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De Tandarts
Elk jaar, wanneer ik voor gebitscontrole bij de tandarts in de martelstoel zit en de haak voor
het speuren naar gaatjes langs mijn kiezen en tanden voel glijden, word ik herinnerd aan onze
scheepsarts op de D 804, de Hr.Ms.Kortenaer.
Het zal medio januari 1957 geweest zijn toen ik in het toenmalig Nederland Nieuw Guinea op
volle zee aan boord van de Kortenaer werd overvallen door een acute kiespijn. Een bezoek aan
de tandarts was natuurlijk uitgesloten, dus was ik aangewezen op de “hulp” van onze
scheepsarts.
Ik moet bekennen dat ik geenszins gecharmeerd was in het vooruitzicht behandeld te worden
door onze dokter die mij eerlijkheidshalve vooraf toevertrouwde weinig of niets van
tandheelkunde af te weten. Maar wat moet je als gewone pijnstillers niet helpen?
Onze scheepsarts zal best een aardige man geweest zijn (goed voor zijn moeder ect.) maar
persoonlijk lag hij mij niet zo. Ik had zo mijn eigen mening en vond dat onze dokter een
uitgesproken paardenkop (hoofd) had. Die mening werd bij mij versterkt door het feit dat
het lachen van de dokter meer op hinniken leek!
Noodgedwongen zette ik al mijn vooroordelen van mij af en nam ietwat onzeker plaats op een
gewone stoel in de ziekenboeg. Om exact uit te vinden welke kies de boosdoener was, pakte
de dokter eerst zijn tandarts-instrumenten uit een foedraal en ik zag hem verrukt kijken
naar de martelwerktuigen en hoorde hem luid en
opgewekt hinniken.
Vervolgens begon de dokter met een metalen staafje tegen mijn zieke kies te timmeren; lees
xylofoon spelen. Steeds als de dokter met het staafje tegen mijn zere kies timmerde, veerde
ik gepijnigd op, waarna hinnikend in mijn stoel werd teruggeduwd. Kennelijk kon de dokter niet
snel tot een besluit komen, (of hij had de smaak te pakken en wilde hij een melodie in
studeren) want gevoelsmatig bleef hij maar op al mijn tanden en kiezen roffelen. Eindelijk
leek de man een besluit te hebben genomen, want plotseling verscheen zijn paardenhoofd, met
een hand waarin een waterpomptang, in mijn gezichtsveld.
Even had ik de hoop dat er een plaatselijke verdoving zou volgen middels een spuit of
desnoods een houten hamer, maar die hoop werd verstoord door een reeks xylofoonakkoorden over mijn tanden en kiezen. Ineens voelde ik dat er een kies omklemd werd. Dat de
verkeerde kies in de tang genomen werd , kon ik op dat moment niet bevroeden. Met kracht
begon onze medisch-specialist te scheuren. Kennelijk was de man even in de war met de
kroonkurk van een bierflesje dat zijdeling van de flessenhals dient te worden afgerukt, want
het zelfde deed hij met mijn kies! Na een paar ferme rukken brak slechts de kroon van de
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kies want de rest bleef onwrikbaar zitten.
Inmiddels was natuurlijk het tandvlees beschadigd en proefde ik vers bloed in mijn mond.
“Geen paniek!” hinnikte de paardenslager, “de rest sloop ik er wel uit!” Op nieuw verscheen het
paardenhoofd in mijn gezichtsveld, ditmaal met een stuk gereedschap dat zich het best laat
omschrijven als een bootshaak of kurkentrekker met haaks handvat. Hinnikend klauwde de
slager achter de afgebroken kies en begon te rukken en te trekken. Het viel mij mee dat hij
geen auto bandenlichter gebruikte.
Een en ander gebeurde nog steeds zonder enige verdoving. Hoe harder de slager, sorry
dokter, trok, hoe meer ik overeind kwam. Ik meen nog te weten dat ik op het laatst vóór de
stoel stond en op het punt stond mijn bewustzijn te verliezen. In ieder geval zag ik de wereld
voor een doedelzak aan. Mijn hoofd barstte en de pijn was ondraaglijk. Mijn witte Marine Tshirt was doordrenkt van het bloed en de kleding van de dokter had ook zijn beste tijd gehad.
Na enige keren krachtig met de pikhaak in mijn kaak te hebben geslagen, hield de slager het
voor gezien en bleef de afgebroken kies gewoon in mijn kaak achter. Ik kreeg een shot
morfine, een prop gaas tussen de kaken, een handje vol aspirine en een forse klap op mijn
schouder. Ik kon vertrekken…..lang leve de lol!
Hoewel ik nog lange tijd kiespijn hield, mijn mond vervorm leek en ik slechts pap kon nuttigen,
kon ik het uitzingen tot we na een aantal dagen Hollandia, het huidige Jayapura, bereikten.
Daar ging ik naar een echte tandarts die hoofdschuddend de ravage in mijn mond bezag. De
afgebroken kies liet hij zitten, die is pas onlangs door een kaakchirurg in een ziekenhuis
verwijderd.
Mijn huidige tandarts is een vrouw die graag en veel lacht. Hoewel zij soms een beetje pijn
doet, een lichte snor heeft en haar op d’r benen, voel ik mij bij haar op mijn gemak omdat
haar lach géén paardengehinnik produceert.
Diemen, 18 januari 2019
Wim Degen

INGEZONDEN STUKKEN
Gerrit, dank voor de toezending van jouw verhaal uit 1956 waarin jij beschrijft wat jouw
belevingen waren op Hr.Ms. Schip de Kortenaer in het Asmat gebied.
Dit verhaal moet je dan ook l a n g z a a m lezen en tot je door laten dringen wat voor
een impact het heeft gehad voor jullie als bemanning uit een atoom tijd perk contra de
Asmatters uit de koppensnellers tijdperk zoals jij ook aangeeft.

Met Hr.Ms. Kortenaer in 1956 naar het koppensnelgebied ”ASMAT” van voormalig
Nederlands Nieuw Guinea (door Gerrit Engelbertink)
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De wervings-kreet….”Joint he Navy…see the World” was een bekende slogan van de
Amerikaanse Marine (USA Navy).
De Nederlandse marineman van de ”Zorg dat je er bij komt”- generatie was door de tijden
heen ook in die bevoorrechte positie, waar het …See the World betrof. Door het wegvallen
van onze koloniën is de actieradius wel wat ingekort, maar bij de Koninklijke Marine wordt
nog altijd gevaren, met name in het Caribisch gebied en bij de diverse vredesmissies,
waar ook ter wereld.
Al deze zeereizen hebben voor ons (oud-)Marinemannen een blijvende waarde, getuige
de vaak gehoorde anekdotes, reisverhalen en zorgvuldig gekoesterde fotoalbums vol
”bewijsmateriaal”, tijdens reünies vaak getoond bij het uitwisselen van herinneringen…Ik
nu hoop dit af en toe op mijn manier (lezing) te mogen
doen, waar het uitgelicht over de titel hiervan gaat en zoals nu hierover een geschreven
verslag.
Ik begin start met een algemene intro, betreffende mijn term naar en in Nieuw Guinea
1956-1957
Op woensdag 1 februari 1956 vertrokken wij met de torpedobootjager
Hr.Ms. Kortenaer D 804 vanuit een bar winters Den Helder (temp.- 21 gr.’ Voor
een term van anderhalf jaar naar de tropen, voormalig Nederlands Nieuw Guinea.
Het schip stond onder commando van de Kapt.Luit. ter zee Piet Cool.
Het was in dat jaar, dat de Elfstedentocht werd gehouden en er 5 winnaars, waaronder
Leen van de Berg, tegelijk over de finish kwamen.
Tijdens onze heenreis werden de volgende steden bezocht:
Barcelona(Spanje), Pyraeus (Athene-(Griekenland), Beiroeth (Libanon), Port Said-Suez
(Egypte), Aden (Zd.Jemen),Massawa(Eritrea), Colombo(Sri Lanka) en
Singapore(Malakka).
Daarna via de Zuid Chinese zee, bovenlangs Borneo en Celebes(Sulawesi),
alwaar de traditionele Neptunusdoop en tenslotte de eindbestemming Sorong te Nieuw
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Guinea.
Een kortere vaarroute door de Javazee werd door Indonesië niet toegestaan!
Op maandag 27 maart 1956 werd na deze lange zeereis van ca 2 maanden te Sorong op
de Vogelkop van Nieuw Guinea afgemeerd
Met de Kortenaer werd in Nieuw Guinea veel geoefend, o. a met de Marine Luchtvaart
Dienst (schietoefeningen) en Mariniers (patrouille lopen en landingsoefeningen op het
eiland Jefman (Raja Ampat eilanden).
Ook werden regelmatig afgelegen kampongs bezocht aan de zuidkust (o.a. Kokanao
Mimika). Onze scheepsarts verleende dan medische hulp bij ziekte en/of verwondingen.
Tijdens lange zeedagen aan de zuidkust werd soms water geladen bij een waterval in de
Etnabaai.
Als vrije tijd besteding werd bij gelegenheid met een z.g.n. haaienhoek op haaien gejaagd.
Ook hadden wij eens een rendez vous met een reuzen pijlstaartrog.
Bij langdurige zeedagen werd incidenteel door een Catalina van de MLD post
gedropt. Een postzak, (met parachute) werd boven zee afgeworpen en door de facteur
opgevist.
Wij hadden weer even de hardnodige berichten van ons thuisfront.
De lange vaarperiodes werden verder dankbaar afgewisseld met afmeren c.q.
ankeren bij de plaatsen Hollandia, Sorong, Biak, Manokwari, Fak Fak of Merauke.
Ook een week uitblazen in het verlofcentrum te Ifar (in het cycloopgebergte nabij het
Sentanimeer) was een welkome onderbreking.
Bij die gelegenheid mochten wij ons in burger kleden en kochten wij tevoren al kleurige
Indische ”lawaaihemden” (kebaya’s) bij de Chinese toko in
Hollandia.
De dagen werden in Ifar doorgebracht met wandelen, slapen,
drinken en zwemmen in een bergkali. Een monument te Ifar van
Generaal Mac Arthur, bevelhebber tijdens de pacific-oorlog met
de Jappen werd ook bekeken.
Op het koraaleiland Biak – een der Schouten eilanden aan de
Noordkust) mocht ik, na een lange vaarperiode met de Kortenaer, medio
oktober 1956 de rest van mijn term volmaken met een plaatsing
bij de Marine Luchtvaart Dienst.
Het betrof hier dus een walplaatsing op de zogeheten ”Oude
Base”, met een latere (1957) verplaatsing naar het nieuw
Marinekamp Sorido, eveneens te Biak.
Tegen het eind van mijn term, dd. 1 augustus 1957, werd ik voor de thuisreis op good old
Kortenaer teruggeplaatst.
Eerst nog even terug naar Biak….
Eerder genoemde ”Base” aldaar betrof een voormalige Amerikaanse basis uit
de Pacific-oorlog. Op het eiland lag nog veel oud oorlogsmateriaal, ondermeer
een groot Amerikaans vliegtuig-kerkhof en ook – in de grotten – veel beenderen van
gesneuvelde Jappen.
Met een Japans hospitaalschip werden in 1957 deze overblijfselen opgehaald en
naar Japan overgebracht voor een laatste rustplaats.
De Marinekazerne, Base, bestond uit een aantal halfronde golfplaten barakken (z.g.n.
nissenhutten ), goed voor 10 a 12 slaapplaatsen.
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Een kleine veranda voor de hut gaf enig zitcomfort tijdens de vochtig warme
tropenavonden.
De oude legerkleurige tampat-klamboes – noodzakelijk in dit broeierig muskieten-eiland –
waren maar al te vaak voorzien van ”luchtgaatjes. Een zeer uitnodigende entree voor de
toch al gulzige musquito’s
Er bleef mij een hevige malaria-aanval dan ook niet bespaard. Als gevolg hiervan werd ik
met een dik koortshoofd in de ziekenboeg (nissenhut) opgenomen en voor enige tijd
verrijkt met een puntgave karang-witte klamboe.
Mijn dagelijks rantsoen anti-malaria paludrinetabletten bleek dus niet afdoende bestand tegen
de agressieve Biak muggen. Bij de tropische
hitte, waardoor veel
vochtverlies, behoorden ook het dagelijks
rantsoen zout tabletten.
Het mandiën (baden) – belangrijke hygiëne
vanwege de kans op huidaandoeningen *rode
hond, schimmel, o.d.) vond plaats in een achter
de nissenhut gelegen golfplaten washok, waarin
toiletten en een lange betonnen waterbak. Met
een conservenblik werd steeds een slomp water uit
de waterbak geschept en boven het hoofd uitgestort. Na overmatig drankgebruik werd de
waterbak ook wel gebruikt als zwembassin. Een vermakelijke vrijetijdsbesteding.
Een belangrijk trefpunt op de Base was de ”lem lem kit”, waar onze ”Nationale Nieuw
Guineadrank”-…”lem lem” werd geschonken, t.w. citroengele vitaminerijke poeder, te
vermengen met water en hopelijk een ijsblokje, om de dorst te lessen tegen een kleine
vergoeding.
Aan boord van de Marineschepen in de Oost werd – dagelijks - een gratis mok ”lem lem”
als een extra vitamine-impuls bij het eten verstrekt.
Als matroos 1 rapp.1 van de vloot werd ik te Biak– voor zeebenen weliswaar
ongebruikelijk – geplaatst bij de MLD, met een vaste aanstelling als ”paai slagboom” bij de
ingang van het Marinevliegkamp Boroekoe. Officieel heette mijn functie aldaar Onder
officier van de Wacht. Ik kreeg daarbij de assistentie van een papoea-koelie als leerling
van de wacht, genaamd Thimotius (16), alias ”pendek”.
De rit met een oude open DAF-Marinebus, waarmee iedere werkdag het vervoer van de
Base naar de Boroekoe werd geregeld, was altijd weer een sensationele beleving.
Onderweg reden wij n.l. door de beroemde-c.q. beruchte ”leeuwenkuil”, een diep-liggende
kromming in de karangweg (= dood koraal). De bus maakte dan meestal meer slagzij dan
een torpedobootjager.
Eenzelfde ”dodenrit” deed zich trouwens ook voor in Hollandia, als de Marine-chauffeur
met een zelfde DAF-bus van de hoog gelegen Marinekazerne met een noodgang naar
beneden reed over een smal betonnen leuning loos bruggetje, dat nog een fractie smaller
was dan de bus …Het ging overigens altijd goed!
In de Marine-hiërarchie klopte mijn functie op de Boroekoe eigenlijk niet geheel mijn mijn
”diepgang”. De MLD-sobats bezorgden mij namelijk al snel een ”verkapte bevordering” van
Matroos 1 naar Bootsman!
Als eenzame matroos van de varende Marine, geplaatst in de vliegerij-wereld, werd ik
weliswaar direct geaccepteerd. Later bleek dat het minder eenvoudig was voor mij om
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weer te degraderen, want door enkele bekende sobats word ik op reünies,
veteranendagen nog steeds met ”Boots” aangesproken!
Overigens heeft mijn functie als vaste O.O.van de Wacht onwillekeurig wellicht al een
injectie gegeven voor mijn latere politieloopbaan. Misschien ook wel mede door het
verplicht dragen van een stoere 9 mm Smith & Wesson colt. Het deed een beetje denken
aan de cowboys in de Amerikaanse Western films.
De cowboy-films hadden trouwens vaak de voorkeur in de kampbioscoop op Biak,
genaamd ”Krasnadrumsky”. Een variant op een bekend Amsterdams hotel.
Oude oliedrums werd gebruikt als zitplaatsen. Dergelijke drums veroorzaakten op de
vliegbasis Boroekoe vaak heftige knallen, tijdens de tropennachtelijke afkoeling.
De vrije tijd (vastwerken/tropendienst) werd op de Base vaak benut met zwemmen in zee,
vanaf een laaggelegen bouwvallige zwemsteiger of bij de Waterbasis verderop. Ook het
snorkelen op het koraalrif was een prachtige bezigheid. Tussendoor nog even;….
In mijn Kortenaer-tijd gingen wij, matrozen, beurtelings in de Humboldtbaai (bij Hollandia)
met de motorsloep op tonijnenvangst. Een gevangen tonijn werd dan verkocht in de
Chinese toko voor 10 NNG-gulden. Dit bedrag werd weer omgezet in dierbaar Heinekenvocht. De Chinees verkocht de vis dan weer per moot!
… In Biak speelden wij af en toe een voetbalwedstrijd tussen een MLD elftal en
een Papoea-team. Onze tegenstander voetbalde daarbij op blote voeten, maar door de
eeltlaag waren deze minsten zo hard als een voetbalschoen.
Op zondagmorgen, 23 juni 1957, werd wij in Biak opgeschrikt door een zeebeving, waarbij
alles begon te schudden en te kraken. Een voor ons onvoorbereide onbekende angstige
ervaring. Hierbij werden enkele kampongs verwoest en enkele kinderen gedood, zoals
werd vernomen. Een mogelijke Sunami, waarvan wij het bestaan toen niet kenden, bleef
gelukkig uit.
Op 16 juni 1957 gevolgd door een dramatische vliegramp met de KLM-”Connie”
(Superconstellation) NEUTRON, waarbij 59 doden waren te betreuren. Slechts
9 inzittenden overleefden de ramp. Het was toen nog de grootste vliegramp uit de
geschiedenis van de KLM.
Op dat moment bevolkten wij intussen het nieuwe kamp SORIDO. Het was voor ons allen
een traumatische ervaring. De Connie was die morgen vroeg (rond 03.30 uur’ vertrokken
en kort na het opstijgen buiten Biak in zee gestort. Ook enkele Marinemannen, die
repatrieerden naar Nederland, waren het slachtoffer, t.w. onze Kortenaer-sobat
Hofmeester Jaap Okkema en verder Tlgr.2 Van de Gaag; LTZ.2 H. Goossens;
Automonteur L. Mijnders; Kplvltgmkr A. Paulusse en schrijver 1 J. Zijdeveld.
Nu we met deze nogal uitgebreide voorbeschouwing helemaal in de Marine- en Nieuw
Guineasfeer zijn aangeland, kom ik, zoals in de titel aangekondigd, tot de voor mij meest
bijzonder- en unieke beleving uit mijn Nieuw Guinea-tijd;
Met Hr.Ms.Kortenaer naar Agats in het ASMAT-gebied van Nieuw Guinea, (op of
omstreeks 9 mei 1956 (mijn 21e verjaardag)
Korte tijd na de zogenoemde ”AJAM affaire”, waarbij in de gelijknamige kampong in het
Asmat-gebied op 30 april 1956 (Koninginnedag) 29 bezoekende bewoners van kampong
(Jipajer) door kanibalen werden vermoord (gesneld), voeren wij met onze
torpedobootjager Hr.Ms. Kortenaer D 804 in de vroege morgenuren op de Arafoerazee
aan de zuidkust van Nieuw Guinea.
Tot verbazing van veel bemanningsleden werd zeer ongebruikelijk via de Flamingobaai de
roestbruin gekleurde Oetoemboewe rivier opgevaren.
Gaandeweg werd begrepen, dat wij het Asmatgebied waren binnengevaren,
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Omdat in dat gebied dus sprake zou zijn geweest van ernstig kanibalisme, vermoedde ik
dat met onze aanwezigheid de orde en rust in dit stenen tijdperk met 20-eeuws
vlagvertoon behoorde te worden hersteld. De bemanning was hier niet volledig van dit
vaarprogramma in kennis gesteld.
Aan boord van onze Kortenaer hadden wij, de bekende avonturenschrijver Anthony van
Kampen. Hij heeft, zoals mij bekend werd, over het gebeurde in de Asmat (affaire Ajam)
een boek geschreven, met als titel ”Wijkende Wildernis”, hetwelk ik bij terugkomst in
Nederland heb gekocht.
(Overigens werd in TV-programma ”Andere tijden” (2002) de ”Ajam Affaire” uitgezonden.)
De ochtendschemering gaf de
vrijwel geruisloos over de
monding van de
Oetoemboewe-rivier glijdende
torpedobootjager, Hr.Ms.
Kortenaer, een mysterieus
gevoel.
Het Atomisch tijdperk drong
heimelijk de ”terra incognita”
van Nieuw Guinea - een tijdloze
wereld – binnen.
Aan boord heerste een
onbekende voelbare spanning
en merkwaardige stilte…
haast een gênant gevoel, om
met dergelijk oorlogsmateriaal
een eeuwenoude cultuur te
helpen elimineren. In onze
verbeelding vermoedden we al
de vele spiedende ogen vanuit
het aan weerszijden van de
rivier steeds dichterbij komend
beschutte mangrovebos.
De vele bochten in de
roestbruine krokodil-rijke rivier
waren vrijwel de enige variant
in de weliswaar opgewondenmaar toch monotone vaartocht
dwars door het oerbos van de
Asmat.
Na een lage vaart, met
onafgebroken noodzakelijke dieptepeilingen vanaf het
loodbordes, ontstond er plotseling enige beroering aan boord…en werden na een der
zoveelste krommingen de vage contouren van enkele hutten aan de oever zichtbaar.
In alle redelijkheid zou men in dit moerasgebied - als meest ideale muskieten-broedplaats
(vloedbossen – modderige rode kleioevers en krokodillen – eigenlijk geen menselijk wezen
mogen verwachten en ….we zagen dan ook niemand! Echter, schijn bedriegt…de eerdere
gevoelens van spiedende ogen bleken ook realiteit.
De angst, argwaan en/of verbazing, of welke gevoelens dan ook waren begrijpelijk, als
men zich verplaatst in de waarneming van deze oermensen.
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Waar normaal slechts hun uitgeholde boomstammen de rivieren in dit vrijwel
ontoegankelijk gebied bevaren, verschijnt dan plotseling een kolossale grijze
aangstaanjagend uitziende ”prauw besar”(grote boot). Een voor die mensen nauwelijks
voor te stellen aanblik.
Zoals altijd en overal – ook hier! – maakte angst en schuchtere afstandelijkheid,
na een voorzichtig aftasten, plaats voor de altijd weer menselijke nieuwsgierigheid.
Lang nadat het vallend anker van onze grijze reuzenprauw de morgenstilte in deze
verre aard-uithoek had verstoord, kwam er weldra enig leven in en rond de intussen
duidelijk waarneembare hutten van de Asmat-kampong Agats.
In de teruggevallen- en nog altijd gespannen stilte naderden, voorzichtig glijdend
door de modderige rivier, enkele prauwen (uitgeholde boomstammen) onze boot.
De prauwen waren bemand met 10 tot 12 vervaarlijk uitziende geheel naakte
inboorlingen. Geen koteka’s (peniskokers) zoals elders in Nieuw Guinea (Wisselmeren
en/of Baliemvallei).
Een haast niet te beschrijven aanblik, deze confrontatie met geheel naakte mannen,
waarvan een wrede reputatie als koppensneller/kannibaal bekend zou zijn, staande in
uitgeholde boomstammen en waarvan enkele met grote neus-versieringen.
Na enige tijd op veilig afstand te zijn gebleven, waagden enkele Asmatters zich,
met hun prauw en terughoudende voorzichtigheid, langszij de Kortenaer te komen.
Een bizarre ervaring, toen ik benedendeks plotseling het hoofd van een opgesierde
Asmatter door de patrijspoort ontdekte.
De algehele verbazing en nieuwsgierigheid was ongetwijfeld wederzijds. Toch werd ook al
gauw bepaalde van nature ingebakken menselijke overeenkomsten ontdekt, waarmee de
grote afstand tussen het atoomtijdperk en het stenen tijdperk toch ook weer verkleind.
…See the World….koppensnellers van de Asmat….naakte kannibalen, staande in hun
uitgeholde boomstammen, in rechtstreeks contact met Nederlandse Marinemannen….
Een voor mij nimmer te vergeten indruk!
Terwijl de Marine- en Beursautoriteiten in de kampong Agats pogingen ondernamen om
een eeuwenoud Asmat-cultuur te begraven en de schrijver Anthony van Kampen stof voor
zijn boek verzamelde, ontstond aan boord van de Kortenaer, na enige schroom, een
levendige uitwisseling van onze ”kontakt-artikelen” in ruil voor etnografica (pijlen,bogen,
lansen, benen messen en misschien een stenen bijl ) tegen sigarettenblikjes,
kledingresten etc…etc…
Ook bij deze primitieven herkenden wij al gauw de natuurlijke menselijke eigenschappen,
zoals handelsgeest, bezitsvorming, jaloezie en raffinement.
Zelfs het begrip nicotine bleek ook al een wederzijds genot te zijn. Zelf heb ik in ruil voor
een tinnetje sigaretten een benen mes in bezit gekregen. Het mes zou van het dijbeen van
een gesnelde vijand kunnen zijn, maar ook wel van een kasuaris(-loopvogel)-poot. Dat laat
zich raden. Een Asmatter deed afstand van een voor hem zeer belangrijk wapentuig. Voor
mij een uniek, luguber stuk etnografica.
De conservator van het v/m natuurkundig museum te Enschede, aan wie ik al 5 stuks
prachtig uitgewerkte Asmat-lansen had geschonken, heeft mijn huisdeur er haast
uitgelopen, om alsnog ook het benen mes aan zijn – zoals later bleek – prive-etnische
verzameling te kunnen toevoegen. Dat is hem overigens niet meer gelukt!
Vrouwen en kinderen kwamen zo langzamerhand ook in kleinere prauwen schuw en
afwachtend dichterbij. Vermoedelijk wachtten zij geduldig op de ”buit”, die de mannen
tijdens deze nu eens ”bloedloze strooptocht” konden binnenbrengen.
Behoudens het angstaanjagend uiterlijk van deze Asmatters was van enige vijandigheid9

en ”vleselijke belangstelling” naar ons toe niets te merken. Toch bevonden wij ons in een
der meest primitieve (oorlogs-)gebieden op aarde.
Alleen de oudere vrouwen droegen een soort vezel-bindsel als enige bedekking van het
onderlichaam. Toen ik een van de vrouwen een afgeschreven khaki broek aanreikte, zag
ik dat zij dit tot mijn niet geringe verbazing over haar hoofd trok en vervolgens daarmee
terug peddelde naar de kampong. Korte tijd later bemerkte ik dat haar traditionele
schaarse bedekking toch weer was gehandhaafd. Haar nieuwste aanwinst nu was een
Marinemuts (zie mijn mooiste foto, ooit gemaakt!)
Ondanks de aantrekkingskracht van de westerse spullen, bleven de Asmatters trouw aan
hun eigen primitieve outfit of…misschien wel in geraffineerde afwachting van nog een
exemplaar?
In een enkel geval werd een stenen bijl – hun belangrijkste gebruiksvoorwerp – verruild
voor een ijzeren bijl. Voor dergelijke transacties golden nogal strenge
Douanevoorschriften, kennelijk ter voorkoming van te plotseling geforceerde civilisatie.
Men moet zich voorstellen, dat de uitholling- en verdere verwerking van een prauw, met
een stenen bijl zeer lange tijd in beslag neemt, terwijl een ijzeren ”wonderbijl” deze tijd
aanzienlijk bekort.
Het bezitsverschil tussen deze primitieven zou plotseling ingrijpend veranderen en het
ontstaan van conflicten, met afgunst als ingrediënt. Er zou dan nog meer oorlog in de
Asmat komen, maar dan met een ”afwijkend beschaafd” westerse oorzaak!
Ontwikkeling vraagt naar mijn mening, de weg van geduld en geleidelijkheid en vooral
menselijke benadering! Toch zag ik onze scheepsarts ”oneerbiedig” de fraai uitgesneden
boeg van een op de statietrap getrokken prauw afzagen en deze ”buit” triomfantelijk tonen,
als gold het een ”oorlogsprooi”. Even later roeiden de Asmatters in hun ”gesnelde prauw”
terug naar de kampong.
De materiele westerse wereld bleek nog behoeftiger en onbeschaafder te zijn dan deze
naakte niet beter wetende Asmatters.
Na een etmaal-verblijf van Hr.Ms.Kortenaer in het Asmatgebied koersten wij weer naar
zee, op weg naar de ”semi-beschaafde” wereld en een kostbare en niet meer uit te wissen
ervaring rijker.

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 jaar later (1982) mocht ik Anthony van Kampen in zijn woonplaats Bergen(NH)
weer ontmoeten. Na een schriftelijk contact volgde een afspraak met hem en zijn
secretaresse, Mevr. Van Haga. In het Parkhotel aldaar. Van Kampen heeft aangeboden
een door mij gewenst boek te willen schrijven. Hij heeft dit helaas niet meer kunnen
waarmaken en overleed op 80 jarige leeftijd in 1991.
Bij deze ontmoeting heeft Van Kampen voor mij het door hem geschreven boek
”Wijkende Wildernis” gesigneerd (dd.6 mei 1982)
Anthony van Kampen bezigde daarbij de treffende woorden: …..
…..A land where Time stops and logic fails …….ASMAT NIEUW GUINEA.
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Flip Burggraaf…(deel1)

Als 17 jarige 'snotneus', net van de Mulo 'geschopt',
tekende ik bij deze 'baas' in Oktober '57 van de vorige
eeuw, om zes jaar dienst te doen als
beroepsschepeling der Zeemacht zowel op- onder- als
boven- water en waar ook ter wereld.
Het werden zes onvergetelijke jaren die ik niet graag
had willen missen. Als Hofmeester diende ik na de
opleidingen te MOKH ca 18 maanden op de Karel
Doorman, 16 maanden op diverse boten bij de
Onderzeedienst Rotterdam, oa, afbouw en
proefvaarten Zeehond S 809, 18 maanden te Biak
Ned.Nw.Guinea en ca 16 maanden OZD den Helder
oa. Dolfijn S 808 en verliet de Marine in Oktober 1963.

Keuring te Voorschoten

Na, in 1957, op de Mulo te zijn gestrand en ik zonder diploma de school diende te
verlaten, heeft mijn vader vermoedelijk nog even gedacht van mij een bakker te kunnen
maken. Doch dit mislukte faliekant!
Ik had beslist andere ambities. Deze weken erg veel af van wat mijn ouders met me voor
hadden. Ik wilde naar de Marine, net als Henk, een ‘school- en buurmaatje’ van mij. Dat
was in de ogen van mijn vader niet zo’n geweldig goede keus.
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Maar na een paar stevige ruzies en woordenwisselingen in de bakkerij, moest ik het G..
hier en G.. daar zelf maar weten om voor galg en rat verder te willen leven, dus…
Misschien wat geforceerd, maar.. toestemming !
Na aanmelding op het politie bureau te Woerden, waar maandelijks een wervingsofficier
van de KM zitting hield, werd ik ca een week later opgeroepen voor een ‘voorkeuring’ te
Utrecht. Dat was min of meer om te kijken of ik wel 2 armen met handen, benen met
voeten en een hoofd had. Dat bleek in orde te zijn en kreeg ik, ca 10 dagen later, weer
een oproep om in Voorschoten te verschijnen in een Medisch Centrum van de KM, waar je
voor meerdere dagen verbleef en diverse medische- en psychische- keuringen en testen
onderging. Van de ongeveer 30 personen tellende groep waarmee je deze procedure
aanging, vielen er iedere dag wel enkelen af.
Aan het einde van deze keuringsprocedure, was er misschien de helft van over, ik zat er
gelukkig nog steeds bij en kon ik een dienstvak keuze gaan maken.
Door gemis van een Mulo diploma, en ik ook al brildragend was, waren de mogelijkheden
nou niet zo heel erg ‘uitbundig’ een technisch vak van betekenis, was uitgesloten, evenals
vakken in de verbindingsdiensten als seiner, codeur en telegrafist was niet mogelijk. Het
moest eigenlijk wel iets in de logistieke of verzorgende sfeer worden o.a. Ziekenverpleger,
Schrijver, Magazijnbeheerder, Kok en ook Hofmeester stond er in het rijtje. Het woord
Hofmeester sprak me wel aan! De KM brochure had me al uitgelegd waaruit de
werkzaamheden dan zouden bestaan. Ook deze leken me wel wat, het leek me van de
mogelijkheden in ieder geval het meest acceptabele.
De hofmeester, vrij vertaald, Messbediende, heeft aan boord een duidelijk verzorgende
taak. Hij is o.a. de schakel tussen het Kombuis en de maaltijdgebruikers, zoals het
opdienen en uitserveren, met alle toeters en bellen, van de maaltijden alsmede het
schoon- en in orde houden van de verblijven, zoals de hutten of andere slaapplaatsen enz.
van de Officieren en Onderofficieren, tot bedden opmaken toe ( zeg maar ‘kamerjochies’ )
OK, de keuze werd gemaakt en de handtekening gezet. Ik had een werkgever en ging
geld verdienen !!! Wel 102,- gulden per maand voor in feite 7 x 24 uur per week.

Op naar MOKH
Vrijdag 1 November 1957, Ik ben goed gekeurd om dienst te kunnen doen bij de KM, heb
zojuist een dienstvak gekozen en heb mijn handtekening gezet onder een 6 jarig contract.
Onmiddellijk krijg ik mijn eerste ‘order’ Ik moet me gaan melden op bureau administratie
voor het verkrijgen van de nodige vrij-vervoersbewijzen. Kan vervolgens afreizen naar huis
om Maandag as. per eerste gelegenheid, me wederom te melden op deze Kazerne.
Ik vertrok opgetogen met het trammetje naar Leiden om per trein de reis voort te zetten
richting Woerden-Kamerik.
De ‘blijdschap’ in huize Burggraaf was maar matig. Natuurlijk vond een ieder het wel fijn
dat ik was goed gekeurd, maar de gang naar dat grote onbekende bevredigde nog niet
allen, zeker mijn ouders niet. Mijn zussen vonden het nog wel een soort ‘spannend’ !
Zo reisde ik dus ’s Maandags weer naar Voorschoten om van daaruit met een flinke groep
van ongeveer 25 man ‘nieuwbakken zeelui’ af te reizen naar het Marine Opleidings Kamp
te Hilversum, gelegen aan de Noodweg naast het vliegveldje in Hollandsche Rading bij
Loosdrecht.
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Een redelijk gecompliceerd
reisje met diverse overstappen,
volgden om op het kleine
pittoreske stationnetje van
Hollandsche Rading het
eindpunt van het openbare
vervoer te vinden.
Een legertruck stond er voor
ons klaar, die ons de laatste
paar kilometer naar het kamp
vervoerde.

Na aankomst konden we
gelijk gebruik gaan
maken van de al
jarenlange traditionele
Maandaghap van de
KM. “ Snert en Nasi ”.
Ter land, ter zee of in de
lucht, op- onder- of boven
water en waar ook ter
wereld ! Zelfs bij een
temperatuur van 40 C graden of hoger, werd hier niet van afgeweken.
De snert smaakte me prima, doch de nasi beviel me wat minder. Ik had nog nooit eerder
rijst, op deze wijze bereid, tot me genomen. Anders dan in melk gekookt met een klontje
boter, bruine basterd en wat kaneel had ik nog nooit rijst gegeten. Ik weet niet of ik dat nu
nog wel lust ?!? De nasi wist ik snel te waarderen Wat dat betreft ben ik aardig ‘Aziaat ‘
geworden
Na de ‘middaghap’ was de kapper aan de beurt, de 2 dienstdoende barbiers hadden maar
een flink half uur nodig om ons ieder de eenheids- coup ‘kort Amerikaans’ mee te geven.
Vervolgens werd er afgemarcheerd naar de mandie kamer (badhuis) om gezamenlijk in
ons 'blote niksie' een ruime kamer met ‘sprenkelinstallatie’ in gestuurd te worden, waar we
ons, nodig of niet nodig, grondig dienden te reinigen. Een kwartiermeester, die ons
begeleidde, hield hier scherp toezicht op en paste een, vermoedelijk voor hem ook
voorgeschreven, controle toe, waarbij de “huwelijks gereedschappen” ruim de aandacht
kregen. Niet iedere ‘verse zeeman’ kon hier goed mee overweg! Eigenlijk was het ook een
redelijk genante vertoning natuurlijk, maar ja daar moest je ook maar aan wennen.
Er waren toen, spijtig genoeg, nog geen gemengde bemanningen. De Marva bestond al
wel, maar werden strikt gescheiden gehouden. Je vond ze nergens op de schepen en
huisden in aparte inrichtingen of wachtschepen. Hr.Ms. Schorpioen in den Helder was o.a.
zo’n schip, die zwaar verankerd in Den Helder lag.
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We liepen nog steeds in ons ‘burger kloffie’, maar daar zou nu snel een einde aan komen.
We kwamen in het kleding magazijn terecht, waar we onze standaard uitrusting verstrekt
kregen, beginnende bij het ondergoed, 3 stuks witte singlets, 3 stuks pendek ( korte
onderbroek ) waarvan we er gelijk een van diende aan te trekken. De burgerkleding ging
de tas in. Over het ondergoed ging de overall, de toenmalige werkkleding, (later werd dit
een blauwe broek met blauw overhemd) een muts zonder lint op je kop! Zo dit was het
tenue voor de komende week, waarbij je duidelijk te herkennen was als ‘super baroe’ en je
je eigenlijk nergens
anders mocht
ophouden dan bijen met elkaar op
de ‘naaizolder’
waar je sliep,
huisde en je je
kleding en overige
uitrusting al
naaiend van je
marine nummer
moest voorzien. Of
je was gezamenlijk
onderweg naar of
van de eetzaal.
Zelfs de kantine
was nog verboden
terrein
Zo, de ‘naaiweek’
zit er op, de gehele uitrusting, van dekens, alle kledingstukken, pompoesje (gymschoenen)
zakmes tot borstlapje toe was voorzien van je unieke Marinenummer en was zodoende
zonder enige twijfel jouw eigendom. De linten met de Gotische letters ‘KONINKLIJKE
MARINE’ mochten op de muts gevlochten worden en de overalls werden vervangen door
“daags blauw” serge hemd en broek, zwarte zijden doek met knoop en borstlap. Ooh wat
waren we trots! We droegen een uniform !
De opleiding kon beginnen ! We hadden onze baksmeester en passant toegewezen
gekregen, in ons geval was dat destijds Kwartiermeester Osther, een rijzige Surinamer
met een goed gevoel voor rechtvaardigheid. Hij zou voor ons de komende 3 maanden
onze “Peetvader” zijn, leidde ons de Eerste Militaire Vorming door, gaf lessen in rangen en
standen, leerde ons groeten en voor wie en wie niet, de Krijgstucht en ‘ontucht’ inwendige
dienst, roeien en noem maar op, exercitie gaf hij niet, hiervoor kwamen de “ijzeren
mannen” van het Korps Mariniers in actie. Zij leerden ons lopen en met wapens om te
gaan, zoals militairen dat behoren te doen.
Kortom er werd stevig geprobeerd ‘kerels’ van ons te maken. Niet altijd even gezellig
natuurlijk. Ook het jaargetij, November, December, hielp niet altijd mee! Ik heb het
ondanks een dag of tien ziekenboeg, na de ‘pokkenprik’ overleefd en ben er zonder
overige kleerscheuren met goed gevolg doorheen gekomen.

Vakopleiding
Na “De Volharding” een soort eindtoets van de EMV, waarbij we een etmaal lang werden
bezig gehouden met exercitie, marsen, roeien en overige militaire “grappen”, zonder
noemenswaardige rustpauzes en zeker geen slaap, vonden er weer selecties plaats en
volgden er overplaatsingen.
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De vakopleidingen gingen volgen. De ‘techneuten’ als toekomstige machinisten,
elektromonteurs, torpedomakers en dies meer, gingen naar TOKM in Amsterdam, zo ook
de ‘verbindelaars’, als seiners, telegrafisten en codeurs naar de VBS. Matrozen vertrokken
naar de vloot, die kregen hun opleiding op varende schepen. De hofmeesters bleven in
Hilversum om daar hun vaardigheden op te doen. Uit meerdere bakken werd een groep
van zo’n man of dertig samengesteld en vormde zo een nieuwe ‘bak’ leerling hofmeesters.

Foto boven EMV o.l.v. Kwmr. Osther
Ook kregen we een nieuwe baksmeester. Een korporaal Hofmeester wiens naam ik kwijt
ben, maar niet zijn arrogante tronie, het ‘smoelwerk’ van deze zeer met zichzelf
ingenomen ‘bullebak’ zal ik nooit vergeten. Nee.., deze tactloze, boven ieder verheven
kl…zak, was op geen enkele wijze te vergelijken met zijn sympathieke goedaardige
voorganger, de Surinaamse Kwartiermeester Osther, die als het nodig was, de kolen voor
je uit het vuur haalde. Deze ‘dienstklopper’ gooide je op het vuur als het hem zo uit kwam.
Hij zou er bijna nog in zijn geslaagd, dat ik met nog vijf mede baksgenoten, vroegtijdig de
dienst zou zijn uitgestuurd wegens muiterij.
Hij zette ons op rapport voor dienst weigeren, omdat we niet op een piket dienst waren
verschenen, die hij zelf niet juist, of op tijd aan ons had laten weten. Om onder zijn fout uit
te komen, gooide hij het er op, dat we met zijn zessen zouden hebben afgesproken de
zgn. opgedragen werkzaamheden niet uit te voeren, terwijl we allen van geen kwaad
bewust waren. Het werd een heel tumult. We werden onmiddellijk van elkaar gescheiden
en ieder werd terdege verhoord. Gelukkig kon een samenzwering niet bewezen worden,
maar we werden wel voor straf voor een week in een ‘maatregel klas’ gezet, wat inhield
dat we niet in de kantine mochten en een weeklang werden bezig gehouden, door twee
Mariniers die ons behoorlijk afknepen met exercities, marsen, roeien, hindernisbanen en
noem maar op, ja zelfs ’s nachts.
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Ook dit hebben we
overleefd. Maar goed we
moesten het met hem
doen.
Hij diende ons de theorie
van het vak bij te
brengen. Welk
servieswerk er allemaal
voor handen was bij ‘de
baas’ en hoe dit te
gebruiken ook hoe het
bestek en glaswerk
ingedekt diende te
worden. Het nodige over
hygiëne enz.
Het meeste leerde we
echter tijdens de stages
die we liepen in de
manschappen eetzaal of in
de Officiers en Onderofficiers-mess, waar we met grote regelmaat te werk werden gesteld.
Daar werd ons ook bijgebracht wat van ons werd verwacht bij het verzorgen van de hutten
en andere onderkomens van onze ‘superieuren’ Kortom, we leerden oberkelner,
serveerder, barkeeper, kamerjochie, poetser, toiletreiniger en ook nog hulpje van de chefkok te zijn. En zo nodig allemaal tegelijk. Dat hing natuurlijk af op welk schip je terecht zou
komen.
Ik leerde er ook dat je de juiste temperatuur van het frituurvet bij het bitterbalen bakken, te
weten kon komen door erin te spugen, pruttelde het vet goed dan konden de ballen
erin!!Na deze opleiding volgde er nog een week Marine Kazerne Amsterdam om ons te
leren hoe branden geblust moesten worden, gaten in scheepwanden te dichten, met
gifgassen om te gaan en al die narigheid meer, voor ze ons de zee op stuurden.
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De Mijnen Opruimings Dienst de Koninklijke Marine – Deel 3
MIJNENJAGERS OP HET LAND PIRATEN MET EEN BESCHERMENGEL
Marine-Veteraan Ab Hulleman hielp mee Walcheren mijnenvrij te maken.
Over de Westerschelde hangt een laag wolkendek, waaruit een druilerig regentje valt.
Vanuit de Vlissinger haven zet een veerboot koers naar het Zeeuws-Vlaamse Breskens;
aan stuurboord ploegt een loodsvaartuigje schuimend door de golven, op weg naar een
uitgaand containerschip. Door de gure wind is de boulevard bijkans verlaten, maar dar
dempt het enthousiasme van Ab Hulleman niet. "Je moet hier zomers eens komen"' zegt
hij. "Dan barst het hier van de toeristen." Als een volleerde gids wijst hij alle historische
punten in het stadsbeeld aan: de vele oude scheepskanonnen, de legio standbeelden van
zeehelden, maar ook de stille getuigen van de bezetting. "Kijk, daar heb je een bunker.
Vanaf deze steiger lanceerden de Duitsers torpedo's. Om die hoek daar werd destijds de
dijk door Britse bommen doorbroken. Dit vormt het monument voor de cammando's."
Vlissingen heeft duidelijk zijn hart gestolen, maar bij iemand die hier vlak na de oorlog
mijnen ruimde, hoeft dat ook geen verwondering te wekken.
Het is een bekend gegeven dat daders vaak
terugkeren naar de plaats van het misdrijf,
en dat geldt - in positieve zin - ook voor
Hulleman. Sterker nog, hij ging er zelfs
wonen. Vooral de boulevard van Vlissingen
spreekt hem aan, want van daaruit kun je
ondermeer het Arsenaal zien, waar kort na
de oorlog het materiaal van zijn eenheid lag
opgeslagen. In de buurt bevindt zich ook het
Zeehondenwerfje, het startpunt voor de
visexpedities naar Káthy mijnen:
sluipmoordenaars die, verankerd in betonnen bakken, voor de kust op geallieerde
landingsboten en amfibische voertuigen wachten.
Hulleman hielp er heel wat naar de filisteinen, maar toen hij destijds aan het karwei begon,
wist hij van toeten nog blazen. Eén dag rondhangen op de Mijnenschool in Leiden in
afwach- ting van een plaatsing kun je ook niet echt een goede ondergrond noemen.
Het had overigens niet veel gescheeld of de Apeldoorner, wiens streekaccent nog zo dik is
dat je er plakken van kan snijden, was als oorlogsvrijwilliger in Nederlands-Indië belandt.
Slechts een afwijking aan zijn linkeroog voorkwam uitzending naar de Tropen.
Wonder boven wonder, vindt hijzelf,
werd hij wel goedgekeurd als
dienstplichtige en - op eigen verzoek ingedeeld bij de marine. Die zond hem
naar Engeland voor een opleiding als
stoker aan boord van een Brits
slagschip. Ook toen echter al waren de
wegen van het militaire appa- raat
ondoorgrondelijk en dus belandde
Hulleman bij de
Mijnenopruimingsdienst; bestemming
Vlissingen.
17

Voor de leeuwen
"Ik vergeet die treinreis naar Walcheren nooit", zegt hij. "Alles stond onder water en ik
dacht: Waar kom ik in vredesnaam terecht? En dan die verwoestingen in Vlissingen! Toch
waren ze toen al een dik jaar aan het puin ruimen, kun je nagaan hoe het er in november
'44 moet hebben uitgezien."
Hoewel voor de leeuwen geworpen, maakte Hulleman zich geen zorgen over de risico's.
"Ik was negentien, twintig jaar, dan denk je niet over die dingen na. Je deed het gewoon.
Ik vormde daar deel van een P(ort) Party, met als taak de havens toegankelijk te maken
voor de scheepvaart. Maar we ruimden ook explosieven op het land, met prikstokken als
het houten mijnen betrof, en anders met detectoren. Van de oude rotten leerde ik wat ik
moest doen. Hoe onervaren sommigen van ons waren, blijkt wel uit het feit dat ik een keer
een soort pot opgroef die ik voor een verfspuit versleet. Zegt een sergeant torpedomaker:
"O, dat is een van de gevaarlijkste krengen, een S-mijn. Als je daar op trapt, springt-ie een
halve meter in de lucht en spat dan uit elkaar". Wist ik veel."
Zou dat incident menige hedendaagse EOD'er al haast een rolberoerte bezorgen, wat te
denken van de nonchalante manier waarop de gevonden explosieven werden vervoerd.
"We gooiden die landmijnen en mortiergranaten achter in de truck, klapten de banken
neer, gingen daar bovenop zitten en hobbelden dan tegen het duin op. Toch is er in
tegenstelling tot andere groepen, bij ons nooit iets misgegaan. Als ik een oude
dienstmakker ontmoet, zeggen we nog weleens tegen elkaar: "We hebben een
beschermengel gehad."Niet dat we helemaal onbesuisd te werk gingen, want er is ook
eens iemand naar huis gestuurd die op eigen houtje wilde experimenteren."
Maaltje vissen
De P-party in Vlissingen bestond uit vrije vogels van diverse pluimage, die elkaar niet
alleen allemaal bij de voornaam aanspraken, maar ook een ratjetoe van kleding droegen.
Met zijn twintigen zouden zij waarschijnlijk niet één compleet uniform hebben kunnen
ophoesten. "Het leek wel een piratenbende", grinnikt Hulleman. Soms kozen de vrijbuiters
ook echt zee met een vloot bestaande uit een motorvlet en twee of drie rubberboten. "We
voeren langs de kust, door een lijn met elkaar verbonden. Bleef die vastzitten, dan een
knoop erin en, als het wat dieper was, een duik naar beneden. Bleek het een mijn, dan
ging daar een stuk trotyl met slaghoedjes tegenaan en vervolgens sjouwden wij met de
afvuurkabel op de rug tegen het duin op en lieten de boel van daaruit springen.
Het kwam ook wel voor dat we gewoon een eind uit de buurt voeren en dan de zaak
opbliezen. Vervolgens peddelden we als een gek terug om alle dooie vissen te oogsten."
Naast de al genoemde explosieven stond er ook regelmatig een zeemijn op het menu. Die
werd eerst keurig van zijn ontsteking ontdaan, waarna Hulleman & Co de springstof eruit
haalden. "We staken het met een bos stro in de fik en dat brandde heerlijk weg, geen
centje pijn. Een keer ging het echter fout en ontplofte de boel, maar iedereen bleef
ongedeerd. Het kleinere spul dumpten we overigens in een gat bij Dishoek en bliezen het
daar op."
Lysol en jenever
Naast de marine was ook de Gravendienst van de landmacht actief in Zeeland. "Die lui
hadden twee vaste attributen bij zich: een emmer lysol en een fles jenever. Zo af en toe
een teug sterke drank gaf hun kracht om die lugubere taak vol te houden. Zij vonden ons
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werk verschrikkelijk en wij het hunne. Maar we waren wel gehard door de oorlog en als zij
lijken opdolven, stonden we daar rustig een chocolade reep bij op te peuzelen.
Een zo'n opgraving vond plaats in de achtertuin van het Belastingkantoor waar wij waren
ingekwartierd. Daar lag een hele menigte gesneuvelde Duitsers onder de grond.
Veel later sprak ik iemand van het Rode Kruis, die me vertelde dat dit destijds het enige
droge stukje Vlissingen was en dat ze hen daarom op die plek hadden begraven. "Ik heb
me altijd afgevraagd wat er van hen geworden was', zie hij. Nou, dat kon ik hem vertellen."
Verschil in beloning
Voor hun verrichtingen op Walcheren kregen de mijnenruimers een gevarengeld van
zegge en schrijve drie gulden tachtig. En niet vergeten, aan het einde van hun periode
daar, een dagor- der waarin waardering werd uitgesproken voor hun inzet. "Een paar jaar
na mijn vertrek uit de marine, las ik in de krant dat aan de commandant van
Mijnopruimingsdienst een onderscheiding was verleend voo bewezen diensten. Daar
konden wij naar fluiten.
Kijk, voor ons hoefde dat ook niet zo nodig, maar het stak me dat een man die altijd op
kantoor had gezeten een lintje ontving."
Ondanks de lichte irritatie over het verschil in beloning heeft Hulleman de bewuste
dagoorder altijd als een kostbaar kleinood met zich gedragen, reden waarom ze er nu als
een vodje uitziet.
Later leverde die tevredenheidsbetuiging hem nog profeit op toen hij na zijn pensionering
bij Unilever naar Vlissingen wilde verhuizen.
Dat leek eerst niet te lukken.
Daarom stuurde ik een kopie van de dagoorder naar de woningbouwvereniging, met
daarbij een kanttekening. "Ik heb hier alle ellende meegemaakt, nu wil ik er in mijn laatste
levensjaren nog de vruchten van plukken."
Per kerende post kreeg ik bericht dat er een huis voor ons beschikbaar was!".
Kleefmijnen
Na Walcheren zou Hulleman aanvankelijk alsnog naar Indië worden uitgezonden, maar
uiteindelijk kwam hij in '47 als stoker aan boord van Hr. Ms. Soemba, een voormalige
kanonneerboot die gedurende de Tweede Wereldoorlog samen met de Flores haar sporen
had verdiend, dich nu als radarinstructieschip dienst deed.
Dat duurde alles bij elkaar zo'n drie, vier maanden en in die periode ben ik nog bijna
verzopen.
Dat ging zo. Bij de inhuldiging van koningin Juliana lag de Soemba geïllumineerd en
gepavoiseerd op het IJ. Een mooie gelegenheid om in Amsterdam te passagieren en
tijdens zo'n avondje sloeg ik met nog een stel lui de nodige pijpjes bier naar binnen. Toen
de sloep bij terugkeer de statietrap naderde, klonk het "Spring naar de wal". Daar
bedoelde ze het lijntje mee, maar ik dook met mijn zatte kop in het IJ. daar hebben ze me
aan mijn kraag uit getrokken."
Via de Soemba keerde Hulleman weer terug bij de Mijnopruimingsdienst. Dit keer als lid
van de P-party in Hoek van Holland. "Van daaruit moesten we in de Rotterdamse en
Amsterdamse havens troepentransportschepen die naar de Oost vertrokken op
kleefmijnen controleren. Door alle protesten uit linkse hoek tegen het koloniale beleid,
waren ze bang voor sabotage, vandaar. We hesen de duikers in het pak en onderhielden
door middel van lijnen contact met hen. Nooit iets gevonden natuurlijk.
Zelf ben ik ook een keer naar beneden gegaan. Ik had er wel geen opleding voor, maar
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dat kon toen allemaal.
Als er niets te doen viel, lieten ze ons roestplekjes van granaten afschuren die bij bosjes in
de bunkers van Hoek van Holland lagen opgeslagen.
Af en toe staken we ook de Nieuwe Waterweg over naar het eiland Rozenburg. Daar
waren allerlei havens en raffinaderijen geprojecteerd, de huidige Europoort, en wij
moesten eventuele mijnen opruimen. Nou, die troffen we niet aan, maar ganzen des te
meer. Onze bootsman, een rauwdouwer, ik vergeet hem nooit meer, nam dan een
jachtgeweer en pafte er geregeld een paar uit de lucht. Dat was smullen geblazen."
In het bloed
Hoewel hij in '49 afzwaaide, noemt Hulleman zich nog altijd door en door marineman. En
dat valt te merken ook, want waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. "Ik raak
er niet over uitgepraat", geeft hij direct toe. "Mijn zoons zijn alle drie beroepsmilitair
geweest, ieder bij een ander krijgsmachtdeel, en die hoor je daar zelden over. Degene die
bij de marine zat, had er na zes jaar vrijwel constant varen, zelfs flink de balen van. Ik
vond het echter de mooiste periode in mijn leven."
Maar als hij het zo positief heeft beleefd, waarom dan niet in dienst gebleven?
"Goeie vraag", zegt hij. "Ik liet me opjuinen door mijn maats: "Die troep ga ik uit, daar wil ik
niet meer bij horen."Dus kon ik niet achterblijven. Nou daar heb ik spijt van gehad, zo'n
spijt!
Begrijp me goed, Unielever was een prima baas, maar de marine zit me in het bloed en
gaat er niet meer uit.
Bron: Alle Hens
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mijnendienstdoop
Begin jaren tachtig werd je, als jonge matroos die voor het eerst ging varen bij de
mijnendienst, gedoopt. Op zich niet bijzonders hoor. Het was gewoon een ritueel waarin
werd bestempeld dat je bij de “club” hoorde. Voor de meeste lieden die er bij betrokken
waren was het gewoon gezelligheid en een feestje dus kon er gedronken worden.
Ikzelf onderging dit ritueel aan boorde van Hr.Ms. Drachten, in 1983. toen zij in Vlissingen
aan de steiger lag. Op zich eenvoudig. Je werd in een lifeseizing (modern
bootsmanstoeltje) gehesen. Vervolgens overboord gehangen en een aantal malen “gedipt”
zodat je onderlijf zeiknat was. Soms lieten ze je even in deze ongemakkelijke situatie
hangen. Zeker ook als toevallig de ferry van Vlissingen naar Engeland binnen lag. De
gasten daar aan boord vonden het natuurlijk geweldig om te zien. Na een enkele minuten
onhandig gehangen te hebben werd je dan getript en moest gewoon door het koude water
naar de steiger zwemmen. Niks loos.
Later werd het echter het een en ander aangepast. Er stond standaard een zak met 25 kg
meel waarmee je gegooid werd. Er werden wasteiltjes met vieze drek gemaakt waarin
eieren koffieprut en noem maar op zat. Als of je in de late middeleeuwen onder pek en
veren werd gesmeerd.
Soms liep het zo uit de klauwen en dat had dan weer tot gevolg dat lieden buiten de
Mijnendienst gingen klagen over misbruik.
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Ik weet nog dat we, tijdens een doop , in Den Helder eens gebeld werden door de Officier
v/d Wacht van de Van Es. “Zeg, er wordt gevaarlijk misbruik gemaakt van het NBCD
materiaal aan boord van uw schip. Moet dat niet stoppen”? Mijn antwoord aan de beste
man was even tactisch als altijd: “Nou niet bepaald. Wij gaan nog even door”.” Maar nu ik
u toch spreek, zonsondergang is al zo’n uur geleden geweest wordt het niet eens tijd dat
de nationale driekleur met enige eer gestreken wordt”? En stil was het aan de andere kant
van de lijn.
Het latere gevolg dat ikzelf heb meegemaakte was dat commandanten terughoudend
werden voor dit soort tradities. De een stond het gewoon niet toe en de ander was daar
dan weer creatief in. Bijvoorbeeld gewoon midden op zee. Buiten het zicht van iedereen
werd er dan een doop uitgevoerd. Die leek dan niet meer op de oorspronkelijke maar toch
het was een doop….. Zo hadden we bijvoorbeeld in oktober 2009 een mijnendienstdoop
die afgenomen werd door….. Neptunes. Hij kwam samen met z’n rechterhand Zephyrus
aan boord om van iedere “vissenkop” een echte zeeman/vrouw te maken. De
“vissenkoppen” werden eerst besmeurd met aardste rommel van het vaste land. Dit moest
er dan van afgespoeld worden met schoon zeewater. En om het af te maken werden de
buikjes gevuld met zoute vis een zeedrank.
Ook de vlootaalmoezenier, die een aantal dagen aan boord was, kwam niet onder deze
traditie uit.
Hij zal wel gedacht hebben: “Ik heb de duivel gezien”…….
Frits Leenes…
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vlinders, vliegende honden en... muskieten
HET VAREN op de rivieren in Z.- Nieuw-Guinea is soms
maar een bedrieglijke zaak en het is duidelijk, waarom
een aantal kaarten van het gebied waardoor wij thans
varen verre van juist is. Een der oorzaken ervan zijn de
talloze eilanden in de rivier. Wie zo’n eiland passeert,
meent dat de rivier zich splitst. Maar hij splitst zich niet. Later blijkt, dat dezelfde rivier alleen
maar aan weerszijden van dat eiland stroomde. Maar dat weet men dan pas veel later. De
Indonesische schipper van de Mimika schreeuwt tegen de avond plotseling iets. Hij beweert
een krokodil gepraaid te hebben. Maar hoe ik kijk.... ik krijg geen glimp van een boeaja te zien.
Als we voorbij het kleine stukje modderstrand komen ligt daar niets. Er is alleen een geur van
rotting en bederf. Verder niets. Als de krokodil er inderdaad is geweest, bevindt hij zich nu op
veilige diepte in de kali en lacht ons uit. Het bos is nu aan weerszijden zeer nabij.
De tang heeft zich nog meer vernauwd, is nog meer dichtgeknepen. Je ruikt de wildernis. Een
vreemde, muffe, schimmelachtige geur van leven en van verrotting. Rondom ons leeft en sterft
het tegelijk, en dat zijn dan tegelijk de twee voornaamste kenmerken van deze jungle. Een
wild, fel, tomeloos leven en tegelijk het ten ondergaan, het afsterven van ander leven. Van
leven dat niet langer is opgewassen tegen het nieuwe leven, dat zich wild en onhoudbaar
baan breekt.
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Dood en leven naast elkaar, bijna in elkaar.... zo is de wildernis van Nieuw Guinea.
Kreken worden gepasseerd. Ze vormen zich boven en bij de kleine en allerkleinste zij
riviertjes. Sommige zijn overkoepeld met guirlandes bloemen en andere vegetatie. Een
regenbui ontlast zich boven de rivier. Als het hier regent, regent het tegelijk in overtreffende
trap. Men weet nauwelijks waar men zich moet bergen. Het water valt niet in druppels, maar
met stralen uit de hemel. Gelukkig duurt de bui niet lang. Na een kwartier is de wolk voorbij en
kunnen we weer te voorschijn komen.
DE SCHEMERING neemt snel toe en het zal niet lang meer duren of het is avond. Er is geen
enkele mogelijkheid om door te varen in verband met de aanwezigheid van overal
ronddrijvende stammen en stukken vegetatie. Het is beslist geen plezierig vooruitzicht in dit
onbestuurd gebied rond te drijven met een defecte schroef. Het kan dan lang duren eer men
weer iets van de bewoonde wereld terugziet. Om kwart voor zes, als de zon reeds is
weggezakt achter het oerbos, wordt de avond aangekondigd door de eerste krekels en
cicaden. Het lijkt wel of iemand een sein heeft gegeven. Eerst is er één; één cicade, die als
het ware de inzet aangeeft.
Bijna tegelijk vallen anderen in. En dan begint de symphonie der wildernis, die alle uren van
de nacht zal doorgaan, zonder pauze, zonder rust, tot aan het eerste grauwe morgenlicht. Een
doordringende, monotone symphonie. Het geluid van de nacht. Behorend tot de nacht van
Nieuw-Guinea, evenzeer als de duisternis zelf. Op het water komen kleine bloemkelken
aandrijven. Het zijn de kelken van de bloemen, die die ochtend zijn gaan bloeien en tegen de
avond stierven. Eéndags bloemen. Verflenst verdwijnen ze achter de Mimika. Het einde van
een ééndags bestaan. Merkwaardig hoe alles zich gaat verkleuren. Het bos, de rivier, de
hemel, alles krijgt andere kleuren en tinten. Er hangt een soort paarsachtige gloed over de
wereld, die we doorgaan. Ik merk een beklemming. Er is iets van waakzaamheid in dit alles.
Het is alsof het bos en alles wat er in en er omheen is, de adem inhoudt. Of men wacht tot er
iets zal gaan gebeuren. Het is een sfeer, die zich heel moeilijk laat beschrijven. We sturen vlak
langs de oever, omdat daar het meeste water staat. De oever is onder handbereik. Ik zie de
gedrochtelijke vormen van de luchtwortels, die soms de gedaanten aannemen van de meest
groteske figuren. Ze bewegen, ze leven. En ze leven duidelijker naarmate de duisternis
toeneemt. Er komt een dunne, vale mist over de kali hangen. Hij omvat de hele wereld en
opnieuw verkleurt zich alles.
De omgevallen stammen, die soms meters ver de rivier insteken, krijgen elk een eigen
gedaante. Het zijn skeletten. Soms zijn het de uitgerekte armen van heksen. Soms ook dieren
uit een nachtmerrie. En aldoor zwalkt die mist aan. In wolkjes, in vegen, in brede linten. En die
aanzwervende mist is werkelijk bijzonder spookachtig boven het doodstille, glanzende,
gepolijste water. Het lijkt wel gestold metaal. De laatste vlinders sterven op de kali. Ze zijn nog
net te zien. Het wordt nu heel snel donkerder en het zal niet lang meer duren, of we zullen
niets meer zien. Nog dichter klapt de tang der beide oevers dicht. Ik heb het gevoel dat de
rivier op een gegeven ogenblik zo maar zal eindigen, zo maar zal ophouden te stromen, te
bestaan. Het is natuurlijk onzin, maar aan de gedachte is nu eenmaal niet te ontkomen.
ER ZWALKEN kleine, snelle schaduwen aan, komend uit de
jungle rondom ons. Het zijn vliegende honden, de kalongs.
Geluidloos wieken ze over de Mimika heen, als het ware een
verkenning uitvoerend. Er komen er steeds meer. Ik hoor dat er
enorm veel kalongs in dit bos moeten zijn. Overdag slapen ze
in de bomen. Er zijn bomen, die overdag letterlijk zwart zijn van
slapende kalongs. Tegen de avond komen ze tot leven en gaan
op jacht. Niet op insecten of andere dieren, naar men vermoedt.
Naar vruchten. Juister gezegd: naar de beste vruchten. Hun
vlees schijnt een delicatesse te zijn, vanwege het consumeren van het beste fruit. De sterren
komen op en iedere ster spiegelt zichzelf in het water van de kali. Dat is een wonderschoon en
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zeer poëtisch tafereel, die twee sterrenvelden, een ver boven ons en een ander onder ons, in
de rivier. Diep in de rivier. Nieuwe geuren komen aangolven uit het bos. Het is nu vol leven
daar. Merkwaardig, omdat heel die dag alleen de stilte in dat bos opvallend was. Nu haalt het
zijn schade in. Het is één compact gefluit, gezinder, geratel en geronk van brulkikkers, cicaden
en krekels. Soms is het een werkelijk oorverdovend leven. Het moet niet eenvoudig zijn in zon
bos te slapen. Ik zal later nog gelegenheid hebben dat aan de lijve te ondervinden
De kalongs suizen voorbij en er suist nóg iets voorbij: af en toe een kleine stam. Dat zijn dan
waarschuwingen voor de jongens van de Mimika om er mee te stoppen, hoewel ze proberen
zo lang mogelijk door te varen. Wat we nu extra varen, is morgen winst. Maar ook het verlies
van een schroef dreigt en er moet werkelijk gauw gestopt worden. En dan is daar opeens de
roep van een vogel. Ik weet niet wat dat voor een vogel is, maar zijn roep is eindeloos triest en
melancholiek. Een vreemde, sombere roep, die boven alle andere geluiden uitklinkt. We horen
allen die vogel, maar niemand zegt iets. Het kleine anker gaat overboord en even later liggen
we stil. Het is vreemd als het geluid van de motor verstomt. En langzamerhand zijn daar dan
alleen nog de geluiden van het bos die overblijven. We liggen dicht onder de oever. Af en toe
is er een lichte dreuning merkbaar. Dat zijn de kleine stammen, die tegen de Mimika
aandrijven. Ze zullen haar geen kwaad doen, maar ik ben dankbaar dat we toch maar niet zijn
doorgevaren. Een defecte schroef is op deze plaats wel een bijzonder sinister schrikbeeld. We
zitten nog wat bij elkaar op het kleine, smalle dek van de Mimika. Er wordt iets gegeten, dat
snel gereedgemaakt is in het miniatuur-kombuisje achter op het dek. Rijst met een visje. Daar
blijft het bij
Deze tochten leren een mens de nodige soberheid te betrachten. Men kan weinig meenemen
en wat er wordt meegenomen is dus het allernoodzakelijkste.
LANG krijgen we niet de kans aan dek te zitten. Dank zij de muskieten die inmiddels de
Mimika hebben ontdekt en in grote zwermen beginnen bezit ervan te nemen. Dat is dan
tegelijk het teken om ons nachtverblijf in gereedheid te brengen. En ook dat is maar een
eenvoudige zaak. Er is slechts plaats om te slapen op het kleine dek, en daarop worden, met
kunst en vliegwerk, de klamboes gespannen. We hebben nu nog maar één wens: onder
klamboe's te komen, die niet reeds bij voorbaat zijn bevolkt door muskieten. We helpen elkaar
met de lantaarn, om de zaak op te stellen en dan is het de, kunst zo spoedig mogelijk onder
het gaas te verdwijnen. Het is dan even over 9 uur. Wel vroeg, maar er zal ook weer vroeg
gevaren worden, de volgende dag. Een kans om aan „wal" te gaan is er niet, hoewel die „wal"
dicht genoeg bij is. We wensen elkaar welterusten en ik probeer in slaap te komen. Dat kan
men wel proberen, maar daarom lukt het nog niet. Eerst zijn daar de muskieten, die inderdaad
kans gezien hebben onder de klamboe te komen. Er volgt een klein gevecht en ik slaag er in
de meesten weg te werken.
Het is uitgesloten te slapen met een tiental van deze duivels in je directe omgeving. En dan is
daar het oorverdovend leven in het oerwoud dat me aan beide zijden omringt. Het is alsof het
geluid steeds sterker, massaler wordt. Het is alsof er steeds méér klanken en stemmen
komen, hoewel dat verbeelding moet zijn. Je moet niet naar dat soort dingen gaan luisteren,
denk ik. Maar wat doe je er aan, als je eenmaal bent begonnen! Ik kan precies over de smalle
reling van de Mimika heen kijken en tuur naar de oever. Hij ligt daar als een donkere muur in
de duisternis van de nacht. Ik zie wat grijze, bijna wit aandoende grijparmen van dode
stammen. Als er nu op dit ogenblik een synosaurus zou opduiken uit deze wereld van bomen
en planten en wortels, zou me dat niet verbazen.
Trouwens als er in de wereld nog één saurus bestaat, dan moet hij hier, in deze pappot van
Zuid Nieuw Guinea, leven Ik luister en kijk en dat is natuurlijk allerminst verstandig. Maar dat
gejaagde gesis en gefluit en gesnor neemt toe. En boven staat de fabuleus schone hemel met
sterren. Nooit zat ik zóveel sterren zó helder bij elkaar staan. Het is als een wondertapijt,
uitgespreid tegen het heelal. Ik kijk onder me. Daar. . in het zwarte water van de rivier.. .. ligt
een tweede tapijt, even onmetelijk groot, even stralend, even wonderschoon. Tussen die twee
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wonderen ligt de kleine, slapende Mimika. Ik ben de enige nog, die wakker is, vermoed ik.
Maar het duurt niet lang meer. Tussen de twee wonderen in val ik dan toch nog in slaap.
Wordt verder voortgezet in de volgende uitgave….
De redactie.

**Aanbieding !**
De redactie heeft vernomen dat er nog enkele exemplaren van de
Marinekalender zijn te verkrijgen voor slechts € 10,00 inclusief de
verzendkosten bent u de man… bestellen? … klik op de link hieronder.
http://www.debakstafel.nl/marinekalender-2019.html
(zo lang de voorraad strekt)

Gorinchem (Gorcum) als marine stad ?
Waarom juist in Gorinchem?
Hoe kwam de marineleiding er toe juist om in Gorcum haar matrozenopleiding te
vestigen? Sinds vele jaren vond die opleiding plaats aan de Kweekschool te Leiden,
gevolgd door een cursus op de ,Van Galen' te Hellevoetsluis….enz.

Lees het gehele verhaal in de extra editie van 15 februari 2019…
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Leonardus Kwanten 1866….
Mijn opa en de marinewerf Hellevoetsluis.
Het verhaal van een thans inmiddels 80 jarige
kleinzoon…..
Ik heb mijn opa wel gekend maar hij mij niet, zo
schrijft Nardus Bos aan de redactie…
Ik zag hem en mijn oma in 1942 voor het eerst en
het laatst, was toen 3½ jaar, hij dementeerde en
mijn oma is een paar weken nadien overleden.
Ach het was oorlog en wij woonden in Castricum
en zij in Den Haag dus de communicatie en
reismogelijkheden waren beperkt. Wat bleef,
waren de foto’s die in ouderwetse albums
waren geplakt. Toch kunnen foto’s een goed
verhaal vertellen, hoe ze hebben geleefd, wat
ze deden en waar ze woonden.

Mijn opa, Leonardus Kwanten, is geboren in 1866,
trouwde in 1891 en woonde in Nieuw-Helvoet. Hij
werkte bij de marinewerf in Hellevoetsluis als
vuurwerker (smid). Op de geboorteacte van mijn
moeder uit 1897 staat dat beroep **vuurwerker**
vermeld.
Een heel oude foto geeft hem weer terwijl hij werkt
aan de schroefas van een schip op de helling van
de werf.
Jammer dat niet meer te achterhalen is aan welk schip
hier werd gewerkt, heeft u een suggestie?...
teanker@kpnmail.nl

Hij staat boven als 2e man in wit ketelpak links
naast de ladder.
Nadien is hij opgeleid tot stoker op een
(stoom)sleper, ook bij de werf. Daarna heeft hij zich
opgewerkt tot machinist op dezelfde sleper.
In de beginjaren 1900 was er een familiedag op de werf en daar is een groepsfoto van
gemaakt. Deze foto is ongedateerd maar op de achterkant staat dat hij, als machinist, er
op staat. Op de 3e rij van boven aan de rechterkant heeft iemand hem met een kruisje
gemarkeerd.
Mijn opa overleed op 6 juni 1944, ironisch genoeg de dag van de invasie in Normandië.
Nardus Bos (80 jarige kleinzoon).
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Geachte redactie en L.S.,
Dank voor toezending van uw magazine. Het bleek weer zeer interessante en boeiende lectuur.
Graag wens ik ook u en allen die uw dierbaar zijn voor 2019, veel voorspoed, succes en vooral
een hele goede gezondheid.
Zoals beloofd zou ik u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen met het schip de
Hendrik Karssen. (v/h de MOK1) Dit schip is inmiddels door mijn schoonzoon, Sebastiaan Smit, ter
restauratie aangekocht. Recentelijk is het schip vanuit Den Helder naar Hoorn gevaren en daar in
een droogdok geplaatst. Dit ter voorbereiding voor de restauratie van dit bijzondere schip met zijn
rijke historie als uniek onderdeel van het Nederlands varend erfgoed. Bijgaande treft u de meest
recente informatie: Zie:
http://asverstrooiing.nl/hr-ms-hendrik-karssen-als-varend-erfgoed-behouden-11-december-2018/
Het is voor de belangstellende lezers van uw magazine dan wellicht ook zeer interessant om hier
ook kennis van te nemen. Indien er geïnteresseerden zijn die historische banden met dit schip
hebben en/of mooie anekdotes over dit schip weten te vertellen, laten zij dan vooral niet schromen
om contact met ons op te nemen. Wij zullen hen graag betrekken bij de verdere ontwikkeling van
de restauratie, het opnieuw in bedrijf stellen en de gedetailleerde vastlegging in een nog te
ontwikkelen mooi naslagwerk over de historie van dit schip, compleet met alle mooie anekdotes.
Dit unieke schip gaat een nieuw en toepasselijk bestaan krijgen, speciaal voor degenen die
bijzonder affiniteit hebben met het zeeleven, de Zee- , de Binnen-, de Vracht en/of Passagiersvaart, de Visserij en/of Marine e.a. Dit om hen de gelegenheid te bieden om bij verschillende
gelegenheden gebruik te kunnen maken van dit schip als uniek historisch varend erfgoed.
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In het bijzonder zal dit schip ingezet worden voor overledenen met een bijzondere band met de
scheepvaart. Dit voor hun nabestaanden om zo op passende wijze, symbolische afscheid van hun
dierbare te kunnen nemen. In geval van crematie, dit in samenwerking met Nederlandse en
buitenlandse crematoria, om hun as op waardige wijze, vanaf dit schip op zee uit te laten strooien.
Na restauratie, kan deze ceremonie straks op dit schip zelfs mede in aanwezigheid van de
nabestaanden plaatsvinden. De Hendrik Karssen zal straks met al de nodige voorzieningen
hiervoor adequaat zijn ingericht. Heer Krijgsman, het staat u volledig vrij- , wij stellen het zelfs
bijzonder op prijs, als u de informatie over deze lopende ontwikkelingen en ons verzoek om
anekdotes over de Hendrik Karssen (v/h MOK 1), op wilt nemen in de periodieke berichtgeving aan
uw abonnees. Geïnteresseerden die denken een bijdrage te kunnen leveren aan de restauratie
van de Hendrik Karssen’ of menen op een andere wijze (met verhalen en anekdotes e.d.) hier aan te
kunnen en willen bijdragen, roep ik dan ook bij deze op om zich aan te melden. Hiertoe is in
oprichting een club van ‘Vrienden van de Hendrik Karssen’. Voor persoonlijk contact, vragen,
aanmelding en/of reservering van een besloten bijeenkomst of een vaart met de Hendrik Karssen ,
kan men zich wenden tot dhr. Sebastiaan Smit van Aqua Omega.
Met vriendelijke groet.

Ad C. Duivenvoorde
Namens

Vrienden van de Hendrik Karssen
Sebastiaan Smit
Aqua Omega

http://asverstrooiing.nl
Adrianus Cornelis Duivenvoorde

Asverstrooiing

Tel: 023 542 4194
info@asverstrooiing.nl
ad@ravelliholdingbv.nl

Senior Business Consultant Ravelli Holding BV

Tel: 06 512 230 69

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Redactie, beste Arie,
Bij het verhaal van Johannes Kaauw in de vorige maandeditie ”het bezoek Pannerden”
raakte me met dat duikbootje "de biber", jammer dat het in die staat verkeerd. Afgelopen
zomer een "pracht exemplaar" gezien in Vlissingen
Het is mogelijk dat het onderstaande je al bekend is, anders even "kijken", mogelijk
komt het u nog eens van pas.
In Vlissingen op de zeedijk ligt sinds aug. 2014 een gerestaureerde 1 persoons duikbootje
van de Biberklasse, de Biber 313.
Deze is te bezichtigen in een van glaspanelen voorziene container op de Oranjedijk bij de
Oranjemolen in Vlissingen.
Het vaartuig werd in 1950 geborgen uit de Westerschelde, was na wat omzwervingen sinds
2007 in Fort Rammekens.

Ben van den Bergen.
Ben,
Jouw reactie maakte uiteraard de redactie nieuwsgierig en ben gaan zoeken via de
bijgaande link. Ik was voornemens hier meer aandacht aan te besteden en heb een grote
zoekslag gemaakt en wat telefoontjes gepleegd. Ik stuitte hierbij op de website van
www.zalig-zeeland.com die hierover ook een pracht artikel heeft geplaatst. Aangezien het
wiel niet 2 x behoeft te worden uitgevonden plaats ik het hieronder….Bedankt!
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Het onderzeebootje van Fort Rammekens

Permanent boven water in Vlissingen
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers desperaat. Alle middelen
werden ingezet om de nederlaag tegen te houden en zelfs om te zetten in een
overwinning. Zij bleken daarbij bijzonder creatief.
Onder leiding van Werner von Braun werden de eerste
onbemande raketten, de V1 en de V2 ontwikkeld en
ingezet. Deze raketten veroorzaakten grote schade in
Engeland.
Duikboten
Op het gebied van duikboten waren de Duitsers tot 1943
superieur. De Kriegsmarine ontwikkelde de ‘Rudeltaktik,
de zogenaamde Wolfpacks. Daarbij zochten U-boten
individueel naar konvooien. Als een U-boot een konvooi
ontdekte werd contact opgenomen met andere duikboten
in de buurt. Zij omsingelden het konvooi. In het donker
kwamen ze boven water. Ze voeren razendsnel op het
konvooi af en vuurden hun torpedo’s af. Door dit soort
gecoördineerde aanvallen werd in korte tijd het hele
konvooi tot zinken gebracht.
De onderzeebootoorlog werd steeds grimmiger.
Bemanningen van vrachtschepen overleefden meestal de
aanvallen niet. Het optreden tegen de U-boten werd
steeds harder. De Rudeltaktik was zo efficiënt en
vernietigend voor de bevoorrading van de geallieerden dat deze in grote moeilijkheden
kwam. Er waren maanden dat er nauwelijks nog een geallieerd bevoorradingsschip op zee
te bekennen was.
28

Biber
In de nadagen van de
oorlog kwam
Korvettenkapitän Hans
Bartels met het idee
kleine éénpersoons
duikboten te
ontwikkelen. Hij
noemde zijn ontwerp
Biber (Duits voor
bever). Deze
miniduikboten werden
als bijzonder effectief
gezien, als geheim
wapen, om in ondiep
water, zelfs ver
landinwaarts,
onverwachte aanvallen
uit te voeren.
De Biber was uitgerust
met twee 51,5 centimeter torpedo’s of één torpedo en een mijn. Ze werden bemand door,
meestal zeer jonge, tot kikvorsman opgeleide, mannen. De bootjes waren 8,85 meter lang,
1,57 meter breed en hadden een hoogte van1,42 meter. De voortstuwing werd geleverd
door een BHP-SHP benzine-elektrische motor. Daarmee werd een snelheid bereikt tussen
de 5,25 tot 6,5 knopen. De actieradius bedroeg ongeveer 200 mijlen en de maximale
operationele diepte 20 meter.
Tekening van een biber bron Wilco Vermeer
Grote aantallen
Van de Bibers werden er
324 geproduceerd op
werven in Hamburg en
Bremen. Vandaar werden
ze per trein of op
vrachtwagens
getransporteerd naar
havens aan de
Noordzeekust.
Daar werden de dwergduikboten samen gevoegd tot flottieljes. In Nederland werden er
enkele honderden gestationeerd in Hellevoetsluis en Poortershaven (Maasluis). Andere
havens waren Groningen, IJmuiden, Den Helder en Scheveningen. Vandaar werden ze op
avontuur gestuurd.
In Hellevoetsluis arriveerde op 5 november 1944 het K-flottielje 261 met dertig Bibers,
afkomstig van de Duitse Flenderwerf in Lübeck.
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Market Garden
Ook ver landinwaarts. De Duitsers gebruikten Bibers bij
hun pogingen om het bruggenhoofd over de Maas, dat
was ontstaan na Operatie Market Garden, in de buurt
van Nijmegen, uit te schakelen. Ze hadden al
pogingen ondernomen om de brug te bombarderen.
Ook duikers die explosieven moesten plaatsen
hadden geen effect.
In de nacht van 13 op 14 januari 1945 werd een
flottielje Bibers uitgestuurd. 17 dwergduikbootjes
werden ingezet. Slechts acht bereikten hun doel.
Zeven liepen aan de grond en twee werden
vernietigd. De brug bleef onbeschadigd doordat de
Canadese Forestry Company een versperring in de
rivier had opgetrokken. Ondanks deze mislukking
keerden 16 van de 17 bestuurders van de Bibers
heelhuids terug naar hun basis.

Korvettenkapitan Hans Bartels - bron Wilco Vermeer
Collection

De restauratie van de Biber - foto Mia van den Berg
Slag om de Schelde.
De strijd om Walcheren vond plaats tussen 1 en 8 november 1944. Uiteindelijk werd deze
door de geallieerden in hun voordeel beslecht. En dat was noodzakelijk. Niet zozeer om
het eiland te ontzetten. Het doel was het openstellen van de haven van Antwerpen voor
geallieerde schepen.
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De geallieerde opmars door België verliep vlot. Op 2 september passeerde het leger de
Frans-Belgische grens. Een dag later was Brussel bevrijd en op 4 september was
Antwerpen aan de beurt.
De haven, veroverd zonder noemenswaardige schade, was van groot belang. Immers de
aanvoerlijnen van de geïmproviseerde havens Arromanches en Saint-Laurent in
Normandië naar het front werden te
lang. Alle andere havens aan de
Noordzee, het Kanaal en de
Atlantische oceaan waren nog in
handen van de Duitsers.
Ondanks dat Antwerpen en de
haven in handen waren van de
geallieerde troepen bleef de
toekomst onzeker. Om de
Belgische haven te bereiken
moest de Westerschelde
bevaren worden. Vanaf
Walcheren, waar de bezetters
nog steeds hun stellingen
betrokken hadden, werden
schepen op weg naar Antwerpen
onder vuur genomen. De oude
geschiedenis om het bezit van de
Schelde zou zich herhalen. Weer
werd er strijd geleverd om dit zo historische water.
De krappe stuurhut - Foto Mia van den Berg
De dwergduikbootjes
Op 28 november 1944 arriveerde het eerste Liberty schip in Antwerpen. Met de inzet van
de Bibers wilden de wanhopige Duitsers geallieerde vrachtschepen op weg naar
Antwerpen tegenhouden. De Bibers zouden daarbij een belangrijke rol spelen in de Slag
om de Schelde. Zij werden vanuit Poortershaven door een sleepboot naar volle zee
gebracht. Ter hoogte van Voorne werden de trossen losgegooid en voeren ze op eigen
kracht naar de Westerschelde.
Van november 1944 tot en met 7 mei 1945 zijn er door de eenmansduikbootjes 28
schepen op de Westerschelde tot zinken gebracht. Sommige door aanvallen met
torpedo’s, andere door het plaatsen van “slimme zeemijnen’. Maar toch was het wapen
was niet zo succesvol als werd gedacht. Hoewel er successen waren verloren de meeste,
vaak jonge bestuurders, vaak door koolmonoxidevergiftiging het leven.
Restanten
In 1950 een duikbootje van deze categorie, de Biber 313, geborgen uit de Westerschelde
bij Breskens. Na de nodige omzwervingen kwam het in 2007 terecht in Fort Rammekens.
Het is nadien verschillende keren opgeknapt. Maar in 2018 vond het zijn laatste vaste
plaats in Vlissingen. In de zomer van dat jaar werd het door vrijwilligers, onder leiding van
Niels Peters, in de Vlissingse Machinefabriek helemaal gerestaureerd en in
oorspronkelijke staat terug gebracht.

31

Cockpit of brug foto Mia van de Berg

Het bootje kreeg een vaste plaats bij
de ‘Oranjemodel’ een onderdeel van
‘Uncle Beach’ het landingsstrand bij
Vlissingen. Hier staat de historische
Biber 313 in een glazen container
opgesteld. Van de plaatsing maakte
Omroep Zeeland een kort item.

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/76500/Minionderzeeer-op-vaste-plek-in-Vlissingen

Op Uncle Beach wordt het verhaal
vertelt van Vlissingen in de Tweede
Wereldoorlog en de Slag om de
Schelde. De Biber staat daarbij
symbool voor de bezetter.
De stad Vlissingen en Zeeuws
maritiem muZEEum in Vlissingen
zitten in het project World War Two
Heritage. Met dit project wil men het
erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog
toegankelijker maken voor een groot
publiek.
Voor altijd gekooid. - foto Mia van de Berg
Bron: www.zalig-zeeland.com

Krokusspecial: 5 daags
Maandag 11 maart tot vrijdag 15 maart € 189,- p.p.
Maandag 25 maart tot vrijdag 29 maart € 189,- p.p.
Natuurexcursie naar de schaapskudde & de lammetjes en een verrassingsexcursie.
Voorjaar ’special: 5 daags
Maandag 1 april tot vrijdag 5 april € 199,- p.p. ( incl. touringcar)
Maandag 22 april tot vrijdag 26 april € 199,- p.p. ( incl. touringcar)
Een natuurexcursie door beekdal v/d Drentse Aa en een excursie naar de Kolonie van
Weldadigheid.
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DE
BUITENHAVEN
EN ZIJN
HISTORISCHE
GEBOUWEN
Vorige maand heb ik
het al uitvoerig
gehad over mijn
wekelijkse rondje
fietsen over de
Buitenhaven. En
nu gaan we de
historische
gebouwen die
aan de Buitenhaven
gelegen zijn eens wat
nader bekijken.
Het eerste gebouw wat we tegen komen is het Commandementsgebouw der Koninklijke
Marine in de volksmond het ,,Paleis” genoemd dat dateert van 1827, en in 1823 is
ontworpen door Jacob Valk inspecteur der maritieme gebouwen. De bouw van het Paleis
werd op 26 januari 1824 aanbesteed. Twee dagen later werd het werk voor f 149.000
gegund aan de Helderse aannemer D. de Leeuw. Het ,,Paleis” of het
Commandementsgebouw zoals u het noemen wilt is zowel uit cultuur- en
architectuurhistorisch oogpunt een gaaf bewaard gebleven voorbeeld van
overheidsarchitectuur uit de eerste helft van de 19e eeuw in neoclassicistische bouwtrant.
Waarbij opgemerkt dient te worden dat er nog veel Nieuwediepers zijn die het gebouw nog
nooit van binnen hebben gezien, hen zou ik willen aanraden om er op Open
Monumentendag eens een bezoek aan te brengen.
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Vervolgens krijgen we het door architect van Oudshoorn ontworpen en in 1869-1870 in
neorenaissance stijl gebouwde hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine
(KIM). Opdrachtgever was de toenmalige minister van Marine Lodewijk Gerard Brox. In de
bestekken werd de functie van het gebouw omschreven als huisvesting en opvoeding van
adelborsten voor de Koninklijke Zeemacht te Willemsoord. Op 26 februari 1869 werd de
paalfundering aanbesteed voor f 47.747,= aan de Amsterdamse aannemer M. Deutekom.
En 11 juni 1869 werd het huidige hoofdgebouw aanbesteed en opgetrokken door
aannemer P. van Limburgh uit Rotterdam voor f 193.000 . De centrale ingang van het
gebouw bestaat uit een dubbele gedecoreerde paneeldeur met rondboog bovenlicht,
waarin een lantaarn is aangebracht. De ingang is bereikbaar via een bordes met vijf
traptreden, links naast het bordes is een gedenkreliëf aangebracht met de tekst:
“Aangevangen den eerste maart 1869. Voltooid den eersten mei 1870”. Op de nok staat
een windwijzer met een scheepje. En in de top van de gevel is een decoratie aangebracht
in de vorm van een anker met een kroon met de tekst Anno 1869 en daaronder bevindt
zich een klok.
Naast het hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine treffen we een ander
bijzonder gebouw aan namelijk ’t Klooster!
De grote aanwas van
adelborsten in 1946 en
de jaren daarna vergde
een uitbreiding van
zowel de huisvestings
als de
opleidingscapaciteiten
van het KIM. Daarom
werd in 1946 ’t Klooster
gebouwd op de
fundamenten van het
voormalige uit 1840
daterende Marine
Hospitaal dat tijdens
het bombardement van
21 op 22 juni 1940 door
brandbommen werd vernield. Het gebouw dankt zijn naam (’t Klooster), aan een vierkant
grondplan waarop een gebouw is gebouwd rond een carré-vormige binnenplaats. Aan ’t
Klooster bevindt zich ook een stuk nieuwbouw wat de toepasselijke naam heeft Enys
House. Dit gebouw dankt haar naam aan het feit dat de Koninklijke Marine tijdens de
Tweede Wereldoorlog te Penryn in Cornwall, Groot-Brittannië het landhuis Enys House in
gebruik nam als opleidingsinstituut. Het Enys House in Den Helder is een multifunctioneel
gebouw, op de tweede verdieping zijn twee collegezalen op voorstel van voormalig KIM
docent Hans Zuidweg vernoemd naar Admiraal Maas en SBN Vinke. Op de eerste
verdieping zijn de practicumlokalen en de tekenzaal. Op de begane grond van het Enys
House is de keuken en het bedrijfsrestaurant gevestigd waar zowel alle rangen maar ook
mensen van andere marine-instellingen gebruik van maken.
Marinierskazerne
Op het voormalige terrein van de Onderzeedienst staat als een soort van eenling een
ogenschijnlijk vrij modern kazerne gebouw, maar toch is dit een van de oudste gebouwen
aan de Buitenhaven. We hebben het hier over de uit 1840 daterende Marinierskazerne
later ook bekend als Marinekazerne, tijdens de Tweede Wereldoorlog is het gebouw op
woensdag 23 december 1943 door brisantbommen getroffen.
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Na de oorlog is de Marinekazerne in 1947 geheel verbouwd ten behoeven van de
terugkeer van de Onderzeedienst en uitgebreid met kantoren, kombuis, een centrale
bottelarij en op de nieuw aangebrachte bovenverdieping verrees een sportzaal.
Tekst en Kaarten van Cees Rondèl
In de uitgave van 1 januari j.l. is door mij aangegeven trots te zijn daar we de 600 abonnees zijn
gepasseerd.
Helaas heb ik een correctie moeten toepassen daar na controle is gebleken dat sommige leden zo
enthousiast waren over ** ten anker** dat ze zich 2 en zelfs één persoon zich 3 x heeft aangemeld
voor een abonnement.
Dit is door mijn administratie niet direct herkend, dus klopten de cijfers niet….
Na correctie was het leden tal bij het passeren van de jaarwisseling exact 589. Ook niet mis hoor!.

Redactie,
Weer een geweldige uitgave de maandeditie van Januari 2018, ik heb er van genoten,
bedankt. Maar deze ZM’er heeft een vraag over de Biber, dat duikbootje.
Ik denk dat jij het ook niet weet maar wellicht is er iemand onder je lezers die het wel weet.
Het gaat om het volgende. Als zo`n Biber, bewapend met twee torpedo`s die dingen los
laat cq afschiet, moet hij volgens mijn lekenverstand aangaande de belading om het zo te
noemen een drijfvermogen en opwaartse krachten als een kurk cq duveltje uit een doos
naar boven schieten waardoor hij voor vriend en vijand zichtbaar wordt en dat is volgens
mij niet de bedoeling.
Was er "iets" wat het verlies aan gewicht onmiddellijk compenseerde en zo ja, hoe werkte
dat dan.
Flip van de Eijk
Flip, wat ik er van weet is dat ze inderdaad boven kwamen als een kurk en moesten maar
zien weg te komen…
Mocht het zo zijn dat ik er naast zit hoor de redactie graag de oplossing van onze lezers….
De redactie.

Jagers gebruikt
voor onderdelen
Den Helder Q De vier aan de sterkte onttrokken mijnenjagers in de Helderse marinehaven
worden de komende jaren gebruikt om de zes nog in dienst zijnde jagers in de vaart te
houden. De schepen worden ’gekanabaliseerd’ voor onderdelen. De vier mijnenbestrijders
liggen al jaren aan de kade. Aanvankelijk waren ze bestemd voor de verkoop. Er kwam
geen gunstig bod en omdat het nog geruime tijd gaat duren voor er een opvolger van de
Alkmaar-klasse naar Den Helder komt, heeft de overheid de jagers uit de verkoop
gehaald. Staatssecretaris Visser zegt over de schepen in reactie op vragen van een
Kamerlid: ’Deze schepen zijn inmiddels uit de verkoop gehaald om de resterende zes
mijnenjagers technisch in de vaart te kunnen houden totdat de nieuwe schepen in gebruik
worden genomen’.
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Deze pracht tekeningen zijn gemaakt door Chris Caanen…

L.S.
Allereerst hartelijk dank dat wij een stukje mogen
schrijven voor de bakstafel.
Reünie Vuurleidingskonstabels.
Wij zijn van plan om op vrijdag 18 oktober een reünie
voor de VUKO’s te houden. Ook de RAPV-ers zijn
hierbij natuurlijk van harte welkom.
We hebben inmiddels al zoveel aanmeldingen
gekregen dat de reünie ook daadwerkelijk door gaat.
De locatie is nog niet helemaal zeker maar wordt
waarschijnlijk De Witte Raaf op het KM terrein in Den
Helder.
We zijn blij met zoveel positieve reacties.
Door allerlei omstandigheden zijn er de laatste jaren geen reünies gehouden daardoor is
onze kas volledig leeg.
Normaal is er voor oud militairen die 6 jaar of meer gediend hebben een vergoeding voor
dergelijke reünies, maar als u naar meerdere reünies gaat wordt dit maar 1x uitgekeerd.
Daarom willen wij aan u een bijdrage van € 25,00 te vragen.
We hebben nu een aantal collega’s benaderd via de E-mail. Vele daarvan zijn niet meer
juist en er zijn een aantal collega’s die geen mail hebben.
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Deze mensen willen we graag benaderen met een kaart of een briefje en ze ook in de
gelegenheid stellen om te komen, ook daar is natuurlijk geld voor nodig.
Als u nog geen bericht via de mail heeft gehad maar u heeft wel een E-mail adres, stuur
dan even een kort berichtje naar guus@gg-opleidingen.nl
Ik neem u dan op in het bestand van de VUKO’s en zal u berichten via de mail.
Hoort en zegt het voort zodat er een grote groep mensen gaat komen.
Er staan er nu ca. 30 op de lijst maar we hopen op nog veel meer.
Ps. U kunt nu als u 6 jaar of meer gediend heeft een pas aanvragen voor de Nieuwe
Haven.
Dat maakt het voor u en voor ons een stuk makkelijker om het terrein op te komen.
Met vriendelijke groet,
Guus van der Velden
0320 240011
06 22335659

L.S., redactie…
Weet jij of er eind negentiende eeuw een marinekazerne was in Spaarndam ?
Hoor het wel van je,
Nardus Bos.
Nardus, jou vraag maakte de redactie nieuwsgierig, is daarna naarstig op zoek gegaan en
hier en daar de voelsprieten uitgezet, met het navolgende resultaat….
Het is geen marine kazerne , maar een Fort Spaarndam geworden…is dit hetgeen wat je
voor ogen had??
Het Fort benoorden Spaarndam is
een fort van de Stelling van Amsterdam.
Het is gelegen ten noorden
van Spaarndam-West, bij het Zijkanaal B.
Het Fort benoorden Spaarndam werd
aangelegd tussen 1885 en 1901 en is
onderdeel van het westfront van de
Stelling van Amsterdam. Het eerste
aardwerk voor het fort werd aangelegd
tussen 1885 en 1887, tegelijk met het
aardwerk voor het Fort bezuiden
Spaarndam. Het duurde 10 jaar voordat er
begonnen werd met de bouw van de bomvrije gebouwen en in 1901 was het werk gereed.
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Opvallend is de brede natte
gracht om het fort. Het fort is
kleiner uitgevallen dan in de
eerste plannen was neergelegd
en de buitenoevers van de
gracht geven nog de oude
hoofdvorm aan. Hierbij lagen
twee geschutsopstellingen aan
de frontzijde die uiteindelijk niet
zijn gerealiseerd.
Het fort is onderdeel van
de Positie bij Spaarndam dat
tevens bestaat uit het Fort
bezuiden Spaarndam, een
liniewal met voorraadruimten
erin, twee nevenbatterijen en
aan de westzijde een
voorstelling met betonnen
scherfvrije onderkomens. De
forten waren bedoeld om met
een onderwaterzetting van het
gebied rondom de stelling tegen
de vijand de accessen te verdedigen:
Het doel van de positie was de afsluiting en de verdediging van het acces gevormd door
den Slaperdijk met den Westlaan en den Straatweg op den Zuidelijken berm van de
Slaperdijk.
Tussen Spaarndam en de duinen is er slechts een smalle strook terrein om onder water te
zetten.
In de keelkazematten stond flankgeschut
opgesteld waarmee het terrein tot de
naastgelegen forten bestreken kon
worden. In de zuidelijke kazemat (richting
Fort bezuiden Spaarndam) stonden twee
6 cm kanonnen.
In de noordelijke kazemat stonden twee
10 cm kanonnen omdat het volgende fort
(Fort Zuidwijkermeer) op grotere afstand
lag en het Noordzeekanaal verdedigd
werd. De keelzijde werd vanuit de
keelkazematten gedekt
door mitrailleurs en geweren.
Verdediging naar voren gebeurde door
middel van twee stuks 6
cm hefkoepelgeschut en incidenteel
opgesteld geschut.
De bemanning van het fort bestond uit
288 soldaten die geleid werden door 5
officieren en 16 onderofficieren. Dit aantal varieerde in de tijd en de functie van het fort.
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Op of bij het fort stonden ook een berg- en een troepenloods. De bergloods is in 1924
afgebrand en niet meer herbouwd. In 2006 zijn de fundamenten van de troepenloods nog
teruggevonden.

WOII
Op 19 november 1941 zijn de hefkoepelgebouwen door de Duitsers opgeblazen.
Het staal werd afgevoerd voor de eigen oorlogsindustrie. Door de bezetter is
een betonnen hellingbaan op het fort aangelegd ten behoeve van een zoeklicht. Onderaan
deze helling bevindt zich een gemetseld onderkomen waarin het zoeklicht veilig was tegen
de elementen en vijandelijke aanvallen wanneer het niet in gebruik was. Aan de Zuidzijde
van het fort is een onderkomen gebouwd voor een groot aggregaat dat het zoeklicht en
waarschijnlijk ook het fort van elektriciteit voorzag. Daarnaast ligt het gebouw voor de
afstandsbediening van het zoeklicht.
Op het fort is er een open bedding aangelegd waarschijnlijk voor een stuk
licht luchtafweergeschut ter bescherming van het zoeklicht. Ook is het mogelijk dat deze
bedding heeft gediend voor een zogenaamd Hörgeräte waarmee het zoeklicht werd
aangestuurd. Deze zoeklichtpositie behoorde tot de buitenste ring zoeklichten van
de Festung IJmuiden, op het Fort bij Veldhuis is een soortgelijke positie te vinden met
dezelfde functie.

Munitieopslag Marine
In 1951 speelde het fort geen rol meer in de verdediging van het land en werd het een
vestingwerk van geene klasse. Vanaf 1948 werd het gebruikt als opslagruimte
voor munitie van de Koninklijke Marine, Regiment Van Heutsz.
De munitie werd vervoerd van het zijkanaal via een smalspoor naar de keelkazemat. In
1970 liep dit teneinde en ging de munitie over naar het mobilisatiecomplex in het
zogenaamde Munitie-bos recht voor het fort. Het tracé van rails op dwarsliggers is nog
aanwezig. Het resterende deel loopt vanaf de steiger naar de brug en langs de keelwand
van het hoofdgebouw tot aan de rechter keelkazemat.
Het fort is meer dan 30 jaar afgesloten geweest en in verwaarloosde staat.
De bitumenlaag op het dak is grotendeels vernield (mede door toedoen van geiten en
schapen), waardoor het vrijwel overal lekt. Vrijwilligers hebben het fort grotendeels droog
weten te krijgen en trachten het verantwoord te conserveren, zodat het in de toekomst een
educatieve en museale functie kan krijgen. In 2016 zette de Provincie Noord-Holland na
15 jaar lobbyen van de vrijwilligers de eerste stappen voor een reparatie van het dak,
hoofdzakelijk gestuurd vanuit de wens kwetsbare muurschilderingen te beschermen.
Inmiddels is er een nieuwe beschermlaag op het dak aangebracht.
Muurschilderingen
In het fort zijn onder later
aangebrachte kalklagen
geschilderde lambriseringen en
unieke afbeeldingen aangetroffen uit
de beginjaren van de 20e eeuw,
evenals "graffiti" uit de tijd van de
Duitse bezetting. Deze zullen
langzaam verdwijnen als het fort niet
wordt drooggemaakt. De teksten,
portretten en cartoons worden zo
goed mogelijk geconserveerd door
een vrijwilliger. De enorme
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hoeveelheid van
232
afbeeldingen
komt alleen voor
in dit fort en
het Fort bij
Spijkerboor,
alhoewel ook in
andere forten
enkele
afbeeldingen
bekend zijn.
Het is niet
uitgesloten dat
ook in andere
forten
afbeeldingen
onder de
kalklagen zitten
of gezeten hebben, vooral de forten die na de oorlog als NSB-kamp zijn gebruikt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_benoorden_Spaarndam
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Naam voluit: Jacobus Berkhof
Geboren: 3 januari 1927 te Utrecht

ln 1947 ging hij als dienstplichtige naar lndië waar hij als
Marinier 1e Klasse op Oost-Java diende. ln 1949 kwam hij
terug in Nederland en werd in 1950 in Den Helder
aangenomen als beambte van politie bij het Marine
Wakers Korps
“(MWK, later het Marinebewakingkorps)"
Als burger-ambtenaar
van het Ministerie van Defensie was hij, en de andere
beambten. gerechtigd tot het dragen van een vuurwapen (pistool).
Enkele voormalige forten in de omgeving van lJmuiden, rondom de Buskruithaven
Buitenhuizen, werden vanaf 1949 van Domeinen overgenornen door de Koninklijke Marine
voor gebruik als magazijn.
Fort aan de St. Aagtendijk, Fort bij Velsen, Fort Zuidwijkermeer en Fort benoorden
Spaarndag fungeerden als verbruiksmagazijn waar munitie regelmatig werd gebracht en
opgehaald. Op alle forten werd de munitie getransporteerd met vrachtwagens, behalve bij
Fort benoorden Spaarndam waar het per schip werd aangevoerd. Vanaf de steiger werd
het op een lorrie over smalspoor naar het fort gereden. Er was één beheerder die de
opslag coördineerde en de administratie verzorgde.

Beambte Berkhof, gezien
de kalender waarschijnlijk
in januari 1971. in het
wachtlokaal van Fort
benoorden Spaarndam.
Met een ploeg van vijf
beambten werd een fort
bewaakt en werden
de activiteiten op en in de
omgeving van het fort
geobserveerd en
vastgelegd in een
journaal. leder had een
dienst van twaalf uur en
liep die alleen en zonder
te roken!
Ook werd het fort regelmatig door de beambten gelucht.
Het wachtlokaal was in het fort behalve bij Fort Zuidwijkermeer waar het Wachtlokaal in
de bergloods was. Tijdens de winter werd er in het wachtlokaal eierkolen gestookt.
Wanneer de fortgracht bevroren was, moest er een wak gemaakt en open gehouden
worden voor het eventueel blussen van brand.
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Beambte Berkhof
had voornamelijk
dienst op het Fort
bij Velsen,
Fort
Zuidwijkermeer en
Fort benoordenSpaarndam.

Beambte Berkhof
rond 1970 op de
toegangsbrug van
Fort benoorden
Spoaarndam

ln de periode van 1954 tot 1970 werden de forten afgestoten als magazijncomplex. Fort bij
Vefsen bleef tot na 1970 in gebruik.
Beambte Berkhof bleef beambte op het Marine-etablissement Kattenburg totdat hij in 1982
om gezondheidsredenen geen onregelmatige diensten meer mocht uitoefenen en doorzijn
leeftijd niet rneer overplaatsbaar was.
In september 1999 was hij voort het eerst sinds 1977 weer op Fort Zuiderwijkermeer
tijdens de “week van het Landschap”
Berkhof ( links) voor de oude
hoofdpoort van het marineetablissement Kattenburg te
Amsterdam
Wilt u meer informatie inzake deze
Forten, klik dan even op de link
hieronder en er gaat een wereld voor u
open…..
http://www.stelling-amsterdam.nl/

Bent u tevreden met deze en andere informatie? Overweeg dan aub. om donateur of
sponsor te worden: http://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/over/doneren/
++++++++++++++++++++++++++++++
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Reünie van Oud Mariniers op 27 Maart te
Rotterdam
Deze reünie wordt voor de 13e keer gehouden
De Reünie is in de van Gent Kaz, in de Johan de
Wit zaal.
De reünisten zijn oud Mariniers veel al
dienstplichtigen 0p gekomen in 1960, 1961 en
1962
In 1962 ging het escaleren in voormalig Ned Nieuw Guinea en werd er versterkingen heen
gestuurd
Waar onder 22 INCO wat op de Ned Ant gelegerd was 21 INCO was gelegerd in die verse plaatsen
in Nederland
28 Maart 1962 kwam het bevel INCO 21 en 22 gaan naar NNG via een lucht brug met DC 8 (we
zaten in het begin van het
straal tijd perk) De route was Ned-Curaçao-Lima_ Nieuw Caledonie_Tahitie_ Biak(NNG) 22 INCO
vertrok van uit de Ant
Wij dienst plichtige kregen er 3 maanden bij
21 INCO onder leiding van Maj. Romijn, Later Korps Comm geworden, is overleden en was van
onze reünie beschermheer
22 INCO onder leiding van Maj T A M v d Vaart op volgend was Kapt v Klinken (aanwezig op de
Reünie)
21 is in NNG samen gevoegd bij 42 INCO en opereerden Sorong en omgeving
22 INCO was in Kaimana met verder de zuidelijke kust
Na 6 Mnd in Aug 1962 is NNG over gedragen aan de VN en toen naar Indonesië
Het is voor ons een heftige tijd geweest, vol spanning veel patrouilles gelopen en altijd op bivak in
de Bush.
Na Generaal b d Romijn is de Generaal b d W J v Breukelen oud Korps Comm onze adviseur
geworden waar we ook trots op zijn, daar de Generaal ook N N G veteraan is
Het inschrijf geld is 15,- euro pp. Vooraf inschrijven!
Iedere oud marinier is van harte welkom
Wilt U meer of betere info dan doen we ons best.
Stuur een mailtje naar Gerrit v.d. Akker : akker166@kpnplanet.nl

Wordt verwacht in de maand editie van 01-03-2019
Marine leven van Flip ( deel 2 )
Afscheid van Indonesië
Het Spoor van de Veteraan.
Nieuw Guinea - Curieuze vertegenwoordigers van het menselijk ras
Echelon Ouddorp of Marine zendstation Goeree
De eerste Nederlandse Vliegdekschepen.

Wordt verwacht in de extra editie van 14-03-2019
Proefvaart s.s. Zeven Provinciën
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