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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 “ ! 
 
 
 

 
 
 

Deze digitale krant fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de 
website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar 

is vermeld. 
*********************************************************************** 

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  / 2e jaargang – nummer 1 

1 januari 2019 
 

                      

 
                                 Het nieuw jaar… 

 
Bij de jaarwisseling pleegt men elkander een gezegend en gelukkig nieuw jaar te wensen. 
Dikwijls gaat deze wens verpakt in een versierde kaart. Dat is op zich geen slechte daad,  
integendeel ! 
Maar ... veelal blijft het daarbij en gaan we snel weer over op de orde van de dag. 
De eens hoopvol geboren wens bij de redactie van Ten Anker er te zijn voor alle vrienden 
die het wat minder hebben of mankerende zijn, uit alle gezindten uit welk nest dan ook lijkt 
verstard tot een formele plichtpleging waarvan de zin op de achtergrond is geraakt. 

https://www.tenanker.com/
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De problemen stromen in versneld tempo op ons af, enerzijds door kwalen en anderzijds 
door de oude dag waar we allen mee hebben te maken. 
Helaas beschikken we niet over de middelen dit te voorkomen, maar als we als abonnee 
de bereidheid hebben mee te denken met onze vrienden en even een kattenbelletje sturen 
naar de redactie, kan er misschien wat aandacht aan worden geschonken via onze krant 
zodat er een mogelijkheid kan worden gecreëerd medeleven te betuigen door bijvoorbeeld 
een kaartje te sturen en diegene die dit betreft een hart onder de riem te steken, zodat hij 
inderdaad het gevoel terug krijgt uit onze Roots…”voor elkaar en met elkaar!”  
Laten wij allen waakzaam blijven, op de uitkijk staan en waken over datgene wat wij nog 
met elkander kunnen hebben. Weet u van een zieke sobat?..... laat het de redactie weten.  
 
Nu, na één jaar met ** ten Anker ** in de lucht te zijn, wil ik u allen danken voor de 
ingezonden stukken. De verhalen met uw persoonlijke beschrijvingen over belevenissen 
heeft mij vaak doen inzien dat we snel het allemaal voor gewoon ervaren, maar op de 
momenten als je leest over datgene er wordt beschreven en nadenkt over de impact die 
het vaak met zich mee brengt krijgen veel verhalen erge diepgang. Lezen of lezen ? 
Iedereen heeft de Marine weer anders beleefd, maar één ding is zeker, het heeft ons 
gebracht daar waar we nu zijn ! 
Die ervaringen nemen ze ons niet meer af… 
 
Arie Krijgsman 

Foto’s van vroeger… 

                                               

Bekijk je de foto’s van vroeger weer, 

ga je een paar stappen terug, 

je beleeft alles weer een keer, 

wat ging de tijd toch vlug. 

 

Sommige foto’s maken je weer blij,  

maar er zijn er ook waarvan je denkt: 

die tijd is gelukkig voorbij, 

en waar je dan verder geen aandacht aan schenkt. 

 

Ook zijn er foto’s, die je liever niet meer ziet, 

die moet je eigenlijk verscheuren, 

want die brengen je teveel verdriet,  

en dat zet je weer aan het treuren. 

 

Maar over het algemeen is het fijn 

om terug in de tijd te duiken, 

want wil je gelukkig zijn 

dan moet je je herinneringen gebruiken   
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       Inhoud deze maand…. 
 

Blz.  2   Voorwoord van de redacteur 
Blz.  3   De Hemelvaart divisie 
Blz.  12  Bezoek Pannerden 
Blz.  21  De Mijnen Opruiming Dienst de Koninklijke Marine Deel 2 
Blz.  24  Wetenschap voor de zeeman 
Blz.  25  Hr.Ms. Zierikzee 
Blz.  26   L 9609 in de Carib 
Blz.  29   Niet geschoten is altijd mis, Hr.Ms. Kortenaer in Nw. Guinea 
Blz.  32   Rivieren, moerassen, oerbossen toch door Nieuw Guinea 
Blz.  35  ss “Paulus Potter” heldendaad in de Poolzee (WO II) 

 
 
Camouflage ?.... 
 
ln de laatste oorlog, bij een ontmoeting met een Engelse oorlogsbodem, vroeg de 
commandant van een schip dat een nieuw camouflagepatroon had gekregen: .,How is' my 
camouflage?".  
Waarop het antwoord kwam: ,,Where are you?"   
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ontvangen van Jo Otterloo met toestemming van D.N.Wentholt ( inmiddels † 2017 ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De  “Hemelvaart – Divisie”.(DMV17) 
                                                           
Er bestaan nogal wat verhalen/anecdotes omtrent  het ontstaan van de bijnaam 
“Hemelvaart – divisie” voor het drietal ondiep-water mijnenvegers dat in de jaren ’50 in de 
Indonesische Archipel dienst deed. Als Oud divisie-commandant van de 17e Divisie 
Mijnenvegers kan ik hier de enig juiste versie aandragen, hetwelk ik hierbij gaarne uit de 
doeken doe.  
 
De DMV 17 , bestaande uit drie tot ondiepwater mijnenvegers omgebouwde R.P.’s  
(Regionale Patrouille – boten), respectievelijk de M881 (Ex- RP 104 “Jakhals”), M882 (Ex- 
RP 105 “Panter”) en M883 (Ex-RP 106 “Hermelijn”) werd begin 1951 in dienst gesteld met 
als primaire taak het mijnenvrij maken van het Ooster- en Wester vaarwater nabij de 
havenstad Soerabaja.  
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Het technische team hetwelk te Soerabaja actief was bij de ombouw van de drie 
RP’s bestond  o.m. uit  
  
1)  de in 1950 aangewezen Divisie-cdt. Ltz 1 KMROV W.H. den Outer 
2)  Kltz(T)   Kleinman (HTD) , later Kltz(T) Brinkhuis 
3)    Ltz V OC KMR F.A.Kemp (coördinator) 
  
Vlak voor de in dienststelling van de DMV 17 werd het commando van de divisie aan mij 
opgedragen en loste ik al doende als Ltz 3 een Ltz 1 af, hetgeen ik toch wel als iets 
bijzonders ervaarde. Ik was echter in 1944  bij de Royal Navy opgeleid in het 
Mijnenvegen/demonteren te Port Edgar naby Rosyth ,Schotland en daar had de K.M. 
kennelijk aantekening van gehouden. De Schepen waren o.m. uitgerust met het zgn. 
L.A.A. – elektrische mijnenveegtuig, waarmede magnetische mijnen konden worden 
geveegd. Tot het opwekken van de daartoe benodigde stroomstoten (3000 Ampère) 
werden op alle drie de schepen krachtige Ford V8 – motoren geplaatst, welke via een 
speciale flexibele koppeling een navenant krachtige dynamo aandreven. 
Met de onnavolgbare wijsheid  van de constructeurs van dit geheel werd gekozen voor 
BENZINE (!) als brandstof  voor deze motoren zodat bij vol vermogen draaien van dit duo 
(bij een ambient-temperatuur van over de 50 graden Celcius(!) regelmatig situaties 
ontstonden waarbij elke zichzelf respecterende brandweerman zijn vingers af zou likken! 
Bovendien sloegen de Ford-motoren nogal eens “op hol” bij overbelasting, waardoor het 
gevaar van explosies verre van ondenkbaar werd. 
Uiteraard gold aan boord een permanent zeer streng rookverbod, niet alleen noodzakelijk 
door de aanwezigheid van de nodige reserve- benzine-vaten doch zeker ook tijdens het in 
bedrijf stellen van de veegmotoren. Het geliefde “Strootje-roken” was dus in feite alleen 
mogelijk : 
 
a.)    Op de wal (en dan wel minstens 100 meter verwijderd van elke benzine-bron!) en 
b.)    Aan boord van het moederschip Hr.Ms. “Woendi”,dat als zodanig dienst deed bij 
operatieve reizen van de DMV 17 in de wateren van de Archipel buiten de regio van 
Soerabaja. 
 
Voorts dient nog vermeld te worden, dat het voormalige verblijf van de schepelingen tot 
batterij-kamer werd omgebouwd (80) ! loodzware joekels) die als buffer van de 
stroomvoorziening fungeerden.  
Het behoeft geen verdere uitleg, dat daarmee het verblijf aan boord voor langer dan een 
dag vrijwel onmogelijk werd hetgeen tevens verklaart waarom het moederschip Hr.Ms. 
"Woendi" onmisbaar was bij (veeg-)operaties van enige duur alsmede transit van de ene 
regio naar de andere.  
Overigens was een verblijf van een uur of langer in deze batterij-kamers niet zonder 
gevaar i.v.m. de geproduceerde batterij-gassen!  
Het onderhouds-personeel wat daar beroepsmatig moest zijn ter controle werd dan ook 
ruimschoots voorzien van de nodige  extra Lem-Lem drankjes! 
Het mag dan ook geen wonder heten dat op die manier de DMV 17 alras de bijnaam 
“Hemelvaart – divisie” verwierf.  
Diezelfde Hemel–zij–dank is dit ons in die periode van MV operaties bespaard gebleven 
doch dat was soms wel op het randje af en we hebben regelmatig “peentjes“ staan zweten 
wanneer onze Ford motoren weer eens oververhit raakten. Het vereiste in elk geval een 
constante en zeer goede oplettendheid van het MK – personeel, opdat het vegen prompt 
gestaakt werd wanneer de “Fords” weer eens kuren vertoonden. 



 

5 
 

Ik had (en heb nog steeds!) de grootste bewondering voor de prestaties van onze 
toenmalige scheepsgenoten die zonder uitzondering een moed, hechte samenwerking en 
trouwe dienst betoonden waarop zij met recht trots mogen zijn!    
 
Was getekend… 
            
Ex-CDMV 17 KTZ b.d. D.N. Wentholt. † 2017, v.d. Jo van Otterloo 
 

In navolging is dit een stukje van Jo zelf….. 

1 Maart 1951 werd ik geplaatst op de 

 

  

 
houten mijnenveger M 883 de omgebouwde Patrouille boot RP 106 Hermelijn). 

Dit was een divisie van 3 Mijnenvegers DMV 17  (ex- Patrouille boten) 

bijgenaamd: " de Hemelvaart Divisie.'' 

met als taak het Ooster en Wester vaarwater bij Soerabaja schoon te vegen. 

De drie scheepjes van de roemruchte Hemelvaartdivisie  

zijn na hun Indië-periode per schip in oktober met de Modjokerto  naar Nederland gebracht. 

De divisie commandant was LTZ 3 D.N.Wentholt 

Het waren: 
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 RP 104 Jakhals,     werd Keeten    M 881,   April 56   Y 8128 afgevoerd 1964 

RP 105 Panter,      werd Mastgat   M 882,  April '56   Y 8129 afgevoerd 1963 

      RP 106 Hermelijn, werd Zijpe       M 883.  April '56   Y 8130 afgevoerd 1962 
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Op 10 augustus werd ik geplaatst op de Abraham van 

der Hulst 

waar ik de thuisreis heb meegemaakt. 
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Machinekamer en 

de   werking van de Triple 

Expansiemachine 

  

 
 

 

 

 
Met onderstaande schepen zijn wij toen naar Nederland teruggevaren. 

        Hr.Ms.Pieter Florisz -  Hr.Ms.Jan van Gelder –  

Hr.Ms.Abraham van der Hulst - Hr.Ms.Abraham Crijnssen  

 

Wij lagen toen aan de steiger( Kruiserkade ) in Soerabaja voor vertrek naar Nederland. 

En zo vertrok op 15 augustus 1951 deze laatste operationele eenheid van de Koninklijke Marine 

uit de Indonesische wateren naar Nederland. 

Deze eenheid bestond uit de eerste divisie stalen Mijnenvegers, t.w. 

   Hr.Ms.Jan van Gelder met als commandant Ltz. 1 J.H.v.d.Weijer, 

tevens divisiecommandant. 

                Hr.Ms. Abraham van der Hulst met als commandant Ltz. 1 W.Langeraar; 

 Hr.Ms. Pieter Florisz met als commandant Ltz. 1 J.H.C.Vermeer;  
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            Hr.Ms. Abraham Crijnssen met als commandant Ltz. 1 A.W.Huidekoper 

 

Technische gegevens:  

grootste lengte 56 m; standaard-waterverplaatsing 525ton; max. snelheid 15 knopen;  

bewapening: 1 kanon van 37mm, 1 mitrailleur van 40mm,3 mitrailleurs van 20mm;  

bemanning 45 koppen. 

 

Bemanning van de 4 schepen voor vertrek naar Nederland (genomen op de 

Kruiserkade te Soerabaja) 
 

 
De reis ging via Tandjong Priok (Batavia),Sambo,Colombo/Ceylon ,Bombay/India, 

Djibouti Frans Somalië,Aden,Suez Egypte,Port-Said,Valetta/Malta,Gibraltar en als laatste naar 

Den Helder. 

 

 

 

 

Reisduur 72 dagen waarbij we 9.894 zeemijlen 

(18.322 km) hebben afgelegd met een gemiddelde  

snelheid van 6 knopen/uur(11 km) 
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  Op 28 september 1951 passeerden we de Keerkring. 
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 Wij waren nog in ( foto rechts) 8 oktober aankomst in de haven van Valetta/Malta. 

 tropentenue terwijl het smaldeel wat binnen lag in Europees tenue liep. 

 
Aankomst in Den Helder  27 Oktober 1951. 

We kregen zowaar 3 dagen ontschepingsverlof 
om daarna alles van boord te halen, want het schip werd uit dienst gesteld. 

 
Ik  werd daarna geplaatst op de Mijnendienstkazerne. 

Jo van Otterloo… 
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In navolging van de extra editie Fort Pannerden 11-10-2018 heeft een onzer lezers een 
bezoek gebracht aan dit fort… hieronder leest u zijn verslag ... 
 
Bezoek Pannerden 
 
Ten 10:00 datum 18-11-2018 was het zover 

Vanuit Doornenburg waar ik bij 
mijn tweelingbroer logeerde op 
weg naar het 2 kilometer verder 
gelegen Fort Pannerden. 4 man 
sterk kwamen wij aan  
Jan Kaauw met aanhangmotor  
echtgenote Margot Kaauw-
Peters 
Henk Kaauw met aanhangmotor 
vriendin Roos  
Wij mochten doorrijden tot het 
Fort dus de rit van de officiële 
parkeerplaats naar het Fort per 
Tuk Tuk sloegen wij over   
Wij werden al opgewacht door 
de heer Wim Haafs en die nam 

ons vanuit de gure wind gelijk mee naar de hoofdingang en vandaar naar ruimte 15    
Koffie en appeltaart werd er geserveerd in de behaaglijk warme ruimte . Gezeten op de 
banken aan een tafel zoals het marine detachement bediening twee stuks  7,5 cm 
kustwacht kanons ook hun tijd doorbrachten in deze ruimte  
De cadeautje voor het Ford werden aangeboden.  
Te weten:  
1 marine kraag  
1 borstlap 
1 baaien hemd 
1 DVO  Nautische Dienst  model voor oorlog  
1 Brevet Kanonier  der 1ste klasse 
1 ROT  matroos der 1ste klasse 
De strepen en het brevet zijn een schenking van 
Carel Fleischacker 
Op de foto’s ziet U hoe de ruimte er uit ziet. Aparte 

sfeer hoor om te weten dat hier 20 
marine mensen  hun tijd doorbrachten 
en later ook nog eens de bemanning 
van Rivier Kanonneerboot Hr.Ms. 
Braga op het Fort aanwezig was 
 
Het verhaal van Hr.Ms Braga en het 
marine detachement  heeft U kunnen 
lezen in Ten Anker of  vanaf nu ook 
op de website van de Marine 
Kalender  

http://mk.levendwateralmanak.nl/ 

http://mk.levendwateralmanak.nl/
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Eenmaal aan de koffie kwam ook de heer 
Henk Laurens langszij en warm aangekleed 
ging het opwaarts naar de ingewanden van 
het Fort. Het Fort ziet er echt fantastisch uit 
van binnen. De boven het maaiveld 
bevindende ruimtes zijn niet echt koud maar 
onder het maaiveld nou trek maar een trui 
aan  
De horeca ruimten zijn natuurlijk aangenaam 
warm  
Het verhaal wat deze twee vrijwilligers te 
vertellen hebben is echt interessant  De 
historie tussen de bouw en de afsloting van het Fort komt allemaal voorbij  Toen ik boven 
op het Fort stond dacht ik  WAAR zou de Marinier met zijn Vickers 12,7 gestaan hebben 
om de Stuka’s te bestoken . Kon mij er wat bij voorstellen  

 

Op de terugweg kom ik tot mijn 
verrassing een oud collega tegen 
waarmee ik op Hr.Ms. GW fregat 
Tromp gevaren heb en wel Arie 
Kruijswijk.  Wij zien er nu allebei wat 
gevulder uit maar ik herkende hem wel  
al duurde dit een paar seconden 

Aangekomen in de afdeling waar de 2 
kanons van de Marine stonden waren 
de bevestigingspunten en schietgaten 

nog te zien . Als je het schietgat uitkeek dan zag je Millingen in de verte liggen  Kanons 
zijn helaas verwijderd  
Daarnaast stond een 
kanon van Krups type 
15L25.op raamaffuit voor 
minimaal schietgat, 
aanmaak waarvan je zou 
zweren dat dit schietijzer 
echt is (de 5 originele zijn 
in 1894 aangemaakt) 
Na het afronden van de 
verbouwing van 1885-
1890 kreeg de nieuwe 
hoofdbatterij een 
bewapening van 5 stukken 

van 15 cm lang 25*. Ook 

kwamen er 2 keer 2 
stukken van 10 cm, voor 
de eveneens nieuwe 
(flank-) pantserbatterijen die de Waal en het Pannerdensch Kanaal moesten bestrijken. 
Verder waren er 16 nieuw aangebrachte mortierposities in de buitenring voor mortieren 
van 10 cm. Vijf schietgaten van de caponnières werden benut door houwitsers van 15 cm. 
Waarschijnlijk werd dit zware geschut niet gebruikt voor het bestrijken van de gracht, maar 
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voor het bestrijken van de omgeving. Samen met de mortierposities in de buitenring kon 
hiermee dan vanuit een veilige positie toch de omgeving onder vuur genomen worden. 
Bovendien kon er bovenop het fort nog geschut in open opstelling worden geplaatst. 
Daarvoor waren 3 stukken van 10 cm en 2 stukken van 8 cm aanwezig, evenals 6 
Coehoornmortieren en 2 mitrailleurs M.90. Tenslotte had de bezetting van het fort nog 5 
mitrailleurs M. 83 tot hun beschikking voor de caponnières, evenals geweren voor de 
bezetting in de buitenring. 

* De lengte van een kanon wordt gemeten in het aantal keer dat de loop van het kanon 

langer is dan de doorsnede (het kaliber) van die loop. Een kanon van 15 cm lang 25 is dus 
25 x 15 cm lang, oftewel 3,75 meter lang! Het gaat hier dan ook om, naar Nederlandse 
maatstaven, zeker voor die tijd, behoorlijk groot geschut.  

De hoofdbatterij bestond vanaf 1903 
nog maar uit 4 stukken 15 centimeter 
geschut, nadat de middelste positie 
was vervangen door een meetstation. 
(vuurleiding, mondeling werden de 
gegevens per spreekbuis doorgegeven 
aan de bedienaars van de15 cm 
kanonnen en toen deze verdwenen 
waren aan de bedienaars van de 2 
marine kanons van 7,5 cm ) 
Foto 1 Vuurleiding, bediening van 

de afstandsmeter op een schip  
 

Foto 2 zoals de opstelling is in het Fort 
Dit kanon 15 cm lang 25, zoals gebruikt in de hoofdbatterij, bestaat nog en is te zien in met 

Nationaal Militair Museum Soesterberg (eerder gestaan bij Fort Hoek van Holland.) Dit 
kanon heeft een hele rijke geschiedenis. Oorspronkelijk was dit kanon onderdeel van de 
hoofdbatterij van Fort Pannerden, maar na het inbouwen van het meetstation was een van 

http://www.forthvh.nl/
http://maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh/Afbeeldingen/039620.jpg
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deze stukken overcompleet en wel kanon nummer 3 . Vervolgens is dit stuk tot 1915 
gebruikt als oefenkanon. Omdat een kanon van 15 cm toch vrij zwaar geschut is en 
Nederland maar weinig geschut had, werd het weggehaald bij de opleiding in Kampen 
waar het stond en tijdelijk opgeslagen tot er een nieuw doel voor kon worden gevonden. In 
1917 werd het vervolgens gebruikt als spoorwegkanon, voor een positie aan de kust. Een 
trein met dit kanon kon dan een positie innemen bij Hoek van Holland om een bijdrage te 
leveren aan de verdediging van de kust. 

Week doof door de klap 

In het fort zelf, is het replicakanon stap voor stap opgebouwd door ongeveer twintig 

vrijwilligers. Deze replica is gemaakt van voornamelijk hout, maar dat zie je er aan de 

buitenkant niet aan af. Echte kanonnen als deze wegen meer dan zeven ton. Alleen de 

loop al is 375 cm lang en  heeft een bereik van wel tien kilometer. Na het lossen van een 

schot verpulverden de voegen van het metselwerk in het fort. Dat is nog steeds zichtbaar. 

De bedieners van het kanon waren na de knal nog een week doof. Enige bescherming die 

ze hadden was een stokje tussen de tanden om te voorkomen dat de kaken niet keihard 

op elkaar klapten  Het laden van de kamer was geen licht karwij. De granaat van 50 kilo 

werd vanuit het magazijn omhoog gehaald door een simpele katrol met touw,. Gewoon de 

granaat aanslaan in een lus en hijsen maar  Boven aangekomen werd op de achterkant 

van het kanon een stalen bed gehaakt waar de granaat opgelegd werd en met een 

pompstok de vereiste afstand in de loop geschoven , achter de granaat werd dan de 

kardoes geschoven. De afsluitgrendel werd er achter geschoven en geborgd en het kanon 

was gereed om te vuren Er waren diverse granaten  voorhanden te weten 

buskruitgranaten, granaatkartetsen, kartetsen en pantsergranaten Geleideband: Koper, 

Centreerband: Koper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het replicakanon is zo gemaakt dat het zogenaamd kan vuren. Als je de vuurknop indruk 
hoor je een luide knal en de loop zie je door de terugslag naar achteren gaan . Een mist 
van damp verspreid zich in de afdeling  Het kanon is zo goed nagemaakt dat Soesterberg 
zijn begerige ogen er op heeft geworpen , maar het Ford is niet van plan om 1500 
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werkuren met een hoop zweet en tranen weg te geven  Het laatste originele 
kanonnummer 3  (1 van de 5 die de sloop ontlopen ) is in 1939 ergens in de Betuwe in een 
afgelegen hoek geparkeerd en volledig begroeid door de natuur. (de andere 3 zijn 
gesloopt) De bezettende Duitse macht heeft dit kanon volledig over het hoofd gezien want 
anders was het verdwenen in de smeltoven. Na de oorlog vond men dit kanon terug en is 
toen bij het Fort Hoek van Holland neergezet en uiteindelijk voor kort afgevoerd naar het 
Nationaal Militair Museum te Soesterberg (naar mijn mening had het Fort er meer recht op 
gehad)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kanon zoals tentoongesteld in Hoek van Holland  (nu dus Soesterberg) 
 
Het kanon is gemerkt, met de teksten: "No 3", "Fried. Krupp." en "1884"  Dat "Fried. 
Krupp." op de beroemde wapenfabriek van (toen) Friedrich Krupp slaat, mag duidelijk zijn. 
Kaliber is 15 cm  

Lengte kanon 3,75 meter 

Gewicht granaat 50 kilo 

Gewicht kanon meer als 7 ton  

Afvuur met behulp van een kardoes van 4 kilo kruit in een katoenen koker/sok  

Reikwijdte  10 kilometer 
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Op een gegeven moment kommen wij in een ruimte en daar ligt een 1 persoon duikbootje  
nou dat is wat een duikbootje   
 
WAT IS HET EN WAAR KOMT HET VANDAAN  

Het is een Biber 1 persoons duikbootje van de Biberklasse, een rivier duikbootje De Biber  
 
werd door de Duitsers begin september 1944 gebruikt om de geallieerde schepen aan te 
vallen die  de monding van de Westerschelde opvoeren naar de veroverde haven van 
Antwerpen. Van daar uit bevoorraden de Geallieerden hun troepen   
Werden deze Biber eenheden ook ingezet op de Waal. Het antwoorde luid ja.  
De Duitse legerleiding had besloten om met behulp van de Biber de brug bij Nijmegen te 
vernielen. Hiertoe werd besloten, nadat de aanvallen met kikvorsmannen beladen met 
explosieven waren mislukt.  Uiteindelijk waren het de Bibers die bij Nijmegenin de nacht 
van 13 en 14 Januari 1945 ingezet werden. 
Onder commando van de viceadmiraal van het Kleinkampf-Verband van de Kriegsmarine, 
werden de bemanningen van de duikbootjes getraind om de taak van de kikvorsmannen  
te volbrengen.  
Het personeel bestemd voor de Biber, werd opgeleid bij Lehrkommando 250, te Lübeck-
Schlutup, onder de schuilnaam Blaukoppel. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog 
waren acht flottielje uitgerust met de Biber, alle ondergebracht bij Lehrkommando 250 : 
Onder codenaam Blaukoppel werd onder de grootste geheimhouding  in de monding van 
de Trave met de Biber geoefend.  10 Bibers met 12 bestuurders en een dertigtal  technici 
werden overgebracht naar de uitvalsbasis Emmerik. Door allerlei technische problemen 
die dagelijks aan de orde waren, konden slechts 4 van de 10 Bibers ingezet worden voor 
de operatie bij Nijmegen. Deze operatie werd onder de strengste geheimhouding 
voorbereid en in een met prikkeldraad afgeschermd gebied, waar de Bibers na hun 
oefeningen in de Rijn afmeerden. Op het betreden van dit gebied stond de doodstraf; ook 
voor de in de omgeving van Emmerik gelegerde Duitse legeronderdelen moest “actie 
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Nijmegen”  geheim blijven. Onder commando van kapitein ter zee Von Troschke 
vertrokken de bemanningsleden van de 4 Bibers  Dit waren Kapitein Luitenant Noack- 
Obergefreiter Josef van Heek een Oberfahrich en nog een Obergefreiter.  Ondergedoken 
voer men met een snelheid 6 zeemijlen per uur richting Nijmegen.  De 4 Bibers waren elk 
geladen met 2 torpedo’s  Bij de waalbrug aangekomen werd het commando “torpedo’s 
los”gegegeven waarna de 4 Bibers teruggingen richting thuishaven Emmerik,  Van de 
afgevuurde torpedo’s vernielden een aantal het onderwaternet: een aantal explodeerden 
niet en zijn later uit de Waal gehaald  Twee duikboten werden gevonden  
1ste een tegen een krib  
2de 25 meter verderop.  
3de Biber 210 
In het Rheinmuseum in Emmerich bevind zich een exemplaar dat aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog werd ingezet vanuit de stad Emmerich voor operaties op de Rijn. 
De 210 te zien in het museum in Emmerich, werd op 26 juni 1958 gevonden in de Rijn ter 
hoogte van de Oliefabriek Spyck bij Emmerich. Het exemplaar was blijven steken in de 
diep aan het water hangende sleeptros van een Nederlandse sleepboot. Er bevond zich 
geen stoffelijk overschot in de onderzeeboot, waaruit waarschijnlijk blijkt dat het exemplaar 
voor afzinken door de bemanning was verlaten. Na een restauratie werd het exemplaar in 
Emmerich tentoon gesteld. De Biber 210 maakte naar alle waarschijnlijkheid onderdeel uit 
van K-Flottille 266  
4de Locatie onbekend   

 
Het zou tot 2009 
duren voordat een 
van de Biber weer 
herontdekt werd.  
De herontdekte 
Biber is uiteindelijk 
via oorlogsmuseum 
Groesbeek in 2016 
naar Fort 
Pannerden 
gehaald  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto van een Biber hoe deze er compleet bewapend uitzag  
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Technische gegevens 

Naam: Biber 

Type: Mini-duikboot 

Land: Duitsland 

Waterverplaatsing: onbekend 

Afmetingen: Lengte over alles: 8,85 meter 
Breedte: 1,57 meter 
Hoogte: 1,42 meter 

Aandrijving: Vermogen: Benzinemotor 23,5kW, Electro: 9,8 kW 
Adam Opel AG Benzinemotor 
Siemens-chuckertwerke GL 231 / 7.5 SSW elektromotor 
Duikdiepte: 20 meter 

Bewapening: 2- 533 mm Type G7e torpedo's 

Bemanning: 1 

Aantal schepen: 324 totaal 

 

 
 
Enkele films op Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=mYVifhq8_uo   In Fort Pannerden 
https://www.youtube.com/watch?v=0F0iQNOIKE4   Het Kanon van Krups 
https://www.youtube.com/watch?v=_i7x7YI8nEs   Fort Pannerden vanuit 
de lucht  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_i7x7YI8nEs  Kasteel Doornenburg (Flores en 
Sindala zijn hier opgenomen  

https://www.youtube.com/watch?v=mYVifhq8_uo
https://www.youtube.com/watch?v=0F0iQNOIKE4
https://www.youtube.com/watch?v=_i7x7YI8nEs
https://www.youtube.com/watch?v=_i7x7YI8nEs
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Na de uitgebreide 
rondgang door 5 
verdiepingen werd er 
nog een leuk gesprek 
gevoerd in ruimte 15 de 
Koninklijker Marine 
afdeling Ik heb beloofd 
ze met raad bij te staan 
aangaande marine 
aangelegenheden  Voor 
een verklaring wat er te 
zien is op de 
wandschildering heb ik 
gevraagd mij een lijst 
toe te sturen van de 
schepen die benoemd 
worden. 

 
 
Al met al een zeer leuk en interessant bezoek aan dit gigantische Fort. 
Zal er beslist nog wel eens terugkomen Er is nu weer schot gekomen in ruimte 15. 
Ondertussen heeft het Ford een originele zwarte marine muts verworven . De rouwknoop 
met halve platte knoop wordt voortvarend achteraan gegaan en er zal een vitrine komen 
voor de paspop met dan de juiste kledingstukken zoals gedragen in de meidagen 1940. 
De hele 
omgeving van 
Doornenburg en 
Fort Pannerden 
is een groot 
natuurgebied 
met bv de 
Koningspaarden, 
de Galloway 
runderen , 
Reeën , Vossen 
en ander klein 
wild . Vlak bij 
liggen de steden 
Arnhem en 
Nijmegen  daar 
waar Operation 
Market Garden 
plaats vond, de 
laatste grote slag 
die de Duitse 
troep gewonnen hebben  
U zult er dagen over doen om een gedeelte van dit gebied te kunnen zien  
 
Was getekend; Johannes Kaauw 
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De Mijnen Opruimings Dienst de Koninklijke Marine Deel 2  

MIJNENJAGERS OP HET LAND  

Mijn naam stond er niet op ...  

Vlak na de Tweede Wereldoorlog was de Mijnenopruimingsdienst, zoals de 
Mijnendienst toen heette van de Koninklijke Marine belast met het mijnenvrij maken 
van de belangrijkste aanvoerroutes naar de havens. Toen dat gebeurd was kon het 
deel van de Noordzee dat Nederland mijnenvrij moest maken onder handen wor- 
den genomen. Tot in de jaren ' 60 heeft de Koninklijke Marine systematisch mijnen 
uit de oorlog ge- veegd. In de duinen, op het strand en dicht onder de kust lagen 
ook uitgestrekte mijnenvelden. Een van de mensen die deel uit maakten van de ' 
partijen' die deze klus vlak na de oorlog onder handen namen, was ons lid Gerrit 
van Koot. 

Gerrit van Koot woont tegenwoordig met zijn vrouw in 
bejaardenflat Duivenvoorde in Leidschendam. Hij is bijna 80 jaar 
en verkeert nog in goede gezondheid. Van Koot werkte als 'kort-
verbander' van juni 1945 tot juli 1947 ("voor een karig loon en f 
2,10 gevarengeld per dag") bij de Mijnenopruimdienst van de 
Koninklijke Marine. In 1949 keerde hij terug bij de marine. Tot 
1953 werkte hij als militair werkman in de munitiebunker Vianda I 
in Hoek van Holland (demontage granaten) en vervolgens op de 
Marinekazerne in Amsterdam, in 'Flat Dennen- hove' te Den 
Haag en op de Frederikkazerne. In 1977 heeft hij de dienst 
verlaten. Omdat de redactie van de Trivizier heeft besloten om in 

dit nummer aandacht te besteden aan het bijna negentigjarige bestaan van de 
Mijnendienst van de Koninklijke Marine ben ik op bezoek gegaan bij deze veteraan in het 
werk dat tegenwoordig door de duik- en demonteergroep wordt gedaan.  

"Het was gevaarlijk werk", herinnert Gerrit van Koot zich. Zijn vrouw valt hem bij: "Ik heb 
vaak in de rats gezeten". Van Koot: "We stonden er zelf eigenlijk nauwelijks bij stil. Als we 
aan het eind van de dag weer een stuk of dertig mijnen uit de duinen of uit het strand 
hadden gespit en ze lagen bij elkaar op een stapel dan zeiden we: 'Kijk, onze namen 
staan er niet op, dus het is weer goed gegaan'. Maar het heeft mij verbaasd dat er niet 
meer ongelukken zijn gebeurd.  

Ik weet nog dat op een dag mijn maat Martien Heijligers van de duinen bij de 
Wassenaarse slag naar beneden gleed en daaronder aangekomen een gebooby-trapte 
mijn tot ontploffing bracht. Hij werd meters de lucht in geslingerd. Wonder boven wonder 
miste hij alleen maar twee tanden." Het onschadelijk maken van mijnen en booby-traps op 
de kust heeft inderdaad de meeste dienstslachtoffers geëist in de eerste jaren na de 
oorlog.  

Op 10 september 1945 kwamen vijf (of tien, de bronnen zijn niet duidelijk over dit incident) 
marine-mensen om het leven bij het onschadelijk maken van een contactmijn op het wad 
bij Paessens (Friesland). Op 27 juni 1946 kwamen vijf mensen van 'partij 3008' om het 
leven bij Velsen. "Dat waren mensen van mijn partij", vertelt Van Koot. "'s Morgens werden 
we in ploegen verdeeld. Ik moest zelf met een ploeg naar Egmond aan Zee. Mijn slapie 
Wim van der Geest was de laatste die werd aangewezen voor de ploeg die naar Velsen 
moest. Wim was een jonge vent nog, hij was geloof ik 21 jaar. In een weiland in de buurt 
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van de sluizen was een booby-trap gevonden door een boer. Die was er eerst zelf aan 
gaan sleutelen want na het ongeluk hebben ze gereedschap van hem gevonden in de 
buurt.  

De boer zelf is er trouwens ook bij om het leven gekomen. Er was ook een officier bij, LTZ 
2 Schriel. Hij had mij de dag ervoor nog uit het water getrokken toen ik onder het werk 
over- boord was geslagen." De rest van de ploeg was 'reserve-personee!' met een tijdelijk 
verband. Mensen zoals Van Koot zelf die zich meteen na de bevrijding hadden gemeld 
voor het oprui- men van mijnen in de havens. "Van der Geest kwam uit Heino. Er waren 
trouwens veel men- sen uit het Oosten en vooral uit de Achterhoek van de partij.  

Ik ben bij de begrafenis van Van der Geest geweest. Ik weet nog dat zijn ouders het er 
heel moeilijk mee hadden. Zelf zijn we na een week of twee weer aan de slag gegaan.  
We stonden er niet al te lang bij stil. Tegenwoordig gaat dat gelukkig anders." Na het 
ruimen van duinen en strand kwam een kuststrook aan de beurt van een paar mijl breed. 
"Tot een diepte van ongeveer zes meter konden de grote zeevegers hun werk doen. Van 
zes meter tot het branding-gebied moesten wij het doen in onze rubberboten. Die waren 
ongeveer zo groot als een Zodiac. Tussen twee van die boten werd een koord gehangen. 
Het touw werd verzwaard met stenen en dat trokken we dan tussen ons in. We hadden 
geen motor dus we roeiden. Er mocht niet te veel wind staan en we stopten bij opkomend 
tij.  

Zo speurden wij vooral zogenaamde 'keetie'-mijnen op, een anti-invasiemijn. Als we er een 
tegenkwamen dan draaiden we er met de boot om heen. Zo maakten we er een lus aan 
en konden we de mijn markeren met een boei. Bij laag water ging er dan een duiker naar 
bene- den om er een springlading bij te leggen. Die duikers waren Duitse 
krijgsgevangenen. Op deze nianier veegden we zo'n acht van die mijnen op een dag."  

Een interessant detail dat Van Koot vermeld is de inzet van mensen van de Mijnendienst 
in de kolenmijnen in Limburg. "Er zijn een hele hoop marinemensen die niet geloven dat 
onze partijen (in totaal ongeveer 50 man) in de winter van 1947 in de Limburgse mijnen 
hebben gewerkt. Dat vonden we pas echt gevaarlijk, dat werk daar diep onder de grond! 
Maar het was begin' 47 zo koud dat we langs de kust toch niets konden doen. Toen zijn 
we met zijn allen naar de Oranje Nassaumijn in Brunssum gegaan." Je zou dus kunnen 
stellen dat het woord 'Mijnendienst' een dubbele betekenis heeft. 

door Henry Lansink 

KOLENSLAG FEBRUARI 1947  
Daar er in januari en februari 1947 niet naar kathiemijnen gevist en andere munitie 
gezocht kon worden i.v.m. strenge vorst heeft de Comm. Ltz. 2 Ch.A.Brugma het voor 
elkaar gekregen dat er aan de kolenslag, zoals dat toen heette, deelgenomen kon worden 
en wel gedurende veertien dagen.  

Hiervoor hadden zich vrijwillig 40 man opgegeven. Voor deze ploeg was er bij de NS een 
rijtuig gereserveerd die ons rechtstreeks naar Sittard bracht alwaar we verder met bussen 
naar Brunssum werden vervoerd. Bij aankomst werd de hele ploeg, inclusief drie 
vertegenwoordigers der mijn, op de gevoelige plaat vastgelegd voor het kantoor der mijn 
"Oranje Nassau IV.  

Even buiten Brunssum werden we ingekwartierd in een logementsbarak aan de Venweg, 
Deze barak was voorzien van slaap- en eetgelegenheid. In de slaapvertrekken stonden 
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stapelbedden waarvan de matras- en kussenhoezen door ons gevuld diende te worden 
met stro. Echt ouderwets dus maar het sliep goed. De eetzaal was voorzien van een lange 
bakstafel.   

De werkzaamheden duurde van 15 febr. tiro 26 febr. 1947. Onder leiding daalden we af 
naar, naar ik meen, 800 meter en via hoofdgang per treintje naar de pijler waar we te werk 
gesteld werden onder leiding van een ervaren mijnwerker, in ploegen van drie of vier man. 
Onze taak bestond uit het door de mijnwerkers uit het kolenfront gehakte steenkool in de 
schudgoot te scheppen en wanneer het kolenfront pakweg weer een meter opgeschoven 
was behulpzaam te zijn bij het plaatsen van stempels om het instorten van het dak te 
voorkomen. Pijlerhoogte waar wij werkzaam waren was ongeveer 1,50 mtr. hoog, staan 
was er dus niet bij.  

Af en toe mochten we ook even hakken met de luchtbeitels maar dat viel echt niet mee als 
je dat niet gewend was. Na de werkzaamheden (schicht) gingen we in de schudgoot en 
gleden zo naar een lager gelegen mijngang en met het treintje naar de lift en weer naar 
bovengronds. Foto bovenkomst eerste werkschicht toont hoe we er uitzagen. In een 
gemeenschappelijke doucheruimte konden we ons van het kolenstof ontdoen wat in het 
begin ons niet zo goed afging gezien de rouwranden, die bij velen rond de ogen nog 
duidelijk te zien waren.  

 
Mijnenruimers als mijnwerkers 

Het was de moeite waard om dit meegemaakt te hebben en de kans gekregen te hebben 
om een bijdrage te leveren aan het schreeuwend tekort aan steenkool voor Nederland. 
Zelfs een ploeg van de Landmacht en een ploeg studenten, naar ik meen uit Utrecht, 
waren van de partij.  
Verder hebben we nog een bezoek gebracht aan het ereveld te "Margraten" Een 
afscheids- avond hebben we gegeven in ons stamcafé te Brunssum. Hoewel de vasten al 
enkele dagen aan de gang was hebben we het achter gesloten deuren rustig gevierd. 
Terug in IJmuiden werden de normale werkzaamheden weer hervat. Voorts bestond de 
MOD uit een ploeg die tot taak had om de bunkers op de havenhoofden van IJmuiden ze 
voorzichtig mogelijk te verwijderen om beschadigingen van de pieren te 
voorkomen.  Enkele malen werden oude diepte bommen tot ontploffing gebracht. Met een 
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landingsvaartuig werden oude mijnen en andere munitie naar een dumpplaats voor 
IJmuiden gebracht. Bij de M.O.D. IJmuiden werd ook nog een opleiding duiker gegeven 
waarbij de praktijk ervaring werd opgedaan op de op een mijn gelopen "Van Rensselaar" 
Belgisch marine personeel kregen ook hier hun opleiding.  
 
Bron: http://www.veteranen-online.nl/maritiem/mod2.htm 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Wel een aardig stukje wetenschap voor de zeeman… 
 
Pas in 1929 werd in Monaco tussen diverse landen vastgelegd dat de zeemijl, of liever de 
International Nautical Mile, 1.851,8 meter telt. De tegenwoordige zeemijl is dus korter dan 
de vroegere Engelse zeemijl (1.853 meter) en Engelse landmijl (1.609 meter). Hoe was 
het dan voor 1929? 
 
Onderzoek leert dat de invoering van de zeemijl eind 16de eeuw alles te maken heeft met 
de invoering van de handlog, die werd gebruikt voor het meten van de afgelegde afstand 
aan boord van schepen. Belangrijk om mede te bepalen waar je bent. Een belangrijke rol 
in de geschiedenis is weggelegd voor de Leidse hoogleraar Willebrord Snellius (1580 - 
1626). 
 
Knopen tellen per minuut 
Eén van de gereedschappen die de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
voor de navigatie aan boord hadden was de handlog. Alleen duurde het relatief lang 
voordat de log bij de VOC werd ingevoerd. De handlog is vermoedelijk een Engelse 
uitvinding van omstreeks 1574. De handlog is een houten cirkelvormig of driehoekig 
plankje, dat aan een kant verzwaard is met lood zodat het recht op in het water staat. Het 
logplankje zit vast aan een lang touw, ook wel de loglijn of 'gissinglijntje' genoemd. Op 
regelmatige afstanden van elkaar zijn op het touw knopen aangebracht. Als het schip vaart 
kan de log over boord gezet worden en telt men het aantal knopen dat de loglijn uitloopt 
gedurende een kwart of de helft van een minuut. Aan de hand van het 'aantal knopen' dat 
men voer, kon de afstand berekend worden dat een schip per etmaal aflegde. 
 
Het handlog als standaard meetinstrument 
Het zou nog decennia duren voordat op Nederlandse schepen het log werd gebruikt. De 
zeelieden gebruikten liever manieren waar mee ze vertrouwd waren: het gissen of 
schatten van de afgelegde afstand. Daar kwam pas verandering in toen er een nieuwe 
manier kwam om de loglijn in te delen. De snelheidsmaat 'knoop' staat sindsdien voor een 
mijl per uur. De wiskundige Willibrord Snellius kwam namelijk in 1615 door een 
'graadmeting' tussen Alkmaar en Bergen op Zoom tot de conclusie dat één breedtegraad 
van de wereldbol 22.800 Rijnlandse roeden telde. Het getal gedeeld door 15 leverde één 
Duitse mijl op. Hij publiceerde zijn bevindingen in de Latijnse taal onder de titel 
Eratosthenes Batavus. In 1622 deed Snellius zijn berekeningen nog eens over. Zijn 
bevindingen werden gebruikt bij de navigatielessen van de VOC. De nieuwe indeling van 
de loglijn aan de hand van de Duitse mijl maakte het beter mogelijk de afgelegde afstand 
vast te stellen. Het zou echter nog tot 1655 duren voordat bij de Compagnie het handlog 
en het rekenen in knopen of zeemijlen algemeen werden gebruikt. 
 
De ‘nautical mile’ werd breed geaccepteerd 
Rond 1790 was het log in gebruik bij de schepen van de VOC en de oorlogsvloot. 
Inmiddels waren er natuurlijk ook andere instrumenten, zoals de octant en de graadboog, 
om de plaats op zee te bepalen. Het gebruik van het handlog, aangevuld door het 'gissen' 

http://www.veteranen-online.nl/maritiem/mod2.htm
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bleven belangrijk. Ondertussen gebruikten verschillende landen nog steeds een andere 
definitie van 'zeemijl'. Bij de invoering van het metrieke stelsel in Frankrijk in 1795 werd 
bepaald dat de Engelse zeemijl gelijk was aan bijna 1.852 meter. Terwijl tegelijkertijd de 
'admiralty mile' of 'nautical mile' van de Engelse marine iets meer dan 1.853 meter telde. 
Weliswaar een gering verschil, maar op grote afstanden over zee enorm. Hierin kwam pas 
verandering toen in 1929 alle landen besloten om de nautical mile officieel vast te stellen 
om 1.851,8 meter. 
 
Het bolletje rond gerekend 
De huidige international nautical mile (de zeemijl) is op de volgende berekening 
gebaseerd: de aarde heeft men verdeeld in 360 lengtegraden. Op de evenaar komt één 
lengtegraad uit op 40.000 gedeeld door 360, dat is 111,11 kilometer. Elke lengtegraad is 
weer verdeeld in 60 lengteminuten. Eén lengteminuut is dus 1851,8 meter. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Hr.Ms. Zierikzee  

VIPOL 

De schepen van de mijnendienst werden jarenlang ingezet om 
de mensen van de visserij inspectie te vervoeren en te 
faciliteren. Soms een heel gedoe want er was altijd wel gezeur 
over de accommodatie. De heren vonden namelijk nogal eens 
dat zij meer waren dan de eigen bemanning. Maar goed dat 
terzijde. Het uitvoeren van de inspecties gaf soms wel wat 
moeilijkheden met zich mee omdat de vissers niet altijd 
meewerkten. Regelmatig werden lijntjes terug gegooid of de vis 
boom opgehaald wanneer de RHIB langszij kwam. In 
voorgaande jaren was er al eens een zodiac door omgeslagen. 

Dus kortom niet altijd geheel ongevaarlijk.  
Een aantal malen per jaar zat er ook een weekend op zee bij. Er werd namelijk nogal eens 
wat tijd verloren doordat we steeds heen en weer voeren van de noord naar de zuid en 
weer terug. Zodra het de vissers bekent was dat we er waren voeren ze alle kanten op. 
Lastig inspecteren dan. Op een bepaalde zondag morgen lagen we voor anker in de buurt 
van een werkplatform. Het was een rustig dagje en een groot deel van de bemanning had 
een hengeltje uitgegooid. Er werd zo goed als niets gevangen. Er werd een klein open 
visbootje gespot welke zich had gepositioneerd onder het werkplatform….. Tja, en dat 
mag dus niet. De heren van de inspectiedienst stapten in de RHIB om een praatje te 
maken. Zodra het visbootje hen in de smiezen kreeg gingen ze er van tussen maar goed 
dat verlies je natuurlijk van zo’n RHIB met weet ik het hoeveel Pk’s. De vloer van het 
visbootje lag vol met dikke kabeljauw. Gevolg voor de opvarenden: “Boete, 500 gulden de 
man” en directe waarschuwing .” Bij de tweede keer ook de boot kwijt ”. 
Toen ik later die week thuis kwam kreeg ik visite van een goede bekende. Hij vertelde een 
boete te hadden ontvangen op zee. “Wegens stroperij onder een werkplatform”. “ Mmm , 
op een zondagochtend”? Vraag ik hem. “Ja man met een dikke boete ook nog”. Was het 
antwoord. “Heel vervelend”, zeg ik. ”Weet je wat het mooiste is”? “Toen jullie wegwaren 
zijn we er zelf even gaan liggen”.  
 

Wit van ziekend heet was hij ervan … 
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Vervolg uit de Kersteditie……. 

De L 9609 in de CARIB                     Rob Rodrigues   

 
Aan boord van Hr. Ms. Axel, in de functie oudste officier, werd ik eind november 1962 
gebeld door een sergeant schrijver van Bureau Administratie van de Mijnendienstkazeme 
(MDKAZ): “Meneer, volgens onze gegevens bent u liefhebber voor de West en u wordt 
daarom zo spoedig mogelijk uitgezonden naar de Nederlandse Antillen als 
aflosbemanning van een landingsvaartuig."  
Ik vond het geweldig nieuws, maar mijn meisje Edith, waarmee de verkering toen heel 
heftig was, vond het maar niks. Aldus vlogen ltz2 OC H. van Dijk (Rode Harm) als 
commandant (cdt) van een WU geplukt, deze saya, de majoor machinist Vester 
(katapultonderofficier van de Karel Doorman) bestemd hoofd machinekamer (hmk), een 
kwartiermeester (kwmr) bestemd chef d'equipage (cde), een kok 1, een telegrafist 1 (tlg), 
machinisten en matrozen - in totaal 25 man - medio december 1962 in zwart uniform met 
zwart petkapje per KLM lijnvliegtuig naar Curaçao.  
Men zei ook nog ergens bij de MD dat wij dat ding in een gunstig jaargetijde terug zouden 
varen naar Nederland.  
 
Op het vliegveld Hato zagen we de MLD-ers lekker rondlopen in kort kaki en kort wit, maar 
eerst moesten wij inrouleren, nog steeds in super heet zwart uniform. Eindelijk kon ook ik 
mijn eerste laken verwisselen voor kort wit in een hut bij de mariniers op MSK Suffisant 
(mariniers kazerne), waar cdt en bemanning tijdelijk waren ondergebracht. Met de PANAM 
vlogen een paar dagen later de 25 man in lang wit, cdt en ik in toetoep, sabel en witte 
handschoenen, naar Panama en werden daar gehuisvest bij de Amerikaanse Navy. Er 
werd bepaald dat slechts 5 personen: - cdt, oudste off., hmk, cde en tlg - naar de Pacific-
kant van het Panamakanaal mochten gaan met "asvervoer" van de US Navy om vanaf 
daar varend door het Panama Kanaal de belangrijkste 5 functies over te nemen.  
 

Daar stonden wij "barus" uit Holland met onze dikke 
witte huidjes, gereed voor de winter, in onze nieuwe 
hagelwitte korte broeken en shirt met korte mouwen op 
keurige witte schoenen en - witte petkapjes, tegenover 
de NNG-mannen gekleed in ' smerige lang kaki 
broeken, lange mouwen met zwarte schoenen en kaki 
petkapjes.   
Dick heeft gedurende de hele dag - het was de 21e 
december - de functie van oudste off. aan mij 
overgegeven. Van tijd tot tijd keken we aan dek hoe het 
schutten in dat Panamakanaal werd gedaan; dat was 
best interessant. Dick vertelde ondertussen over de 

ontberingen sinds het vertrek uit NNG (zie hiervoor) en tegen het einde van de 
hondewacht (HW) op de 22e december meerden we af in Colon, de Carib kant van het 
Panamakanaal. Wat zag en voelde ik toen pas: alle blote delen van mijn huid zoals 
knieën, onderarmen, hals, nek en hoofd, waren lek gestoken door de muskieten.  
Toen bleek hoe efficiënt de lang kaki broeken en hemden met lange mouwen waren. Want 
Dick had nergens last van! De Nieuw-Guinea bemanning ging massaal de wal op o.l.v. de 
majoor machinist, de officieren bleven aan boord. Aan het einde van de voormiddag - de 
overige Den Helder crew was inmiddels ook aan boord - zwaaiden wij op de kade een bus 
met 30 dolgelukkige Nederlandsche marinemannen uit. Het scheepje, met de gehele 
bemanning aan boord, verbleef ruim 14 dagen, waarin Kerst en Oud op Nieuw, in een 
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bloedheet Panamees dok voor reparatie van een bodemplaat, die verticaal omlaag stond. 
Daarom kon het schip nauwelijks vaart maken en moest er een aflosbemanning komen. 
De manschappen veroorzaakten vele problemen op de wal. Het was een verademing 
eindelijk uit te varen naar Curaçao, maar na een dag viel de motor uit en werden we 
gesleept door Hr. Ms. Rotterdam (bestemd voor NNG maar toch "even" naar de West als 
extra stationsschip). De aankomst te Willemstad op een zaterdag avond in januari 1963, 
was een puinhoop. Wij werden ontvangen door de chef-staf (kltz Starink) en een 
stafoff.v.d.wacht, waar cdt en ik al onze aandacht aan moesten geven. De hmk en cde 
trachtten telkens vergeefs toestemming cdt te krijgen om de manschappen naar de 
ziekenboeg van Parera te laten vertrekken, voor de door ons dringend aangevraagde 
medische assistentie na het stappen in Panama en de minder hygiënische 
omstandigheden aan boord  
Voorts dreigde er ongeveeri1500 Kg vlees bedorven te raken want de koel- en 
vriesinstallatie was onderweg in elkaar gestuikt. De eveneens telegrafisch aangevraagde 
koelwagens van burgerfirma Henderson stonden klaar om te redden wat er te redden viel, 
maar eerst moest er toestemming komen van de cdt of oudste off, die echter niet mochten 
worden gestoord  tijdens hun belangrijke besprekingen met de staf van CZMNA 
(Commandant Zeemacht Nederlandse  Antillen), zo dacht de bemanning. Ze moesten 
eens weten wat het probleem was van deze    stafofficieren. Ik was stomverbaasd. We 
waren ongeveer een maand weg geweest uit Curaçao en ik had Edith het  huisadres 
opgegeven van mijn tante Len (jongste zus van mijn moeder) en haar man, oom Dick 
(werkzaam bij de Shell). Wat was ik blij met een stapeltje brieven van haar en van mijn 
ouders.     
 
Het groot onderhoud van Hr. Ms. L 9609 heeft ongeveer 11 maanden  geduurd. 
Reparatiebesprekingen werden op de stafheuvel gevoerd, waar onze cdt zich meestal bij 
de chef-staf en de staf officier materieel (kltzt Mr. Ir. P. P. van de Vijver)    moest melden. 
Zij ontboden hem vaak op het heetst van de dag. Volgens mij deden zij het erom, want het 
was een hele klim; hij kon slecht tegen de zon en kwam doorweekt van transpiratie terug 
aan boord. Ltz2OC Van Dijk bouwde een steeds slechter wordende relatie op met de 
heren van CZMNA   
Mijns inziens vanwege het star vasthouden aan zijn zelfstandig commando en het niet zo 
nauw nemen met de geldende tenue voorschriften in de tropen   
De Marinebasis Parera (MBPAR) was in dat jaar nog een slapende basis.  
Er was vervoer voor mij geregeld met het stafbusje (06.00 vertrek MSKSUF, daarna enige 
stafofficieren thuis ophalen en via de stafheuvel werd ik als laatste om ongeveer 07.10 bij 
de Klep afgezet. Aan boord deed ik alleen maar tarissenwerk: brieven schrijven, 
maandverantwoordingen maken, bijhouden "grote VVL"  (hoefde niet op de Mijnendienst. 
En parade commandant voorbereiden, omdat de ex-mijnendienst mannen grote moeite 
hadden met de discipline bij de mariniers, zowel binnen als buiten de poort  
Om  t2.00 dronken cdt, hmk en saya op dek een koud Amstelbiertje en dat zagen 
natuurlijk CZMNA en de  stafofficieren, want die keken van boven precies op die 
Versaliesteiger. Om 12.55 werd ik opgehaald door het busje, want om 13.00 moesten we 
gereed staan bij de stafheuvel!  Op Suffisant werd altijd vaste tafel gehouden, daarna hield 
ik even middagrust op "blauwwit baai" (het heeft een tijdje geduurd voor je door had waar 
dat was) en ging dan hardlopen in de "kunuku" op  de heuvels van Suffisant. Ik deed dit 
om in topconditie te komen voor de Marine Kampioenschappen,  die gehouden werden op 
MSKSUF en MSKSAV (de mariniers kazerne Savaneta op Aruba). De stilligtijd van de 
Klep kon ik prima gebruiken voor mijn sporten: zeskamp atletiek, basketball,  volleybal, 
tafeltennis en hockey.  
Mijn oom Dick Boll leerde mij tennissen op "Rust en Burgh", de  prachtige club van de 
Shell. Voor tennis schreef ik dus ook in. 
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De Marine Kampioenschappen duurden één week. Na een paar sportonderdelen op 
Suffisant  scheepten de sporters en families zich in op Hr. Ms. Dubois (het nieuwe 
stationschip) om op Aruba in andere sporten te strijden, waarna de rest van de wedstrijden 
op Curaçao werd afgewerkt. Eén van de prijzen waar ik toen het meest trots op was, is: 
"100  meter Kampioen NA" in 11'4 sec.   
Kennis gemaakt hebbend met de Dubois, kreeg ik toestemming om een halfjaar daar aan 
boord als  wachtsofficier te dienen; een mooie ervaring en een prima tijd.     

 
 
In de tweede helft van 1963 werd MBPAR 
in dienst gesteld en de klep-manschappen 
verhuisden  daarheen. Met de basis had 
men een veel betere verhouding, het leek 
een beetje op de MDKAZ. Ik werd weer op 
de Klep geplaatst en kreeg op de basis een 
mooie hut, achter de longroom heuvel  
waar de wind lekker verkoeling bracht.  
Begin 1964 was de Klep vaargereed en we 
begonnen met de taken, waarvoor men dit 
bootje naar de  West had gehaald. Wij 

inventariseerden eerst alle beachplaatsen op Curaçao en Klein Curaçao, waar we 
probeerden eerst overdag en daarna 's nachts te landen. Aan boord namen we een paar 
trucks, jeeps, zodiaks en Marns mee. Daarna waren Bonaire en Klein Bonaire aan de 
beurt, waarbij we ontdekten dat varen tegen de golven en de Noord Oost passaat in niet 
erg lekker ging en de SOA   (speed of advance) zeer vertraagde.    
Daarna was Aruba aan de beurt. De heenreis met de NO passaat achterin was geen 
probleem, maar we verkeken ons toch op de SOA, want voeren in het donker de haven 
binnen. Het binnenvaren van Aruba had ik op de Dubois vele keren mee gemaakt en ook 
herinnerde ik mij die entree van de Doorman in 1962.  
Nadat het bootje in het donker was afgemeerd, bekenden cdt en hmk dat ze peentjes   
hadden gezweet bij het varen tussen de riffen, waar ze geen idee van hadden dat die er 
überhaupt lagen. Maar het terugvaren tegen wind en vooral zee in werd een disaster. ETA 
(estimated time of arrival) niet één, maar ruim 13 uren over tijd en eind HW schoven we 
langs onze steiger. Helaas pakte de motor niet bij het achteruit slaan (de motor in stand 
vooruit moest eerst in stand, uit, dan is het even stil, waarna de motor opnieuw met lontjes 
moet worden gestart voor de stand achteruít).  
Met als gevolg dat de landingsklep van Hr. Ms. L 9609 de houtloods op het einde van de 
Versaliesteiger raakte. We hoorden: "njjééééékkkk.. ...njóóók" en het bootje lag stil. 
"Afmeren zo, commandant?, heb ik toen maar gevraagd, "Ja hoor, het is welletjes geweest 
voor vandaag. We nemen één welverdiende borrel voor we naar kooi gaan!!!" De 
houtloods had het schip opgevangen en was behoorlijk beschadigd, constateerden wij bij 
daglicht. En toen had de staf hem te pakken: geen REVISED ETA gestuurd en de 
houtloods in elkaar gevaren. Met die arrogante Ltz2 OC kon eindelijk worden afgerekend.       
 
Tijdens de verhoren voor het PV (proces verbaal) wilden ze vooral weten of hij muf was 
tijdens het afmeren. Ik had mijn verklaring al lang afgelegd en ondertekend bij een 
stafofficier, maar moest toch nog bij kltz Starink komen: "Jongeman, ik heb je verklaring 
gelezen en ik neem aan dat je de waarheid hebt medegedeeld. Spreek vrijuit en zeg mij in 
welke toestand jouw commandant verkeerde tijdens het   afmeren. "Overste, mijn 
commandant is één van de beste manouvereerders van de Mijnendienst. We hadden 
weinig vaart, zoals altijd bij het afmeren, maar helaas pakte de motor niet bij het achteruit 
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slaan. Iedereen was moe, ook de cdt, maar op zee wordt door niemand gedronken, ook 
niet door de cdt"'  
Hij keek mij ongelovig aan, maar daarmee werd de zaak afgedaan als: "bedrijfsongeval”. 
 

LtzZ OC Van Dijk repatte vervroegd 
i.v.m. afleggen van Ltz I - examen 
en de nieuwe cdt werd Ltz2 OC 
W.Treffers, een oudste Jaar van 
mij, waarmee ik de laatste 3 
maanden van mijn term heel  
intensief en ontspannen heb 
gevaren. Spannend en uitdagend 
vond ik het, tijdens terugvaren van 
Westpunt naar Willemstad, om zo 
dicht mogelijk onder de kust 
komen. Dat kon, want de "dropoff”, 
is heel steil. Vooral extra dicht 
langs de Shell Piscadera baai, 
waar de marineoffïcieren en 
gezinnen gratis   toegang hadden 

op vertoon van legitimatie bewijs. En meteen na afmeren stapte ik dan in mijn autootje 
naar Pisca om te tennissen en daarna te zwemmen. En ook om daar dan het commentaar 
te horen van de maten. Geen haar op mijn hoofd vermoedde toen, hoe nuttig deze term 
voor het laatste deel van mijn carrière zou   worden. Voor mij waren het toen 18 
avontuurlijke maanden in de tropen, waarin pionieren op het "bootje", veel sporten op 
MSKSUF tijdens de reparatieperiode van de Klep, met het Antilliaanse hockey elftal 
wedstrijden spelen in Carácas (Venezuela), gezelligheid en gastvrijheid bij Tante Len, 
Basje (neefje van 11, die ik leerde hockeyen), Oom Dick en de vele Shell kennissen. Ik 
repatte in juni 1964. Edith heb ik, na 18 maanden brieven en foto's sturen, niet in de koude 
laten   staan!       
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

              
 Niet geschoten…Altijd mis! 
 
Dit, vrij lang verhaal, is géén fantasie maar de zuivere 
waarheid waaraan ik nog graag terug denk….. 
 
 
Het was medio 1956 dat ik in het toenmalige Nederlands Nieuw 
Guinea aan boord van de Hr.Ms. Kortenaer werd geplaatst en 
voor oorlogssituatie werd ingedeeld als telefonist bij kanon 4 op 

het achterdek van deze torpedojager. De Hr.Ms. Kortenaer vervulde in die tijd als 
belangrijkste schip de beveiliging ter zee van N.N.Guinea.  
Het boterde n.l. niet met de jonge Republiek Indonesia want hun president Soekarno had 
zijn zinnen gezet op ons rijksdeel over zee met als gevolg, toenemende infiltraties van 
Indonesische commando’s.                           
 
De Hr.Ms. Kortenaer had de taak de infiltraties te voorkomen c.q. uit te schakelen. 
In 1956 had de Koninklijke Marine een eigen minister, in dit geval ingenieur Staf.  



 

30 
 

En zoals nog steeds een goed minister betaamt, maakte hij met klein gevolg 
“snoepreisjes” naar alle windstreken. Zo kon hij, naar een “altijd”( alcoholisch)  geslaagde 
reis, de 2e kamer informeren dat zijn jongens overzee het vaderland (met de moed der 
wanhoop) standvastig verdedigden. 
Zo gebeurde het dat ons schip ergens voor de kust van N.N.Guinea voor anker ging. De 
bemanning kreeg de opdracht het schip binnen én buiten brandschoon te poetsen en 
verven want we kregen over enkele dagen hoog bezoek van onze Minister van Marine en 
zijn gevolg, waaronder enige dames. “Wat motte die wijfe bij ons aan boord” was de 
algemene opvatting van de baksmaten. “Kan zo’n troela b.v. een torpedo afkeuren of komt 
ze alleen maar mee voor de gezelligheid, de rijsttafel en de sherry!  
Stel je voor, zo’n wijf vindt een bruin vlekje op de wc-bril. Moet het hele schip dan worden 
overgeschilderd? Geef onze schuit een leuk fleurig behangetje! De vele klodders verf geeft 
ons schip al genóég drijvend vermogen tegen uiteen vallen!” 
Natúúrlijk moest er vooraf worden geoefend met de kanonnen. We hadden geen 
ceremonieel saluutkanon aan boord, dus moest het met onze 10,5 cm scheepsgeschut 
gebeuren. Zo’n minister krijgt buiten Nederland een hoge status, derhalve een dito aantal 
saluutschoten binnen een aantal minuten. Dat was met één kanon niet te doen omdat 
alles met de hand ging, dus werden de saluutschoten verdeeld over de vier beschikbare 
10,5 cm scheepsgeschut, kanon 1, 2, 3 en 4. Het kanon 4, waar ik telefonist was, stond op 
het achterdek. Het aantal losse flodders was exact over de kanonnen verdeeld. Door 
middel van een telefoonverbinding met de artillerieofficier, werd mij het sein “Kanon 
4..vúúr!” door gegeven.  De generale repetitie waarbij de gehele geschut bemanning   
“Bóóóóó’mmmm!!!!” riep om munitie uit te sparen, verliep vlekkeloos.  
Op de bewuste ochtend was de gehele bemanning van ons schip in uitgaanstenue 
gekleed met uitzondering van de geschut bemanning. In de verte, van land af, naderde fier 
een grijze motorsloep waarin een aanzienlijk gezelschap. Op gepaste afstand gekomen, 
kregen wij via telefoonverbinding van de artillerieofficier de opdracht onze kanonnen te 
laden. Een en ander gebeurde met het nodige gevloek want de  10.5  
cm hulzen met kruitlading zijn behoorlijk zwaar. Ik hoorde via mijn koptelefoon de bevelen 
naar alle geschut bemanningen…..  
 
“Kanon 1,..vúúr!” Boem!!!, “Kanon 2, …vúúr!” Boem!!!, “Kanon 3,...vúúr!” Boem!!!,  
Kanon 4, (dus wij) vúúr! Boem!!! De bevelen herhaalde zich tot kanon 2 meldde dat haar 
granaat vast zat en het ritme moest worden overgenomen door de bemanning van kanon 
3. Boem!! Kanon 4,…vúúr Boem!!! Nu was kanon 1 weer aan de beurt maar ook dát 
geschut weigerde, dus kreeg kanon 3 de opdracht tot vuren, waarna kanon 4…vúúr!” 
Boem!!  Omdat de kanonnen 1 en 2 weigerden, moesten de kanonnen 3 en 4 het tempo 
bij houden tot….kanon 3 óók al defecten kreeg en ons kanon de enige bleek die nog kon 
vuren. Grote paniek!!! Godverdomme!!!! Klootzakken!!! (en nog veel meer krachttermen) 
We zijn door die idioterie bijna door onze losse flodders heen! “Dán maar met scherp!” 
schreeuwde onze stukcommandant, korporaal Riemens, boven het helse lawaai uit. Mijn 
geschutmaatjes, een hofmeester, een matroos en de wasbaas, werkten als bezetenen om 
de granaten te laden waarna de konstabel met een voetpedaal het kanon af vuurde. 
Boom!!! ,volgende.. Boom!!! Volgende scherp!!!! Boom!!!  Hierna volgden een zes of 
zevental scherpe granaten.  
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Zoals gebruikelijk 
stonden de lopen van 
de kanonnen in de 
richting van de 
naderende 
motorsloep gebakst, 
dus óók óns kanon! 
Rondom de sloep 
zag ik, en alle 
bemanningsleden, de 
granaten in zee 
ploffen en 
exploderen.  
 
Wij zagen fonteinen van opspattend water en de opvarenden van de sloep in volledige 
dekking liggen. Na het vereiste aantal schoten werd het muisstil aan boord, behalve het 
gevloek en getier van mijn stuks bemanning op de gang van zaken.  
De opvarenden van de sloep hebben mazzel gehad want men kwam ietwat bibberend en 
verkreukeld bij ons aan boord. Onder de bemanning van de Hr.Ms. Kortenaer ging het 
gerucht dat een aantal dames en heren uit de sloep een zenuweninzinking hadden 
gekregen en dat menigeen zich moest verschonen om de strontlucht kwijt te raken. Wij, 
stuk bemanning van kanon 4, sloten de dag af met een kratje bier dat ons als dank door 
de commandant van de Hr.Ms. Kortenaer  D 804, ter beschikking was gesteld. 
                                                  
Was getekend;  w.degen4@upcmail.nl                                                                                             
Wim Degen     
  

 
Na onze uitgave van Ten Anker over de maand december 
en de onlangs verschenen Kersteditie 2018 ben ik blij en 
aangenaam verrast door de vele reacties die ik heb mogen 
ontvangen. 
Hiermee geeft u mij het gevoel dat we goed bezig zijn de 
herinneringen uit vervlogen tijden weer tot leven te 
brengen in onze, - veelal vergrijsde – breinen. 
De reacties gingen in hoofdzaak over de verhalen, foto’s, 
belevenissen hoe wij toen de Sinterklaas en Kerstvieringen 
beleefden.  

 
Hier op volgend wil ik een beroep op u allen doen… Schrijf ook uw verhaal over deze onderwerpen en/of stuur 
wat foto’s met toelichtingen uit uw belevenissen. 
Ik hoor u al denken, … de feestdagen zijn net achter de rug!  
 
Dat klopt, en juist daarom vraag ik u het nu te doen… het ligt nu allemaal nog vers in uw geheugen en ik heb 
11 maanden de tijd het e.e.a. te bundelen opdat er eind van het jaar weer een leuke kersteditie met u gedeeld 
kan worden. 
Het adres – misschien te overvloede – tenanker@kpnmail.nl 
 
Bedankt namens uzelf en alle abonnees…. 
Arie Krijgsman 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Rivieren, moerassen, oerbossen 
 
NA HET DRAMA in de kampong Ajam bleef ik 
nog een dag in de bestuurspost Agats. Een dag 
was werkelijk wel nodig om de plaatsgehad 
hebbende gebeurtenissen te verwerken. 
Tenslotte waren die gebeurtenissen schokkend 
geweest voor de man, die vers uit Holland in 

Zuid-Nieuw- Guinea was neergestreken. Ik had verzocht zo mogelijk een tocht door 
onbestuurd gebied te kunnen maken en de verwezenlijking van dat plan bleek mogelijk. Zij het 
zonder Catalina. 
Het toestel was terstond na de actie tegen de snellers vertrokken naar Biak en dat betekende 
dat de verdere reis door het zuiden op belangrijk minder snelle wijze zou dienen te 
geschieden. En wel met de kleine gouvernementsmotorboot Mimika, die voor dit doel 
beschikbaar was gesteld. 
Als u er een (nieuwe) kaart van Zuid- Nieuw-Guinea bij neemt, en de afstand beziet tussen 
Agats aan de Oetoemboewee-rivier en Kepi (het doel) aan de Obaa-rivier, dan zult u 
waarschyniyk niet onder de indruk komen van de afstand. Maar dat is dan toch wel een 
vergissing.  
Wie over rivieren in dit land vaart, maakt de reis min of meer dubbel vanwege het bochtenwerk 
erin. De drie- of vierhonderd kilometers worden er in feite aanzienlijk méér. Hoeveel meer zou 
ik spoedig aan de lijve kunnen ondervinden. 
 
Het reisschema zag er als volgt uit: we zouden varen vanaf Agats aan de Oetoemboewee-
rivier naar de Noordelijke Eilanden-rivier. Vervolgens noordwaarts tot aan de Wildeman-rivier. 
Daarna langs de Wildeman tot aan de waterscheiding van de Digoel en tenslotte moest dan 
getracht worden dwars door het moeras de Obaa-rivier te bereiken, waaraan Kepi ligt.  
Ziedaar het plan, dat door Resident Boendermaker opgewekt was samengesteld. Behalve de 
resident zou de reis worden meegemaakt door de Commandant Zeemacht in Nieuw Guinea, 
commandeur De Neeve en de heer Mansvelt Beek, administrateur van het Gouvernements 
Rijstbedrijf te Koembe. De bemanning van het vaartuigje bestond uit drie Indonesiërs. 
 
OP de 10e mei werd vertrokken en de start was veelbelovend; de Mimika had namelijk het tij 
mee, een bijzonder belangrijke factor in dit deel van Nieuw- Guinea. Ik was blij dat we voeren. 
Niet alleen vanwege het feit, dat ik dat sombere Agats wel de rug wilde toekeren, maar ook 
omdat het beetje wind wat we opvingen een verkwikking was. 
Het ging langs een dicht mangrovebos, waarop de term „eindeloos" in elk opzicht van 
toepassing is. Wat een bos is, leert een mens op Nieuw-Guinea. En dit bos was dan het 
zwerfgebied van de Asmatters. Hetgeen inhield dat we enigszins de waakzaamheid 
betrachtten. Tenslotte was het ons bekend dat het hele gebied rondom Agats min of meer in 
onrust verkeerde en die onrust kan zich in dit gebied soms op de meest onverwachte 
manieren uiten. Maar er was niets dat de rust verstoorde, en de uren begonnen zich aaneen 
te rijen, terwijl het geweldige vloedbos zich aan beide zijden van de rivier verhief. Geen 
levende ziel was te bespeuren. De eerste kleine kampong die werd gepasseerd bleek 
verlaten. Een alleszeggend feit.  
Leven was er alleen in een aantal grote witte reigers, die bij nadering van de Mimika 
langzaam, met vorstelijke gratie, opstegen en voor ons uitvlogen. Schitterende vogels, die weg 
zwenkten en ons lieten passeren. Levendiger, drukker waren enkele zwermen kleine 
papegaaien. Luid schreeuwend, als verontwaardigd over de komst van het scheepje in hun 
gebied, zochten ze de hoogste plaatsen in de nipah-palmen op. Resident Boendermaker wees 
ons op een plaats in het oerbos, waar zich een jaar geleden nog een kampong van Asmatters 
had bevonden. De bewoners waren vertrokken en het dorp was achtergebleven. Maar niet 
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zolang. Terstond begint het bos zijn aanval op zon dorp, en die aanval is fel en verbeten. 
Geen kampong is er tegen bestand en nu, nauwelijks een jaar later, was het dorp reeds 
overwoekerd door de jungle. Het was nog een kwestie van dagen, nauwelijks van weken, of 
het laatste spoor van de nederzetting zou voorgoed zijn uitgewist. Niets zou dan meer 
herinneren aan de plaats, waar eens Asmatters geleefd hadden. Er is niet zo heel veel, wat 
mensenhanden maken, dat bestand is tegen het bos. Het bos, dat altijd weer overmachtig 
blijkt met zijn enorme, onvoorstelbare groeikracht. Een kracht, die haast magisch aandoet. 
Een kracht, waarvan men iets begint te begrijpen als men urenlang langs zon oerbos vaart. 
 
HET BOS komt dichterbij als de kali zich begint te vernauwen. Steeds zijn daar weer de 
opvliegende reigers, die geruisloze schimmen, die de compacte groene wereld die voorbij 
schuift verlaten. Soms ziet men iets bewegen in die wirwar van groen. Waarom beweegt het 
eigenlijk? Men weet het niet. Was het een vogel? Was het een mens, die ons gadesloeg? Men 
kan slechts gissen. 
Een enkele maal is er een kleine prauw, die dicht langs de oever ligt. Erin meestal een of twee 
vrouwen. Ze gaan naakt op een schort je na en zijn bezig met vissen. Men krijgt geen hoge 
dunk van de vismethoden dezer mensen. Het gaat allemaal uiterst primitief, kinderlijk primitief 
haast. Mannen ziet men niet vissen. 
We buigen ons over een kaart. Het blijkt dat we thans door nog niet in kaart gebracht gebied 
varen. De kaart geeft wat rivieren aan, maar er is aanzienlijke twijfel omtrent de juistheid van 
die rivieren. Op dit water heeft een enkele pastoor, een enkele bestuursambtenaar, gevaren. 
Van het land aan weerszijden van de rivier is niets bekend. Onbekende jungle.  
Terra incognita. Het geeft je een vreemd gevoel je te realiseren door wit gebied te reizen. Wit 
op de landkaart. Er zijn niet zo heel veel van die gebieden meer op de atlas te vinden. Maar 
Zuid-Nieuw-Guinea levert in dit opzicht nog een aanzienlijke voorraad 
Dit alles is nog steeds zwerfgebied der Asmat-stam, hoewel we slechts een enkele maal iets 
van de levende Asmat bemerken. Waarschijnlijk zijn ze al lang van te voren in hun mooie, 
snelle prauwen weggeschoten in kreekjes en kleine baaien, bij het horen aankomen van de 
Mimika. Er zal nog heel wat moeten gebeuren, eer men kan zeggen dat de Asmat onder 
bestuur is. Maar het begin is er in ieder geval. 
Nooit eerder kreeg ik een zo goede indruk van een moeras-bos als hier. En nooit eerder was 
het me duidelijk, hoe volstrekt onmogelijk het moet zijn voor een blanke, een Europeaan, om 
in zon bos door te dringen. Men komt er eenvoudig niet doorheen. Wat vast, solide, stevig lijkt 
daar op de smalle oever, dat lijkt dit alleen maar. Het is brei, modder, slik. Uit de modder 
verrijst het bos. En bos en modder worden doorsneden door duizenden en duizenden 
riviertjes, stroompjes, kreekjes, kanaaltjes, sloten en nóg kleinere waterwegen.  
Letterlijk: dit is de biesbos van Zuid Nieuw Guinea. Een gebied bestaande uit een combinatie 
van land en water. Ik denk dat ieder Nederlands waterbouwkundig ingenieur grijze haren krijgt 
bij het aanschouwen ervan. Er moet aan ontginning van zó'n land niet gedacht worden. 
 
DE UREN volgen elkaar op. We spreken weinig vanwege de hitte, die over de rivier hangt. 
Vreemde, opvallend grote vlinders waaien van oever tot oever. Soms blijft er een aarzelend 
boven de Mimika hangen. Anderen zien geen kans de overkant te halen en fladderen neer op 
de rivier. Ze blijven daar even drijven, totdat ze plotseling verdwijnen. Het is alsof er vissen 
zijn, die wachten op de stervende vlinders. 
Daar zijn libellen, die eveneens overvliegen. Enorm grote dieren, met vleugels, die uit 
glashelder cellofaan vervaardigd schijnen te zijn. Trillend, als miniatuur-vliegtuigen, hangen ze 
boven ons scheepje. Om dan weg te koersen naar een der beide overs. Het bos wordt zo 
mogelijk nog dichter, hermetischer. Het begint ons te drukken. Dit is een somber, haast 
geheimzinnig aandoend bos. Enorme nipah-palmen verheffen zich uit het groen. Ze zijn vaak 
omkranst met trossen fletsblauwe en witte orchideeën. De orchidee is hier niet zeldzaam. Hij 
komt in ontelbare vormen voor in dit bos. Soms zijn hele stammen ermee omrankt. Ik tuur de 
oevers af naar krokodillen. Ze zijn hier in overvloed, maar laten zich niet zien. De leden van de 
bemanning kijken ook uit, maar zeggen dat de kans een boeaja, een krokodil, te ontdekken 
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niet groot is. Je moet 's nachts op de rivier zijn. Met een lamp of schijnwerper. Dan vind je ze. 
Overdag zijn ze er ook, maar ze horen de Mimika al ver van te voren aankomen en zijn 
ondergedoken.  
Het gehoororgaan van boeaja's moet buitengewoon ontwikkeld zijn.  
 
Er wordt hier druk in krokodillehuiden gehandeld, omdat het een goede zaak is. Een handel, 
vrijwel in handen van Chinezen. Ze trekken het bos in en maken een afspraak met de 
bevolking voor het leveren van krokodillen. Er wordt op diverse manieren gejaagd. Eén manier 
is 's nachts, door middel van een lamp. Men zoekt de ogen van de krokodil, die boven water 
uitsteken, en verblindt hem. Men schijnt het dier dan vrij eenvoudig te kunnen harpoeneren 
met een speer. Een andere manier is het uitwerpen van een soort dobber, bestaande uit een 
groot stuk hout, met een lijn eraan, die eindigt in een aas. De krokodil verslindt het aas, doch 
de reusachtige „dobber" blijft de plaats aanwijzen, waar hij zich bevindt. 
 

 
 
Asmatters bleken enorme roeiers in hun uitgeholde boomstammen; minstens twaalf kilometer 
per uur! 
 
 
WE KOMEN langs geweldige wortelcomplexen, die langs de oever staan. Wonderlijke 
vormen, gigantische stellages. Ze wiegen en deinen met de stroom op en neer. Het is alsof ze 
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leven. In de avond en de schemering moeten het vreemde gedrochten worden, lijkt me. Nog 
steeds zijn de oevers bezig elkaar te naderen. De kali wordt smaller en opeens krijg ik het 
gevoel, alsof we ln een soort tang zitten, dis bezig Is dicht te slaan. Het is natuurlijk 
verbeelding, maar ik kan me moeilijk aan het gevoel onttrekken. Uur na uur gaat voorbij en het 
wordt namiddag. En daarna komt de eerste schemering. Die schemering is beklemmend. Is 
het onze moeheid van die lange dag? Is het iets anders? Is het de stilte van dat geruisloze bos 
naast ons? Méér vlinders gaan overvliegen. Er zijn er bij met grote gevorkte staarten. Mensen 
zien we in het geheel niet meer. Het lijkt of we door een totaal onbewoond gebied varen. Dat 
is niet zo. Hier wonen wel degelijk mensen. Maar het zijn er inderdaad niet veel. Heel weinigen 
verkozen dit deel van Zuid Nieuw Guinea als woonplaats. Het is een der dunstbevolkte 
gebieden ter aarde. 
Een nog onbestuurd gebied. Dit is nog niet eens wat men hier „patrouillegebied" noemt.  
Ik zal de vaart over deze Noordelyke Eilanden-rivier niet spoedig vergeten. Het was groots en 
onvergetelijk. Dit was onbekend Nieuw Guinea. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Een hondse behandeling   
 
De tandheelkundige afdeling van de marine kazerne Amsterdam 
behandelt niet alleen marinemensen. Door een ongelukkige 

manoeuvre tijdens het spelen raakte Osca, de hond van SGTLDGD Schutijser, een stuk 
van zijn snijtand kwijt. De tandarts van MKAD, mevrouw N.van de Brink, was bereid om de 
viervoetige patiënt te helpen. Osca had het volste vertrouwen in de tandarts, want hij bleef 
gedurende de gehele behandeling rustig in de stoel liggen. Nadat de tand was bijgeslepen 
en gepolijst kon de hond opgelucht weer naar huis. 
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ss “Paulus Potter” 
De heldenstrijd van een Nederlands koopvaardijschip in de Poolzee tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 

 
Deze fraaie aquarel stelt het Nederlandse stoomschip ,,Paulus Potter" (7.168 brt) voor, 
één van de 36 schepen die deel uitmaakten van het beruchte P.O.17-konvooi (naar 
Moermansk)" Aangezien het vorige konvooi, P.Q.16, ernstige verliezen had geleden - van 
de 35 vertrokken schepen moest er één terugkeren en werden er onderweg zeven tot 
zinken gebracht, zodat slechts 27 aankwamen te Moermansk en Archangelsk - had men 
ditmaal het escorte aanzienlijk versterkt. Het bestond uit zes torpedobootjagers, twee A.A.-
schepen, drie onderzeeboten, drie reddingsschepen en elf andere eenheden, zoals 
korvetten, mijnenvegers en bewapende trawlers, onder bevel van Commander J. E. 
Broome aan boord van HMS. ,,Keppel". Het konvooi werd gedekt door een groep zware 
kruisers, bestaande uit de Britse HMS. ,,London" en ,,Norfolk" en de Amerikaanse USS. 
,.Tuscaloosa" en ,.Wichiia", met drie jagers onder schout bij nacht L. H. K. Hamilton, wiens 
vlag woei aan boord van HMS. ,.London". Op grotere afstand verleende de Britse slagvloot 
onder admiraal Sir John Tovey bescherming: deze bestond uit twee slagschepen, HMS. 
,,Duke of York" en USS. ,,Washington", het vliegkampschip HMS. ,,Victorious", de kruisers 
HMS. ,,Nigeria" en ,,Cumberland" met negen torpedobootjagers.  
29 Juni 1942 verliet deze vloot Scapa Flow, twee dagen nadat het konvooi uit IJsland was 
vertrokken. Op 3 juli voegden de kruiser HMS. ,,Manchester" en de jager ,,Eclipse" zich bij 
de vloot; bovendien kwamen hierbij de marine tanker ,,Gray Ranger" met de 
torpedobootjager HMS. ,,Douglas" met olie voor de kleine schepen van het escorte.  
ln totaal waren bijna zestig schepen betrokken bij het escorteren van konvooi P.O.1 7. 
Bovendien waren er nog veertien betrokken bij het escorte van het naar Engeland 
terugkerende konvooi O.P.13, dat gelijktijdig de thuisreis aanvaardde. Van de 36 
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koopvaardijschepen onder commodore J C. K. Dowding, DSO, RD, RNR, waaruit het 
konvooi bestond, kwamen er slechts elf aan; niet minder dan 23 gingen door vijandelijke 
onderzeeboot- en luchtaanvallen verloren. Hiertoe behoorde ook de Nederlandse ,.Paulus 
Potter" onder kapitein W. J. Sissingh.  
Aan het tot zinken brengen van dit schip is in de Nederlandse maritieme geschiedenis al 
veel aandacht besteed. Eind 1984 verscheen er zelfs een boek over: J. Rep. S.O.S. 
Paulus Potter; de ondergang van een Hollands vrachtschip in een Poolzee-slag zomer 
1942. (Den Haag, Omniboek, 1984.) Van de 23 koopvaardijschepen die tot zinken werden 
gebracht gingen er tien onder ten gevolge van bomaanvallen van vliegtuigen voorts 
werden er drie tot zinken gebracht door torpedovliegtuigen en tien door Duitse 
onderzeeboten. Ook een marine- tanker en een reddingsschip gingen onder. Het is te 
betreuren dat, nadat de laatste officieren de zinkende ,,Paulus Potter" op 5 juli 1942 
hadden verlaten. dit schip is blijven drijven. want acht dagen later, trof de Duitse 
onderzeeboot ,,U 255" het ronddrijvende stoomschip ,,Paulus Potter" aan. Een deel van 
de aan boord zijnde geheime codes, kaarten, e.d. konden door de commandant van de ,,U 
255", Kapitänleutnant Herbert Reche, worden geborgen, waarna hij het Nederlandse schip 
met een torpedo tot zinken bracht. Ondanks dit feit, is de heldenstrijd van dit Nederlandse 
koopvaardijschip in de Poolzee een epos in de geschiedenis van de Nederlandse 
koopvaardij tijdens de tweede wereldoorlog. 
 
L.L.v.M. 
 

 

DE BUITENHAVEN 
Als ik zomers mijn wekelijkse rondje over de Buitenhaven fiets, zeg maar het rondje langs 
het Nieuwe Diep, krijg ik nog wel eens van dagjesmensen de vraag toegeworpen waar de 
marinehaven is en of die ook toegankelijk is. Ik antwoord dan meestal dat de marinehaven 
aan de overkant ligt en alleen toegankelijk voor buitenstaanders is tijdens de Marinedagen. 
Maar dat is natuurlijk wel eens anders geweest, voor de ingebruikname van de Nieuwe 
Haven in 1954 lagen alle marineschepen afgemeerd aan de Buitenhaven. Eigenlijk was het 
vroeger altijd vlootdagen in Den Helder, je kon de schepen gewoon aanraken en dan ook 
nog een praatje met de bemanningsleden maken. Als men de situatie in Den Helder van 
voor, en na de oorlog in ogenschouw zou nemen, fietste je via de Hoofdgracht naar het  
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Havenplein en aan je rechterzijde keek je op de Rijkswerf en aansluitend kreeg je het bosje 
achter het Paleis. Eenmaal aan het Havenplein aangekomen was het een en al reuring van 
schepen, eerst kreeg je de aanlegsteiger van de Texelse boot en vervolgens lag daar dan 
’s lands vloot die bijna rekte tot aan het Kuitje. En wat het Nieuwe Diep ook zo aantrekkelijk 
maakt is vooral het eerste gedeelte met zijn historische gebouwen zoals het 
Commandementsgebouw uit 1826 (in de volksmond het Paleis) en het uit 1869 daterende 
Koninklijk Instituut voor de Marine. Geweldig zijn de foto’s die er de afgelopen honderd jaar 
gemaakt zijn van de voor het Paleis liggende oorlogsschepen je ziet echt de ontwikkeling 
van zeil- naar stoomvaart tot stand komen!  
 
Ik denk dat veel Nieuwediepers het zich nog wel zullen herinneren dat er aan de buitenkant 
tussen het Paleis en het KIM een statige toegangspoort stond (Noorderpoort) compleet met 
zo’n ouderwetse brievenbus waar je ook nog telegrammen in kon stoppen. Schuin 
tegenover de Noorderpoort ter hoogte van het KIM lagen altijd Hr. Ms. Wachtschepen later 
mooi verwoord in logementschepen. Bekend zijn onder andere Hr. Ms. Adolf van Nassau, 
Hr. Ms. Koningin Emma der Nederlanden en Hr. Ms. Neptunus. Naast het hoofdgebouw van 
het KIM staat het Klooster. Dit gebouw is gebouwd op de fundamenten van het tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verwoeste Marine Hospitaal, en aan het Klooster zit vast gebouwd 
het Enys House. Als we onze weg vervolgen komen we uit bij de Zeedoksluis, dit is de 
verbinding tussen open zee en het Natte Dok van de voormalige Rijkswerf te Willemsoord  
waar de marineschepen in onderhoud gingen. Via de uit 1863 daterende Zeedoksluisbrug 
ook wel de “Lange brug” genoemd inmiddels vervangen door een ophaalbrug uit 1976, 
bereik je de overzijde van de Zeedoksluis. Als eerste komen we aan de rechterkant de 
voormalige Marinekazerne tegen die in 1949 werd verbouwd tot onderzeedienstkazerne ten 
behoeve van het personeel van de aan de onderzeedienstkade gelegen onderzeeboten. 
Een apart detail, vóór de oorlog stond op de plek waar de inmiddels alweer verdwenen 
onderzeedienst gevestigd was de marinebakkerij, de kolenloodsen en de Zeekrijgsraad.  
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En tot nog niet eens zo heel lang geleden waren aan de Buitenhaven ook de Bewapenings 
Werkplaatsen te vinden, via een eigen ingang kon men het terrein op rijden om vervolgens 
via een brug over het Boerenverdriet op het terrein van de Rijkswerf te komen. Aan het 
einde van dit havengebied richting de betonning van het Loodswezen bevond zich de 
Marine-Schutsluis aangelegd in de periode 1916 – 1918 en in 1977 gesloopt vanwege het 
op deltahoogte brengen van het havengebied.  
Rechts naast de Marine-Schutsluis is de Marnixkade, de kade dankt haar naam aan het 
schroefstoomschip Hr. Ms. Marnix (1867) welke ter plaatse als logementschip dienst deed. 
Vervolgens kwam dan de betonning, en de Helderse visserijvloot en die liep en loopt nog 
steeds door tot aan de Viceadmiraal Moormanbrug de verbinding naar de Nieuwe Haven.  
Rechts van de Moormanbrug heeft jarenlang de zogenaamde mottenballenvloot gelegen. 
Deze vloot bestond voornamelijk uit mijnenvegers van de Onversaagd klasse, de van 
Straelen klasse en Dokkum klasse, het onderhoud van deze schepen werd verzorgd door 
de in de Atjeh loods gevestigde dienst conservatie Mijnvegers. Tegenwoordig liggen de 
geconserveerde mijnenjagers, althans wat er nog van over is, aan een van de steigers op 
de Nieuwe Haven.  
 
Cees Rondèl 

 
  L.S.  
Misschien ten overvloede, maar u kunt in deze krant ook gratis oproepen 

plaatsen voor zaken die vallen onder de noemer “gezocht, of 
aangeboden”. 

 
Bent u op zoek naar artikelen voor uw verzameling ? of heeft u iets aan te bieden, 
laat het me dan weten middels mail. 
Voorwaarden: geen commercie en het moet een maritiem karakter hebben 
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L.S. 
Ik ben op zoek (ter aanvulling van mijn verzameling) naar een aantal 
Ansichtkaarten  
(originele dus geen kopieën of prints) van o.a. de Boomhoek en Het 
Marine Opleidingskamp Hilversum (MOKH) wie heeft deze nog liggen 
en doet er niets mee?  
Heeft u nog kaarten hebben liggen KM waar u niets mee doet dan 
hoor ik dat graag. 
 

Zie de collage hieronder…. 
 
c.fleischacker@kpnmail.nl 
 

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

 
 
 
Ik heb de Jaarboeken van de Koninklijke Marine van 1952 t/m 
1973 en van 1975 t/m 2008 in mijn bezit. Zoals u ziet mis ik 
1974… 
Bent u in het bezit van dit boekje en wilt u er afstand van doen, 
laat het me dan even weten…uiteraard tegen een vergoeding en 
verzendkosten. 
 
Arie Krijgsman 
Mail: tenanker@kpnmail.nl 
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Arie Booy  
Den Helder Q De Helderse Historische Vereniging neemt volgend jaar mogelijk de 
verantwoordelijkheid van de Stichting Historische Grafmonumenten over. Dat meldt 
voorzitter Frans van de Wetering van de HHV in het voorwoord van het nieuwste 
verenigingsblad Levend Verleden. De Stichting Historische Grafmonumenten spant zich in 
voor behoud van eeuwenoude grafzerken op de begraafplaats Huisduinen. Aangezien 
voor het bestuur van die stichting ’de jaren gaan tellen’ is de Historische Vereniging aan 
het onderzoeken of de verantwoordelijkheid van de stichting opgenomen kan worden 
binnen de HHV. Van de Wetering: ,,Wij hechten veel waarde aan de instandhouding van 
dit voor Den Helder zo bijzondere, maar ook relatief onbekende, erfgoed.” Volgens 
uitvaartondernemer Jan Dop is de schoonheid van de uit 1606 daterende begraafplaats 
iets wat de gemeente Den Helder zich beter moet realiseren. Er staan eeuwenoude 
grafzerken, er zijn grafmonumenten en herdenkingsnaalden. Auteur Jan T. Bremer schreef 
boeken over de dodenakker. De marine komt er jaarlijks bijeen voor het Addermonument.  
 
 

 
 

Zet deze dagen vast in uw agenda…. 
 
 

Verwacht op 14 januari 2019 de extra editie van Abraham Crijnssen, de Zeeuw die 
op 1 februari 1669 overleed te Paramaribo nu dus 350 jaar geleden. 

 
en op  

 
23 januari 2019 het vervolg voor de liefhebbers van  

Ltz. Willem Veerman 3e episode, “krijgsgevangenschap” 
Als men het woord “Krijgsgevangenen” hoort denkt men meestal aan lieden achter prikkeldraad of 

die in de boeien geslagen waren. Doch dat was toen ter tijd niet altijd het geval. 


