vanwege de te lage
waterstand. Daarom moest ook op het laatste moment nog voor een andere opstapplaats worden gekozen.
Maar dat alles kon de pret niet drukken.
Veel passagiers
Ruim 300 mensen hadden zich voor deelname aangemeld. De eerste passagiers waren al om 08.00 uur
present, hoewel de poort pas tegen 09.00 uur open zou gaan. Al snel werd het druk op de Rijnkade in
Arnhem. Om 10.30 uur klonk de bel voor de afvaart. De inwendige mens werd goed verzorgd. Tijdens de
vaartocht werd bij ontvangst een kopje koffie of thee met cake geserveerd, en er werd vanaf 12.30 uur een
uitstekende lunch aangeboden. In de middag volgden nog enkele warme hapjes. De bediening was wat
minder snel dan men van huis uit is gewend, maar het eten en drinken waren volgens de passagiers goed.
Leerlingen Candea College
Veel waardering hadden de deelnemers voor de elf leerlingen en de drie begeleiders van het Candea
College uit Duiven. Zij waren in het kader van een stage opdracht (zorg/aandacht voor de ander) op het
schip aanwezig; zij namen interviews af van de deelnemers aan de riviercruise volgens een gezamenlijk
opgestelde vragenlijst. Maar dat niet alleen, ook waren zij erg behulpzaam bij het aan boord gaan en later
bij het ontschepen van de passagiers die slecht ter been waren of die gebruik moesten maken van een
rolstoel. Een van de passagiers drukte zijn grote waardering als volgt uit: “Deze jongelui zijn opvallend sterk
gemotiveerd, beleefd en vriendelijk.”
Herdenking
Een jaarlijks terugkerende ceremonie is de herdenking ter nagedachtenis aan de gevallenen uit
geüniformeerde beroepen als defensie, politie, brandweer en ambulance dienst. Die werd gehouden onder
leiding van Gérard Urselmann, bestuurder van de stichting. Hans Hillen, lid van de Raad van Toezicht, sprak
zijn diepe respect uit voor onder meer de lichamelijk of geestelijk gewonde geüniformeerden en hun
thuisfront. “Zij behoren tot de edelen van Nederland.” Daarna werd door aalmoezenier Javelin Zwakhalen,
geestelijk verzorger bij het Korps Commandotroepen een kaars ontstoken. Zwakhalen: “Zoeven heb ik een
kaars aangestoken. Het is een herinnering aan het feit dat elk mens behoefte heeft aan licht en warmte.
Daarnaast is het een uiting waarmee wordt aangegeven dat wij al diegenen die in de uitoefening van hun
vak zichzelf hebben verloren, in onze gedachten hebben en wensen dat zij binnen afzienbare tijd wederom
getuige kunnen zijn van een hernieuwde zonsopgang in hun leven.” Aansluitend werd een minuut stilte in
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acht genomen en met het wereldberoemde “We’ll Meet Again” van Vera Lynn werd de plechtigheid
besloten.
Een fles in de aarde
Tijdens de vaartocht las schrijfster Marianne Oostendorp een stuk
voor uit haar boek “Een fles in de aarde”. Deze titel verwijst naar
het vroegere Handboek voor de Soldaat, waarin staat hoe een
gesneuvelde op het slagveld begraven moet worden. Zo dienen de
persoonsgegevens in een lege fles te worden gestopt die
vervolgens ondersteboven in de aarde wordt gedrukt. In deze
roman komt duidelijk naar voren hoe traumatische gebeurtenissen
in het leven van vader (Koreaganger) effect hebben op het hele
gezin. Het boek geeft een helder tijdsbeeld van de naoorlogse
periode en beschrijft indringend welke sporen oorlogservaringen
en vredesmissies kunnen nalaten.
Amusement
De bekende zanger-pianist Aristakes Jessayan en troubadour Jack
IJpelaar brachten tijdens de cruise bekende wereldmuziek en ook
eigen repertoire ten gehore, aangevuld met enkele verzoeknummers. Op het laatst kwam er nog een
spontane inbreng van Michaëla Bijlsma die enkele prachtige nummers zong.
Financiële ondersteuning
Dankzij de financiële ondersteuning van fondsen, bedrijven, particulieren en de hulp van vrijwilligers kon
deze riviercruise worden gemaakt. Het werd een mooie en blije dag voor de passagiers. Of zoals een van
hen verwoordde: “Het was voor mij een onvergetelijk mooie dag in mijn trieste leven.” Tot slot blies Joop
Reimerink , initiatiefnemer en voorzitter van Stichting NU of NOOIT, de bij de herdenking aangestoken
kaars uit. Niet alleen ten teken dat de cruise was afgelopen maar ook omdat hij wegens
gezondheidsredenen stopt als bestuurder. Penningmeester Gérard Urselmann bedankte Reimerink
uitvoerig voor zijn grote inzet en overhandigde hem een fles Commando Brandy.
(Auteur en
fotograaf: Jan van
Holten en vrij van
rechten)
Alle foto’s van die
dag zijn terug te
zien en vrij te
kopiëren op de
website van de
Stichting Nu of
Nooit.
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Vuile oren
De torpedobootjager Hr.Ms- Piet Hein kwam Hr.Ms. Van Galen op niet mis te verstane
wijze aflossen door tot tweemaal toe een vijandelijke trein in de vernieling te knallen. Maar
naast schieten werd er ook veel patrouille gevaren en op zekere nacht kreeg het schip een
vaartuig van de Zuid-Koreaanse marine voor assistentie in de ondiepe wateren langs de
kust toegewezen. Eén van de jongere officieren ging mee als liaison-officier en stapte rnet
zijn "staf" aan boord van het vaartuig, gewapend met een ketel koffie, lunchpakket en
zeekaart' Hij had deze artikelen gedeponeerd in wat, naar wat men hem vertelde, de
longroom moest voorstellen.
Alles ging goed, totdat deze jonge officier honger en dorst kreeg en de brug verliet op weg
naar de longroom. Het was al niet meer nodig: niet alleen de zeekaart was al opgeborgen,
het beleg was ook al tussen zijn boterhammen verdwenen en de Koreanen, die hier nog
over aan het herkauwen waren, deelden hem grijnzend en tevreden mee dat de
"chocolade" van de Piet Hein beter was dan bij hen.
Dat de koffie nou niet altijd “je-dat" is geweest, is meer dan bekend, maar dat deze naar
chocolade smaakte was toch iets nieuws. Onze officier zag dus met lede ogen dat èn
koffie èn maaltijd waren verdwenen' Maar toen dezelfde gastheren hem na afloop van hun
gastronomische maaltijd oók nog om een sigaret vroegen had ie het helemaal gehad en
ging maar plat.
Mispoes evenwel! De ratten maakten teveel kabaal en toen één van die lieve diertjes zijn
oor voor een toilet aanzag, vond ie het genoeg en zocht zijn heil maar weer op de brug.
Wel heeft hij de volgende morgen beide oren goed gewassen.
15
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Korps Mariniers verlaat Curaçao

Nieuwsbericht | 16-06-2009 | 18:25 van

Defensie.nl
Tijdens een militaire ceremonie op Marinebasis Parera werd vandaag de 31ste
Infanteriecompagnie van het Korps Mariniers opgeheven. Hiermee neemt het Korps
Mariniers na tachtig jaar afscheid van Curaçao.
In 2007 besloot Defensie tot enkele
bezuinigingsmaatregelen, om binnen
de smalle financiële marges van het
defensiebudget ruimte te scheppen
voor investeringen. Eén van deze
maatregelen betrof het opheffen van de
31ste Infanteriecompagnie, onder
gelijktijdige vervanging door een
roulerende compagnie van de
Koninklijke Landmacht.

Memorabele momenten
Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch Gebied
(CZMCARIB), commandeur Peter Lenselink, blikte
tijdens de ceremonie terug op memorabele
korpsmomenten. Van de komst van het Korps Mariniers
op Curaçao in 1929, na de overval van de
Venezolaanse avonturier Rafael Simon Urbina op het
Waterfort, de inzet van zwaarbewapende mariniers ter
bewaking van de Koraalspechtgevangenis tot aan de
inzet van mariniers ter beveiliging van de Ronde Tafel
Conferentie op Marinebasis Parera op 16 december
2008.
Baken
“Decennialang is
de infanteriecompagnie ingezet voor de hoofdtaken
van Defensie”, sprak Lenselink de genodigden toe.
“Wanneer het moest trad de compagnie zelfbewust en
voortvarend op. Zij vormden het baken waar altijd op
gerekend kon worden. Mariniers zijn
uitstekende militaire professionals die waar ook ter
wereld, onder extreme omstandigheden, expeditionair
kunnen worden uitgezet. Vindingrijk, opgaan in de
locale cultuur en fysieke fitheid zijn kenmerken van de
marinier. Met lede ogen zie ik de compagnie
vertrekken. U heeft het geweldig gedaan.”
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Opgeheven schouders
De mannen vertrekken in stijl. “Met trots en
opgeheven schouders, zullen wij het Caraïbisch
Gebied, het prachtige eiland Curaçao en
Marinebasis Parera vaarwel zeggen”, laat
scheidend compagniescommandant, majoor der
mariniers Eric Piwek, weten en laat zijn mannen
voor de laatste keer over het exercitieterrein
marcheren.
Ondersteuning
De landmachtcompagnie gaat nu de hoofdtaken
van CZMCARIB ondersteunen; de verdediging
van de territoriale integriteit van de Nederlandse
Antillen en Aruba, het handhaven van de
(inter)nationale rechtsorde en het ondersteunen
van civiele autoriteiten.

Dat is dus weer een stukje
geschiedenis !

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

Over geschiedenis gesproken…..
In de eerste helft van de 19e eeuw waren er in Nederland voor het loodsen van
zeeschepen staatsloodsen en loodsen die lid waren van particuliere loodsenverenigingen.
In 1852 werd een staatscommissie benoemd met de opdracht voor de loodsen een nieuwe
organisatievorm te ontwerpen. De commissie adviseerde één Rijks-Loodswezen waar alle
loodsen in opgaan. Na invoering van de Loodsenwet van 1859 viel het Loodswezen eerst
onder het Ministerie van Marine en later het Ministerie van Defensie.
Binnen Defensie werd weinig aandacht besteed aan het loodswezen. In augustus 1958
werd de Vereniging 'De Nederlandse Loods' (VNL) door loodsen opgericht. De VNL
stuurde aan op een verzelfstandiging.
Omstreeks 1980 kwam het Loodswezen onder Rijkswaterstaat te vallen. In augustus 1982
kwam een rapport uit van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken
(DGSM) waarin de een privatisering van het loodswezen werd aanbevolen. Het duurde
nog zo’n zes jaar, maar in 1988 werd het Loodswezen buitenambtelijk verzelfstandigd
De loodsen verenigden zich in de Nederlandse Loodsen Corporatie en werden
aandeelhouder van het ondersteunende bedrijf Nederlands Loodswezen B.V..]
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Het goud van Loodsboot Nr. 19
Twee schatzoekers beweerden onlangs een Duitse pantsertrein vol goud uit de
Tweede Wereldoorlog te hebben gevonden in de bossen van Zuidwest-Polen.
Nazischatten spreken op de een of andere manier altijd tot de verbeelding. Maar ook
in Nederland is er mogelijk nog wat oorlogsgoud te vinden. Niet in een trein, maar
op de bodem van de Nieuwe Waterweg.
Waar kwam dat goud vandaan en hoe kwam het in de Nieuwe Waterweg terecht? Direct
na de Duitse aanval in de vroege ochtend van 10 mei 1940 probeerden Duitse para’s en
luchtlandingseenheden de Maasbruggen in Rotterdam in handen te krijgen.
De maasoevers veranderden onverwacht in een oorlogsfront.
De Nederlandsche Bank
Aan de Boompjes bevond zich het Rotterdamse filiaal van De Nederlandsche Bank. Daar
lag in de kluis een voorraad van 114 ton goud met een toenmalige waarde van 228 miljoen
gulden (nu 3,7 miljard euro). Omdat de kans op een Nederlandse overwinning op z’n
zachtst gezegd twijfelachtig was, werd besloten om het goud veilig te stellen.
Uit de kluis onder het hoofdkantoor van DNB in Amsterdam was op 10 mei voor 122
miljoen gulden aan goud via IJmuiden naar Engeland verscheept. Al vanaf september
1939 waren er kleinere ladingen stilletjes het land uitgevoerd. In totaal was al 80 procent
van het Nederlandse goud in veiligheid. Maar het Rotterdamse goud lag er nog.

Loodsboot Nr. 19
Op 10 mei kreeg Loodsboot Nr. 19 opdracht om een in Hoek van Holland gearriveerde
vernielingsploeg van de Britse marine naar olieopslagplaatsen in Pernis te brengen. Een
marineschip zou ongewilde aandacht kunnen trekken. Nadat de Britten de olietanks
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hadden klaargemaakt voor vernieling, werd de Nr. 19 opgedragen om het DNB-goud op te
halen.
Het bevel over de operatie was in handen van de Britse luitenantkapitein ter zee Corrie
Hill. Zodra het goud aan boord was, moest het door de loodsboot naar Hoek van Holland
worden gebracht. Daar zou het worden overgeladen op de Britse torpedobootjager HMS
Wild Swan.
Eerder in de ochtend van 10 mei hadden soldaten van het 39e Regiment Infanterie de
Boompjes grotendeels op de Duitse para’s terugveroverd. Maar vanaf het Noordereiland
hadden de Duitsers een vrij schootsveld op het bankgebouw. De Nr. 19 meerde daarom af
in de Lekhaven ver weg van het Duitse vuur. Onder dekking van de nacht laadden de
Britse marinemensen de kisten met goud in geleende auto’s, waarmee het naar de
loodsboot werd gebracht.
Helaas was er niet genoeg tijd om al het goud aan boord te nemen. Toen de ochtend van
11 mei aanbrak voer de Nr. 19 met 937 goudstaven van 12,5 kg per stuk terug richting
Hoek van Holland. De Britse marinemensen die bij het inladen hadden geholpen namen
de trein terug, op hun commandant en twee matrozen na.
Voorstuk van Loodsboot Nr. 19
Zeemijn
In de gevechten rond de Rotterdamse Maasbruggen hadden op 10 mei ook een aantal
kleine Nederlandse marineschepen deelgenomen. Duitse Stuka duikbommenwerpers
hadden maar ternauwernood kunnen voorkomen dat een groter oorlogsschip, de Hr.Ms.
Van Galen, aan de strijd had kunnen deelnemen. Om andere oorlogsschepen tegen te
houden, had een Duits vliegtuig daarom magnetische zeemijnen in de Nieuwe Waterweg
gegooid.

Achterstuk van Loodsboot Nr. 19
Toen de Nr. 19 op de weg terug
naar de Hoek ter hoogte van de
Zevenmanshaven in Vlaardingen
voer, klapte ze vol op zo’n zeemijn.
Een grote explosie volgde, die
werd versterkt door de relatieve
ondiepte van de vaargeul. Het
schip werd uit het water
opgeworpen en brak in twee
stukken voordat het met zijn
kostbare vracht naar de bodem zonk. Van de 22 opvarenden sneuvelden er zestien
waaronder commander Hill en de twee Britse matrozen.
Opgebaggerd
Na de capitulatie bleef de mislukte operatie geen geheim voor de Duitsers. Tussen juni en
oktober 1940 baggerden zij 816 goudbaren op. Dat goud ligt nu met ander buitgemaakt
Nederlands goud in een Zwitserse kluis te verstoffen, omdat de Nederlandse overheid het
tot op de dag van vandaag niet terugclaimt.
Na de bevrijding vonden baggeraars vanaf juni 1946 bij verschillende gelegenheden tien
goudstaven. Zo vond de schipper van de zandzuiger Sliedrecht 9 er een, die hij keurig
aangaf. Men besefte dat de Duitsers niet alles hadden gevonden. Verdere ‘schatgraverij’
in de modderige bodem van de Nieuwe Waterweg leverde nog eens 105 baren op.
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Een poging van een paar baggeraars om een viertal staven achterover te drukken werd
ontdekt.
Echter, er missen nog steeds zes goudbaren met een hedendaagse waarde van circa 2,5
miljoen euro. Zijn niet alle baggeraars eerlijk geweest of liggen ze nog in de modder te
wachten op een schatgraver? Wie zal het zeggen?

De Postbus
L.S., beste Arie,
Iedere keer is het weer een genot om ten Anker
te ontvangen en te lezen.Jij moet toch wel over
een bijzonder talent beschikken om telkens weer
zo’n interessante editie uit te brengen.
Jouw uitnodiging om de sobats te laten delen in mijn belevenissen sprak
me wel aan, maar helaas ben ik niet zo’n boeiende verteller of schrijver.
Gelukkig kun jij voor ten Anker ook foto’s gebruiken en die heb ik er nog
een paar gevonden van een spannende gebeurtenis.
Op 27 januari 1975 ging het met de Utrecht niet helemaal goed tijdens
olieladen, zelf was ik in de achter machinekamer maar een matroos had er
foto’s van gemaakt die ik van hem over kon nemen.
Na deze aanvaring was het aftrap fost en moesten we voor reparatie in Den
Helder dok in.
Gelukkig was in april alles weer hersteld om als stationsschip naar de
west te vertrekken.
Vriendelijke groet, Ries Koen
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Ries dank
voor deze
inbreng …
Hieronder
staat een
gedeelte uit
de
jaarboeken
wat ik er van
heb kunnen
vinden…..

Hr. Ms. Utrecht
Commandant: kapitein-luitenant ter zee J. P. van Dam
Den Helder - Portland - Den Helder - Las Palmas - Bridgetown * Willemstad - Oranjestad Kralendijk - Port of Spain * Port Castries - Paramaribo - Willemstad - Roosevelt Roads - San Juan
- Roosevelt Roads - Willemstad - Kingston - Roosevelt Roads - Philipsburg - Willemstad Cartagena - Willemstad - Nassau - Willemstad * Bermuda - Ponta Delgada - Den Helder.

Vertrokken op de achtermiddag naar Portland
voor een opwerk- en oefenprogramma van
zeven-en-een-halve week. Meerden in Portland.
Vingen aan met het oefen- en
opwerkprogramma. Kwamen tijdens de nadering
voor een bevoorrading-op-zee-oefening in
aanvaring met RFA Tideflow. Stoomden voor een
voorlopige reparatie naar Portland. Hierna werd
met het Programma vervolgd. Braken het oefenen opwerkprogramma af in verband met de door
de aanvaring opgelopen schade aan het
onderwaterschip en stoomden naar Den Helder
voor reparatie. Meerden te Den Helder.
Ontvingen de commandant der zeemacht in
Nederland, vice-admiraal B. Veldkamp, aan
boord.
Werden verhaald naar de rijkswerf. Aanvang doken reparatieperiode. Meerden af in de haven.
Begonnen met het gereedmaken van het schip
voor een verblijf in de Nederlandse Antillen.
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In de jaren zeventig van de 20e eeuw doen de onderzeebootjagers van de Frieslandklasse bij toerbeurt
dienst als stationsschip op Curaçao, waarbij zij ook diverse (ei)landen in het Caribisch gebied
bezoeken. In 1973 is Hr. Ms. Utrecht voor het eerst aan de beurt voor zo’n Westterm, die circa acht
maanden duurt. Op 18 april 1973 komt Hr. Ms. Utrecht aan te Willemstad, Curaçao.
Na terugkeer uit de West, begin december 1973, hervat Hr. Ms. Utrecht begin 1974 weer haar reguliere
taken. Tijdens een opwerkprogramma bij Portland komt de D 817 eind januari 1975 tijdens het
olieladen op zee in aanvaring met de Britse tanker RFA Tideflow. Na een noodreparatie op zee wordt
de schade hersteld in Den Helder en wordt de Utrecht klaargemaakt voor haar tweede Westterm,
waarvoor zij op 21 april 1975 vertrekt uit Den Helder. Op 7 mei 1975 komt Hr. Ms. Utrecht weer aan te
Willemstad.
Na haar tweede Westterm in 1975 gaat Hr. Ms. Utrecht voor een periode van meer dan een jaar in
onderhoud en wordt pas op 26 augustus 1977 weer in dienst gesteld. De D 817 hervat dan haar
normale vaarprogramma’s in nationaal- en NAVO-verband, in aanloop naar haar derde Westterm in
1978.
In 1978 is Hr. Ms. Utrecht dus weer terug aan de Rimasteiger van de Marinebasis Parera op Curaçao.
Tijdens een beleefdheidsbezoek aan St. Lucia loopt het schip schade op aan de stuurboordschroef, wat
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een reparatie in het Beatrixdok op Curaçao noodzakelijk maakt. Op 1 oktober 1978 is er een feestje
aan de Rimasteiger: het is dan 21 jaar geleden dat Hr. Ms. Utrecht in dienst werd gesteld. Eind
november 1978 verlaat de D 817 Willemstad voor de laatste keer, na haar derde en laatste Westterm.
Weer terug in Den Helder neemt de Utrecht opnieuw haar normale taken op. In februari 1980 maakt Hr.
Ms. Utrecht haar laatste grotere (oefen)reis, naar de Middellandse Zee. Zo is de Utrecht op 15 februari
1980 met Hr. Ms. Callenburgh (F 808) en Hr. Ms. Rotterdam (D 818) te Barçelona. Op 1 augustus 1980
wordt Hr. Ms. Utrecht te Den Helder definitief uit dienst gesteld.

Speciaal aanbod !
Bent u ook zo gek van de Oosterse
keuken?...
Eén van onze abonnees biedt ons de kans
dit prachtige kookboek aan te schaffen
tegen een sterk gereduceerd prijskaartje.
Alle abonnees krijgen 20% korting op dit prachtige kookboek die te bestellen is via onze
website http://www.debakstafel.nl kijk even in de Tab “uit de kombuis”
……………………………………………………………………………………………………….

Tijdens de reünie van Hr.Ms. Tonijn op 28 augustus 2009 in Den Helder vroeg ik aan
Driekus Heij of het vaak voorkwam, dat 2 zoons uit 1 gezin bij de OZD dienden.
Volgens Driekus was het niet uniek, maar toch wel redelijk zeldzaam. Hij vroeg mij of ik
het verhaal van mijn broer en mij wilde plaatsen in “Klaar Voor Onderwater”. Mijn naam is
Liber Beem, geboren te Sprundel, Gemeente Rucphen op 14 november 1955. Bij de
Koninklijke Marine Bert Beem genoemd. Ik ben de jongste uit een gezin van 3 jongens en
2 meisjes. Mijn beide broers, dienden bij de KM, Jan op de “bovenwatervloot” als bottelier
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en Karel bij de Onderzeedienst als schrijver. Drie zoons uit 1 gezin bij “De Baas” is
enigszins zeldzaam, helaas waren onze ouders het niet direct eens met onze keuze. Mijn
ouders zagen het niet zitten, dat ik maandenlang van huis zou zijn en deden hun uiterste
best om mij van mijn plannen af te houden. Ik ging naar de Koninklijke Militaire School in
Weert en werd “zandhaas”. Maar ja, de mentaliteit en het werk beviel mij niet echt en ik
wilde toch naar de KM. Na 6 maanden Weert nam ik ontslag en meldde mij voor de KM. Ik
werd goedgekeurd, op voorwaarde dat ik mijn gebit liet saneren. (De tandarts wilde dit
alleen in twee keer doen op eigen risico, er moesten 4 kiezen uit en 16 vullingen geplaatst
worden). Op 24 september 1973 kwam ik op in Hollandse Rading en werd ingedeeld in
bak 241 als torpedomaker. Hier moest ik omschakelen van zandhaas naar marineman,
hetgeen prima lukte, behalve bij exercitie, (mijn handen en voeten waren verkeerd
geprogrammeerd). Ook alle inentingen die ik bij de landmacht al had gehad kreeg ik
opnieuw, omdat men bij de landmacht alle medische dossiers van “mijn” lichting kwijt was.
Het gevolg was dat ik weken rondliep met gezwollen klieren achter mijn oren. Een bezoek
aan de tandarts stond ook op het menu en de man keek uitgebreid in mijn mond en zei dat
het er goed uit zag. Ik antwoordde dat mag ook wel, alles was nog geen zes weken
daarvoor gevuld, waarop hij vriendelijk vroeg of ik als Tpmkr naar de Onderzeedienst
wilde.
Aangezien dat mijn grootste wens was zei ik volmondig “ja” waarop hij antwoordde “tot
volgende week”. Mijn nieuwe vullingen werden vakkundig verwijderd en vervangen door
“drukvullingen”. Na de opleiding in Hollandse Rading werd ik geplaatst in Amsterdam op
de Marinekazerne Amsterdam voor de periode van 9 weken. Wij, torpedomakers, leerden
hier koperslaan en fijnmetaal- bewerken. Hierna werden wij geplaatst op Willemsoord in
Den Helder om de Torpedoschool te volgen en de nodige praktijkervaring op te doen in de
torpedowerkplaats van de Rijkswerf. Onze klas (Tocu 99) was de laatste klas die, naar
later bleek, de klassieke torpedomakers opleiding volgde. Het dienstvak verdween na een
reorganisatie.
Na in totaal 1 jaar opleiding, kwam ik met diverse klasgenoten bij de Onderzeedienst. Hier
werd begonnen met een eerste theoretische kennismaking met het onderzeebootwapen.
Op een verdieping van het cafetariagebouw was Bureau Opleidingen gevestigd en daar
werd de theorie bijgebracht. Mijn eerste plaatsing als “takenboeker” werd Hr.Ms.
Tijgerhaai. Het was een mooi en praktisch nieuw schip van het type 1 cylinder, met alle
comfort en luxe aan boord die je maar kunt wensen. Een groot kombuis, een mooie
wasruimte, een “eigen bedje” met een bedlampje en zelfs een trimfiets in de
boegbuiskamer. Maar helaas, de majoor torpedomaker waarschuwde mij dat ik snel moest
slagen om zelfstandig de wacht te mogen lopen en moest zorgen dat ik nog onder zijn
leiding examen zou doen voor 1e klasser. Hij zou namelijk van boord gaan en de sergeant
tpmk zou worden bevorderd tot majoor. Het bleek dat deze sergeant een bloedhekel aan
mij had en de majoor twijfelde er sterk aan dat ik onder het bewind van deze sergeant zou
slagen.
Iedereen die iets met torpedo’s en munitie van doen had mocht mij examenvragen stellen
en een examencommissie bestond uit ongeveer 10 personen. Tot ongenoegen van de
sergeant slaagde ik met een cijfer 8 en vanaf het moment dat deze man werd bevorderd
tot majoor werd had ik geen leven meer. Het voorval dat tot een echt conflict leidde was
het feit dat ik al 3 keer had gewaarschuwd dat er een “natte” granaat in het
onderwaterseinkannon zat en vlak voor binnenkomst in
Den Helder wilde deze majoor dat ik deze granaat “terugtrok”. Ik had foto’s gezien van
verbrande personen die zoiets ooit gedaan hadden en wist dat dit verboden was, dus ik
weigerde. Na een gesprek met de commandant, die mij gelijk gaf, ben ik in Den Helder
naar de personeelsofficier op de basis gegaan en het bleek dat de “oude majoor” hem al
had ingelicht. Ik ben terug aan boord gegaan om mijn plunje te pakken en binnen een half
uur was ik overgeplaatst naar de basis. Hier heb ik mij nuttig gemaakt als assistent op
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Bureau Opleidingen en met het handmatig maken van reservesleutels. Zo kwam dat stukje
fijnmetaal toch nog van pas. Dit duurde ongeveer 6 maanden en toen werd ik geplaatst op
Hr.Ms. Tonijn, waar ik mij direct “thuis” voelde. Heel wat anders zo’n 3 cylinder-type en
veel minder comfort, maar wat een sfeer!
Het was wel aanpoten met af oefenen, maar na 6 maanden kreeg ik mijn felbegeerde
“Flipper”. De dingen die mij het meest zijn bijgebleven zijn de reizen naar Faslane,
Gibraltar, Sicilië en Sardinië, de ontsnappingsoefeningen, onderhoud op de RDM en het
opwerken en inschieten daarna compleet met de eerste diepduik. Ook de reis naar
Manchester via het Manchesterkanaal was leuk en in dat kanaal zijn wij zelfs vastgelopen.
Een bijzondere reis was ook die naar de Kielerwoche, waar wij na het ontmeren voor de
terugtocht een modificatie van het sail kregen. Naast ons lag een schip met een zeer groot
anker en bij het ontmeren sloeg dat anker 2 grote gaten in het sail. De commandant was
er niet echt blij mee en COZD helemaal niet.
Ook zijn wij tijdens een oefening geraakt door een mark 37 oefentorpedo die een defecte
diepteschakelaar had en zodoende dieper ging dan dat hij ingesteld was. Aangezien deze
verder goed werkte, vond hij zijn doel en maakte 2 rondjes rond de Tonijn, waarna hij het
sail en het dek raakte. Het geluid hiervan, zoemend rond de boot en die twee klappen, ben
ik nooit vergeten. Vrienden voor het leven waren de schipper en de majoor machinist,
beiden onafscheidelijk en altijd bereid anderen te helpen. In Gibraltar moest onverwacht
logement gevonden worden en dat zouden de twee heren wel even regelen. Dat hadden
zij sneller gedaan dan verwacht, dus kon er wel een drankje af en na enige tijd zouden zij
via een kortere route terug naar boord gaan. De schipper wist wel hoe en zei: ‘als wij hier
over dat muurtje springen zijn wij er zo”.
Hij sprong over het muurtje en kwam meters lager neer. Een paar dagen later liep ik van
de hekbuiskamer naar de centrale en in het gangetje onderofficieren stond een mijnheer in
burger die mij de weg versperde.
Ik vroeg “mijnheer, wilt u zo
vriendelijk zijn opzij te gaan?”
Waarna de “mijnheer” mij heel
vreemd aan keek en bromde:
”Beem, ken je mij niet meer?”
De stem kwam mij bekend voor
en ik zei: ”Verrek, schipper ben
jij het?” De man was zo slecht
terecht gekomen dat hij voor
mij onherkenbaar was. Zo zijn
er veel verhalen, maar als je
vraagt wat het wezenlijke
Onderzeedienst gevoel is, dan
zeg ik: discipline,
kameraadschap, vrijgevochten
en recht voor zijn raap, de
verantwoordelijkheden die
iedereen vanzelfsprekend vond
en de ongeschreven wetten aan boord.
Na de Onderzeedienst, ben ik naar het duikbedrijf gegaan en na mijn training op de
Soemba in Den Oever werd ik geplaatst op Hr.Ms. Rhenen (M 455) als torpedomaker voor
het onderhoud van alles wat met duiken te maken had. Dit was een mijnenveger die was
omgebouwd tot duikwerkschip en boeienlegger. Op 24-09-1979 was mijn laatste dag bij de
KM en 25-09-1979 trad ik als leerling-machinist in dienst bij de Nederlandse Spoorwegen.
Hier werk ik nog steeds, al is het wel in een andere functie. Het kostte mij veel moeite om
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mij aan te passen aan de “burgermaatschappij” en het heeft lang geduurd voor ik mij kon
schikken in het spoorwereldje. Het “recht voor zijn raap” was hier o.a. een groot nadeel,
daar was men in het zuiden niet van gediend. Een voordeel van mijn diensttijd bij de KM
is, dat ik geleerd heb wat verantwoordelijkheid is, niet opgeven als het lastig wordt en
indien nodig voet bij stuk houden. Als ik nu aan boord van het Museumschip Tonijn stap
en de lucht ruik die er nog steeds hangt dan heb ik het gevoel: “Ik ben weer thuis”.
Was getekend,
Libertus Johannes Beem - l.j.beem@home.nl

Het verhaal van Flip…83 jaren oud die dit met ons wil delen…..
Toen wij, dienstplichtigen d.d. 17 mei 1954 op het pitoreske station van
Hollandse Rading uit de trein stapten hadden we geen idee van wat ons
boven het hoofd hing. De korporaal die iedereen monsterde en ons er
feilloos uit pikte; de rit in een truck en de houten barak waar we terecht
kwamen; alles was nieuw en tamelijk intimiderend, ook de uitmonstering
die ik kreeg was in weerwil van wat mij in Voorschoten was toegezegd
iets anders: die voor matroos en niet voor timmerman, dat begon dus al
goed maar het mooist was de mededeling dat je de eerste zes weken de poort niet
uitkwam, daarna duurde het weer zes weken dus pas na " Volharding". Eerst moest je
kennelijk zover gedrild zijn dat je je in je uniform zo correct / militair mogelijk zou gedragen
want je moest toen altijd in de buitenwereld je uitgaans tenue dragen. Wat we daar in
Hollandse Rading geleerd hebben was louter en alleen militair; èèn halve middag zijn we
op een zolder geweest met allerlei touwen en kabels waar iemand ons vertelde hoe je een
paalsteek en mastworp moest maken en dat je een tros "met zon" op moest slaan.
Toen iemand van ons na enig nadenken zei dat dat
dus rechtsom was kreeg hij te horen: nee man, MET
zon. En dat was dan onze opleiding tot matroos. Na
zes weken een dagje de 'Nooitgedacht" en weer zes
weken later de "Volharding", die duurde een dag en
nacht waarna we onder begeleiding van de
muziekkapel naar het baksgewijs gingen. Onze
bakmeester was korporaal Crama een rustige man die
tijdens baksgewijs stilletjes tussen de rijen doorliep
en allerlei aanwijzingen gaf van hoe je lang in de
houding kon staan zonder plat te gaan en vertelde wat
er intussen bij de boven ons gestelden gebeurde bij
het wisselen van de wacht. Na twaalf weken ging
vrijwel de hele bak 138 naar de mijnendienstkazerne
waar de meeste binnen een paar weken op de
"bootjes" zaten want er moesten schepen worden
bemand van o.a. de Beemsterklasse.
Een kwartiermeester, opgescheept met een stelletje
ongeïnteresseerde ZM ers vroeg ons de volgende dag
wat we als burger hadden gedaan en toen ik zei dat ik timmerman was heeft ie er voor
gezorgd dat ik in de timmerwerkplaats aan de gang kon. Ik heb daar een goede tijd gehad;
ik kon m'n vak verder uitbouwen maar daar kwam na ongeveer zes maanden een einde
aan: ik werd overgeplaatst naar Hr. Ms. Beilen, M848.
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Daar leerde ik eigenlijk iets wat op
matrozenwerk leek, nog geen uur op
zee op de eerste dag of ik glng
onder leiding van een Mtr.l voor
roerganger leren (1 uur op 2 uur af)
want ik nam de taken over van
iemand die overgeplaatst was; je
voornaamste werk was op het
achterschip bij het mijnenveegtuig
iets wat onder de straffe leiding van
bootsman van Oord tot in de puntjes
was geregeld.

Ook liep je met je derdeklassersgezicht als we voor de wal lagen onderofficier van de
wacht, met een grote Colt in een canvas holster. Vrijwel iedere maandag om I uur naar
buiten en op vrijdag om een uur of drie weer naar binnen.
In die tussentijd actief vegen ergens boven Ameland waar overtollig oorlogstuig was
gedumpt. We kregen daar gevarengeld voor; 5 gulden in de 24 uur, niet veel maar bij een
katje van 50 gulden in de maand was dat toch lekker meegenomen. Aan boord ben ik na
een paar vragen tot mtr.2 bevorderd en dat heb ik gedaan omdat het mijn eer te na was
om de dienst te verlaten zonder de voor mij hoogst haalbare rang te behalen, het was
namelijk zo dat je na 12 maanden 2e klas kon worden en na 24 maanden le klas (als je
tenminste netjes oppaste) en aangezien wij 2l maanden dienden was 2e klas het hoogst
haalbare. Komt bij dat ik het niet zag zitten om mijnenwachter te worden; een lot wat je
toen trof als je als derdeklasser de dienst uit ging. Half december 1955 werd de Beilen uit
dienst gesteld, ( later is ie weer IN dienst gesteld naar ik hoorde ) en vanaf toen tot m'n
afzwaaien op 16 februari 1956 op de mottenballenvloot (conservatie met een mooi woord)
rondgehangen.
Wat me heeft bewogen om dit allemaal op te schrijven?
De verwondering die mij ten deel viel na het lezen van de verhalen in *de bakstafef' over
o.a de matrozenopleiding en hoe het er nu aan toe gaat bij de Marine maar ook hoe het er
toen" aan toe ging en ik heb aan boord ook geleerd om in een team te werken met zoals
het heet “vogels van diverse pluimage"; iets wat me in m'n latere leven als uitvoerder bij
bouwbedrijven zeker heeft geholpen.
Was getekend;
Ex Mtr.2 Flip van der Eijk. alyenflip@gmail.com
Redactie:
Later stuurde Flip mij de onderstaande foto’s van een puik stukje werk die hij pas is gaan
fabriceren na zijn 70 ste jaar….medio 2005/06 is Flip n.l. verhuisd naar Gorinchem en kon
daar zijn voormalige hobby als zendamateur niet meer uitoefenen en wist effe niet meer
wat hij met zijn handen moest gaan doen…..Ik zet er mijn muts/pet voor af hoor Flip….

28

Deze staat thans in het Marine Museum.
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H.M.S. Sydney
L.s….
Mijn vrouw en ik reisden in 1998 voor de derde maal Down Under. Deze keer verkenden
wij Western Australia. Op onze routezuidwaarts kwamen wij door Geraldton. Daar zagen
wij een gebouw dat aan de opschriften te zien duidelijk een veteranenclub bevatte. Als lid
van Keep them Rolling was een bezoek gewenst. Toen ik voordeur opende riep een
aanwezig persoon dat de club gesloten was. Ik trok me daar niets van aan maar
overhandigde na mij te hebben voorgesteld een club speldje inhoudende de viering van
D-day. Alles werd ineens anders. Koffie? Graag!
Waarom komen jullie ’s avonds niet naar de hierachter liggende berg. Daar wordt om zo
laat een maquette onthuld.
Het bleek een ceremonie te zijn van leger, luchtmacht en marine. Een plaatselijk orkest
verzorgde muzikale bijstand. Vlaggenparade met het volkslied. Het waren de vlaggen van
Australië, Western Australië en de RAN Enseign.

De onthulling betrof de met man en muis vergane cruiser Sydney. Dat schip kende ik niet.
Nooit iets over gelezen. Het bleek in februari 1941 uit de Middellandse Zee naar Fremantle
terugkerend een Duitse raider, een hulp kruiser, tegen gekomen zijn en vermoedelijk slag
leverend evenals de Hood ondergegaan te zijn. Geen overlevenden. De Duitser schijnt
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ook gezonken te zijn. Volgens de verhalen waren er zes overlevenden die ergens zijn
aangespoeld.
Op een latere reis bezochten wij de Mint in Canberra. Wij offerden twee AUdollar om
een(1)dollar te mogen slaan. Op de keerzijde van de munt stond een afbeelding van
H.M.S. Sydney. Later, ik weet niet meer waar, kwam ik de naam weer tegen.
Onbegrijpelijk, nooit eerder van gehoord en
dan binnen enkele jaren driemaal. Het bleek
dat het vergaan van de cruiser jarenlang is
verzwegen en pas in de openbaarheid was
gekomen.
Ries Dijkhuizen
Ries bedankt voor deze inbreng, kort verslag van een prachtige reis waarvan jouw vraagtekens
over deze licht kruiser bij mij wat begon te borrelen en ben is gaan zoeken op het net waar ik
hieronder verslag van doet.

Van al dat zoeken, bellen dossiers nazien en oude verslagen
kijken is het best wel af en toe aanpoten hoor….., dus even
geduld a.u.b. en het wordt t.z.t. allemaal geplaatst.

De strijd tussen de Australische lichtkruiser HMAS Sydney en de Duitse hulpkruiser Kormoran
was een enkele scheepsactie die plaatsvond op 19 november 1941, voor de kust van WestAustralië - Sydney, onder bevel van kapitein Joseph Burnett, en Kormoran,
onder Fregattenkapitän (commandant) Theodor Detmers, ontmoetten elkaar ongeveer
106 nautische mijlen (196 km; 122 mijl) van Dirk Hartog Island. Beide schepen werden vernietigd
tijdens een halfuurlijk engagement.

Vanaf 24 november,
nadat Sydney niet naar de
haven was teruggekeerd,
werden lucht- en
zeeonderzoeken
uitgevoerd. Boten en vlotten
met overlevenden
uit Kormoran werden op zee
teruggevonden, terwijl
anderen landden ten noorden
van Carnarvon : 318 van de
399 personeelsleden
van Kormoran overleefden.
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Terwijl puin van Sydney werd gevonden, waren er geen overlevenden van het 645-sterke
complement. Het was het grootste verlies van leven in de geschiedenis van de Royal Australian
Navy, het grootste geallieerde oorlogsschip dat tijdens de Tweede Wereldoorlog met alle handen
verloren was gegaan, en een grote slag voor het Australische oorlogsmoraal.

Australische autoriteiten hebben gehoord van Sydney 'Het lot van het
overgebleven Kormoran personeel, dat tot het einde van de
oorlog in krijgsgevangenenkamp werd vastgehouden. De exacte locatie van de twee
wrakken bleef tot 2008 geverifieerd.
Controverses hebben de strijd vaak omsingeld, vooral in de jaren voordat de twee
wrakken zich in 2008 bevonden. Hoe en waarom een speciaal gebouwd oorlogsschip
zoals Sydney werd verslagen door een aangepast koopvaardijschip zoals Kormoran, was
het onderwerp van speculatie, met talloze boeken over de onderwerp, evenals twee
officiële rapporten van overheidsonderzoeken (respectievelijk gepubliceerd in 1999 en
2009). Volgens Duitse rekeningen - die tijdens de oorlog als waarheidsgetrouw en in het
algemeen accuraat werden beoordeeld door Australische ondervragers, evenals de
meeste daaropvolgende analyses - naderde Sydney zo dicht bij Kormoran dat de
Australische kruiser de voordelen van zwaar pantser verloren superieure schietbaan.
Niettemin hebben verscheidene naoorlogse publicaties beweerde dat Sydney ' verlies is
het onderwerp van een uitgebreid was geweest cover-up , dat de Duitsers niet had
gevolgd wetten van de oorlog, dat de Australische overlevenden werden afgeslacht na het
gevecht, of dat de Empire van Japan was in het geheim betrokken bij de actie (voordat de
oorlog in december officieel werd verklaard). Er is geen bewijs gevonden om een van deze
theorieën te ondersteunen.
Met dank aan Wikipedia

Marinekalender Verleden en heden 2019
Samenstelling Harry Faber en Ad de Kruijf
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Met – onder dankzegging – medewerking en adviezen van o.a. afd. Voorlichting MinDef, Het
NIMH, Marineschepen.nl (m.n. Jaime Karremann), Maritiem Nieuws.
Dank ook aan Arie Krijgsman, Ben Derkink, Piet Sinke, Mark Bontemps,
Joop Marechal, Cor van Niekerken.
Deze uitgave van Artisan Publishing Borne is mede mogelijk gemaakt door Riemer Boekhandel
Groningen, Pubishers Oss, en met dank aan de AVOM, sticting PMT, Ten Anker,
www.debakstafel.nl, www.onzevloot.weebly.com en clippingnews.maasmondmaritime

De Marinekalender 2019 is uit en te bestellen voor onze abonnees op de website
http://www.debakstafel.nl/marinekalender-2019.html
Ook dit jaar is de prijs van de kalender erg aantrekkelijk gebleven a.d. € 11,00
inclusief de verzendkosten

Een idee…. Geef er een aan een sobat mee !

33

ALLE HENS
met dank aan
Johannes Kaauw

In het scheepsjournaal staat te lezen:
5 u.30 Overal. 6 u.00 Ochtendschaften. 6 u.30 Baksgewijs z.i. ap. Aanvang
scheepswerkzaamheden. Poetsen en opknappen. Schilderen binnen en buitenboord. 8
u.00 vlaggenparade. Hijsen vlag. 08 u.00 Tweede ontbijt. Kleden in Zondags tenue. 09
u.00. Alle Hens voor de Boeg....
Kort en zakelijk zijn de verrichtingen van de dag aan boord van de oorlogsbodem
opgetekend.
Het zijn voor de Marineman allemaal bekende
uitdrukkingen, omdat ze onafscheidelijk verbonden
zijn aan de scheepsdienst, die een vaste
dagindeling kent, vanaf het moment, dat het
scheepsvolk met overal uit kooi rijst, totdat het weer
kooien af is geweest en iedereen zich ter ruste heeft
begeven.
Dingen van alle dag spelen zich af in de regelmaat
van de klok en worden in de karakteristieke
marinetaal door de officier van de wacht na afloop
van zijn dienst ingeschreven in het scheepsjournaal.
Hij kan het wel dromende doen, omdat het een vast
cliché is, iedere dag hetzelfde liedje, totdat er iets
bijzonders is voorgevallen, dan moet daar even de
nodige aandacht aan
worden besteed.
En wij willen dit nu voor
een ogenblik met hem
doen wanneer daar
neergepend wordt "Alle Hens voor de Boeg".
Na het tweede ontbijt werden die morgen de witte hemden met de braniekragen en de
lange broeken aangetrokken, terwijl officieren en onderofficieren aan dek verschenen in de
witte jas toetoep.
Even voor negenen kondigt de schipper d.m.v. fluiten en rondpraaien aan dat het tijdstip is
aangebroken, waarop een ieder zich voor de boeg moet begeven, dat wil zeggen
aantreden op het halfdek zijnde de enige plaats aan boord, waar zoveel volk tegelijk kan
worden verzameld.
Het commando "Geeft acht" weerklinkt uit de mond van de eerste officier, de Commandant
is in aantocht, die eenmaal staande temidden van zijn mannen, hen categorie-gewijze
toespreekt met: Officieren, Onder Officieren en Korporaals en Manschappen.
En dan wordt een belangrijke boodschap of mededeling uitgesproken, die meestal
bedoeld ' is als te zijn gericht aan ieder lid van de bemanning persoonlijk van hoog tot
laag, dus bestemd voor alle Hens".
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Deze term "Alle Hens" is een van de zeer weinige Engelse uitdrukkingen (all Hands) die in
het Nederlands omgezet bij onze scheepvaart is blijven voortbestaan en als officiële term
nog steeds bij de Koninklijke Marine wordt gebruikt.
Alle Hens aan dek, alle hens bij de takels, alle hens voor de boeg betekent dan ook dat al
het volk aan dek of bij de takels of voor de boeg moet komen, met uitzondering van
diegenen die uit dienstoverwegingen niet aan de gegeven order kunnen voldoen.
Het is dus een opdracht, een order, net zo goed als "Baksgewijs". Geldt het hier een aantreden van de manschappen divisies of baksgewijs, bij het aantreden vóór de boeg dienen
alle opvarenden zo mogelijk op het appèl aanwezig te zijn. Dit voor de Boeg komen is
letterlijk opgevat niet goed uitvoerbaar, omdat dan eigenlijk vanaf het voorschip een duik
te water zou moeten worden ondernomen en dit is beslist niet de bedoeling al geeft dan in
geestelijke zin de voor de boeg gehouden toespraak van den Commandant meestal een
ieder wel een opfrissing of opwekking.
Men bedenke echter, dat het woord boeg een verbastering is van "boog", waarmede op de
oude zeilschepen de afscheiding werd aangeduid tusschen het verblijf van het
scheepsvolk, dus "vooruit" en verblijf van de état major, ofwel "achteruit".
Een andere verklaring, welke voor wat betreft de plaatsaanduiding op hetzelfde neerkomt,
is de volgende. Op de Spaanse Galjoenen was vlak voor de campagne een boog
aangebracht, waaraan het altaarlicht was opgehangen. Bij een kerkdienst, toespraak van
de kapitein enz. trad dan de bemanning voor die boog aan.
Tegenwoordig kiest men bij een alle hens voor de boeg aan boord van een oorlogsschip of
inrichting aan de wal de daarvoor meest geschikte plaats uit. Aan boord kan het dus zijn
het halfdek of de bak doch even goed en dit komt nog al eens voor, het achterschip.
Wáár echter de gebeurtenis, welke steeds een min of meer plechtig karakter draagt, ook
geschiedt, en al is het oude fregat met zijn zeilen en donderbussen vervangen door het
moderne oorlogsvaartuig, het alle hens voor de boeg heeft in zijn wezen geen verandering
ondergaan.
Nog steeds komt hierbij het gehele schip op de been, van hoog tot laag, om aan te horen
wat hun chef te vertellen heeft.
En dat is dan niet zomaar een vergadering of bijeenkomst, waar men naar eigen
genoegen heengaat. Nee! Het voor de boeg komen is een plicht voor iedere Marineman.
Plicht om de oren goed open te zetten en zich staande, geschaard om den leider,
luisterende naar hem aan wie men is toevertrouwd, ernstig rekenschap te geven van het
gesprokene; van de woorden, die in hun algemene strekking toch ook direct gericht zijn tot
een ieder persoonlijk.
Hetzij dat dit is een aansporing of opwekking van den chef tot de onder zijn bevelen
staande militairen Der Zeemacht, hetzij een boodschap of order van hoger hand, welke
door de Commandant wordt voorgelezen.
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L.S. en beste Arie,
Als een kleine ”nabrander” heb ik nog iets voor jouw levenswerk gevonden.
In de wintermaand februari 1952 (66 jaar geleden) moest ik na de test en keuring in MOC
Voorschoten rechtstreeks naar het MOK Hilversum
om van burgerjongen(16) naar militair te worden omgevormd.
Ook de commercie had wel begrepen, hoe ingrijpend dit was voor al die door de Marine
gegrepen pubers. In mijn tijd werd deze omschakeling
nog niet geromantiseerd met prachtige foto’s van ondermeer de exercitie resultaten en
ouderdagen.
Toch had een uitgekookte
kunstzinnige handelaar ook
iets voor onze MOK’ers
gemaakt. Een
herinneringsbord, met
toegangspoort M.O.K,
vlaggenmast, schilderhuisje
en Marine- schildwacht niet
te vergeten.
Vooral de herinnering aan
een eerste schildwachtnachtpost bij de Zuidpoort waarachter zich een
woonwagenkamp bevond! –
met een
geladen Lee Enfield. De
wildste (angst-)verhalen
hierover deden de ronde.
Misschien is hierover nog wat copy op te roepen?
Ik ben nog steeds de gelukkige en trotse bezitter van een gaaf exemplaar
herinneringsbord en ben zeer benieuwd of met mij het bezit/herinnering
nog kan worden gedeeld.
Arie hierbij voor jouw gevoegd als bijlage, een foto van mijn kostbaar relikwie.
Met hartelijke groeten Gerrit Engelbertink
Pracht verhaal van een oud EMVer met een relikwie die ik nog nooit heb gezien. Gerrit zijn oproep
moge duidelijk zijn, dus sobats….?
Reacties s.v.p. naar de redactie die voor doorzending zorg zal dragen.

Externe oproepen….
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Beste L.S.
Mijn opa, Paul Bastein, heeft tussen 1957 en 1963 op de Karel Doorman gezeten. Hij was
technicus en werkte onder andere aan de communicatie elektronica in de helikopters. Zijn
functie was korporaal. Ik vroeg mij af of u ergens in uw archief iets van hem heeft want dat zou
mij en mijn oma heel gelukkig maken!
Ik hoor graag van u!
Met vriendelijke groeten,
Floris Paalman
E-mail fgpaalman@gmail.com
……………………………………………………………………………………………………..
Ik ben op zoek naar Ben Kwint, hij woonde in Rijsenhout en later in Amstelveen waarna ik
hem uit het oog ben verloren. Hij voer in 1964 op de Hr.Ms. Poolster als mach 2 e klasse
en in 1965 op de Hr.Ms. Overijssel, Daarna werkt hij bij van Swaay en na zijn pensionering
is hij met een jacht door Frankrijk gaan varen.
Wie weet voor mij zijn adres, e-mail of telefoonnummer ?
Hij was toen doe tijd mijn grootste vriend, getuige op mijn bruiloft en dat is 50 jaar geleden
dus wil hem op mijn feestje weer zien….
Dirk Mantel
dirkmantel@msn.com
………………………………………………………………………………………………………..
Niet naar de WC
We hebben het in dit verhaal over onze moderne mijnenjagers. Oorlogswacht tijdens de
mijnenjacht brengt een aantal vervelende aspecten met zich mee. In het algemeen dient
de bemanning boven de waterlijn te slapen, zodat "hot-bunking" noodzakelijk wordt. De
bedden zijn 24 uur per dag in gebruik. Daarnaast moeten de
nodige akoestische maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen. Het
schip beweegt zich voort op de elektromotoren, de dieselmotoren van de generator staan uit, de wasmachine staat uit en... er mag niet naar de WC worden gegaan.
Gelukkig heeft men deze regels niet al te lang hoeven aanhouden. Navraag bij de
mijnendienst leerde dat er tijdens de mijnenjacht best een kleine of grote boodschap
mocht worden gedaan.
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100 jaar Vliegkamp De Kooy
De Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw van het
Marinevliegkamp eind 1949
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 overschrijden Duitse
troepen onze grenzen en vindt de aanval op Nederland en op het
Marinevliegkamp De Kooy plaats. Na het groot alarm van 3.45
uur worden alle 11 inzetbare jagers om 3.49 uur de lucht in
gestuurd.
Omstreeks 4.30 uur wordt De Kooy voor het eerst vanuit het zuiden door 2 Messerschmitt
Bf-109 toestellen aangevallen. Na een tweetal aanvallen volgt omstreeks 5.00 uur een
derde aanval, uitgevoerd door een formatie van 9 Messerschmitt Bf-109, komend uit de
richting van Huisduinen. Het net gelande vliegtuig van luitenant-vlieger Bosch wordt
daarbij in brand geschoten. Luitenant-vlieger Van Overvest, die nog in landing is, besluit
om door te starten en het gevecht aan te gaan. Zijn Fokker D-XXI, daterend uit 1936 is als
gevolg van het vaste landingsgestel weliswaar minder snel dan zijn tegenstander, maar is
bepaald wendbaarder in het kringgevecht. Na drie kringen weet vlieger Van Overvest met
de Fokker 219 achter zijn tegenstander te komen en hem neer te schieten. De getroffen
Bf-109 van ‘Der Alte’ (Hauptmann Röbitzsch) kan op De Kooy nog een buiklanding maken.
Diverse luchtgevechten en aanvallen zullen die dag volgen. Hoewel de Fokkers zich
moedig gedragen moeten ze het uiteindelijk afleggen tegen de Duitse overmacht. Na de
luchtaanvallen blijft De Kooy zwaar beschadigd achter. Hangar Zuid is geheel vernield net
als alle Koolhoven FK-51 en de 15 Fokker S-IX opgesteld langs de westgrens.

Zeventig jaar geleden
In 1948 werd besloten dat Den Helder weer een vlootbasis zou worden en zodoende was
er ook weer een toekomst voor het vliegkamp. Naar een ontwerpplan uit 1949 wordt er
een nieuw Marine Vliegkamp De Kooy gebouwd dat zuidelijker komt te liggen dan de
oorspronkelijke bebouwing. Vanaf 1951 kan onderdak worden geboden aan de MLD
onderhoudsinrichting Nederland, het latere MLTB en aan het Magazijn voor
luchtvaartartikelen (LUMAG). Op woensdag 15 september 1954 wordt het nieuwe Marine
Vliegkamp De Kooy onder het geloei van sirenes weer officieel in dienst gesteld. Met het
commando van het MVKK werd de KLTZV L.J. Fritz belast. Met de komst van
Vliegtuigsquadron 9 op 17 april 1959 wordt De Kooy uiteindelijk weer een operationeel
veld.
Op 31 augustus 1973 wordt VSQ 9 uit dienst gesteld. De Fokker S-11 Instructeur is het
platform waarmee vlieg indoctrinatie wordt gegeven aan officieren in opleiding. Als de
Fokker S-11 in 1973 wordt afgevoerd van de sterkte, zijn er ruim 22.000 vlieguren bij VSQ
9 meegemaakt vooral met adelborsten.
Met de komst van Vliegtuigsquadron 860 op 4 oktober 1966 komt de helikopter naar De
Kooy. Op het Marine Vliegkamp Valkenburg had de helikopter reeds jaren eerder zijn
intrede gemaakt. En op 15 oktober 1962 werd het MVKK uitgerust met de Agusta-Bell
(UH-1B) helikopters ten behoeve van opleiding en transport.
1974 verhuisde VSQ 7 naar De Kooy met de laatste Agusta-helikopters. In 1977 en 1978
wordt de Agusta-Bell vervangen door de Lynx-helikopter.
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Vanaf 9 maart 1967 vliegt Squadron 860 met de Westland AH-12A Wasp helikopter met
de registratienummers 235 tot en met 247. In september 1980 vliegt de Wasp voor de
Koninklijke Marine en op 1 april 1981 worden ze overgedragen aan Indonesië. Op 10
oktober 1968 wordt aandacht besteed aan het 50 jarig bestaan van het MVKK ter
gelegenheid daarvan onthult vice-admiraal W.C.M. De Jonge van Ellemeet het monument
1918 – 1968.
In 1974 verhuisde VSQ 7 naar De Kooy met de laatste Agusta-helikopters. In 1977 en
1978 wordt de Agusta-Bell vervangen door de Lynx-helikopter.
Vanaf 9 maart 1967 vliegt Squadron 860 met de Westland AH-12A Wasp helikopter met
de registratienummers 235 tot en met 247. In september 1980 vliegt de Wasp voor de
Koninklijke Marine en op 1 april 1981 worden ze overgedragen aan Indonesië. Op 10
oktober 1968 wordt aandacht besteed aan het 50 jarig bestaan van het MVKK ter
gelegenheid daarvan onthult vice-admiraal W.C.M. De Jonge van Ellemeet het monument
1918 – 1968.
.
De Lynx-helikopter
Sinds 1976 vliegt de Groep Maritieme Helikopters (GMH) vanaf het MVKK met de Lynxhelikopter SH-14D . Het GMH heeft twee squadrons, 7 en 860, VSQ 7 is het opleidings- en
SAR squadron en VSQ 860 opereert vanaf de oorlogsschepen.
Na 89 jaar en 9 maanden als Marine Vliegkamp De Kooy door het leven te zijn gegaan
kwam het vliegveld op 4 juli 2008 onder bevel van de Koninklijke Luchtmacht te staan en
kreeg de naam Maritiem Vliegkamp De Kooy.
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De bemanning van de Lynx helicopter d.d. 3-3-1987 links Ferry Gonggrijp.

De Groep Maritieme Helikopters is opgegaan in het Defensie Helikopter Commando
(DHC). Op 11 september 2012 vond de laatste vlucht met de Lynx plaats en werden de
taken overgenomen door de NH90-Maritieme Gevechts Helikopters.
De naam MVKK betekent nu Maritiem Vliegkamp De Kooy. Proficiat en op naar het 125jarig bestaan.
Cees Rondèl
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Gratis adverteren?... dat kan !, mits het passend is in onze doelgroep.
Neem daarvoor contact op met de redacteur op 06-25160899
of even een mailtje naar tenanker@kpnmail.nl

Oproep vanuit de redactie: Graag ontvang ik
zoveel mogelijk verhalen van de MOK 1 later genoemd
Henrik Karssen.
Deze historische informatie wordt door mij zeer op prijs
gesteld. Heeft u info? , stuur die dan a.u.b. naar de
redactie van dit blad……

Op 24-10-2018 heb ik u een extra editie toegezonden over Hr.Ms. Dubois en haar laatste
commandant de KLTZ BD H.S.Vreedenberg, alias BULL.
Deze editie heb ik uitgeprint en per postduif naar Bull toegezonden voor zijn 98e
verjaardag. Na het digitaal plaatsen heb ik van heel veel abonnees leuke en positieve
reacties ontvangen, ook van sobats die nooit op de Dubois hebben gevaren laat staan Bull
hebben gekend. Bull was er zeer content mee en heeft mij na zijn verjaardag opgebeld om
te bedanken voor dit geschrift, hij was blij enthousiast en ik moet een ieder bedanken!
Qua gezondheid gaat het steeds verder achteruit, en gaf eigenlijk tussen de regels door
aan dat het zo wel mooi is geweest. Hij heeft een goed leven gehad, en dat koester hij dan
ook…
De redactie zal de komende perioden op sluipvaart varen daar ik op een oproep zit te
wachten voor een nieuwe heupkom. Ik heb zelfs mijn 1e reünie van de “Witte Olifant” op 1
november moeten cancelen daar ik niets kon bespreken en plannen. Wanneer het plaats
gaat vinden is dus een verassing.
Voor “ten Anker” heb ik al voorbereidingen getroffen en hoop dat de verzendingen in
november gewoon vlekkeloos zullen verschijnen, doch loopt het niet zoals het moet, heb
dan a.u.b. even geduld.
Planning
7 november, het 2e Journaal van Ltz.( MWO) Veerman
19 november de L 9609 zo groot als het pontje op het IJ
1 december de gebruikelijke maandeditie
Arie Krijgsman
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