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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 “ ! 
http://www.debakstafel.nl/-ten-anker.html 

 
 

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. 

 

    
     
       tenanker@kpnmail.nl  / 1e jaargang – nummer 27 /  1 december 2018    
 

                      

http://www.debakstafel.nl/-ten-anker.html
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Helderse Courant – Leeuwarder Courant – Volkskrant 1954 - het maandblad de Blauwe Wimpel – 
Karel Verhoosel – Chris Caanen – Jan Kaauw – Peter Kwinten – waar komt de Sint vandaan? - en 

veel andere zaken…….. 

 
Deze maand o.a. 

Hr.Ms. Bellona - Nieuwe distinctieven voor de koning - De SMD geschiedenis van Paul - 
Cressy klasse - Reis door Nw. Guinea deel 6 - Redder van de scheepshond op zee, 

onderscheiden..-  
 
 

 
 

Hr. Ms. Bellona 
Op maandag 11 april 1892 werd op de Marinewerf te Amsterdam het Artillerie-
instructieschip Hr.Ms. Bellona te water gelaten. De dochter van hoofdingenieur Claters 
hakte het koord door, waardoor de laatste beletselen wegvielen en waarna het kolossale 
stalen vaartuig kalm en statig in het ruime sop terecht kwam.   
Een klein jaar later op zaterdag 25 maart 1893 werd Hr.Ms. Bellona in dienst gesteld, de 
luitenant ter zee 1e klasse L.A.H. Lamie werd belast met het commando. De eerste maanden 
na de indienststelling van de Bellona werden gebruikt om een aantal beproevingen uit te 
voeren zowel scheepvaart technisch als op artillerie gebied. Aan de zuidkant van Texel ligt 
de Hors, een brede strandvlakte. Het is het ruigste stuk van het eiland. Het was juist daar 
waar op zaterdag 26 augustus 1893 van rijkswege de beproeving plaats had van een achttal 
pantserplaten, ingezonden door verschillende fabrikanten, die wensten mee te dingen naar 
de levering van bepantseringen van de te bouwen nieuwe oorlogsschepen.  
Er werden uit een vuurmond van Hr. Ms. Bellona 5 schoten op iedere plaat gelost; de meeste 
platen werden door de kogels doorboord. Het Franse fabricaat bleek het sterkste pantser te 
zijn. Behalve de met de beproeving belaste commissie, onder leiding van de schout-bij-
nacht G. Kruijs werden de proefnemingen bijgewoond door de minister van marine en van 
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oorlog. De laatste was de in Den Helder op 14 december 1840 geboren August Lode Willem 
Seyffardt. 
 

 
 
Opmerkelijk feit 
Op dinsdag 11 april 1899 werden er door Hr. Ms. Bellona schietoefeningen gehouden aan 
de Texelse Hors. Vanwege deze oefeningen had de marine het oefengebied afgezet met 
een vlot. Daardoor werd het de haringtrekkers het vissen onmogelijk gemaakt. Een paar 
honderd Helderse gezinnen waren daardoor een tweetal dagen van alle inkomsten 
verstoken. Een beroep op de welwillendheid van de minister van marine had een gunstig 
gevolg. Het vlot werd weggehaald zodat er weer gevist kon worden. Op woensdag 16 
februari 1916 geraakte een vlet, met 4 man van Hr. Ms. Bellona door de harde wind en 
sterke vloed op drift achter in de Vlissingse haven en dreef naar de Oostplaat, nabij 
Vlissingen, waarbij de opvarenden groot gevaar liepen te verdrinken. Door vletterlieden, 
onder aanvoering van de schipper van de reddingsboot uit Vlissingen J. Bijl, werd haastig 
een vlet te water gelaten en voorzien van riemen. De bemanning van deze vlet slaagde er 
in om na veel moeite de opvarenden van de vlet te redden. Bij koninklijk besluit van 
woensdag 14 april 1920 werd bepaald dat met ingang van dinsdag 27 april 1920 Hr.Ms. 
Bellona uit dienst is gesteld. Het pantserdekschip Hr.Ms. Gelderland werd daar op als 
artillerie instructieschip in dienst gesteld. Met ingang van woensdag 9 maart 1927 werd de 
Bellona definitief uit de sterkte der zeemacht afgevoerd en door het departement van marine 
onderhands verkocht aan de maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken. Op 
maandag 23 mei 1927 werd het vaartuig als logementschip bij de Zuiderzeewerken in dienst 
gesteld. De maatschappij tot uitvoering van de Zuiderzeewerken, gevestigd in Den Haag, 
heeft dit schip aangekocht van het ministerie van financiën, en op de marinewerf te 
Willemsoord is het, naar een ontwerp van ir. C. van Dam voor zijn nieuwe bestemming klaar 
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gemaakt. Zes ploegen van 20 tot 24 man werden op het schip ondergebracht. Iedere ploeg 
had een ploegbaas, die met zijn gezin aan boord woonde en bij wie de manschappen van 
de ploeg in de kost waren. Elke ploeg had de beschikking over een dagverblijf, waarin lange 
houten tafels en banken stonden, en een nachtverblijf met 24 houten kooien. Er was een 
flinke kantine aan boord, waarin op de vrije avonden een bioscoopvoorstelling gegeven 
werd. Het schip had een eigen waterleiding en eveneens een eigen elektrische 
lichtinstallatie.  Na het gereedkomen van de Afsluitdijk op zaterdag 28 mei 1932 en de 
officiële opening op maandag 25 september 1933 dook de Bellona in april 1936 op in Den 
Oever. Daar werd het schip opgekalefaterd om als huisvesting te dienen doen voor 
arbeiders aan de Zuiderzeewerken in Urk. 
 
Cees Rondèl 
 

 
Wilt u adverteren?.... dit krantje biedt u gratis ruimte uw logo, advertentie c.q. reünie nieuws 
te plaatsen. ( mits passend in onze doelgroep ), neem daarvoor contact op met de redactie 

06-25160899 of mail naar tenanker@kpnmail.nl 
 

 
 

 

L.S. 
In uitgave nr. 27 (nov. 2018) las ik het verhaal over de warme hap en dan met name over 
de vaste gewoonte bij de gehele marine om bij de maandagmiddag-maaltijd erwtensoep 
(snert met drijfijs) te serveren. Ik was geplaatst op Hr.Ms. Hertog Hendrik, welk schip er 
om bekend stond dat je daar voortreffelijk kon eten. En dat was ook zo; er kwamen 
mensen van de Marinekazerne Erfprins en de Navigatie-
Gevechtsinformatieschool bij ons eten en dat was toch 
niet naast de deur. Mijn chef toendertijd (1964/’65) was 
correspondent voor een aantal dagbladen en De Helderse 
Courant. Op een dag kwam de Voedingsofficier (LTZA 2 
Schram de Jong) met een voorstel. Als de adjudant een 
artikel zou schrijven in de krant, dan zou hij voor de 
volgende maandag geen snert op het menu zetten. Het 
artikel kwam in de krant en zodoende stond er niet elke 
maandagmiddag meer erwtensoep op de menulijst. 
 
Was getekend, Curaçao nov. 2018 
Een toelis… 
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 Nieuwe distinctieven voor de koning  
 
Met zijn troonsbestijging moest koning Willem-Alexander afstand doen van zijn militaire 
rangen, aangezien er binnen onze grondwet geen plaats is voor een staatshoofd als 
opperbevelhebber van de strijdkrachten nevens zijn rol binnen de regering. 
 
Niettemin verricht de koning vele ceremoniële taken in een breed spectrum voor de 
Nederlandse strijdkrachten, en speciaal voor deze reden is onder andere een nieuw 
embleem ontworpen voor de uniformen die de koning tijdens deze speciale militaire 
gelegenheden draagt. 
 Bij Koninklijk Besluit van 24 april 2013 is vastgesteld dat de koning bij daarvoor in 
aanmerking komende gelegenheden, gekleed zal zijn in een uniform als vastgesteld voor 
een vlag- of opperofficier der Krijgsmacht als beschreven en afgebeeld.  
 
Hieronder als voorbeeld het uniform voor de Koninklijke Marine. 
Het Koninklijk distinctief is een combinatie van drie van de regalia, te weten de Rijksappel, 
het Rijkszwaard en de Scepter. Het geeft met het Rijkszwaard de beveiliging en 
verdediging van ons grondgebied en de vrije wereld (de Rijksappel) weer; de Scepter duidt 
op de waardigheid van de Koning. De Kroon is hierbij nadrukkelijk buiten beschouwing 
gelaten omdat gebruik hiervan afbreuk doet aan de exclusiviteit van het Koninklijk 

distinctief, aangezien veel rang- en 
functietekens een combinatie met de 
Kroon kennen. 
 
 
Beschrijving 
Rijks gekeurd 1e gehalte zilveren 
distinctief, bestaande uit de rijksappel, 
zwaard en scepter. Geheel contour en 
ajour gezaagd. Formaat ca. 75 x 35 mm 
dikte op het hoogste punt ca. 5,00 mm, 
een aantal details worden verguld 
uitgevoerd. Keerzijde is voorzien van 2 
schroefsluitingen. 
  
 
 

Met dank aan Johannes Kaauw voor deze 
inzending. 
 

 

 

 
 
 

http://marsethistoria.nl/
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De SMD Leiden.  
 
Stukje geschiedenis van Paul Jacobs 

 
Tijdens de laatste trip met de Hr. Ms. Evertsen ergens in 
1973 kreeg ik steeds meer last van mijn rechter knie. De 
Evertsen ging daarna in onderhoud en wij gingen naar 
Willemsoord. Nadat ik daar een paar dagen had 
rondgehuppeld en mijn knie verschillende keren op slot 
geslagen was ben ik  naar de ziekenboeg gegaan voor 
controle, daarbij werd in eerste instantie niets raars 

gevonden in de knie later bleek de meniscus in een aantal stukken te zijn gebroken.  
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Dit werd in het ziekenhuis van Overveen geopereerd door een arts met de naam Zeevat 
als ik mij niet vergis. 
Na de operatie was er eerst een soort van oefentherapie in dat zelfde ziekenhuis, dat hield 
in dat je moest proberen om je knie elke dag iets verder te buigen dan de dag ervoor. Om 
dit te kunnen controleren werden er met een pen streepjes op het laken gezet, iets wat 
totale onzin was want je lag steeds anders in je bed natuurlijk. 
Uiteindelijk kon de knie voldoende gebogen worden en ging ik om verder te revalideren 
naar de SMD toen net verhuisd vanuit Leiden naar Driehuis. 
We waren met een groep van 8 man die zich daar op die dag melden alle 8 geopereerd 
aan een knie. 
De SMD was gevestigd in een oud klooster waar naar mijn mening nog alles net zo was 
als de paters en of nonnen daar waren. 
Boven op zolder was de grote slaapzaal verdeeld in allemaal kleine houten hokjes waar 
een bed een kast en een stoel in stond iedereen kreeg zijn eigen hokje toebedeeld. 
Na ongeveer een halfuur moesten wij ons melden bij de grote oefenzaal op de eerste 
verdieping bij mevr. M. de Boer (verder Mien genoemd) voor de eerste therapie sessie. 
Daar lagen we dan alle 8 op een rij blauwe matten en we begonnen weer met het meten 
van de stand van het gebogen been dit keer niet met een streep op de mat maar met een 
speciaal daarvoor bedacht meetapparaat. 
Langs de wanden van de zaal stonden een x aantal behandeltafels met aan elke tafel een 
of ander toestel waarvoor die toestellen waren kom ik later op terug. 
Na de middag pauze werden we weer bij Mien verwacht. Waar we plaats moesten nemen 
naast een door haar aangewezen behandeltafel met ernaast dus dat apparaat. Die 
apparaten waren er dus voor om je bovenbeen spieren weer extra op kracht te krijgen 
want die waren na de operatie veranderd in vaatdoekjes. 
Dat ging zo dag in dag uit op die manier verder s’ morgens oefeningen op de mat  
ongeveer een uur en s’ middags aan de apparaten wat ongeveer per apparaat 20 minuten 
in beslag nam soms kreeg je 2 verschillende en duurde het dus ongeveer 1 uur samen 
voor de rest van de dag was je vrij. 
Die tijd kon gevuld worden met wat spelletjes zoals tafelvoetbal, biljarten, sjoelen, lezen of 
op bed gaan liggen.  
Rond 4 uur ging de bar open en kon er wat gedronken worden om nu te zeggen dat het er 
een gezellige tent was nee niet echt TL verlichting aan het plafond en hier en daar een 
schemerlampje of daar nog verandering is gekomen weet ik eigenlijk niet meer. Nou dan 
maar eens Driehuis gaan verkennen. Wat een leuke plaats zeg, prachtige huizen (ook wel 
wat mindere) maar in dat hele dorp geen kroeg te vinden. Bij een huis stond er een bord 
aan de deur dat je daar binnen wel wat te drinken kon krijgen, zat je dus in de woonkamer 
bij mensen een biertje te drinken. De man des huizes 
noemde zich Ome Kees en werd dan ook zo aangesproken. 
Later begon Heinz Stuy (oud Ajax keeper) een bar-bistro in 
Driehuis, een gezellig ding maar veel te duur, voor een 
biertje moest al meer dan 2 gulden betaald worden dacht ik. 
Dus na de uitnodiging die we gekregen hadden voor de 
opening niet vaak meer geweest. 
In die tijd had ik ook verkering in Den Helder met hoe is het 
mogelijk een meisje dat meisje woonde in bij haar zus die 
samen met haar man een fietswinkel bestierde. Dus was ik 
ook nog geregeld in Den Helder te vinden. Haar ouders 
woonden in Delfszijl hij haar vader was officier ook weer bij 
de marine zijn rang is mij ontschoten. Wel weet ik nog dat 
hij aan de gang was met het uitzoeken van de bewapening 
op de nieuw komende schepen. 
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Dit even als tussendoortje. 
Zoals ik eerder schreef sliepen we dus in van die houten cabines waar vrouwen absoluut 
verboden waren uiteraard met de nadruk op waren volgens mij lag er wel elke avond een 
ergens onder de dekens die dan s’ morgens vakkundig de deur uit gewerkt werd.  
Na ongeveer een week oefenen bij Mien werd de therapie uitgebreid met zwemmen dat 
gebeurde één keer per week in het zwembad van Beverwijk.  
We werden met het busje er naartoe gebracht. 
Eenmaal daar aangekomen werd on op het hart gedrukt dat we niet van de springplank af 
mochten maar nadat een rondje gezwommen was wilden er toch verschillende gasten van 
de plank af en in het gedrang donderde ik van het stenen trapje met alle gevolgen van 
dien. De wond aan mijn knie scheurde onderhuids open waardoor mijn onderbeen in een 
mum van tijd helemaal blauw kleurde. 
Er kwam een ambulance en even later lag ik weer in het hospitaal van Overveen waar de 
wond aan de buitenkant weer open werd gemaakt en alles weer gehecht. 
Na een week weer terug naar Mien waar de therapie weer hervat werd. Na een week ging 
de groep waarmee ik begonnen was terug naar hun plaatsing en ik kon nog niet weg, 
waarna er nog vele groepen volgden die kwamen en gingen ik was nog steeds niet oké. 
Op een avond kreeg een heel dikke pols, het begin van nog meer ellende. Niemand wist 
waar het vandaan kwam en wat het wel zou kunnen zijn, een hele reeks onderzoeken 
volgde er werd zelfs aan een geslachtsziekte gedacht maar als ik dat gehad zou hebben 
moest die bacterie of wat het ook geweest kon zijn in mijn rechterhand gezeten hebben 
anders zou ik het niet weten. De klachten aan mijn pols werden weer wat minder en werd 
ik naar Doorn gestuurd daar was een groot revalidatie centrum van de Landmacht gelegen 
waar ze mij wellicht verder zouden kunnen helpen.  
Daar aangekomen kreeg ik een slaapzaal aangewezen en ik kreeg een fiets niet zomaar 
een fiets nee het was een bak met 2 wielen en daarvoor zat een soort stuurboom met 
twee trappers die met de hand bediend konden worden, een prachtding zou later blijken. 
Daarna werd er een rondje gedaan naar de verschillende werkplaatsen en therapie zalen. 
In de werkplaatsen stonden metaal en houtdraaibankjes die allemaal met de voeten 
bediend moesten worden er was zelfs een smitsvuur waarvan de balg ook met de voet 
bediend moest worden. Met de draaibanken werden allerlei messing en houten dingen 
gemaakt zoals (je kent ze wel) van die gewichtjes van 10 tot en met 100 gram en van hout 
diverse kandelaars en wat al nog meer. 
In de middagpauze ging ik naar de bar en bestelde een biertje, daar werd ik toch met grote 
ogen aan gekeken “een biertje” werd me gevraagd ja zij ik “een biertje” graag dat was er 
dus niet alleen naar 18:00 uur mocht ik daarvoor terug komen. Raar volk die mannen in 
hun groene pakjes. Maar het kon nog gekker. 
Nacht passagieren bij ons (de KM.) houdt dit in dat je toestemming hebt om na 24:00 
binnen te komen. Bij de Landmacht is dit iets anders hier mag je na het verlaten van het 
terrein bij einde diensttijd niet voor de volgende ochtend bij begin van je diensttijd pas 
weer het terrein betreden. Ook hier kom ik dadelijk op terug. 
Eerst even terug naar de zitbakfiets zal ik ze maar noemen. 
 Na een paar dagen oefening had je in de gaten wat er allemaal kon met die dingen en 
toen begon de pret pas echt er werden wedstrijden gehouden in het park waarin het 
centrum gelegen was. Denk nog wel eens aan die arme fietsenmaker daar want die 
wedstrijden gingen er niet zachtzinnig aan toe. Dan lag er weer zo’n bak in een vijver dan 
stond er weer een met een dubbelgevouwen wiel ergens langs de kant van de weg en ga 
zo maar door. Waar die dingen ook voor gebruikt konden worden was het volgende: Je 
kon ermee achterin het terrein door een groot gat in het hek naar het KMT of naar het 
PMT allebei gelegen in de buurt van het terrein waar je wel bier kon krijgen voor tussen de 
middag dus naar een paar dagen had ik een kratje in mijn kast staan (beter louw bier dan 
geen bier) 
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Dan nu naar het nacht passagieren, natuurlijk had ik zitten te vertellen hoe het er bij ons 
aan toe ging en zo kwam het dat een paar van die groene mannetjes mij een keer vroegen 
of ik met ze wilde gaan stappen. Daar had ik natuurlijk wel oren na en ben met hun mee 
gegaan, overigens nog steeds niet wetend van de regels omtrent dit. Na het avondje 
stappen werd het tijd om richting kazerne terug te gaan het zal toen rond 02:30 geweest 
zijn. Toen we er bijna waren werd mij gevraagd of ik auto kon rijden ja zij ik dat kan ik wel 
en dus moest ik plaats nemen achter het stuur. Toen we de poort op een paar meter 
genaderd waren werd de slagboom plotseling neer gelaten, de gasten naast en achter mij 
begonnen te brullen achteruit, achteruit dus ik reed achteruit en toen moest ik koers zetten 
naar het gat in het hek.  
De volgende morgen moesten we ons melden bij de commandant eerst de drie groene 
mannetjes allemaal weekend binnen blijven. Daarna was ik aan de beurt, mij werd 
gevraagd mijn verhaal te doen. Nadat ik mijn verhaal kenbaar gemaakt had met het nacht 
passagieren etc. zij die goede man maar bij de Marine kruip je ook niet door een gat in het 
hek. Waarop ik antwoorde “nee want die zijn er niet” de goeie man wist even niet waar hij 
kijken moest en ik kon vertrekken zonder straf, ik ben toen wel samen met die drie 
mannen binnengebleven.  
Na die zeven maanden ben ik weer terug naar Driehuis geplaatst omdat ik weer last kreeg 
van mijn tweede euvel een soort van reuma. Waar ik toen gezien de ervaring daar de 
planningen moest gaan verzorgen. 
Dit was ook eigenlijk het begin van het einde, ik werd toen geregeld voor 3 maanden naar 
huis gestuurd en dan moest ik me weer melden bij de arts in Driehuis die mij dan weer 
naar huis stuurde totdat ik dan uiteindelijk afgekeurd werd. 
 
Was getekend;  
Paul Jacobs 

 

BLAUWE HAP 

MET DANK AAN; 

 
 
blauwe:  
Indo(-Europeaan); iemand van Indonesische 
afkomst. Destijds in Ned.-Indië meestal door 
volbloed Hollanders of totoks gebruikt. Soms ook 
binnen de indo-groep om een indo met wat te 
veel verbeelding op zijn nummer te zetten. Vaak 
wordt er een specificatie aan toegevoegd: blauwe 
trekhonden sloeg op lagere indo-ambtenaren, 
terwijl met blauwe bloedhonden lagere indo-
militairen bedoeld werden. Salleveldt (1980) geeft 
bij blauw als uitleg: ‘Indisch-Nederlands. Wat 
moet zo’n totok nou met een blauw grietje?’ Bij de 
marine is blauwe piel een scheldwoord voor 
iemand van Indonesische afkomst.  
Blauwe hap is Indisch eten, nasi, in het bijzonder de rijsttafel. De term raakte in zwang in 
de periode 1945-1950, toen de Nederlandse krijgsmacht in Nederlands-Indië present was. 
Een synoniem voor blauwe is plopper*. 
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Blauwe hap. 
Indische maaltijd van hete rijst. De oorsprong van 
de aanduiding "blauwe" is niet helemaal duidelijk. 
Volgens Ido Eduard Saueressig werd dit woord in 
Indische kringen als geuzennaam beschouwd. 
Hollandse matrozen kregen in de tropen bij de 
geringste inspanning een rooie kop. Inheemse 
collega's spraken dan over "roodhuiden" of "rode 
jongens". Als reactie daarop kregen de Indische 
matrozen de spotnaam "blauwe jongens" In de 
jaren 50 bracht de marine deze spotnaam naar 
Nederland. In mijn diensttijd [1964] werden 
militairen van Indonesische afkomst nog steeds 
blauwen genoemd. Ook is er de verklaring dat veel Indo's als baby een blauwige 
pigmentvlek rond hun stuitje hebben die geleidelijk verdwijnt. Het werd de Mongolenvlek 
genoemd. Iemand een betere verklaring?  

 
 
 
 

 
 

 
 

…………………………………………………………………………… 

Cressyklasse 

Geschiedenis  

Kiellegging 1898-1899  

In de vaart 
genomen 

1901-1904  

Uit de vaart 
genomen 

1920-1921  

Eigenaren  

Eigenaar Britse marine  

Algemene kenmerken  

Lengte 144 meter loa  

Breedte 21 meter  

Diepgang  8 meter  

Deplacement  12.000 ton  

Voortstuwing en 
vermogen 

2x drievoudige-expansie 
stoommachines, 
twee schroeven, 
circa 21.000 ipk (16.000 
kW)  

Vaart  21 knopen (39 km/u)  

Bemanning 725-760  

Bewapening 
2x 9,2-inch kanonnen, 
12x 6-inch kanonnen, 
12x 12-ponder 

http://www.vaartips.nl/tipz.htm#hete
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lengte_over_alles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diepgang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deplacement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoommachine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenkracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaart_(scheepvaart)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knoop_(snelheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inch
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HMS_Cressy.jpg
http://www.bing.com/images/search?q=de+marine+rijsttafel&view=detailv2&&id=81E96B761728588D9318F7A20200E0862840FF3A&selectedIndex=20&ccid=dFQCaIpM&simid=608043181072453115&thid=OIP.M745402688a4cf42598d796fd0eb75435o0
http://www.bing.com/images/search?q=de+marine+rijsttafel&view=detailv2&&id=F6E3B0AFFFEE7BF2E24C914336E03699C468204E&selectedIndex=102&ccid=7LpCqz2X&simid=608009877897806866&thid=OIP.Mecba42ab3d9728411dd74f2585434473o0
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Van de Cressyklasse zijn zes schepen gebouwd 
rond het begin van de 20e eeuw. De kruisers 
waren bewapend met twee 9,2-inch kanonnen op 
het voor- en achterdek. Drie schepen van deze 
klasse werden in de morgen van 22 september 
1914 voor de Nederlandse kust tot zinken 
gebracht door de Duitse onderzeeboot U9.  

 
Beschrijving 
De kruisers van de Britse Cressyklasse werden rond het begin van de 20e eeuw gebouwd. 
Ze hadden een waterverplaatsing van zo’n 12.000 ton en de hoofdbewapening bestond uit 
twee 9,2-inch kanonnen. Deze waren opgesteld in een geschuttoren voor de brug en het 
tweede stond op het achterschip. De kanonnen schoten granaten met een gewicht van 
170 kilogram tot maximaal 14 
kilometer weg. De secundaire 
bewapening bestond uit 12 
achterladers met een kaliber 
van 6 inch (152 mm). Acht van 
deze kanonnen waren in 
kazematten opgesteld op de 
hoofddek en konden alleen in 
kalm weer worden gebruikt. De 
granaten van 45 kilogram 
hadden een bereik van zo’n 11 
kilometer. Op de waterlijn 
hadden de schepen een 
pantser van 6 inch dik.  

Schepen in klasse 

Naam  Scheepswerf  Kielleging  In dienst  Lot  

HMS Cressy  Fairfield, Govan  
12 oktober 
1898  

28 mei 1901  
Gezonken op 22 
september 1914  

HMS Sutlej  
J Brown 
Clydebank  

15 augustus 
1898  

6 mei 1902  
Verkocht op 9 mei 1921 
voor de sloop  

HMS Aboukir  Fairfield, Govan  
9 november 
1898  

3 april 1902  
Gezonken op 22 
september 1914  

HMS Hogue  Vickers, Barrow  14 juli 1898  
19 november 
1902  

Gezonken op 22 
september 1914  

HMS 
Bacchante  

John Brown, 
Clydebank  

15 februari 
1899  

25 november 
1902  

Verkocht voor de sloop 
op 1 juli 1920  

HMS 
Euryalus  

Vickers, Barrow  18 juli 1899  5 januari 1904  
Verkocht voor de sloop 
op 1 juli 1920  

 
Inzet 
Alle schepen van deze klasse hebben dienstgedaan in de Noordzee, Middellandse Zee en 
in het Verre Oosten.  
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog werden de schepen van deze klasse ingedeeld 
bij het 7th Cruiser Squadron. Deze had tot taak Het Kanaal te beschermen tegen Duitse 

snelvuurkanonnen 
3x 3-ponder 
snelvuurkanonnen 
2x 18-inch (460mm) 
torpedobuizen  

Bepantsering 
maximaal 12 inch 
(305mm)  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzeeboot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterverplaatsing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanon_(geschut)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschuttoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(schip)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Granaat_(munitie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Achterlader
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaliber_(wapen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kazemat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pantser_(militair)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Cressy_(1899)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fairfield_Shipping_and_Engineering&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glasgow
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Sutlej_(1899)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Brown_%26_Company
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clydebank
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Aboukir_(1900)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Hogue_(1900)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barrow-in-Furness
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Bacchante_(1901)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Bacchante_(1901)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Euryalus_(1901)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Euryalus_(1901)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verre_Oosten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Kanaal
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cressy_class_diagrams_Brasseys_1906.jpg
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aanvallen. Met de thuisbasis in Harwich verdedigden de schepen de toegang tot Het 
Kanaal vanuit de Noordzee. De schepen waren verouderd, traag en kregen een minder 
ervaren bemanning.  

Op 22 september 1914 voeren drie schepen van deze klasse, de Cressy, Aboukir en 
Hogue, voor de Nederlandse kust. Vanwege het slechte weer waren er geen 
torpedobootjagers om de schepen te beschermen. De Euryalus was een paar dagen 
eerder vertrokken om te bunkeren. Ze voeren achter elkaar met een onderlinge afstand 
van zo’n 1800 meter met een snelheid van 10 knopen. Als eerste werd de Aboukir 
beschoten door de Duitse onderzeeboot U9. De opvarenden verlieten het schip, maar dit 
zonk zo snel dat alle 527 bemanningsleden met het schip ten onder gingen. Men dacht dat 
het schip op een zeemijn was gelopen en de Hogue snelde toe om hulp te verlenen, maar 
werd eveneens getroffen door een torpedo van de U9. Tot slot kwam de Cressy naderbij 
en was ook een gemakkelijk doelwit voor de op circa 1000 meter afstand liggende 
duikboot. Meer dan 2000 zeelieden lagen in het water waarvan er 837 werden gered door 
Nederlandse vissersschepen en koopvaardijschepen of bereikten op vlotten de 
Nederlandse kust. Voor 1459 opvarenden was geen redding meer mogelijk.  

Gevolgen 

De reputatie van de Royal Navy liep een forse deuk op. Het verlies aan mensenlevens, 
hoofdzakelijk reservisten met een jarenlang dienstverband, dompelde Groot-Brittannië in 
rouw. Men kon nauwelijks geloven dat één Duitse onderzeeboot dit had gedaan. De 
kapitein van de onderzeeboot, Otto Weddigen, wordt in Duitsland als zeeheld geëerd, 
terwijl hij in Engeland als een misdadiger wordt beschouwd.  
 

de U9  

 

 

 

Commandant U9 Otto Weddingen 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Harwich
https://nl.wikipedia.org/wiki/Torpedobootjager
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=U_9_(Kaiserliche_Deutsche_Marine)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeemijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Torpedo_(wapen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Navy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Brittanni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
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Waarom dit 
verhaal  
 
 
Toen HMS Cryssy 
getorpedeerd 
werd door de U9 
was er ook een 
sloep van HMS 
Cressy onderweg 
om drenkelingen 
op te pikken Deze 
sloep belande 
uiteindelijk in 
Scheveningen  
Omdat Nederland 
Neutraal was in 
WO 1 hadden ze 
het recht deze 
sloep in beslag te 
nemen (gebeurde 

ook met Duitse bootjes en vliegtuigen)  Deze sloep werd ingelijft bij de Koninklijke Marine 
als defensie stoomsloep 121 Hr.Ms. Cressy  
Stoombarkas van de gepantserde kruiser HMS Cressy, in de haven van Scheveningen in 
Den Haag, 1914. De Nederlandse autoriteiten vonden het leeg drijvend op zee, nadat de 
HMS Cressy was getorpedeerd en gezonken door een Duitse onderzeeër op 22 
september 1914. 
 

 

    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  
( zo lang de voorraad strekt ) 
 
http://www.debakstafel.nl/uit-de-kombuis.html 

 
 

Wilt u met de feestdagen niet in de keuken?, maar er wel even van 
tussen? Dan kunt u uitwijken naar Odoorn... 

Een echte aanrader voor de Kerstdagen en Oud en Nieuw 
 

http://www.debakstafel.nl/uit-de-kombuis.html
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Adventsspecial: 5 daags                                                                                                        
Maandag 10 december tot vrijdag 14 december € 189,- p.p. 
Inclusief twee nieuwe  verrassingsexcursies  en de kerstmarkt in Odoorn. 
 
Kerst & oud-nieuw               Oud en nieuw special:   
6 daags € 400,- p.p. aankomst 23e    5 daags € 300,- p.p aank. 28e of 29e 
7 daags € 450,- p.p. aankomst 22e    6 daags € 360,- p.p aank. 27e of 28e  
8 daags € 495,- p.p. aankomst 21e  
 
De Kerst & Oud-Nieuw arrangementen zijn inclusief:  
3 boeiende excursies ( incl. touringcar) 

Kerstavonddienst in naastgelegen kerkje 
Op 25 december een feestelijk 4 gangen diner met een verrassing 
Op 26 en 31 december een 4 gangen kerst,(silvester) feestelijk diner met live muziek  
 
 
Al onze special arrangementen zijn inclusief:       

• Logies met uitgebreid ontbijt 

• Lunch of lunchpakket 

• 3-gangen keuze diner (m.u.v. de feestdagen) 

• Consumpties inclusief van 18:00 tot 23:00 uur 

• Excursies (entrees zijn exclusief) 

• Avondprogramma  
 

Gratis digitaal abonnement ?...leuke tip voor uw vrienden ?...  
kijk even op http://www.debakstafel.nl/-ten-anker.html 

 
 
 
 
 

 

http://www.debakstafel.nl/-ten-anker.html
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Vervolg …. 
Deel 6 
 
Het tribunaal in de wildernis 
DE EERSTE BARKAS van Hr. Ms. Jan van Brakel 
bereikt de oever en ik zie aan de wal louter gezichten 
van Asmatters, waarvan de spanning met lepels af te 
scheppen is. Ze hebben zich verspreid. Een deel 

staat voor het eerste grote mannenhuis, maar anderen zijn bezig onzichtbaar, geruisloos te 
verdwijnen. Aan alles is duidelijk merkbaar, dat ze de zaak toch niet helemaal vertrouwen. Dat 
ze wel degelijk een valstrik vermoeden. De papoea-politieagenten verspreiden zich snel langs 
de gehele kampong en zeggen de mannen naar het grote mannenhuis te komen. Ze komen. 
Niet zo heel snel en niet bijzonder enthousiast. Er staat angst op de gezichten. Ze vertrouwen 
het duidelijk zichtbaar hoe langer hoe minder. Ze worden verzameld op een kleine landtong, 
die zich voor het mannenhuis bevindt en de kali insteekt. Daar zal het tribunaal plaats vinden. 
Daar zal voorlopig het laatste woord over de moordenaars van Jipajet worden uitgesproken. 
Maar nóg is het niet zover. 
Een hoofdman staat te roepen en te schreeuwen. Hij doet dat tegen inzittenden van prauwen, 
die zich nog op de rivier bevinden. Hij schreeuwt dat ze moeten komen en dat er geen gevaar 
bij is. Als we later die hoofdman willen hebben, blijkt deze de benen genomen te hebben. 
Waarschijnlijk was hij de enige die de list doorhad.... 
Intussen is de barkas teruggegaan en weer verschenen. Thans met een kleine landingsdivisie. 
Er wordt snel gehandeld. Nauwelijks op de oever of de jongens worden opgesteld achter het 
mannenhuis. Dat betekent dat een vlucht van de papoea's onder het mannenhuis door (dat 
een meter of twee hoog op palen staat) uitgesloten is.  
 
Ze zitten nu werkelijk behoorlijk in de val. 
Ik vraag resident Boendermaker hoe hij de situatie ziet. Wat de consequenties kunnen zijn, 
indien ze horen dat ze gevangenen zijn. Hij kijkt me aan en haalt de schouders op. „Er kan 
van alles gebeuren", zegt hij, „maar waarschijnlijk zal er niets gebeuren. Ze zullen te veel 
verrast zijn om iets terug te doen. Overigens is het wel verstandig dat we onze ogen 
gebruiken. En voor alles: blijf kalm. Het zou fataal zijn als die kerels in paniek raakten. Dat zou 
niet de eerste keer zijn. In zon geval kun je de gevolgen nooit overzien." 
 

Onderkaken 
DE COMMANDANT van de politie, die de leiding over de papoea-politie heeft spreekt met 
enkele Asmatters. Vraagt hun waar een aantal ontbrekende onderkaken zich bevindt. Hij 
wenst die kaken te hebben. De gesnelde koppen zijn weliswaar in ons bezit, maar de 
onderkaken behoren daarbij. Ze vormen namelijk een waardevol attribuut voor de vrouwen, 
die deze kaken veelal als een soort „hoofdkussen" plegen te gebruiken. Een vreemde 
gewoonte. De kaken komen. Niet allemaal, maar toch wel een behoorlijk aantal. Elf stuks 
kunnen niet worden achterhaald. Deze zijn in bezit van hen, die niet gekomen zijn. Ze zullen 
later worden opgehaald, na de actie. 
En dan zit daar de hele troep. Een kleine honderd man. Het is geen bijzonder heroïek 
gezelschap daar voor dat mannenhuis. Wonderlijk, dat deze mannen duidelijk zichtbaar weten 
dat er iet» fataals aan het gebeuren is. Eerst nu realiseren ze zich de val. Maar het is te laat 
om die val nu nog te ontlopen. 
Het is stil. We staan bij elkaar voor het mannenhuis en eerst spreekt controleur Scheele tot het 
gezelschap. Hij wijst erop welk misdrijf er is gepleegd en dat het bestuur dit soort zaken 
natuurlijk niet kan tolereren. Dat wisten ze trouwens ook wel. Daarna geeft hij dan, via een 
tolk, het woord aan resident Boendermaker. En ook die wijst erop, welk ernstig misdrijf er heeft 
plaatsgevonden en dat het noodzakelijk is dat er wordt gestraft. 
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De mannen zitten als een uitermate angstig, mistroostig troepje .jij elkaar. Ik hoor ze zachtjes 
grommen. Van angst. Ik zie hun ogen en die spreken duidelijke taal. Als ik Boendermaker 
vraag wat ze nu denken, zegt deze: „Maar één ding, dat ze direct vermoord zullen worden. Dat 
is trouwens logisch. Het past precies in hun eigen psychologie." 
Daar zitten ze. Ik ruik de mannen, die een doordringende, onaangename geur verspreiden. Ik 
zie ze krabben en hoor ze diep ademen. Aan alles is duidelijk hoe groot de spanning is. Het 
zou inderdaad geen verwondering behoeven •te wekken, als deze mannen opsprongen en 
probeerden te vluchten via het mannenhuis. 

 
Verhoor 
Er volgt een langdurig verhoor. Elk der mannen wordt apart ondervraagd met behulp van een 
tolk. Elk wordt gevraagd wat zijn aandeel is geweest bij de moord. Tenslotte kan de rekening 
worden opgemaakt: elf mannen hebben toegegeven elk iemand vermoord te hebben en 
zeventien bekennen hetzij gesneld, hetzij gegeten te hebben van de lijken. 
Ze zitten strak voor zich uit te kijken. De een met een veiligheidsspeld in zijn oor. De ander 
met een kleine crucifix. De derde met een stuk bot door zijn neus. Een vierde met 
varkenstanden door de neusgaten. Een barbaars, wild, woest tafereel. Maar het meest curieus 
zijn de uitdrukkingen op de gezichten. Nog steeds verwacht ik, dat de hele troep zal 
opspringen en onder het mannenhuis verdwijnen. Ik hoop het niet. Achter het huis staat de 
landingsdivisie gereed met geweren. 
Dan wordt de mannen gezegd op te staan. De schrik tekent zich opnieuw op de donkere 
gezichten af. Men voelt dat ze zich afvragen: is het zover? Nu worden we vermoord. 
Inspecteur van politie Jansen laat hen door de papoea-agenten in de richting van het 
mannenhuis voeren. Ze springen door de deuren naar binnen. Even later zijn allen verzameld. 
Ik ga als laatste het mannenhuis binnen. Een donker, stinkend hol. Overal I koude as van 
vuurtjes. In een grote I kring zitten de mannen bij elkaar en : die kring wordt doorbroken door 
de inspecteur van politie. Hij draagt trossen handboeien bij zich.  
Twee aan twee worden de moordenaars aan elkaar geklonken. Niet een van hen biedt 
tegenstand. Ze ondergaan volmaakt lijdzaam hun lot. Ze weten dat iedere tegenstand zinloos 
is. En nog meer dan voorheen zijn ze ervan overtuigd, dat ze gedood zullen worden. Als allen 
geboeid zijn komen ze naar buiten. Daar wordt opnieuw tegen hen gesproken. Duidelijk wordt 
gemaakt dat er een volgende maal aanzienlijk strenger zal worden opgetreden. Voorts wordt 
medegedeeld, dat de „Kompenie" zal spreken met de nabestaanden van de vermoorden uit 
Jipajet over de grootte van de adat-boete. Er was reeds besloten die boete niet al te hoog op 
te voeren, aangezien een te hoge boete automatisch weer revanche-maatregelen met zich 
meebrengt. De elf ontbrekende onderkaken moeten zo snel mogelijk boven water komen en 
hetzelfde geldt voor de dertig ma*i, die eveneens schuldig waren gebleken, maar niet 
aanwezig zijn. Nog korte tijd worden de mannen bij elkaar gehouden, aleer alles in gereedheid 
is voor hun transport naar Hr. Ms. Jan van Brakel. Ik neem ze nog eenmaal goed op en haast 
zou een mens medelijden met hen krijgen. Haast. Maar je moet dan niet denken aan wat zich 
die nacht van de 30ste april heeft afgespeeld. 

 
Sensatie 
HET WAS namiddag, toen de troep naar Hr. Ms. Jan van Brakel werd overgebracht. De 
aankomst aan boord was een sensatie voor de Nederlandse militairen, waarvan er 
waarschijnlijk nog nooit één een echte kannibaal gezien had. En het kostte waarschijnlijk toch 
nog moeite te geloven dat dit nu notoire menseneters waren deze kerels, die timide, benepen, 
dodelijk angstig onder de sloep op het tentdek van het oorlogschip samenhokten. Ze leunden 
tegen elkaar en waagden het niet op te kijken. Hetgeen trouwens begrijpelijk was, zitten in een 
zó enorme prauw In Agats vond de verdere ondervraging en berechting plaats, eveneens een 
langdurig werk. Ik ben er niet bij geweest. Ik had er genoeg van. De straffen varieerden van 
twee jaar en drie maanden tot acht maanden. Misschien vindt men deze straffen mild, maar in 
dat geval dient men te bedenken, dag de Asmatters van huis-uit snellers cm kannibalen zijn. 



 

17 
 

Ze waren dat van generatie op generatie en het zwaarste probleem is ze er van te overtuigen 
dat deze zaken misdrijven zijn. 
Toen we uit Ajam vertrokken bleven het mannenhuis en de rest van de kampong eenzaam 
achter. Allen, die niet meegingen, waren verdwenen in het bos. Het laatste wat ik hoorde was 
een treurig gehuil in de verte. Ditmaal waren het geen honden. Ditmaal waren het vrouwen. Ze 
waren bezig de dodenzang aan te heffen voor de heengegane mannen, die binnen de kortst 
mogelijke tijd vermoord zouden worden.. 
Dat werden ze overigens niet, 
Te Agats werden ze overgenomen door Hr. Ms. J. W. van Nassau, die ze naar Merauke 
bracht, alwaar ze naar de gevangenis werden vervoerd. Nog steeds hadden ze de overtuiging 
gedood te worden, ondanks de verzekeringen van het bestuur en missie. 
 

Groot wonder 

HET GROTE WONDER in hun leven begon in Merauke. Zo uit de wildernis geplukt, zagen ze 
huizen. Auto's Sliepen. Men kan slechts vermoeden wat zich in hun hoofden afspeelde bij het 
zien van deze wonderen. Ze werden gewassen en ook dat was iets, wat ter aarde nog niet 
was voorgekomen. Ze werden onderzocht door een arts en elk der schuldige Asmatters dacht 
opnieuw dat zijn laatste uur had geslagen. Een enkele sprong gillend weg.... De stethoscoop 
leek een heilloos duivelswerktuig.... 
Ik zag ze enkele dagen later. Ze hadden allen een blauwe kiel en blauwe broek aan en misten 
alleen hun bezittingen in oor en neus. Hun hoofden waren om hygiënische redenen 
kaalgeschoren, maar voor de rest maakten ze een prima indruk. Ik kon nauwelijks geloven, 
dat dit dezelfde kannibalen waren van enkele dagen geleden voor het mannenhuis in Ajam. 
.Ze sliepen op matjes (ongehoorde luxe) en elk deed dat onder een klamboe. Dat wil zeggen: 
ze probeerden er onder te slapen, want een dergelijk ingewikkeld apparaat heeft nu eenmaal 
zijn geheimen.  
Ook is er voor elk een handdoek beschikbaar. Het zal wel even tijd kosten, ze in de geheimen 
van dat apparaat wegwijs te maken. 
En hiermede eindigde de eerste episode van de reis. Niet zulks voor politie inspecteur Jansen 
en zijn mannen, die tot taak kregen de rest van de zaak uit te kammen, de ontbrekende 
schuldigen op te sporen, plus de niet ingeleverde onderkaken. Een vrij hopeloze taak, omdat 
de schrik er danig inzat. Bij de eerste verschijning van blanken zullen de Asmatters zich 
voorlopig terugtrekken in de jungle, waaruit het vrijwel onmogelijk is hen op te vissen. Geen 
betere schuilhoek ter wereld dan de eindeloze moerassen en kreken van Zuid. Nieuw-Guinea. 
Maar er zal minder gesneld worden, in de komende periode. En dat is dan de grote winst van 
deze actie, die mij voor de eerste maal in m'n leven in het nauwste contact bracht met 's 
werelds meest wilde, ongetemde kannibalen en koppensnellers. 
 

 

Advertentie…     Setje van 6 kaarten als foto ansichtkaarten te koop voor € 3,00 per 

setje en inclusief de porto en verpakkingskosten klik op onderstaande link voor de 

bestellinghttp://www.debakstafel.nl/aanbieding-humorkaarten.html 

http://www.debakstafel.nl/aanbieding-humorkaarten.html
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zie volgende foto hierna 

 
 
 

   
 

De schilder heeft een zelfportret gemaakt …. Met dank aan Chris Caanen 
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Beste L.S., 
 
Bij mijn zoektocht op internet (bij Papua Indonesia) kwam ik een 
foto tegen van de kali Klomono in de Raja Ampat  (vogelkop) van 
Papoea Indonesia (v/h Nederlands Nieuw Guinea) In de bochtige 
loop van deze kali zag ik, naar mijn inzicht,  een merkwaardig- 
opvallende gelijkenis met onze Veteranenspeld! 

 
Het lijkt wel een soort herinnering.. of misschien toch …eerbetoon aan ons 
soms weemoedige Nieuw Guinea veteranen.  
Is deze fantasie-gedachte van mij – bij jouw weten -  al eens eerder bij andere sobats 
in beeld verschenen? 
Met groeten van Gerrit Engelbertink (NNG 1956-1957 – Matr.1 Rapp.1) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………….. 
L.S.,  
 
Ik ben heel serieus 
bezig met een boek 
over de eerste 
‘bemanning’ van Hr. 
Ms. Philips van 
Almonde.  
 
 
 

 
Het boek is eigenlijk al af, de tekst is af en nu nog de spellingscontrole en zo.  
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Gaarne zou ik, foto’s krijg ik al van oud mede-opvarenden, bijvoorbeeld menu lijsten of dagelijkse 
orders krijgen die ik als bijlage bij het boek kan plaatsen. Ik hoop dat u me op een spoor kan 
zetten? 
 
Met vr. grt, 
Lucas Graver 
E-mail 
Lucedith@gmail..com 
Lucas ik heb je berichtje geplaatst, ik hoop dat de betreffende sobats zullen reageren teneinde 
jou je boek te kunnen laten volbrengen…. Dat soort boeken moeten we voor onze nazaten 
achter laten door de geschiedenis vast te leggen….…. 
De redactie 
 

 
Fort Pannerden zoekt nog DVO van een kanonnier (het moet er echt een zijn van VOOR 
1945) 
En verder nog een halsdoek met halve knoop, zonder knoop mag ook ( lol ) die leg ik er 
zelf wel in…. 
 
Wie kan Fort Pannerden helpen voor in hun museum afdeling Koninklijke Marine 
 
Reactie s.v.p. naar de redactie ! 
 

 

 
 
Hr.Ms. Fregat “de Zeeuw” 
 

NA REDDING OP ZEE:  
Onderstaande stukken komen uit  de Volkskrant van 1954, ik ben hierop gewezen door één van 
onze lezers…., Bedankt! 

 
Blacky, de scheepshond verongelukt op de wal 
DEN HELDER, 27 Juli 1954 
 
Blacky, de scheepshond van Hr Ms De Zeeuw, enkele dagen geleden van verdrinking op volle 
zee gered door holmeester Bakker, is vandaag de dood van een landrot gestorven op de 
straatstenen van Den Helder. Toen het fregat vanmiddag voor de wal lag verliet de lieveling 
van de bemanning — van lerse afkomst en twijfelachtig ras — zijn maritiem operatieterrein in 
de buurt van het kombuis op zoek naar avontuur op vaste bodem. Het was de laatste maal 
dat Blacky uit passagieren ging. Van de noodlottige gevolgen van een onvrijwillige ontmoeting 
met een auto was geen redding door een moedige vrijwilliger meer mogelijk. Vooral voor 
hofmeester De Bakker, juist in het bezit van de belofte van een onderscheiding voor zijn 
heldhaftig optreden, was dit einde een droevige gebeurtenis. Het verhaal over de redding 
van Blacky in de VOLKSKRANT van vanmorgen had de Eindhovense inspecteur van de 

mailto:Lucedith@gmail..com
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verkeerspolitie, de heer Dees de Jager, bestuurslid van de afdeling Eindhoven van de 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, zo getroffen, dat hij er onmiddellijk het 
hoofdbestuur van de vereniging op attent maakte. Dat stuurde commandant en bemanning 
van De Zeeuw een danktelegram en zegde de hofmeester de medaille voor dieren lievend 
hulpbetoon toe. Blacky zal de uitreiking van deze onderscheiding niet meer beleven. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Redder van Scheepshond Onderscheiden 
 
( van onze speciale verslaggever) ** de Volkskrant ** 
DEN HELDER. 12 aug. 1954 
 
Alle officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen van HM „De Zeeuw” stelden zich 
vanmorgen om half twaalf op het signaal „Alle Hens” op het achterschip op, waar de 
hofmeester 1e klasse J.K. Bakker voor de redding van de scheepshond Blacky, de medaille 
voor dierlievend hulpbetoon ontving.  
De VOLKSKRANT heeft indertijd over deze redding uitgebreid verslag uitgebracht en het was 
naar aanleiding hiervan, dat het hoofdbestuur van de Vereniging tot Bescherming van Dieren 
besloot de dierenvrienden van „De Zeeuw” te eren. Commandant C. E. baron van Asbeck 
vond dat de hofmeester de medaille eerlijk verdiend had, want nog vóór de schuit bij het over 
boord gevallen beestje was, stond die al in zijn zwembroek en met een lijn om zijn middel aan 
dek.  
Blacky, die door de bemanning in het lerse Londonderry was opgepikt, heeft na de geslaagde 
redding overigens nog maar enkele dagen geleefd. Toen „De Zeeuw” op de 
rede van Nieuwediep aanlegde, sprong hij als eerste van boord en werd door een wagen 
overreden. „Toen mij werd gevraagd of er een  scheepshond aan boord mocht komen heb ik 
als voorwaarde gesteld, dat hij een goede behandeling zou krijgen”, zei de 
commandant van „De Zeeuw” vanmorgen. „Wij moeten immers eerbied hebben voor de natuur 
en alles wat er in leeft”. De heer Nieuwenhuijsen, directeur der Vereniging tot  
Bescherming van Dieren, zei dat de spontane daad van de hofmeester hem „een vreemde, - 
dankbare blijdschap” had – doen voelen, te meer nu de , vereniging dagelijks wordt – 
overstroomd met klachten – over onbeschrijfelijke dierenmishandelirigen, die : nog dagelijks in 
Nederland plaats vinden.  
Hij – zag in deze redding echter een van de vele tekenen van een kentering, die op komst 
was. Hofmeester Bakker, die voor het front van de bemanning de medaille kreeg, „die hij dan 
maar goed moest bewaren in zijn kajuit of hoe zoiets heet”, zei de heer Nieuwenhuijsen, was 
eigelijk wel wat verbaasd over de onderscheiding en commandant van Asbeck had tegen de 
dierenbescherming gezegd: „Zo’n redding is toch heel gewoon!” — maar juist omdat het door 
de mannen van „De Zeeuw” zo gewoon werd opgevat vond de dierenbescherming het 
ongewoon en was zij dankbaar, dat „Blacky vóór zijn dood een middel was geweest om de 
barmhartigheid te tonen, die in mannen leeft”. Nadat de medaille met het opschrift 
„Hofmeester I. J. K. Bakker voor redding uit zee van scheepshond Blacky op 23 Juli 1954” aan 
de hofmeester was overhandigd en iedereen aan boord de boom met het brandende hart en 
de woorden „Barmhartigheid en Mededogen” had bekeken, die er op stonden, was het tijd 
voor „de vette hap” die vandaag voor alle mannen een rantsoen bier bevatte. 
 

Konvooi, hondje, medaille 
(Van onze correspondent) ** Trouw ** 
HET gebeurde tijdens de NATO-vlootoefeningen „HAÜL”.  
Met volle kracht “ voer het Nederlandse- oorlogsschip Hr. Ms. „De Zeeuw” in konvooi. Alles 
was rustig aan boord, doch plotseling rinkelde de scheepstelegraaf en „De Zeeuw” minderde 
snel vaart. Bijna de hele bemanning kwam aan dek en iedereen tuurde in het grauwe 
schuimende water, tot opeens aller oog zich richtte op een klein vlekje tussen de onmetelijke 
vlakte van water en wolken Het was de scheepshond, die onverwacht over boord geslagen 
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was en nu worstelde met het zoute water. Nauwelijks lag „De Zeeuw” stil of een lid van de 
bemanning sprong aan een lijn overboord en redde na veel inspanning het bijna uitgeputte 
dier. De zware scheepsmotoren kwamen weer op volle toeren en „De Zeeuw” nam haar plaats 
weer in bij de andere oorlogsschepen van de NATO-landen 
De Nederlandse Vereniging tol Dierenbescherming kwam dit voorval ter ore en Donderdag 
heeft de directeur van de vereniging tijdens een korte niet alledaagse plechtigheid aan boord 
van „De Zeeuw” de medaille voor Dierlievend Hulpbetoon op de borst gespeld van 
de redder van het hondje, de hofmeester eerste klas J. K, Bakker. 
 

MET DE NATO-VLOOT OP MANOEUVRE 
„Doordouwen, post houden en vertrouwen” 

De scheersalon in ook schoenmakerij 
 

Aan boord Hr Ms „De Zeeuw”  
Op Zondagavond — ‘s morgens is er geen gelegenheid voor geweest — houdt de 
commandant voor de scheepsomroep een korte overdenking. Hij spreekt over ons varen in 
konvooi, over de leiding, die wij niet kunnen zien, doch die van ver haar aanwijzingen geeft, 
welke wij moeten opvolgen. 
Het leven is ook een varen in konvooi, zegt hij, volgens de aanwijzingen van een onzichtbare 
leiding. We zijn allemaal schepen op de levenszee en wie zich niet houdt aan de 
aanwijzingen, wie niet op zijn plaats blijft in het grote verband, maakt brokken, kan het eigen 
schip en een ander schip te gronde richten. Dat andere schip kan je meisje zijn, of het meisje 
van een ander of de vrouw van een ander. Er varen grote konvooien en kleine op die zee; elk 
gezin is zo’n konvooi en velen van ons zijn konvooicommandant, hebben de taak en de 
verantwoordelijkheid het veilig naar zijn bestemming te voeren. Hij werkt die gedachte uit aan 
de hand van de ervaringen, welke wij in de afgelopen dagen hebben opgedaan en eindigt met 
de woorden, welke zowel voor het varen in konvooi als voor het leven gelden: „doordouwen, 
post houden en vertrouwen”. 
Het is eenvoudige en begrijpelijke taal. Hij is begonnen met te zeggen, dat wie meent hier niet 
naar te kunnen luisteren, zijn oren mag dichthouden, als hij dan ook maar even zijn mond 
houdt.  
Maar in het manschappenverblijf, waar wij met opzet zijn heengegaan om te luisteren en eens 
op de reacties te letten, hangt iedereen aan de luidspreker. Het is zondag en dat kun je op zee 
eigenlijk alleen merken aan het eten. De radio zendt veel gewijde woorden uit, die worden 
weggedraaid voor een gezellig muziekje. Maar dit is de „ouwe”, die ze allemaal „glashard” 
vinden, „zo’n kerel (duim omhoog), die bij dag en bij nacht „op de bok” staat als er wat aan de 
hand is, die weet wat varen is en weet wat een grap is, die „Blacky” ging oppikken, waar een 
ander misschien was doorgevaren. Hij spreekt zoals er maar zelden aan boord gesproken 
wordt, in een taal die iedereen kan verstaan en hij meent wat hij zegt. 

 

Beste verteller 
Je kunt duidelijk zien en aanvoelen, dat het de kerels wat doet. Het is daarna nog even stil en 
dan zegt er een met ‘n strakke snuit tegen de luidspreker: „Dankjewel, commandant”, en een 
ander merkt — waarachtig een beetje schor — op, dat die ouwe ‘t „maar verd… goed” weet te 
zeggen.  
Doch de Jan zou geen Jan meer zijn, als we niet vlak daarna bij het passeren van zekere 
gelegenheid al iets hoorden over “doordouwen” en de rest en ergens anders: „Nou Kees, jij zal 
ook wel gauw konvooicommandant zijn.” De beste verteller aan boord is de schipper. „Ik had 
het ‘ns met ‘n commandant — ja, niet met deze, hoor — met een andere …” 
..Die is zeker allang dood,” merkt een ongelovige Thomas op. „Hou jij je mond,” zegt de 
schipper. „Ik stond aan het roer en daar roept die ouwe door de spreekbuis: ,Wat voor koers 
leg ie?’ Nou, meneer, nou heb ik één eigenaardigheid: de mensen moeten ,u’ tegen me 
zeggen. Dus ik roep net zo onbeschoft terug: .Honderdtachtig!’ Die ouwe wordt witheet en 
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roept: ,Wat voor koers leg ie?’ En ik weer glashard: .Honderdtachtig!’ Want dr kon geen 
.commandant’ meer op overschieten, dat begrijp je. ,Wel alle …!’ roept die ouwe. ,Kom naar 
boven!’ Nou, ik naar de brug. Zegt die: ,Nou zal ik naar beneden gaan en jij blijft hier. Dan ben 
ik de roerganger en jij de commandant. En dan vraag je mij naar de koers.’ 
,Da’s goed.’ Ik stak een strootje op en liet ‘m ‘n tijdje darren. Toen riep ik: ,Wat voor koers leg 
je?’ .Honderdtachtig, schipper.” Zegt die ouwe. ,Da’s goed,’ zeg ik. ,Houên zo.” 

  

„Niet stoten” 
Hr Ms „De Zeeuw” heeft natuurlijk ook een kapper aan boord.  
De scheerstoel staat niet al te stevig meer, sinds hij bij zware slingeringen een keer van zijn 
bouten is afgeslagen en door de salon, die tevens schoenmakerij is, heen en weer gedaverd. 
Voor het eerst krijgt de kapper hier aan Boord een burger te scheren. Hij zet er zijn mes eens 
extra goed voor aan. „Wat een uitslover, hé! Dat doet ie voor ‘n fooitje, hoor,” zeggen de 
andere klanten. „Heb je gezien, dat ie z’n tarief ook effe’ gauw verhoogd heeft?” „U kan wel 
tegen een lolletje, hè meneer?” „Altijd,” zeggen wij en weten al wat er komen gaat. Eén trap en 
daar vliegt de hoofdsteun onder ons uit. „Zo doen ze nou met mijn spullen,” zegt de kapper 
gelaten. „Willen jullie er asjeblieft rekening mee houden, dat ik hier een héér onder het mes 
heb?”  
„Nou, dat kost de VOLKSKRANT-nog een kwartje extra.” „Hoe gaat het eigenlijk met die 
vallende ziekte van je, kapper?” „Das verdraaid lastig, als je dat onder het scheren ineens 
krijgt.” „Ik heb één mazzel,” zegt de barbier. „Zolang ‘n snee niet langer dan zes centimeter en 
niet meer dan vier centimeter diep is, rekent de marine het voor ‘n ongelukkie. Wilt u asjeblieft 
niet lachen, meneer!” „Ik was ‘ns met iemand bezig, die ook moest lachen en toen had ik — 
floep — ineens z’n hele adamsappel d’r uit. Die rolde daar tussen de vuile nullen. Hebben we 
‘m natuurlijk gauw opgepakt en d’r weer in gefrommeld. Is het mes naar genoegen, meneer?” 
„Uitstekend,” zeggen wij. „Je kunt je spullen hier haast niet goed houden. Laatst betrapte ik er 
een, die stond ‘n potlood te slijpen met één van mijn messen. Dat zat zo vol bramen, dat er 
niks meer mee te beginnen was. Ik heb er die vent nog één keer mee geschoren — die komt 
nooit meer terug — en toen kon ik ‘t weggooien.  
Zeg, Willem, ga jij eens vliegensvlug naar de ziekenpa om ‘n prop watten.” Willem komt terug 
met de boodschap, dat de ziekenpa er niet is. „Haal dan maar ‘n deken uit de wasserij.” „Zijn 
een paar vuile pendekkies (onderbroeken) ook goed?” „Wil jij je fatsoen houden, als ik ‘n heer 
in m’n salon heb? En wil je me asjeblieft niet stoten, want dan kan ik m’n mes d’r aan de 
andere kant uithalen.” Maar we komen glad en zonder één sneetje uit de wankele scheerstoel 
en dat wisten we ook wel. Die kapper had — onder het kritisch oog van alle toeschouwers — 
een reputatie op te houden.  
 
ROGIER VAN AERDE (uit de Volkskrant van 1954)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Redactie, naar aanleiding van de extra edities*Ten Anker*   
periode november 2018 het volgende;  
 
Een prachtig verhaal over Veermans journaal… 
Wat is er verder met het schip en de bemanning gebeurd? 
Jaren krijgsgevangenen, en waar  bestond dat uit?  
Het schip en lading was denk ik oorlogsbuit. Is de Havik door 
de Engelsen ook nog gebruikt? Zo maar een paar vragen die 
op borrelen 

 
Met vriendelijke groet  
Jans Steenbergen. 
Jans, inderdaad zijn dat vragen die in je opkomen als je geïnteresseerd ben in deze materie en 
geschiedschrijving…Bart van Rees zit in Amerika zich een bult te werken om de volgende episode 
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uit te werken, maar oud Hollands geschrift om zetten in gebruikelijk Nederlands is ook niet zijn 
dagelijkse bezigheid, maar er wordt aan gewerkt. Ik zal jouw epistel doorzetten zodat hij weet dat 
er in ieder geval interesse is in Veermans Journaal….  

 
In antwoord op uw vragen heb Ik de volgende informatie: 
Deze Havik die in Indie was gebouwd als koopvaarder omstreeks 1808 was 
waarschijnlijk niet zo geschikt als oorlogsbodem. Ik heb niets kunnen 
vinden in de Royal Navy records over dit schip, en is kennelijk niet 
overgenomen. Het is waarschijnlijk verkocht in Bermuda aan een reder.  
Willem Veerman en SBN Buyskes worden na aankomst in Engeland op parole 
naar Paris gestuurd om daar uitgewisseld te worden voor Engelsen. Dit is 
beschreven in het journaal en Buyskes biografie . Nederlanders werden 
toen beschouwd als Frans onderdanen. De rest van de equipage  bleef 
waarschijnlijk gevangen in Engeland tot eind 1813 toen Nederland weer 
onafhankelijk werd. Ze werden waarschijnlijk aan Het werk gezet in het 
dorpje Crediton op boerderijen, waar Veerman op hint, maar zeker weet Ik 
Het niet. 
 
Groeten, 
Bart van Rees  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
Wie kan mij helpen aan een goed bestand van deze 
foto ? het gaat over de verspermijn en de matroos 
met hamer. Ik woon in de voormalige marineloods 
voor verspermijnen te Hellevoetsluis en wil de foto 
op een formaat 50cm x 70cm afdrukken en in de hal 
van mijn woning ophangen. 
 
Rob van Dullink    E-mail;  rob.vandullink@tiscali.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Geachte redactie…, 
 
Ik heb het verhaal over de klep gelezen en dit verhaal is een verhaal van Nederlands 
zeemanschap uit onze tijd!  
Zo hebben wij toen ook van alles beleefd! Geweldig verhaal en het had ook verschrikkelijk 
verkeerd kunnen aflopen! Ik heb ook het genoegen gehad om in 1968 met de klep naar 
Aruba en naar Bonaire te mogen varen! 

mailto:rob.vandullink@tiscali.nl
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Uit ervaring weet ik hoe moeilijk het was om dit schip op koers te houden, want dit schip 
maakte steeds een draai op de golven in plaats van er door heen te snijden! 
Dus was je constant aan het herstellen en dat was erg moeilijk en het vergde veel 
inspanning en concentratie! Een officier kreeg de zogenaamde tropen kolder en de 
bemanning moest het maar doen? 
Ook op onze reis eind 1968 viel een motor uit en wij lagen uren stil want de andere motor 
kwam niet tegen de stroom op!  
Uiteindelijk heeft de Wamandai ons op sleep genomen! Over zeemanschap gesproken!  
Daarom zijn velen maten nog steeds trots dat zij in die tijd hebben mogen varen bij de 
Koninklijke Marine! 
Het toverwoord is dan ook SAMENHORIGHEID EN KAMERAADSCHAP! 
Groetjes 
Frits Hueber 
frihue@gmail.com 
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=P0XHXlFJfe8&t=100s 
 

 
L.S., Het was voor mij een genoegen HET verslag te mogen lezen van het vertrek uit NNG 
van de “L 9609”, het op straat zijn daarvan ( de klep 9) en de ontberingen door hen 
ondervonden en het doorzettingsvermogen van de bemanning gedurende deze reis. 
Petje af voor de schrijver en bemanning van toen. 
Ik heb slechts 3 maanden in 1966 aan boord van de klep 9 mogen werken als mach.1 
olieman voor dat ik in mijn uppie op verzoek van de cdt. naar Holland werd gevlogen voor 
deelnamen aan de kpl’s opleiding te Amsterdam. 
Ik hoorde wel eens wat over het kwijt zijn van deze klep maar met de ervaring die ik had 
met deze gammele schuit plus het kennisnemen van voornoemd verslag, kan ik mij goed 
inleven hoe één en ander a/b werd ervaren. 
Nogmaals dank aan de schrijver en voor het plaatsen van dit artikel. 
 
Was getekend, 
Hans Konings   
hans2.k@icloud.com 

Waar komt Sinterklaas vandaan? 

Wat in elk geval vaststaat, is dat Sinterklaas 

oorspronkelijk geen witte man is. Dat is te zien op 

afbeeldingen van bisschop Nicolaas, op wie de figuur 

van sinterklaas grotendeels gebaseerd is. Nicolaas leeft 

rond de vierde eeuw na Christus in Myra, een stad in 

het huidige Zuid-Turkije. Over zijn leven is nauwelijks 

iets bekend – de eerste verhalen over hem duiken pas 

eeuwen later op in Griekse legendes. Daaruit zou blijken dat Nicolaas een aantal hoogst 

opmerkelijke wonderen op zijn naam heeft staan. Als baby zou hij vlak na zijn geboorte 

twee uur staand in zijn badje hebben gebeden, nog voordat hij zich liet wassen door de 

vroedvrouw. Op vastendagen (woensdag en vrijdag) dronk hij niet uit de borst van zijn 

https://www.youtube.com/watch?v=P0XHXlFJfe8&t=100s
mailto:hans2.k@icloud.com
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moeder.Later in zijn leven redt hij drie meisjes van de prostitutie door ’s nachts een 

bruidsschat, bestaande uit drie gouden appels te komen brengen. Hij wekt drie scholieren 

tot leven die door een herbergier in een pekelvat zijn gestopt om als varkensvlees te 

worden verkocht. En hij redt zeelieden van een orkaan: vandaar dat Sint Nicolaas 

tegenwoordig de beschermheilige is van scholieren en van veel havensteden (waaronder 

Amsterdam). 

 

Sint Nicolaas redt dus kinderen, houdt 

van de zee en maakt nachtelijke 

tochten om cadeaus te brengen. Klinkt 

bekend, niet? Toch zal het 

sinterklaasfeest pas veel later gevierd 

worden en bovendien veel 

buitenchristelijke elementen opnemen 

(zoals dat ook met andere christelijke 

feestdagen als Sint-Maarten en Kerstmis het geval is). Sommigen zien in Sinterklaas 

zelfs een ‘gekerstende’ (ver-christelijkte) versie van de Germaanse oppergod Wodan 

vanwege onder andere de lange witte baard. Volgens de legende heeft Wodan twee 

zwarte raven bij zich die mensen afluisteren en het nieuws aan het eind van de dag in het 

oor van de baas fluisteren. De voorlopers van Luisterpiet?...wie zal het zeggen. 

Is Sinterklaas een Nederlandse traditie?  

Zwarte Piet ontstaat pas in de negentiende eeuw. Hoewel de Nederlandse knecht van 

Sinterklaas onmiskenbaar elementen overneemt van de duivelse middeleeuwse knechten 

van Sint Nicolaas, is het een totaal andere figuur.  

Dat kan gebeuren omdat Nederland en Vlaanderen de enige regio’s zijn waar het 

sinterklaasfeest een sterk nationaal karakter krijgt met specifieke gewoontes. 

De traditie van het schoenzetten was in 1427 al in de Sint Nicolaaskerk in Utrecht. Op 

sinterklaasavond wordt wat geld in schoenen gestopt, dat "om Godswille" aan de armen 

wordt geschonken. Ook zouden kinderen in de vijftiende eeuw thuis een schoen of 

klomp mogen zetten “om daar de volgende ochtend noten, appels en zoetigheid in te 

vinden.” 

In de zestiende eeuw wordt Nederland van een katholiek land een overwegend 

protestants land (deze periode wordt de Reformatie genoemd). Dat is slecht nieuws voor 

het sinterklaasfeest: kerkhervormers als Maarten Luther vinden het sinterklaasfeest 

“stuitend Rooms bijgeloof en schandelijke verwennerij van de jeugd”, schrijft 

neerlandicus en sinterklaasdeskundige Frits Booy van het Nationaal Sint Nicolaas 

Comité. Geschenken kunnen alleen van God komen en daarom moet “het geven van 

geschenken met het Kerstkind worden geassocieerd”, aldus De Jager. In landen als 

Duitsland, Frankrijk en Engeland wordt het sinterklaasfeest daarom naar Kerstmis 

verplaatst en Sinterklaas verandert in de Weihnachtsmann, Père Noël, Father Christmas 

en Santa Claus. 

https://npofocus.nl/artikel/7653/wie-was-maarten-luther
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Maar niet in Nederland. Als het feest in Dordrecht en Amsterdam wordt verboden, heeft 

dat meteen grote volkswoede tot gevolg. Sinterklaas gaat ondergronds. Het feest is 

simpelweg al te populair om helemaal te verbannen en wordt binnenshuis nog steeds 

gevierd.  
 

De intocht in Breda 1929 

Ook de katholieke kerk versobert als reactie op de opkomst van de protestantse kerk, en 

hekelt de uitbundige sinterklaasvieringen met gemaskerde klazen die in de achttiende 

eeuw in Europa plaatsvinden. Bovendien blijft Nicolaas van Myra een wat vage heilige, 

voor wiens legendes geen enkel bewijs is (later zou zijn naamdag zelfs geschrapt 

worden). Omdat Sint Nicolaas dus een stuk minder gewaardeerd wordt door het 

Vaticaan, versnippert zijn feest in katholieke landen en wordt het feest alleen nog 

plaatselijk gevierd. Maar niet in het protestantse Nederland, waar in twee eeuwen tijd 

een nationale Sinterklaas ontstaat. 

 
Na 1800 wordt het sinterklaasfeest weer toegestaan. Dan ontstaat het sinterklaasfeest 

zoals we dat vandaag nog steeds kennen. Bakkers hebben de beschikking over 

bladerdeeg en – dankzij de VOC – ook over speculaaskruiden, die ze gebruiken voor 

kruidnoten, speculaaspoppen en letters van banket. Ook ontstaat in deze periode de 

figuur van Zwarte Piet, al is onduidelijk hoe precies. 

 

Het eerste bewijs van een “donkere dienaar bij Sint-Nicolaas” komt van schrijver Joseph 

Alberdingk Thijm (1820-1899). Dat wordt in 2011 bewezen door  John Helsloot van 
het Meertens Instituut . Thijm beschrijft een sinterklaasfeest (een ‘strooiavond’ 

genoemd) bij een Italiaans familielid van zijn moeder, waar hij in 1828 als kind bij was. 

De kinderen dansen en zingen sinterklaasliedjes, wanneer plotseling de deur opengaat en 

“de kinderlievende Bisschop in eigen persoon” binnenkomt, vergezeld door een 

“kroesharige neger” die Pieter-me-knecht wordt genoemd. Een andere vroege anekdote 

komt van een Limburgse pastoor (rond 1845). In beide herinneringen wordt de kleding 

van de knecht niet beschreven. 
 

Hoe kreeg de Sint een knecht? 
In verschillende Europese gebieden ontwikkelt het sinterklaasfeest zich totaal anders, 

maar wel reist in veel verhalen een soort ‘bad cop’  met de sint mee. Zo kennen Alpen-

regio’s – in onder meer Oostenrijk, Slovenië en Noord-Italië – de Krampus, een 

beestachtige demon die stoute kinderen in een soort mand stopt en meeneemt naar het 

bos, terwijl Nicolaas de brave kinderen een cadeau geeft. 

https://npofocus.nl/artikel/7611/hoe-wordt-de-voc-machtig-in-indie
https://npofocus.nl/bundles/focuspublicationbundle/version/build/#ex1402
https://npofocus.nl/bundles/focuspublicationbundle/version/build/#ex1402
https://npofocus.nl/bundles/focuspublicationbundle/version/build/#ex1400


 

28 
 

                                                                 

Krampus, de knecht van Sint Nicolaas 

in de Alpen. 

 

In andere Duitstalige gebieden 

wordt de Sint vergezeld door de 

wat vriendelijker knecht Ruprecht, 

in het Rheinland kennen ze de – 

net als Piet zwart geschminkte – 

Hans Muff. In Oost-Frankrijk en 

Zuid-België is Père Fouettard 

(Frans voor ‘de geselende vader’) 

degene die het vuile werk opknapt voor de Sint. Ook op onze Waddeneilanden komen 

vieringen met soortgelijke figuren nog steeds voor. 
 

In het kort 
• Wat we in elk geval weten, is dat Sint Nicolaas geen witte man was maar een bisschop 

uit het latere Zuid-Turkije. Zijn legende raakt versmelt met Germaanse volksverhalen. 

• Het sinterklaasfeest versnippert omdat eerst de protestantse en dan de katholieke kerk 

het feest in de ban doet. In Nederland en Vlaanderen ontstaat gedurende de zeventiende 

en achttiende eeuw echter een geheel eigen, nationale sinterklaasviering. 

• In veel van die verhalen heeft de Sint gezelschap van duivelse figuren die kinderen 

schrik moeten aanjagen, maar de link tussen hen en Zwarte Piet is nooit aangetoond. 

 

Bronnen: https://npofocus.nl/artikel/7910/waarom-vieren-we-sinterklaas 

 

Sinterklaas feest en de Marine… 
 
Ook bij de Koninklijke Marine kennen we het Sinterklaasfeest, wij zijn er allen vele malen 
deelgenoot van geweest, ik hoor u al zeggen vele malen zijn er bezoeken afgelegd door 
onze goedheiligman in de Kazernes en dependances. 
Vele schepen van onze KM zijn de havens binnengelopen met Sinterklaas op de brug trots 
met staf waarvan de krul netjes met goudverf was opgesierd zwaaiend naar ieder die het 
maar wilde zien en de kinderharten deden vervullen van blijdschap, maar ook de harten 
van de marine mannen aan boord, “heb ik me deze reis wel gedragen”?... “krijg ik straks 
permissie om van boord te mogen”? 
En….Sinterklaas was uiteraard nooit alléén getuige de foto’s verder in dit stuk.  
Bij het aanlopen van de havens stonden zijn Zwarte Pieten klaar op meerrol om het schip 
veilig af te meren. 
Ook tijdens de reis op 5 december, niet in de haven wist deze goedheiligman onze 
schepen te vinden en werd dit gevierd. 
Over vieren gesproken…. 
Iedere traditie werd natuurlijk aangegrepen er wat leuks mee te doen, want de mannen 
van stavast dienende bij de Koninklijke Marine hielden wel van humor, een lolletje op z’n 
tijd en tradities moeten vooral in ere blijven voortbestaan. 
De Sinterklaasviering was uitermate geschikt om eens even iemand aan boord de oortjes 
te wassen die dan bij Sint op schoot boete moest doen ( lol ) en er werd altijd wel iemand 
door een bepaalde vloeistof werd gehaald…. Maar lol hadden ze…! 

https://npofocus.nl/artikel/7910/waarom-vieren-we-sinterklaas
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De redactie heeft een kleine verzameling van oude foto’s opgezocht die ik hieronder graag 
met u wil delen, alle te maken met onze Sinterklaas viering….…. 
 

 
 
De foto`s zijn gemaakt op de Hadda P805. 
 
Het avondje verliep altijd wel leuk een beetje flauwe kullen en een biertje of veel er bij en 
de Sint kreeg dan ook af en toe een borreltje. 
Hoe later het werd en er steeds eer lege flesjes waren ging ook zijn mijter steeds schever 
staan tot hij helemaal afging.  

 
 
En na zoveel drank 
moest ook de Sint 
natuurlijk zijn natje 
lozen aangezien de 
wc op de  
P-boten niet zo 
ruim waren moest 
hij dat doen met 
open deur e dat 
viel nog niet mee 
met al die todden 
om zijn lijf. Al met 
al was het elk jaar 
weer een gezellig 
feest. 
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5 december 1969 Hr.Ms. Isaac Sweers liep de haven van Den Helder binnen. Op SB 
Brugvleugel stond onze Goedheiligman alle toegestroomde mensen toe te wuiven en 
zoete broodjes te bakken, want daar was hij goed in. Misschien heeft hij dat geleerd in 
Spanje, want aan boord was hij altijd te vinden in de bakkerij…. Onze Sint was Jan de 
Jonge † ( Kplkok / Bakker aan boord )  die zijn rol uitmuntend vervulde. 
Ik stond met mijn Pieten meerploeg op het Halfdek… 
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Na het meren werd ter hoogte van de wachthut contact gelegd met de wal middels de 
valreep…. Nadat alles geregeld was kwam mijn echtgenote aan boord met mijn zoontje op 
de arm en liep mij straal voorbij…. Ze herkende haar eigen zwarte Piet niet ! Dat heb ik 
uiteraard jaren aan moeten horen. 
 
Sommige keren had de Sint wat moeite om met de S.S. Spanje te pendelen van schip 
naar schip, maar de Goedheiligman ondanks zijn krasse leeftijd wist daar wel raad mee, 
niet voor één gat te vangen en gaf de commandanten opdracht hem via het z.g.n. 
wippertuig over te zetten 
 

 
Daar gaat dan die oude krasse man….die Pieten worden daarna misschien over gevlogen 

want die hadden de broek vol…… 
 

Maar hoe nu de Sintklaasviering in de jaren 2030…en later, welnu hier heb ik een 
gesprekje van een opa, doorgewinterde en gepensioneerd Adj.O.Off met zijn kleizoon.  

  
Kind; Opa? Vierden jullie vroeger in uw marine tijd ook Sint en Piet ? 
Opa; Ja jongen, alleen waren het toen Sint en Zwarte Piet. 
Kind;  Piet was zwart?? 
Opa;  Tot 2016 wel, toen mocht het niet meer en werd hij wit. 
Kind;  Waarom ?? 
Opa;  Een groepje mensen vond het discriminatie en racisme, zo’n zwarte Piet 
Kind; Maar Piet is toch heel slim en vrolijk, speelt met kinderen en deelt cadeautjes uit?, 

hij is toch geen rotzak? 
Opa;  Nee hoor, maar de mensen vonden dat Piet een slaaf was. 
Kind;  Een slaaf? Van Sinterklaas?, deed die dan lelijk tegen Piet? Gaf hij Piet straf, of 

sloeg hij hem? 
Opa;  Nee dat niet. Nee ze zongen zelfs samen en deelden snoep uit. 
Kind; Dus Sint en Zwarte Piet waren goede vrienden ? 
Opa; Ja net als Sint en Piet nu. 
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Kind; Maar nu is Piet niet meer zwart. 
Opa; Nee,…want dat mag niet. 
Kind;  Opa? 
Opa;  Ja? 
Kind;  Er zitten meerdere kinderen in mijn klas, die zijn zwart. 
Opa; Oh ja? 
Kind; Ja en hun pappa’s willen nu gaan klagen bij de VN 
Opa; Waarom dan jongen? 
Kind; Omdat ze het discriminatie en racisme vinden dat al die lieve, gulle Pieten blank 

zijn. Alsof zwarte mensen niet goed genoeg zijn om Piet te worden. Ze vinden dat 
er ook zwarte Pieten moeten komen…. 

 
Moraal van dit verhaal: de kinderen zijn slimmer dan de volwassenen. 

 
Boodschap van de redacteur: Laat al jullie kroost genieten van dit kinderfeest en geniet 

mee met die pret oogjes en blijde gezichten op pakjesavond….. 
……………………………………………………………. 

Wij vierden a.b. van Hr.Ms. van Galen in 1982 als stationsschip met een spelletje “Wie van 
de Drie” Er werden diverse bemanningsleden uitgenodigd zich te melden, bij de 
nep-sinterklazen. Na verloop van tijd hadden de meeste prominenten hun beurt 

gehad toen men het vermoeden had dat het alle drie neppers waren kwam via de 
liftput de echte Sinterklaas naar boven…. 
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Een geweldige onvergetelijke Sinterklaasviering…, de drie neppers werden op een heus 
schavot terecht gesteld door Sinterklaas….. 

 
 

Met vriendelijke groet… Leo Jansen. 
………………………………………………………………………………………. 

 
Hr.Ms. Gelderland met Sinterklaas in Portland… 
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Foto 1  

Met stramme zeebenen en dito lijf, in een damespanty gepropt, op het schitterende 

enigszins schuwe schimmel moest worden gelaten. Een soort seamex dus… 

Foto 2. 

De Sint “gehesen” met een inmiddels beter passende panty ( inmiddels in tweeën 

gescheurd) Deze onzichtbare ontwikkeling, immers het witte kleed deed het prima, 

voorkwam een te hoge stem…Én maakte het de Sint gemakkelijk met een losse hand 

elegant te wuiven naar de stom verbaasde Engelse matrozen.  
Foto 3  

Het moment dat de Flag Officer Sea Training de Sint verwelkomde in het inmiddels 

voor de KM zeer bekende Portland. 

Foto 6 en 7  hieronder 

De Sint geeft een compliment aan de FOST trainers van hoog tot laag over de manier 

waarop de bemanning van Hr.Ms. Gelderland werd geoefend. Enige scherpe 

terechtwijzingen aan het adres van de trainers werden goedmoedig aangehoord en 

een week later tijdens de “weekly war” heeft de bemanning dat geweten  
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Fijne dagen, chef commandocentrale a/b Hr.Ms. Gelderland 

Wim Hermans 1958/2000 
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Sterke verhalen 
Als oude Veteraan, kan ik niet achterblijven,  

met sterke verhalen van zee en mooie wijven. 

Ik wou wat van de wereld zien en voer op alle zeeën.                          

Ooit sloeg ik overboord, maar dat is lang geleden. 

Al spartelend in ’t water, zag ik een zeemeermin.                                

Verdraait als het niet waar is, het was een lekker ding! 

We vreeën in het water, U weet wel hoe dat gaat.                               

Ze zwiepte mij terug aan boord, eenvoudig met haar staart. 

Mijn onschuld ben ik eeuwig kwijt, als U dat graag wil horen,                

door vrijen met een zeemeermin ben ik haar goed verloren. 

Als U soms denkt “Hij kletst maar wat”, heeft U het goed geraden.                                                                                               

Geloof niet elke Veteraan, zijn woorden  en zijn daden. 

                                                  Diemen, 19 april 2018                              

                                                  Wim Degen 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

               
 
L.S. en redactie…. 
 
Ik hoop dat de afbeelding van dit nog 
altijd door mij bewaarde kleinood (zie 
bijlage) mogelijk voor de herkenning  
misschien nog wel een hoekje in  
*Ten Anker*  waard kan zijn.  
Ik heb dit, verpakt in een kerstcadeautje, 
met Kerstmis 1956 in Nieuw Guinea 
ontvangen van het Nationaal Katholiek 
Thuisfront  
en nog altijd waarderend bewaard.  
Ik ben benieuwd, of het bezit of 
herinnering hieraan nog kan worden 
gedeeld. 
 
 

Met hartelijke groeten, Gerrit Engelbertink 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Nederland probeert een eilandje te vangen 

  
 November 1986 
De Nederlandse Antillen; één eiland meer ? 
Door Peter van Wiechen 
De Nederlandse Antillen bestaan sinds de Franse tijd uit acht eilanden. Hiervan zijn er 
twee, Klein-Curaçao en Klein-Bonaire, niet permanent bewoond. In het midden van de 
vorige eeuw heeft Nederland getracht haar eilandenrijk in de Caribische Zee met één 
eiland uit te breiden . Zou dit gelukt zijn dan bestonden de Nederlandse Antillen nu uit 
negen eilanden waarvan drie onbewoond. Deze toch wel kleurrijke poging tot 
territoriumvergroting is niet algemeen bekend en verdient in deze tijd waarin de 
belangstelling voor de verschillende eilanden in het Caribische zo groot is ook enige 
aandacht. Op welk eiland had onze regering indertijd haar zinnen gezet? Het betreft niet 
meer dan een stip op de kaart die Isla Aves heet en is gelegen op  
15 42' N.B. en 63 38' W.L. Dat is 180 km westelijk van het dichtstbijzijnde eiland Monserrat 
of 640 km noordelijk van het vasteland van Venezuela. Dit geïsoleerde eilandje moet 
beslist niet verward worden met een eilandengroep van dezelfde naam die ten oosten van 
Bonaire is gelegen. Zowel deze eilanden als Isla Aves waarover het hier gaal zijn thans 
Venezolaans bezit. Groot is het niet. Volgens hydrografische opgaven is het ongeveer 600 
meter lang en iets meer dan 100 meter breed; bovendien is het erg vlak: het hoogste punt 
bevindt zich drie meter boven het zeeoppervlak. De pater Jean Baptiste Labat, die al 
missionerend vele Caribische eilanden bezocht en in 1705 noodgedwongen enige weken 
op dit vogeleiland heeft moeten doorbrengen, spreekt over kilometers wanneer hij het over 
de afmetingen ervan heeft. Vrij kort na het bezoek van deze Franse pater, in de eerste 
helft van de 18e eeuw, schijnt het eiland veel kleiner geworden te zijn. Wagenaar 
Hummelinck suggereert op grond van zijn onderzoek ter plaatse dat wellicht een daling 
van het eiland ten opzichte van de zeespiegel de oorzaak hiervan is. Maar hoe het ook zij, 
ook in het midden van de vorige eeuw was het eiland al niet groot meer en dat kan dus 
niet de reden voor Nederland zijn geweest om er zich zo druk om te maken. Ook is het 
merkwaardig dat Nederland pas in actie komt nadat een ander land - in dit geval Amerika - 
er aanspraken op doet gelden. De geschiedenis begint op het moment dat een 
Amerikaanse onderneming in 1854 het eiland aandoet met het doel er de guano (1*) af te 
graven. Zich daarbij beroepend op het feit dat in hun ogen het ei- land ,,derelikt" was, 
namen zij het voor de Verenigde Staten in bezit. Doch toen Venezuela dit ter ore kwam, 
herinnerde zij zich haar grondgebied en zond er een oorlogsschip naar toe. De 
Amerikaanse arbeiders hielden het toen voor gezien en verlieten het eiland. Maar Amerika 
protesteert tegen dit optreden en eist een schadevergoeding. Venezuela, dat toch enige 
nattigheid voelt, geeft aan de Amerikaanse eis toe en in 1859 verplicht zij zich bij verdrag 
om de geëiste schadevergoeding van $ 130.000 te betalen.  
De Amerikanen beloven op hun beurt van eventuele rechten op dit eilandje af te zien.  In 
maart van het jaar volgend op de Amerikaanse annexatiepoging zendt Nederland haar 
oorlogsbodem Zr.Ms. Lynx naar Aves.  
 
De opdracht aan de commandant was het nemen van guanomonsters en bovendien een 
onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van andere klippen waar ook guano te 
vinden zou zijn. De commandant jhr. De Vaynes van Brakell kreeg echter ook een geheim 
dienstbevel mee. Hij moest namelijk aan het Venezolaanse detachement op het eilandje 
mee- delen dat Nederland het beschouwde als te behoren tot het grondgebied van haar 
Bovenwindse eilanden.  
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Dat guano niet de werkelijke drijfveer voor Nederland moet zijn geweest kan afgeleid 
worden uit het feit dat door ons Hollanders op eigen grondgebied niet echt naar guano 
werd gezocht. Pas in 1871 werd op Klein-Curaçao en op Curaçao zelf door een 
buitenlander guano ontdekt. 
De guano heeft ongetwijfeld als dekmantel moeten dienen voor de wellicht laatste 
Nederlandse poging tot uitbreiding van haar koloniale rijk op het westelijk halfrond.   
De Nederlandse regering wist zonder twijfel dat het eiland altijd onder Spaans beheer was 
geweest en het is daarom interessant te weten waarop zij haai claims baseerde. Er waren 
drie belangrijke argumenten. 
 
Op de eerste plaats voerde Nederland aan dat de bewoners van Saba en Sint Eustatius al 
generaties lang op en rond het Aves-eiland op visvangst en schildpaddenjacht gingen. 
Bovendien betraden zij het eiland regelmatig om er vogeleieren te verzamelen. Dan waren 
er verschillende Engelse kaarten waarop te zien was dat het bewuste eiland door middel 
van en onderzeese zandbank met Saba verbonden was. Hieruit concludeerde Nederland 
dat in het verleden Saba en Aves een geheel waren geweest. 
 
Op de derde plaats wees Nederland op het feit dat er Venezolaanse geschiedschrijvers 
waren die vermelden dat het eiland door Nederlanders bewoond geweest was. Wat 
Nederland niet wist, althans niet in haar argumentatie mededeelde, was dat er ook Franse 
kaarten waren waarop Aves met Nederlands gebied onderzees was verbonden. Niet met 
Saba in dit geval maar met Sint Eustatius. De kaart van de Franse hydrograaf Rigobert 
Bonne uit 1782 is in dit opzicht illustratief.  Het recht van soevereiniteit werd dus door 
Nederland opgeëist en uiteraard door Venezuela betwist. Nederland stelde daarop een 
internationale arbitrage voor. Zij denkt daarbij aan de koningin van Spanje. Deze keuze nu 
wordt door de jurist Corporaal, die een uitgebreide studie van de Nederlands-
Venezolaanse betrekkingen in de vorige eeuw heeft gemaakt, nogal vreemd gevonden. 
 
Want - zo stelt hij - aangezien in de Spaanse tijd Aves tot het kapitein-generalaatschap 
van Caracas behoorde, is het niet meer dan logisch dat het nu Venezolaans gebied is en 
dat zal Spanje zonder meer moeten toegeven. Toch denk ik dat Nederland met de keuze 
van Spanje als arbiter slim te werk is gegaan.  
Wellicht is het zelfs beter om in dit geval van listigheid te spreken. In de wetenschap niet 
sterk te staan past Nederland waarschijnlijk de volgende redenering toe: we nemen een 
scheidsrechter die kennis van zaken heeft en die bovendien historisch gezien nog een 
appeltje met haar voormalige opstandige koloniën heeft te schillen. Het zou dan wel eens 
kunnen zijn dat Spanje hierdoor gedreven Venezuela een hak wil zetten en het eilandje 
dan aan Nederland toewijst. Bovendien zal deze uitspraak van Spanje dan alom 
gerespecteerd worden; want wie anders dan zij heeft een betere visie over de 
soevereiniteit van haar vroegere bezittingen. Op 30 juni 1865 doet koningin Isabella II 
uitspraak.   
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Zij weerlegt de visie van Nederland dat het eiland eens door Nederlanders bewoond is 
geweest met het mijns inziens zeer sterke argument dat als er ooit Nederlanders op dit 
waterige eilandje hadden gewoond zíj er zeker om zich te weren tegen de vele 
overstromingen bouwwerken hadden neergezet. Ook vindt zij de andere argumenten die 
door onze landgenoten zijn aangevoerd weinig steekhoudend. Overigens maken zowel 
Venezuela als Nederland de discussie niet eenvoudig door ook bronnen aan te halen die 
de veel zuidelijker gelegen Aves-archipel tot onderwerp hebben en niet het kleine eilandje 
waarvan hier sprake is. Deze al of niet opzettelijke poging tot verwarring wordt door 
Isabella echter wel doorzien en genoemd in haar uitspraak. Wel erkent de arbiter het 
Nederlandse visserijrecht. Nederland kan dit recht behouden dan wel laten afkopen. 
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Nederland kiest voor het eerste. Ons Caribisch rijksdeel blijft dus bestaan uit zes 
bewoonde en twee onbewoonde eilanden. Venezuela gaat op haar beurt wat beter op 
haar afgedwaalde kind letten. Maar wanneer de Nederlandse bioloog Wagenaar 
Hummelinck in 1949 het eiland bezoekt is daar nog niet veel van te merken.  
 
Pas in de jaren zestig gaat Venezuela echt tot maatregelen over. Het eiland, dat een 
broedplaats is van de witschedel- en bruinzwarte stern, wordt tot beschermd natuurgebied 
verklaard. Bovendien wordt er een landingsplaats voor helikopters aangelegd. De 
toekomst van het eiland is echter onzeker. De Engelse ,,Pilot" meldt dat de feiten die zij 
geeft met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd omdat een orkaan in 
1979 het eiland nagenoeg weggevaagd zou hebben. Wellicht zal het zelfs binnen 
afzienbare tijd definitief onder de zeespiegel verdwenen zijn.  
Het uitbundige vogelgekrijs dat op grote afstand van het eiland waarneembaar is zal dan 
niet meer door passerende schepen gehoord worden.    
 
Geraadpleegde literatuur.  Anonymus, West lndies Pilot, volume II, llth ed. 1969, corrected 
to 1983. Hydrographic Department, Ministry ol Defence, Taunton, So- merset, Great 
Britain. K. H. Corporaal De internationale betrekkingen tusschen Nederland en Venezuela, 
18i6-1920. Leiden, 1920. P. Wagenaar Hummelinck, Islote Aves, een vogeleiland in de 
Caraibische Zee. De West-Indische Gids, p. 23-24, 1952. P. Wood, Les Antilles, Time-Lile 
ed. Amsterdam 1985.   
 
Redactie: (1*) Guano ! 
Guano is een natuurlijke afzetting bestaande uit de gedroogde uitwerpselen van dieren, 
en is bekend om de zeer hoge concentratie meststoffen die erin zit. De guano uit Chili 
bevat een zeer hoge concentratie natriumnitraat en wordt daarom ook 
wel chilisalpeter genoemd. 
 

 
…. De marine weer gaat groeien, lees verder in deze krant.. 
…. ** Ten Anker ** een onafscheidelijk onderdeel vormt van de         
website http://www.debakstafel.nl en hier een tabblad 
aanwezig is die verwijst naar deze krant ?.. 
…. In dit tabblad je een aanvraag kan doen voor een volledig 
gratis abonnement ?.. 
…. Als je verder naar beneden scrolt er alle eerdere edities 
ziet staan en weer daaronder de extra uitgaven ?.. 
…. Dat deze allen in PDF makkelijk zijn te lezen?.. 

 
 
Klik even op deze linke http://www.debakstafel.nl/-ten-anker.html en kijk bij o.a. 

• Extra editie van Hr.Ms. Naarden,  
• Mahu,  
• 7 Provinciën,  
• Brouwershaven,  
• Pelikaan,  
• maar ook MWO drager Willem Veerman en vele andere….. 

 
 
Op dezelfde website vindt u ook onder het tabblad “de Leestmap” vele verhalen,… 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sediment
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitwerpsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumnitraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chilisalpeter
http://www.debakstafel.nl/
http://www.debakstafel.nl/-ten-anker.html
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Klik daarvoor op de volgende link http://www.debakstafel.nl/de-leesmap.html en vindt dan 
o.a. 

• 200 jaar MWO 
• Marine termen van v/d/ Steng, het volledige alfabet 
• Lucky Joseph, alle delen 
• Who the fuck is Frans van Es, het volledige boek 
• Muiterij op de 7 Provinciën…. 
• En vele andere verhalen…. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Reünie Isaac Sweers  
 
Op 1 november was het dan zo ver de reünie van Hr. Ms. Isaac Sweers in Den 
Helder. Voor een dag werd de Witte Raaf om gedoopt naar Witte Olifant. 
 
In maart werd het idee geboren om een reünie te houden en er was gelijk 
animo voor. Dus werd de inschrijving gestart en kon de organisatie beginnen.  
De inschrijving verliep niet geheel vlekkeloos maar iedereen die interesse had 
heeft zich uiteindelijk kunnen inschrijven. 
De eerste reünisten stonden al vroeg te trappelen en werden ontvangen in de 
witte Raaf met een bakkie en een lekkernij. Mensen vonden elkaar snel en …. 
de verhalen kwamen al gauw op gang en  zeker toen de tap open ging. Ook 
hadden veel mensen nog even tussen in een oude doos gekeken naar foto’s  
die natuurlijk veel bekeken werden. 
 
Na de groepsfoto nog een paar biertjes en toen kwam de traditionele Blauwe Hap op het buffet.  
Voor mij was het de eerste keer in deze grote dat ik een reünie heb georganiseerd maar heb er erg van 
genoten.  
Het plan is om dit twee jaarlijks terug te laten komen bij voldoende deelname. 
 
Vriendelijke groeten  
Frank Hoekjan 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
De kerst editie staat vooralsnog gepland te verzenden 

op de 20e december en staat uiteraard in het teken van 
de Kerstdagen. Heeft u nog een mooi kerstverhaal wat u 

met uw sobats wil delen?... stuur het naar de redactie zodat ik het voor u kan 
plaatsen !  De sluitingsdatum voor kopij is 13 december a.s. 

 
 

 
tenanker@kpnmail.nl 

 
 
 

http://www.debakstafel.nl/de-leesmap.html
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Nagekomen kranten nieuws uit de Helderse Courant die u waarschijnlijk niet wil 
missen…… 
 

 
 

Den Helder Q 
Na drie decennia krimp bij Defensie gaat de 
Koninklijke Marine weer groeien. Dat betekent veel 
meer werk aan de winkel in de Noordkop. Dat zegt 

vice-admiraal Rob Kramer vandaag in een interview met deze krant. De Nieuwedieper is 
nu ruim een jaar commandant zeestrijdkrachten. In die tijd heeft hij moeten leren geduld te 
oefenen: ,,Het gaat allemaal niet zo snel als ik zelf wil. Maar we zijn weer aan het groeien. 
Dus hebben we goed, veelal technisch geschoold personeel nodig. Ik zou een ieder willen 
aanraden om werk in Den Helder te gaan zoeken de komende jaren.”   
 
Vervolg… 

 
Den Helder Q „Een sterk Den Helder; een regio Noordkop met veel werkgelegenheid, is 
goed voor de Koninklijke Marine”, vindt viceadmiraal Rob Kramer. Als het aan de 
commandant zeestrijdkrachten ligt, wordt de nieuwe generatie onderzeeboten dan ook 
onderhouden in Den Helder. Commandant Kramer doet een oproep aan technisch 
personeel in Noord-Holland om zich te 
melden voor een baan in Den Helder: „We 
hebben de komende jaren gekwalificeerde 
vakmensen nodig”, zegt de admiraal. „Er 
komt veel werk beschikbaar op het 
marinebedrijf waar onze schepen en 
onderzeeboten onderhouden worden.” Het 
ministerie van defensie heeft een 
ambitieus vervangingsprogramma 
aangekondigd voor nieuwe Mfregatten, 
mijnenbestrijdingsvaartuigen en 
onderzeeboten. Ook wordt een nieuw 
bevoorradingsschip verwacht.  
 
Veel doen  
Commandant Kramer is er content mee: 
„Het veroorzaakt ook druk op de organisatie, want we moeten heel veel doen in een kort 
tijdsbestek. De tanker Zr.Ms. Den Helder komt in 2023. De eerste nieuwe onderzeeboot 
dient in 2027 in de vaart te zijn. Hoe eerder de contracten voor de bouw getekend kunnen 
worden, hoe liever het mij is. We mogen geen tijd verliezen, maar ik heb slechts ten dele 
invloed op dit proces.” De vlagofficier is ruim een jaar commandant zeestrijdkrachten. In 
dat jaar heeft hij geleerd dat zijn straffe tempo niet altijd strookt met dat van de partijen die 
hij nodig heeft om zijn doelen te bereiken. „Het was een uitdagend jaar. We hebben al veel 
bereikt. Ik heb geleerd geduld te oefenen. Er is tijd nodig om zaken op orde te krijgen. Je 
kunt Defensie vergelijken met een huis waar 25 jaar lang weinig in geïnvesteerd is. De 
krijgsmacht is uitgehold. We gaan nu weer groeien, maar tegelijkertijd dient een 
achterstand weggewerkt te worden. Ik maak me zorgen over het feit dat er te veel goede 
mensen de dienst verlaten. Het feit dat er geen akkoord over de arbeidsvoorwaarden 
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bereikt is, helpt ook niet mee. Voorts zit de gebrekkige infrastructuur me niet lekker. Het 
duurt bijvoorbeeld te lang om een kazerne als Erfprins weer goed bruikbaar te maken.”  
 
Vervanging  
Aan de andere kant gaat er gelukkig veel goed legt de admiraal uit: „Ik ben heel blij met de 
vervanging van vaartuigen die er aan zit te komen en dat we een nieuw 
bevoorradingsschip krijgen. De reserve- onderdelen zijn beter op orde. En we oefenen 
meer in het hoogste geweldsspectrum. Als de Amerikaanse admiraal Foggo onze 
professionele inzet bij NAVO-oefening Trident Juncture prijst, dan doet me dat 
buitengewoon goed.” Kramer wil samen met de gemeente Den Helder optrekken om de 
groei van de marine vorm te geven: „Ik ben een overtuigd voorstander van civiel-militaire 
samenwerking. We krijgen grotere schepen aan de kade. Er komt een bevoorrrader bij. 
Het aantal personeelsleden groeit met naar verwachting tussen de 400 en 500 personen. 
De marine heeft dus meer ruimte nodig.”  
 
Balans  
Hij vervolgt: „Aan de andere kant wil de gemeente de civiele haven uitbreiden op Harssens 
en zijn er havenplannen voor Buitenveld. Ik wil daar aan meewerken, maar de gebouwen 
op Buitenveld heb ik zelf nodig. Als Den Helder een succesvolle civiele haven heeft is dat 
ook goed voor de marine. Het is wel een kwestie van het vinden van de juiste balans. 
Daarbij hoort ook de bereikbaarheid.” De admiraal wil de komende drie jaar een aantal 
concrete doelen bereiken: „Als ik afzwaai hoop ik dat de personele vulling van de marine 
weer op sterkte is, zijn er goede afspraken over het loopbaanbeleid gemaakt, de 
contracten voor de vervanging van alle schepen en onderzeeboten getekend en is het 
vastgoed op orde. Ik zal er mijn uiterste best voor doen deze processen de goede kant op 
te sturen.” Van dat sturen zal veel afhangen. Kramer weet dat hij geen van de nieuwe 
schepen of boten als actieve marineofficier de Helderse thuishaven zal zien binnenvaren. 
Hij heeft daar vrede mee en zegt: „Ik ga lekker in een stoeltje op de dijk zitten. Adelborsten 
zullen straks twee keer per jaar nieuwe schepen binnen joelen. Het lijkt me leuk om daar 
naar te kijken. Het is de toekomst van onze marine.”  
 
 


