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Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein 
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en 
verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd, 

 “de redactie “ ! 
 
 
 

 
 

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

is vermeld. 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat   onze lezers respect tonen en niet 
lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar               

toestemming voor te vragen. 
 

    
     

                2e jaargang – nummer 8 – 1 april 2019 
 

                   
Inhoud van deze uitgave…; 
 
Blz.  2   De Dienstmaat   
Blz.  4   vervolg Frits Burgraaf, marine kazerne Sorido 
Blz. 11  Het werk van den Nederlandschen Marine 
Blz. 15  Herald of Free Enterprise als Flushing Range naar Taiwanese slopers. 
Blz. 20  Het reddeloze Nieuw Guinea 
Blz. 23  Ex–Kannibalen gaan ter communie ! 
Blz. 27  Loodswezen geschreven en samengesteld door J. Klingen 
Blz. 33  De militaire treinen….. 
Blz. 40   De Loden verrader door Cees Rondèl 
 

Goed nieuws voor Museum Bronbeek bezoekers en de P.A. pas 
 

                   Ontvangen van een collega  
 
De waardering die de Minister van Defensie wil onderstrepen met 
het uitgeven van de postactievenpas geef ik graag extra inhoud.  
 

 

Bezitters van de pas kunnen gratis een bezoek brengen aan het Museum 
Bronbeek.   
Met vriendelijke groet,  
K.G.J. (Karel) van Dreumel  
Kolonel  
 
Inmiddels is dit ook van toepassing voor het Marine Museum Den Helder. 

https://www.tenanker.com/
https://www.tenanker.com/
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De dienstmaat… 
 
Heeft u dat nou ook? Men vertelt je iets serieus maar het verhaal werkt zó door op uw 
gevoel voor humor dat U moeite heeft uw gezicht in de plooi te houden. 
Dat overkwam mij onlangs toen ik een oude dienstmaat ontmoette… 
 
Toen ik na een vermoeide wandeling even plaats nam op een bankje met uitzicht over de 
haven, zag ik hem. Dolf mijn oude dienstmaat. Hij was na al die jaren nauwelijks 
veranderd. Dolf zat op een ander bankje, schuin tegenover mij en staarde met een niets 
zeggende blik in mijn ríchting. 'Hallo Dolf, U bent toch Dolf mijn oude dienstmaat van de 
Koninklijke Marine?" zei ik. 'Inderdaad heet ik Dolf en was bij de Marine.' zei hij ietwat 
onzeker. 'Ken ik U?" "Als het goed is wél; Willem Degen, ex-hofmeester van de Hr Ms. 
Karel Doorman!' " Verrek Willem, ouwe gabber, ben jíj het!' antwoordde Dolf verheugd. 
"Dat is lang geleden” Dolf nam direct naast mij plaats op de bank, greep mijn hand en 
bleef langdurig aan mijn arm pompen. 'Jongen, hoe goot het met je. Je ziet er potent uit. 
Leuk om je weer te zien." Met mij gaat het bijzonder 'zei ik' en ik hoop voor jou het zelfde." 
"Oh ja hoor. Ik ben nu aan het afbouwen, net als jij denk ik.' zei Dolf. ' We hebben toch een 
leuke tijd gehad bij de Marine, he, Willem! Weet je nog in Kopenhagen met dat enorme 
Tuborg bierfeest? Eerst de brouwerij bezoeken, dan feesten in Tivoli en tenslotte 
zwemmen in het bier op de kade. En dan die leuke Deense mokkeltjes l Ik zie ons nog in 
Casablanca lopen. "Poef voor je moer riepen de Marokkaanse knakkers.  
Weetje dat ik straal bezopen was in Cagliari met twee grieten aan m 'n arm? Dat ik vrijwel 
zonder letsel dwars door een winkelruit liep!' Dolf praatte honderd uit. Hij was niet meer te 
stoppen. Kennelijk kon hij zich eindelijk uitten. Ik liet hem begaan. Ik had per slot van 
rekening zelf contact met hem gezocht.  
 
Om het gesprek een andere wending te geven vroeg ik: Wat ben je na de Marine gaan 
doen Dolf?" Even betrok z'n gezicht en toen antwoordde hij 'Van alles. Je weet ik was kok, 
dus ben ik in een restaurant gaan werken, maar toen ik de bazin eens een olijke tik voor 
d'r billen gaf, schopte de baas mij er uit. Lullig natuurlijk, maar de mensen kunnen níet 
tegen een geintje! Het betere hotelwerk leek mij wat maar daar mocht ik in feite alleen 
maar piepers jassen. Toen ik met een mollig kamermeisje in de línnenkamer op zoek was 
naar een geschikt washandje, werd ik ook daar weggeschopt.' Aan de lichaamshouding en 
het uiterlijk van Dolf kon ik waarnemen dot hij daarover nog verontwaardigd was. Van 
binnen begon er bij mij iets te borrelen. "Na dat gelazer in het hotel ben ik bij een bakker 
gaan werken. Ik moest o.a. krentenbrood maken met gemalen witte bonen als spijs. Ik zei 
tegen mijn baas Mot dat? Je belazert de kluit.' “Ja” zegt die “de mensen willen belazert 
worden”. Doe d'r maar wat minder suiker en krenten in." 'Ik zei toen: 'Mot ik soms een 
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krentenpistool gebruiken of moet ik ze d'r in schieten met een blaaspijpje!" Nou, en toen 
stond ik weer op straat. Ik ben toen maar gaan varen bíj de koopvaardij. Ik heb zo'n beetje 
alle schepen gehad omdat ik na iedere reis een ander schip toegewezen kreeg. Ze zeiden 
na iedere zeereis dat mijn eten niet te vreten was. Ze hadden waarschijnlijk en beetje de 
pest aan me, omdat het maar driekeer is gebeurd dat mijn bovengebit achtereenvolgens in 
de soepketel, de juspan en tussen de gekookte aardappelen terug  werd gevonden. Lullig 
allemaal; een goede kok wordt nooit gewaardeerd!' Dolf bleef verontwaardigd en ik voelde 
pijnscheuten in mijn onderlíjf.  
Lieve hemel, hoe hou ik mijn gezicht in de plooi  
Terug aan wal ontmoette ik Loesje' ging Dolf ijverig verder. 'ltoesje had tóen al veel in haar 
bloesje, maar wat gaf dat. Als zeeman moest je toch ergens je anker uit gooien. Ik had 
tijdens mijn reizen een tatoeage laten aanbrengen op mijn fluit - Je weet hoe dat gaat. 
Geintje! D'r staat op; Bij druppelen kraan goed sluiten! 'Mijn nieuwe vlam had er in het 
begin moeite mee.  
Loesje woonde vlak bij Artís, had een knopenwinkeltje en deed aan kantklossen. Zéér 
opwindend. Ik ben toen 'in garen en band' gegaan.' De pijnscheuten in mijn onderlijf 
werden met de minuut heviger maar Dolf was niet te stoppen.  
Alles moest d'r uit. 'Wij hebben twee kinderen gekreqen ging hij verder. 'een zoon en een 
dochter. Wat ik thuis kookte lustten ze niet en zíjn daarom al heel jong in het Franse 
Vreemdelíngenlegioen geqaan. Ik heb een foto van mijn Loesje, wacht effe, Dolf toonde 
mij een foto van een enorm grote en zéér dikke dame die de hele foto besloeg en me met 
een woeste blik aan staarde. Allemachtig wat een enorm boosaardig mens! 'Loesje houdt 
van mij, :zei Dolf. De merkwaardige manier waarop Dolf de klemtoon legde deed mij iets 
vermoeden. Hij keek mij lang en zwijgend aan 
Ik wilde juist de vraag stellen 'Maar hou jij oók van haar " toen hij zelf het antwoord gaf. 
'Mijn Loesje had destijds al véél ín haar bloesje. Ik had beter moeten weten. 
We wonen nog steeds naast Artis maar als mijn Loesje bij de nijlpaarden gaat wonen zou 
niemand het verschil zien. Ik ben net een beetje hersteld. Ik had twee verbrijzelde kníeën 
nadat mijn Loesje in een verliefde buí op mijn schoot kwam zitten. 'Ik hapte naar lucht, liep 
rood aan want mijn lachspieren trokken zich samen. De pijn in mijn onderlijf werd 
ondragelijk. Ik kón niet meer......ik plaste haast in mijn broek! Heremetijd houdt dit nooit op!  
Plotseling stond Dolf op. 'Willem, ik moet gaan. Als ik te laat thuis kom gaat mijn 
nijlpaardje wellicht op mijn voeten staan en ben ik rijp voor een invalidenwagen..   
De mensen die ik later op straat tegen kwam zullen gedacht hebben dat ik liep te huilen.  
Niets was minder waar.  
 
Wim Degen 
……………………………………………………………………………………………………… 

   
Wat is de samenhang van “ten Anker” met de 
“Koninklijke Marine” en “Koopvaardij”?, kort 
samengevat het * saamhorigheidsgevoel * … 
 
Dat gevoel is gegroeid in de tijden dat wij van huis waren, op zee of in het 
buitenland, kortom in de periodes dat we op elkander waren aangewezen. 

Daarom is het zo van belang deze verhalen te publiceren en te delen opdat deze ook 
worden gelezen door de zittende generatie en de opgroeiende jeugd, zij zijn de 
mannen/vrouwen die er voor zorgen dat onze nazaten in vrede verder kunnen leven…, uw 
inbreng daarin is van groot belang voor ieders toekomst.  
  
Redactie is te bereiken op mail: tenanker@kpnmail.nl 
    

mailto:tenanker@kpnmail.nl
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Flip Burggraaf… (deel 3) 

 

 

Marinekazerne Sorido  

Plièng”- Pliong” 
de intercom meldt 
zich, er was 
nieuws. Ik had het 
aan de ‘oortjes’ al 
gevoeld ! Nog wat 
gekraak, dan een 
stem … terwijl het 
cabinepersoneel 
snoepjes uit deelt 
“ Goede avond, 
hier Freek de 
Vlieger (?!? ) uw gezagvoerder vanuit de cockpit. “Wij hebben zojuist de daling ingezet om 
over ongeveer tien minuten, plaatselijke tijd 22 Januari 22:15 uur, te landen op het 
vliegveld van het eiland Biak Ned. Nieuw. Guinea. Dit is tevens het eindpunt van deze 
vlucht. Ondanks de vertragingen, daarvoor nogmaals onze welgemeende excuses, hopen 
wij dat u toch een prettige vlucht hebt gehad. Een aantal van u zal hier geruime tijd 
verblijven, hen wensen we een prettige periode toe en zij die hun reis voortzetten, een 
goede reis! We bedanken u voor het begrip van de vertragingen en zien u graag nog eens 
terug op één van onze vluchten. Ik verzoek u de rugleuningen van de stoelen recht te 
zetten en de riemen vast te maken Tot ziens”  Hij had zijn plicht en ‘preek’ gedaan. Voor 
ons moest het nog beginnen !! 

Plotseling vallen de motoren praktisch stil, twee tellen later … kebonk.. kebonk… een 
trilling door het vliegtuig en tegelijk het geluid van gierende remmen, we zijn geland en 
minderen snel vaart. Aan het einde van de landingsbaan een kleine zwenking naar links 
en stop, we staan stil en al op het platvorm waar het debarkeren zal plaatsvinden. We 
moeten nog even blijven zitten totdat de vliegtuigtrap is voorgereden. 

Dan is het zo ver en wordt de deur geopend en beginnen we stapje voor stapje aan de 
gang naar de uitgang. Dan opeens sta ik in de deuropening boven aan de trap, dit moment 
vergeet ik nooit meer ! Het is of ik een zeer warme vochtige deken over me heen gegooid 
krijg. Zo voelt dus een tropennacht op Biak aan!  

Onvoorstelbaar hoe warm en klam het voelde na het verblijf in de prima 
airgeconditioneerde cabine van het vliegtuig. Na aankomst kan ik me niets meer 
herinneren van douane formaliteiten en / of passencontrole, er zal best iets van dat al 
geweest zijn, ik weet het niet meer. Wel het ‘comité van ontvangst’ die bestond uit een 
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Sergeant der Mariniers en een Marinier 1e klas, zijn chauffeur, hij verzamelde het Marine 
personeel, tegelijk ontstond er al scheidingen tussen officieren, onderofficieren en overige 
manschappen, waar ook ik toe behoorde. Hij sprak ons zeer bemoedigend toe. “Mijn naam 
is Staal, sergeant der Mariniers en heet jullie van harte welkom in dit vervloekte K.. land” 
sprak hij. We moesten vooral niet denken dat de ‘baas‘ deze dure reis, ons baroes ( 
nieuwelingen in het Maleis, tevens een badinerende scheldnaam bij de KM voor nieuw 
geplaatsten op schepen of instellingen.) met ons witte velletje, had gegeven, om hier 
vakantie te komen houden. Nee, het was waarschijnlijker dat we in de toekomst deze dag 
van aankomst eerder zouden vervloeken dan prijzen !! “Amen” “Volgen” beval hij en bracht 
ons naar een legertruck, droeg ons op in te stappen en plaats te nemen op de harde 
houten banken, we zaten een stuk minder geriefelijk dan een uur geleden! 

Het is ongeveer een kilometer of vijf zes vanaf het KLM Hotel, waar alle vliegformaliteiten 
werden afgehandeld, naar de Kazerne waar, in en speciaal ontvangst slaapzaaltje, een 
aantal stapelbedden voor ons klaar stond om de nacht ‘af te maken’. 

Wie of wat ze in en uit de buik van het vliegtuig had gehaald weet niet, maar daar stonden 
ze, onze plunjezakken met tropen kleding enz. Ik had de mijne 13 Januari voor het laatst 
gezien in de Kazerne te Amsterdam, waar ik hem toen had afgesloten met een speciale 
beugel en hangslot en van een label had voorzien. Gelukkig had ik het sleuteltje nog en 
wist ook nog waar ik hem had opgeborgen.!! 

Ook ‘Staaltje’ stond al op ons te wachten, hij liet ons even uitruziën over de 
bedjes..  Instrueerde ons over de volgende ochtend. Om half zeven is het ‘overal’ ( 
opstaan ) ontbijt in de eetzaal tussen de barak hiernaast en het kombuis naar rechts 
wijzend, normaal om 7 uur ‘baksgewijs’ (ochtend apèl) maar daar hoefden we nog niet aan 
mee te doen, wel werd er van ons verwacht dat we ons tussen 8 en 9 uur, gekleed in ‘kort 
kaki’ ons meldden bij bureau administratie om onze ronde briefjes op te halen, en konden 
beginnen aan het inrouleren waar we 2 dagen de tijd voor kregen. Wees ons de weg naar 
bureau administratie . “Begrepen??” “Ja sergeant “ “Nog vragen??” “Nee sergeant” 

“OK mannen dan ben ik klaar met jullie, snurk se en tot ziens” Dat had hij weer geweldig 
gedaan vond ie zelf. Stapte bij zijn chauffeur in de Jeep en reed weg. Wij waren er 
inmiddels wel achter dat we weer eenvoudige 'zeesoldaatjes' waren en dit de komende 
ander halfjaar ook zouden blijven. Niet alle dagen waren even gezellig, maar zo vervelend 
als Sergeant Staal het ons voorspelde, zijn ze, voor mij in ieder geval, niet geweest.  

Kerst diner  

Het is al even Advent, Kerstmis nadert, je kunt er niet omheen. Dit jaarlijkse gebeuren is 
misschien wel het meest gevierde feest over de gehele wereld. 

Het zal op de ene plek mogelijk wat uitbundiger worden gedaan en aandacht krijgen dan 
op een ander, maar invloed heeft het op alles en iedereen.Zo ook in de tropen, wat ik 
persoonlijk één keer heb mogen meemaken. Tijdens mijn uitzending naar Nw. Guinea van 
Januari 1961 tot Juli 1962 overkwam me dit dus in 1961. 

Wel apart hoor, de Kerstman in arrensledes, rendieren, geïmproviseerde kerstbomen 
enzovoort bij 40 graden Celsius. 

De KM schenkt of schonk er in ieder geval, best redelijk veel aandacht aan. In het kombuis 
was het altijd wel spannend en druk, de koks deden hun best een ‘wit voetje’ te halen bij 
de overige bemanning door hen een kostelijke maaltijd voor te zetten. Een halve kip of 
haan hoorde daar steevast bij. Die kregen we 2 keer in een jaar, met Kerst dus en op 
Koninginnedag. 
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Eén van de Kerstdagen had ik 
dienst en viel het me te beurt, 
mijn medewerking te verlenen 
bij het Kerstdiner in de Onder 
officiers mess. We hadden ons 
best gedaan, de boel zo gezellig 
mogelijk te maken door de 
eetzaal van wat versieringen ec 
te voorzien, de tafels keurig te 
dekken het glaswerk op zijn 
plaats en alles in de lijn gericht 
natuurlijk. 

Eén van mijn collega’s was in 
het bezit van een simpele pick-
up en bood, naar genoegen van 
de chef Hofmeester, aan de 
muziek te verzorgen. De 
“machine” werd op een of 
andere manier, aangesloten op 
de omroepinstallatie en het 
klonk als een klok.  

 

Dan is het zover, langzaam zoekt een ieder van het ca. 125, alleen mannelijke, grote 
gezelschap zijn plekje aan tafel.Iedereen zit, de ‘tafel-oudste’ in dit geval de chef d’ 
Equipage( Een opper schipper, hoogst in rang zijnde Ooff. met belangrijkste functie ) doet 
een welkomst woordje. 

Het belletje ( teken voor gebed ) tingelt en wij vullen de soepterrines, na het 2e belletje 
beginnen we met uitserveren. 

Er wordt nog iets korts ‘gepredikt’ en de maaltijd komt op gang, de ‘diskjockey’ brengt 
“Stille nacht” ten gehore. Het loopt als een trein. Na de soep is er nog een ‘sprekerd’, wij 
halen de borden enz. uit en houden de volgende gang ‘in aanslag’ om uit te serveren. 
Alles gaat naar wens, het loopt gesmeerd. 

Toen ook de hors d’ oeuvre zijn weg had gevonden, was dus de kip met toebehoren aan 
de beurt. De Chef, die naar zijn mening al voldoende Stille nachten, wakende Herders en 
geboren Kinderkens had gehoord, de diskjockey vroeg naar een wat lichter genre muziek 
over te gaan, stemde deze daar met blijdschap mee in. 

Intussen serveerden we dus de hoofdmaaltijd. Nog voordat alles op tafel stond, klonk er 
weer muziek. Inderdaad van een zeer ander genre… Het ‘schone’ lied van een mevrouw 
wiens sneeuwwitte boezem nauwelijks was bedekt, klonk door de eetzaal met een volume, 
waarbij de kippen bijna los van de borden kwamen. 

Er vlogen nog meer mensen overeind, het was niet een ieder ‘welgevallig’, zeker de 
Schipper niet, het sprong hem in het verkeerde keelgat opdat hij bijna stikte. Wild 
gebarend, in zijn keurig witte uniform, riep hij de chef bij zich en gelastte hem met luide 
stem deze muziek onmiddellijk te staken!! Het werd plotseling een soort griezelig stil, 
iedereen was een beetje geschrokken, niet in het minst de muziekverzorger zelf natuurlijk, 
ook het meewerkend Papua personeel keek vanuit de pantry, om het hoekje om te zien 
wat er aan de hand was. 
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Na een aantal stille minuten, en enig overleg met de ‘jockey’, wendde de chef zich tot de 
Schipper, of de muzikale omlijsting in zijn geheel moest worden gestopt of dat Jingle Bells 
en/of andere passende liederen van bv. de Voice en of Doris Day ec wel was toegestaan? 
Hier kon de Schipper wel mee instemmen en werd het toch nog gezellig bij het dessert en 
de koffie met ….  De inmiddels verstrekte drankjes bij het diner  droegen daar ook wel toe 
bij natuurlijk. 

Het zou zonde van het kostelijke eten zijn geweest als dat niet zo was. De diskjockey werd 
na het gebeuren vermanend aangesproken en moest toch zelf kunnen begrijpen dat zulke 
‘herrie’ eigenlijk niet eens in een fatsoenlijk horecabedrijf gespeeld hoorde te worden, laat 
staan tijdens een Kerstdiner in de Onderofficiers mess van de Koninklijke Marine !! 

Hij knikte beschaamd en het bleef erbij.    

    

Munitie bunkers   

Veteranenspeld      

Niet alle dagen draag ik een colbert, maar bij wat formele 
bezoekjes als jubilea, dinertjes of andere plechtigheden komt 
zo’n ‘jassie’ wel eens uit de kast en gaat ‘aangekleed uit’. 

Op de linker revers van één zo’n kledingstuk heb ik een 
veteranen speldje geprikt zitten. 

Deze dragend in een gezelschap krijg ik dikwijls de vraag wat 
dat V-tje voorstelt, soms met de opmerking, of meer de vraag, of 

ik lid ben van een koor of muziekvereniging, omdat ze het dan aanzien als een muziek 
sleuteltje of stemvorkje. 

Ik antwoord dan veelal schertsend, dat ik daar ongeveer een baal rijst voor heb moeten 
opeten. De vragende blik op het gezicht van de belangstellende, zie je dan nog vragender 
worden en als het ware om uitleg smeken. Ik leg dan uit dat het speldje een gestileerde V 
is en staat voor Veteraan, een status die ik in mijn ‘late pubertijd’ heb verkregen door als 
‘zeesoldaat’ een uitzending van achttien maanden, naar voormalig Nederlands Nieuw 
Guinea heb mogen meemaken, en dit gebied toen, door de eisen en bedreigingen van 
Indonesië, tot ‘oorlogsgebied’ werd gerekend. 

De volgende vraag is dan veelal, zeker van de jongeren in het gezelschap, heb je daar 
gevochten dan?? Wat ik dan ja knikkend met “soms” beantwoord en ook op de vraag of ik 
dan wel eens bang ben geweest of ben geschrokken, ook nog bevestigend heb 
beantwoord, zie ik de nieuwsgierigheid toenemen en kan ik moeilijk om verdere uitleg 
heen. 

Laat ik, voordat ik dat hier doe, even duidelijk maken dat voor iedereen zo’n uitzending 
anders kan zijn geweest of wordt ervaren. Een Marinier, die soms weken de bush werd 
ingestuurd, om gedropte of aan land gezette Indonesische infiltranten op te sporen en 
gevangen te nemen, ervaart het anders dan de ziekenverpleger in de ziekenboeg of de 
kok in het kombuis in een redelijk veilig kamp of kazerne, waar ‘de staf’ de boel regelt. Zij 
zijn niets dichter bij “moeders” en even ver van thuis natuurlijk, maar wel wat geriefelijker, 
en daar hoorde ik in feite ook bij. 

Om de nieuwsgierige toehoorders ter wille te zijn, vertel ik, dat ik het allemaal heb 
meegemaakt, maar echt geheel anders dan wat zij zich er bij voorstellen. Mijn enige 
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‘slagveld’ waar ik heb ‘gevochten’, was de judomat, waar ik met mijn judomaatjes strijd 
leverde Met scherp heb ik alleen op de schietbaan geschoten maar nooit op een vijand.. 
Indonesische militairen in een uniform ( battle dress ) zag ik er niet meer dan een vijftal, 
die nog geboeid en geblinddoekt waren ook en aan boord werden gezet voor vervoer naar 
Woendi, een eilandje bij Biak, waar ze werden ‘bewaard’. Geschrokken ben ik bv. bij een 
luchtalarm op een vreemd moment, waar expliciet via de omroep, 3 maal met nadruk bij 
werd vermeld dat dit geen oefening betrof en iedereen  ongewoon paniekerig deed, niet 
wetend wat precies te moeten doen. 

Later bleek het allemaal vrij onschuldig te zijn, omdat het een eigen vliegtuig met 
verbindingsproblemen betrof en daardoor zonder radiocontact, vanuit onverwachte hoek 
invloog.  

Bang ben ik ook geweest, het is een verhaal apart! 

Primair was ik hofmeester bij de Onderofficieren, en bestonden mijn werkzaamheden uit 
het verzorgen van deze ‘superieuren’ in de breedste zin van het woord, voor zowel hun 
voedsel, verblijven en vertier. Daarnaast was me echter nog een taak toebedeeld. Bij 
calamiteiten van welke aard ook, moest ik patrouille ( soort schildwacht ) lopen bij een flink 
aantal munitie bunkers, welke gebouwd waren op een groot stuk, wat achteraf gelegen, 
terrein van het kamp/kazerne. 

Bij het in-rouleren, als je net in het land bent gearriveerd, worden zulke dingen via een 
zgn. rolkaart je bekend gemaakt. Op zo’n rolkaart staan allerlei opdrachten, feiten, 
werkplekken enz. vermeld en dien je je bij iedere plek, persoon of bureau die op kaart 
voorkomt te melden voor verdere instructies en opdrachten. Daar krijg je dan twee dagen 
de tijd voor. 

Tijdens mijn in-rouleren, de allereerste of tweede dag dat ik in het land was dus, gebeurde 
het tijdens een koffie pauze, dat er belangstellend naar mijn rolkaart werd gevraagd, door 
een collega die al wat langer op Biak aanwezig was. Zonder er moeilijk over te doen gaf ik 
hem de kaart en dronk m’n koffie, na een paar tellen hoor ik: “Nou Jezus, daar ben je klaar 
mee zeg”, verwonderd kijk ik op en vraag hoe zo?? Patrouille munitie bunkers ! één grote 
bende daar, nauwe bijna onbegaanbare paden tussen meters hoge struiken en allang-
allang. Het stikt er van de slangen, vogelspinnen, kakki-empats ( kaaiman achtige leguaan 
van 80 tot 100 cm lang met grote bek waarmee flink gebeten kan worden ) en nog veel 
meer onplezierig ‘dierenspul’ nog net geen tijgers en leeuwen, het is er stik donker, 
nergens verlichting, kortom weinig aantrekkelijks. Zo wilde het verhaal van de ‘ervaren 
collega’ 

Ik haal, met een vragend gezicht, mijn schouders op en zeg, quasi moedig en nonchalant, 
“we zullen het wel zien” maar sloeg het, weinig gerustgesteld, wel op. Ongeveer een week 
later, ja hoor ’s avonds rond een uur of zeven schalde het over de omroep  “ ‘ta- ta- ta 
taaa… trompetgeschal voor aanvang oefening met de boodschap, een ieder meld zich op 
zijn post !” Ik ben op de slaapzaal, sta op, muts op en ga me melden bij Commando post 
West, zoals me op de rolkaart is bevolen. 

De post is gehuisvest in het hoofdgebouw, gelegen aan het exercitie terrein. Groetend 
meld ik mij: “ Hofmeester Burggraaf patrouille munitie bunkers “ de sergeant der Mariniers, 
achter de tafel, kijkt me aan ‘Burggraaf ?.. en kijkt op een lijst voor zijn neus, met zijn 
vinger over het papier glijdend, ja..  “Burggraaf en van Dongen” “Honden wacht ( van 0:00 
uur tot 04:00 uur ) wapen halen in de wapenkamer, kwart voor 12 hier in gevechtskleding 
met wapen en helm!!” 
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OK sergeant, wat voor wapen ??? weten ze in de wapenkamer, zal wel een Uzi zijn. Ik ga 
de deur uit en loop naar de wapenkamer, waar ik inderdaad een Uzi en een helm in mijn 
handen geduwd krijg, moet er voor tekenen en kan gaan, geen enkele uitleg. Ik had ooit, 
ergens tijdens de EMV opleiding in Hilversum, weleens met een Uzi geschoten maar 
daarna nooit meer, het was ruim 3 jaar geleden dat ik zo’n ding voor het laatst, in mijn 
handen had gehad. Straks maar eens kijken of ik het allemaal nog weet. 

Ik heb ruim de tijd om een en ander op een rijtje te zetten, me om te kleden en me 
‘gevechtsklaar’ te maken. Ruim op tijd meld ik me voor de tweede maal die avond op 
Commando post West. En wie zit er nu achter de tafel !?! Juist… Sergeant Staal! hij kan 
schijnbaar en mag meer doen dan baroes van het vliegtuig halen en verwelkomen..  

“Burggraaf  zei je hè ?” Ja sergeant, dan het volgende scenario “Waar is je maatje?” 
Maatje?? “Ja matroos van Dongen, waar je samen mee patrouilleert”  Ken ik niet sergeant, 
ben pas 10 dagen hier. “OK we zullen even wachten”. Na een minuut of vijf, hoor ik Staal 
zeggen: “ van Rossum brengen jullie Burggraaf maar weg hoor, van Dongen kan de hele 
nacht wel weg blijven maar die jongens moeten wel afgelost worden”  Er komen twee 
mariniers overeind en wenken me mee te gaan. Ik kijk Staal nog even aan en vraag 
“alleen sergeant?” “Ja, als van Dongen komt, brengen we hem wel na, goede wacht!!” 

Niet geheel, beter gezegd, geheel niet gerust en zeker niet blij, stapte ik bij chauffeur van 
Rossum en zijn bijrijder in. De Jeep komt in beweging maar iets zien doe ik nauwelijks, de 
verlichting van de Jeep waren niet meer dan twee hele kleine lampjes zo groot als een 
theelichtje. Van Rossum moest ‘katte ogen’ hebben of over radar beschikken. Al 
hobbelend en niets ziend, reden we een paar minuten, dan wordt er plotseling gestopt en 
hoor ik stemmen, goed in de richting van het geluid kijkend ontwaar ik twee vage 
gestaltes. “Stap maar uit Burggraaf, dan kunnen die mannen er in, je bent op je post”. Ik 
stapte uit, de ‘vage figuren’ in en de Jeep reed weg. 

Daar stond ik dan, moederziel alleen, midden in de nacht, stik donker, in een brokje 
tropisch oerwoud met bijpassende geluiden als geritsel, gezoem, en gepiep, wat me 
volkomen onbekend was en waar ik niet zulke leuke verhalen over had gehoord, met een 
ongeladen wapen, alles niet bijster bemoedigend!  Geloof me of niet, ik scheet nog net niet 
in mijn broek, maar was daar dicht bij. Ben ook geen meter van de plek geweest. 

Na enige tijd, ik weet absoluut niet meer hoeveel 10 minuten ??  half uur ?? het leek uren, 
hoor ik motor geronk en zie twee heel kleine pitjes, het stopt en er stapt iemand uit, het 
was maatje van Dongen, die ik nog nooit eerder had ontmoet, ik was ‘zeer blijde’. Hij gaf 
me een hand en stelde zich voor, ik heet Frank zei hij, ik Flip, wat ben ik blij dat je er bent 
man. Pas hier zeker? Volg me maar, ’t komt goed !! 

Het kwam ook goed, Frank wist de weg. Maar dit kwartier, misschien half uur, is 
waarschijnlijk wel het meest onplezierige ‘halfuurtje’ van mijn leven geweest zeker op Biak. 
Je kunt dit misschien geen echte angst noemen, maar ‘knijpen’  deed ik hem wel. Het was 
geen eldorado tussen de bunkers, wat niet meer waren, dan zo’n stuk of 15 venstervrije 
huisjes va ca 5 bij 10 meter met een enigszins schuin toelopend dak, waar ook het zwakte 
punt lag, opdat bij een eventuele explosie deze er het eerste af lag en waardoor overige 
schade beperkt bleef. Er lagen wel explosieven in natuurlijk. Ze waren ook redelijk ver uit 
elkaar neergezet, zodat een ‘domino effect’ praktisch niet mogelijk kon zijn. De begroeiing 
er omheen was tropisch, maar echt geen ‘ondoordringbaar oerwoud’ de toegangen 
werden redelijk begaanbaar gehouden. 

Van de aanwezige slangen, heb ik alleen maar de verloren huidjes in de struiken zien 
hangen, een levende nooit, spinnen wel maar of het gevaarlijke waren betwijfel ik, slechts 
één keer zag ik een kakki-empat van ca 60 cm lang, die niet wist hoe snel die weg moest 
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komen, kortom van een gevaarlijke ‘beestenboel’ was geen sprake, wel waren er de 
nodige vogels, met name kaketoes waren er veel en maakten soms nogal wat lawaai. 

Begin 1962, toen Soekarno’s eisen en bedreigingen, gesterkt door buitenlands bijval, 
heldhaftiger werden, heeft men het een periode nodig gevonden dat er permanente 
bewaking moest zijn, liepen toen ook met ‘scherp’ in de wapens, en lagen we er min of 
meer in bivak en sliepen er dan ook. Niet fijn !!! Gedoe met stretchers en klamboes, geen 
sanitaire gelegenheid of stromend water. Het eten en drinken werd wel met regelmaat 
aangevoerd. Gelukkig heeft dat meer kort geduurd, men kwam er vlot achter dat dit geen 
enkele zin had.     

    

 
 

Was getekend,      Flip Burggraaf 
 

 

Gratis aangeboden!  

Enkele exemplaren van het 
jubileumboek 50 jaar Duikmedisch 
Centrum tegen vergoeding van de 
verpakking en verzendkosten a.d. 
€ 3,75. Interesse ?, stuur even 

een mail naar de redactie van dit blad. 
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Het werk van DEN NEDERLANDSCHEN MIJNENVEEGDIENST 
sinds Mei 1940 
Materiaal en techniek van het vegen 
Alvorens we hier een kort overzicht geven van hetgeen de Nederlandsche 
Mijnenveegdienst in Engeland gepresteerd heeft, lijkt het ons niet ondienstig eerst een 
indruk te geven van wat mijnenvegen thans is. Het gebruik van vele nieuwe typen mijnen 
heeft uiteraard zijn weerslag gevonden in een radicale moderniseering van de 
afweermiddelen. In hoofdzaak kan men drie soorten 
mijnen onderscheiden. In de eerste plaats is daar nog 
steeds de vanouds bekende con- tactmijn, die in den 
eersten wereldoorlog opgeld deed. Deze komt zoowel 
drijvend voor als verankerd (onder de oppervlakte). In 
de tweede plaats kent men, vooral sinds den inval in 
Noorwegen, de magnetische mijnen, welke tot 
ontploffing gebracht worden door de nabijheid van 
een ijzermassa, welke een magnetisch veld opwekt. 
In de derde plaats het nieuwste op dit gebied: de 
acoustische mijn, welke reageert op de geluidsgolven 
van een scheepsschroef. Vrijwel alle thans 
voorkomende mijnen zijn evenwel combinaties van de 
genoemde typen volgens het systeem van „triggering” 
; een mijn wordt bijvoorbeeld magnetisch geactiveerd 
(„wakker gemaakt” ) en is dan gereed om acoustisch 
te explodeeren, of omgekeerd. Zoo zijn er thans ook 
mijnen, die geactiveerd worden door de toeneming in 
waterdruk, door een naderend schip veroorzaakt, en 
daarna magnetisch of acoustisch tot ontploffing 
komen. Er zijn tal van variaties: speciale mijnen voor 
ondiep water, bassins, of tegen  

 
mijnenvegers zelf, zooals de ruw afgestelde 
acoustische mijn. Tenslotte zijn er mijnen, welke tot 
een maximum van 12 maal „getriggerd” zijn, zoodat 
de mijnenvegers eerst nadat een gebied tot twaalf 
maal toe geveegd is, verzekerd kunnen zijn van 
schoon water. Indien een bepaald vaarwater geveegd 
moet worden, begint men doorgaans de verankerde 
mijnen te vegen met het z.g. Oropesa-tuig. Dit bestaat 
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uit een lange staaldraad, die door een samenstel van scheerborden en drijvers („Floats” ) 
op diepte gehouden wordt, en in een bocht zijdelings van den mijnenveger uitscheert. De 
staaldraad is bezet met een aantal van patronen voorziene messen, die de ankerkabels 
van de mijnen doorsnijden of doorschieten zoodra zij deze opvangen. De verankerde mijn 
komt dan boven drijven en kan behandeld worden als een drijvende mijn, d.w.z. zij wordt 
met geweerschoten tot ontploffing of tot zinken gebracht. Terwijl men aldus een bepaalde 
strook veegt is de mijnenveger uiteraard beveiligd tegen magnetische en acoustische 
mijnen. Met het oog op de te vangen verankerde mijnen moet evenwel de voorste 
mijnenveger in geveegd water varen. Is dit onmogelijk, dan stuurt men mijnenvegers met 
geringen diepgang en kleiner formaat Oropesatuig vooruit. Achter de mijnenvegers, die 

nauwkeurig in een bepaalde formatie 
moeten varen, komen de boeienleggers, die 
het geveegde gebied markeeren. Voor het 
opblazen van magnetische mijnen bedienen 
de mijnenvegers zich van het z.g. LL-tuig 
(spreek uit: „double- tuig), bestaande uit 
twee drijvende kabels van ongelijke lengte. 
Beide kabels zijn aan ’t einde voorzien van 
electroden, die beurtelings positief of 
negatief gepoold kunnen worden. Aldus 
wordt in het zoute, goed geleidende water 
een stroom ontladen, welke naar verkiezing 
een rood of blauw magnetisch veld opwekt, 
waarop magnetische mijnen vlot plegen te 

reageeren. De mijnenvegers zelf zijn van hout gebouwd en hebben, om den invloed van 
de tóch nog aanwezige ijzermassa op te heffen, , „degausing” aan boord, d.w.z. zij zijn 
omgeven door een kabel waardoorheen een electrische stroom wordt gevoerd, welke het 
scheeps-magnetische veld neutraliseert. Ter onderlinge beveiliging varen mijnenvegers bij 
dit werk in een vaste formatie, welke zeer nauwkeurig 
gehandhaafd moet worden. Voor het opblazen van 
acoustische mijnen gebruikt men een conisch lichaam, het 
z.g. „Hammerblock”, ongeveer een electrische bel. Een 
ratelende hamer imiteert hier het geluid van de 
Scheepsschroef. Het is thans wel duidelijk, dat een 
mijnenveger een klein magnetisch veld en een geringen 
diepgang moet hebben. Snelheid is geen vereischte, doch de 
machine moet voldoende vermogen bezitten om te kunnen 
sleepen. Een vaart van 10 mijl is niettemin 
aanbevelenswaardig om voor convooien uit te kunnenvegen. 
Het Oropesa-tuig scheert namelijk bij grooter vaart verder 
zijdelings uit. Tenslotte is een goede geest en een goede 
samenwerking onder de bemanning hier evenzeer onmisbaar 
als strikte discipline, voorzichtigheid en voortdurende 
oplettendheid. 
 
WAT DE MIJNENVEEGDIENST DEED 
De eerste, voorloopige basis van den Mijnenveegdienst was 
zooals gezegd de Zuid-Engelsche haven Falmouth. De zomermaanden van 1940 gingen 
daar voornamelijk heen met het verbouwen der schepen en het oefenen der 
oorspronkelijke visschersbemanningen voor hun nieuwe taak.  
Eind Juli waren de eerste schepen gereed en toen voeren voor ’t eerst Neder- landsche 
mijnenvegers in Engeland met een oorlogsopdracht uit. — ’"V In Augustus, toen geleidelijk 
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meer schepen in dienst waren gesteld, werd de dienst verdeeld over drie stations, namelijk 
Holyhead, Barrow en Menai Strait; overdag bestond de taak uit mijnen vegen, ’s nachts uit 
het verrichten van patrouille- diensten. Half October werden de patrouillediensten in 
Menai- Strait opgeheven; toen betrok men ook de definitieve stations aan de Iersche Zee: 
Holyhead, Milford Haven en Barrow. Van Holyhead uit zond men regelmatig schepen met 
veegopdrach- ten naar het eiland Man. De eerste mijnen werden geveegd, nadat eenige 
schepen voorzien waren van acoustisch tuig; de „Rotterdam” was de eerste, die hiermee 
succes had: zij „ving” in Februari 1941 drie acoustische mijnen. Milford Haven werd 
langzamerhand het belangrijkste veeggebied; hier was de vijandelijke mijnen-activiteit het 
grootst en hier werden dan ook de meeste mijnen geveegd. Holyhead werd geleidelijk 
verlaten en nog slechts gebruikt als basis voor escorte- en patrouillediensten tegen 
drijvende mijnen. Eind 1941 was het aantal geveegde mijnen opgeloopen tot 58. Op 4 
October vertrok de „Claesje” naar West-Indië; de „Dirkje” volgde op 3 December.  

Met het in dienst stellen van 
nieuwe motor-mijnenvegers 
begon men tevens den dienst te 
verplaatsen van de Iersche Zee 
naar de Noordzeekust. De 
„Texel” werd op 4 Mei 1942 als 
eerste schip in Harwich 
gestationneerd, welke plaats 
voorbestemd was om Holyhead 
als hoofdstation op te volgen. 
Alle in dienst komende nieuwe 
mijnenvegers werden daar 
gestationneerd; later werd 
Great Yarmouth secondair 
station. Ongeveer tegelijkertijd, 
in April ’42, plaatste men een 
aantal omgebouwde trawlers op 

een nieuw station, ditmaal aan de Zuidkust, nl. Portsmouth, waar geveegd werd tusschen 
Ports- mouth en Wight, later in het jaar ook tusschen Portsmouth en Portland, naar welke 
plaats de basis Portsmouth in December werd overgeplaatst; toen beperkte het 
veeggebied zich tot een strook tusschen dit nieuwe station en The Needles. In 1943 
verdwenen de Nederlandsche schepen van de Zuidkust. De periode-Harwich was de 
meest succesvolle van den ge- heelen oorlog. Men werkte nu met nieuw materiaal en het 
operatieterrein was van mijnenveeg-standpunt gezien aanzienlijk vruchtbaarder. De 
„Texel” ving in de eerste anderhalve maand van haar bestaan reeds 19 mijnen. Op 15 Juli 
1943 werd het commando officieel van Holyhead naar Harwich overgebracht; ook de laatst 
overgebleven verbouwde trawlers waren toen hier gestationneerd. Een opmerkelijke actie 
was de deelname aan de veegoperaties voor de haven van Ostende na de bevrijding van 
deze haven; het eerste geallieerde schip, dat te Ostende binnenliep was een 
Nederlandsche mijnenveger. Het waren de „Ameland”, „Texel”, „Marken”, „Putten”, 
„Rozenburg”, „Beveland”, „Terschelling”, „Schokland”, „Walcheren” en „Duiveland”, die hier 
ons land vertegenwoordigden. In October 1944 zuiverde men de Wester-Schelde van 
mijnen met de „Vlieland”, „Texel”, „Beveland” en „Terschelling” ; 21 mijnen maakten deze 
schepen hierbij buit. Omstreeks dien tijd werd de basis Great Yarmouth opgeheven. Eind 
Februari bedroeg het totaal aantal geveegde mijnen 244. Het commando van den dienst, 
dat sinds het begin in 1940 berust had bij den kapt.-luit. ter zee J. J. Logger, ging in Maart 
’45 over op den luit. ter 1ste klasse B. C. M. Schouten; in dezelfde maand keerden de 
„Claesje” en de „Dirkje” uit West-Indië terug. Onmiddellijk na de bevrijding van West-
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Nederland in Mei 1945 vertrok een aantal schepen naar Hoek van Holland voor het 
zuiveren van den Nieuwen Waterweg.  
Op 10 Mei arriveerden daar de „Texel”, de „Vlieland”, de „Putten”, de „Rozenburg”, de 
„Terschelling” en de „Beveland” tien dagen later gevolgd door de „Ameland” en de 
„Marken”. Na het vegen van den Nieuwen Waterweg begonnen de mijnenvegers aan de 
omvangrijke taak, de vaargeulen voor de Nederlandsche kust van Hoek van Holland tot de 
Waddeneilanden van mijnen te zuiveren. Met het oog hierop verplaatste men reeds kort 
na de bevrijding den geheelen dienst naar IJmuiden. Vermeldenswaard is nog een aantal 
bijzondere opdrachten, die buiten het normale „routine-vegen” vielen. Behalve het 
escorteeren van enkele convooien door de Iersche Zee, werden sleepdiensten verricht, 
grondversperringen gelegd, versperringen opgezocht, neergeschoten geallieerde vliegers 
opgepikt en zelfs een brand gebluscht aan boord van den tanker „Lucellum”. Ook kregen 
in November 1944 Nederlandsche schepen de speciale opdracht te vegen boven de 
plaats waar de telegraafkabels tusschen Engeland en Nederland waren doorgesneden, 
aangezien men deze weer wilde herstellen. Slechts eenmaal is er vuur-contact met den 
vijand geweest: de „Viking Bank” had in den nacht van 24 op 25 September 1943 buiten 
Harwich een ontmoeting met Duitsche motortorpedobooten. Zoo heeft Nederland dus in 
de oorlogsjaren ook op ’t gebied van mijnenvegen zijn taak verricht. Karakteristiek voor 
den taaien, volhardenden geest is het 
gebeurde met de oude „Marken”. Toen 
deze op een mijn liep was er één 
overlevende, een Sche-veningsche 
matroos, die na een jaar in het 
ziekenhuis gelegen te hebben weer 
dienst nam bij den mijnenveegdienst. 
Het was ook een commandant van een 
Nederlandschen mijnenveger, luit. ter 
zee 2de klasse Gallandat Huet, die het 
spits afbeet in den afweerstrijd tegen de 
acoustische mijnen: hij ondernam de 
eerste proefvaart met het provisorisch 
geconstrueerde apparaat, waaruit later 
het Hammerblock is gegroeid 
 
BERT  HONSELAAR MARINE-
CORRESPONDENT 
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“Herald of Free Enterprise” als “Flushing Range” 
naar Taiwanese slopers. 

Tekst en foto’s L.W.C.Lamers 

 

  
Maart 1988 

 
Zelden is er zoveel over de toekomst van een schip gespeculeerd, als dat de afgelopen 
maanden het geval is geweest met op 6 maart 1987 voor de kust van Zeebrugge 
gekapseisde Britse veerschip ,,Herald of Free Enterprise".  
Nadat Smit Tak Internationaal Zeesleep- en Bergingsbedrijf in het voorjaar van 1987 met 
succes het Townsend Thoresenschip had gelicht.  
188 stoffelijke overschotten waren geborgen en alle voertuigen waren gelost, werd het 

ongelukkige veerschip op l3 mei in de Sloehaven bij de scheepswerf ,,De Scheldepoort" 
van de Koninklijke Maatschappij ,,De Schelde" B.V te Vlissingen afgemeerd.  
Bijna vijf maanden heeft het veerschip in afwachting van haar verkoop in Vlissingen-Oost 
afgemeerd gelegen als trieste herinnering aan één van de gruwelijkste gebeurtenissen van 
de laatste jaren.  
Uit vrees voor nog meer negatieve publiciteit besloot Townsend Thoresen geen 
mededelingen omtrent de verkoop van het schip aan de pers te doen. De reactie daarop 
werkte voor de rederij alleen maar averechts uit, want het gevolg van alle 
geheimzinnigheid was dat er druk gespeculeerd werd over wat er uiteindelijk met het in 
1980 gebouwde en 7.951 brt metende schip zou gaan gebeuren. Geruchten gingen dat 
het rampschip naar Griekenland zou worden verkocht om na een opknapbeurt weer als 
veerschip tussen Italié en Griekenland dienst te gaan doen.  
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Het bange vermoeden dat het schip weer in de vaart zou worden gebracht, werd nog eens 
onderstreept door de gezaghebbende Engelse scheepvaartkrant Lloyd's List, die in 
september 1987 meldde dat de veerboot naar Egypte verkocht zou zijn en dat het na een 
verbouwing in Polen weer als veerschip dienst zou gaan doen. Het laatste bericht werd 
zelfs door het NOS-Journaal overgenomen. Een goede week later echter, t.w. eind 
september, werd bekend dat het Rotterdamse bedrijf Dalmeijer Metalen B.V de veerboot 
had gekocht, en dat het schip buiten Nederland zou worden gesloopt.  
Donderdag 1 oktober 1987 werd de veerboot officieel aan Dalmeijer overgedragen en 
kreeg het de naam ,,Flushing Range".  
 
Zonder enige vooraankondiging vertrok de ,,Flushing Range" in de vroege ochtend van 
maandag 5 oktober samen met nog een voor de sloop bestemd veerschip, t.w. de ,,Gaelic 
Ferry", gesleept door de Westduitse sleepboot ,,Markusturm", uit de Sloehaven.  
Algemeen werd aangenomen dat beide schepen naar Izmir (Turkije) zouden worden 
gesleept, om daar te worden gesloopt, maar ook dat bleek weer een misvatting.  
Onomwonden meldde namelijk Lloyd's Shipping Index in oktober van het vorig jaar dat 
beide schepen voor sloop verkocht zijn naar Taiwan, en dat het uiteindelijke reisdoel 
Kaohsiung is.  
 
Nauwelijks tien dagen na vertrek uit Vlissingen kwam de sleep op ongeveer 100 kilometer 
ten noorden van Kaap Finisterre (Noordwest- Spanje) al in problemen, omdat vanwege het 
zware weer de sleeptros brak. Pas na een dag kon de ,,Markusturm" weer vastmaken aan 
de ,,Gaelic Ferry", terwijl de te hulp gesnelde Westduitse zeesleepboot ,,Fairplay IX" de 
,,Flushing Range" op sleeptouw nam.  
Op 29 oktober van het vorigjaar arriveerden beide slepen op de rede van Las Palmas. 
Aldaar maakte de ,,Markusturm" ook weer vast aan de ,,Flushing Range", om na een paar 
dagen met beide veerschepen weer op te stomen naar haar eindbestemming: Taiwan. 
Naar verwachting zal de sleep eind februari te Kaohsiung aankomen.  Bijgaand publiceren 
wij een paar foto's van de ,,Herald of Free Enterprise", die wij met medewerking van 
Townsend Thoresen (inmiddels omgedoopt in P&O European Ferries) en de Koninklijke 
Mij. ,,De Schelde" op 25 juli 1981 op de werf ,,De Scheldepoort" van de veerboot konden 
maken.  Voor een sobere fotoreportage van de ramp, die bijna een jaar geleden 
plaatsvond, verwijzen wij u naar de volgende pagina's, waar de foto's van onze 
medewerker Pim Korver u zullen ontroeren.  
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Hallo L.S.,  
 
Een waarschijnlijk kansloze missie begint 
hier. 
In 1943 werd een Jood uit de rij van transport 
gehaald, omdat hij naast koperslager ook 
diamantair was. De Duitsers dachten later 
nog wel iets aan de man te kunnen hebben 
werd in afwachting naar de Joost Dourlein 
kazerne geplaatst.  
De man was bevriend met de heer 
Swartsenburg uit Durgendam die met zijn 
botter op paling viste op het IJsselmeer.  
Op Texel verveelde deze man zich en had 
van de Hors een huls gehaald die hij op zijn 
manier bewerkte. Na de oorlog die hij 
daardoor overleefde, nam hij de huls mee 
naar Amsterdam en gaf hem aan zijn vriend. 
De zoon Dirk Swartsenburg die met de zus 
van mijn moeder was getrouwd, nam met zijn 
pensioen deze huls weer mee naar Texel, 
omdat hij met zijn hobby vissen daar het 
liefste was. Deze Dirk Swartsenburg heeft tot 
zijn dood in het huis gewoond waar ik nu 

woon. Naast de enige bioscoop van Texel in het Centrum van Den Burg en de huls kwam 
daardoor in mijn bezit. Ik ben de laatste weken de huls aan het poetsen en is nog lang niet 
klaar. Ik vind hem mooi maar dat zal wel de emotionele waarde zijn. Trouwens waar vind 
je nu nog zo'n koperslager. Deze huls is gemaakt op AOK de Mok en weer terug op 
Texel.  

 
Is er onder de lezers iemand die een 
naam weet van deze koperslager, 
misschien uit een verhaal van vader, opa 
of vriend, of ie er misschien een 
namenlijst van de bemanning van het 
AOK Texel uit de oorlogsjaren… het zal 
de bekende speld zijn in een hooiberg, 
maar het zou tof zijn als deze huls de weg 
weet te vinden naar familie of erven van 
deze man ! 
Mailen naar de redactie of naar Ed 
rechtstreeks… 
Bedankt! 
 

Ed Stiekema  
edstiekema@hotmail.com 
 

 

mailto:edstiekema@hotmail.com
mailto:edstiekema@hotmail.com
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Mei-special: 5 daags          
Maandag 29 april tot vrijdag 3 mei € 215,- p.p. ( incl. touringcar) 

Zaterdag 25 mei tot woensdag 29 mei € 235.00 p.p. ( incl. touringcar)  
Een natuurexcursie door beekdal v/d Drentse Aa en een excursie naar de Kolonie van Weldadigheid. 
 

Zomerspecial ’s 6 daags          
Maandag 10 juni tot zaterdag 14 juni € 299.00 p.p.  ( incl. touringcar) 
Maandag 1 juli tot zaterdag 6 juli € 299,- p.p.  ( incl. touringcar) 

Maandag 23 september tot zaterdag 27 september € 299.00 p.p.  ( incl. touringcar) 

Excursie met de Veenexpress en een excursie naar het bijzondere “kerkje Harkema” 

 

Zomerweekvakantie: 8 daags         
Zaterdag 27 juli tot zaterdag 3 augustus € 465,- p.p. ( incl. touringcar) 
Een excursie met de Veenexpress o.l.v. de boswachter, een excursie naar het bijzondere “kerkje Harkema” , 
de natuurexcursie door het beekdal v/d Drentse Aa en een excursie naar de Kolonie van Weldadigheid. 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

de Volkskrant 14 oktober 2000 

Het reddeloze Nieuw-Guinea 
 
Op het vroegere Nieuw-Guinea vielen onlangs tientallen doden, vooral Indonesische 
immigranten. Het Papoea-nationalisme richt zich tegen bijna veertig jaar kolonisatie 
door Indonesië....Nederland wordt verweten Nieuw-Guinea in 1962 te gemakkelijk aan 
Indonesië te hebben overgedragen.  
De Nederlandse politiek deed juist een onrealistische poging Nieuw Guinea uit 
handen van Soekarno te houden. 
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door Jan Joost Lindner14 oktober 2000, 0:00 
 
MINISTER JOSEPH LUNS van Buitenlandse Zaken kon het mooi zeggen: 'Nieuw-Guinea 
ligt aan de rand van onze belangen maar in het centrum van onze beginselen'. Deze 
'eeuwige' minister leek zo wendbaar en humorvol, maar hij was vaak een straffe nationalist 
en bij het vasthouden van dit laatste stuk oostelijke kolonie wist hij zich gesteund door een 
meerderheid van politici, volk en media. 
De Indonesische president Soekarno, in de oorlog meeloper met de Jappen, was gehaat 
in Nederland. De Indonesische onafhankelijkheid in 1949 zat velen niet lekker. Nieuw-
Guinea bleef toen Nederlands, officieel omdat anders geen tweederde meerderheid in de 
Tweede Kamer te vinden was. Maar het was vooral een soort 'lekker puh' tegen Soekarno. 
Nieuw-Guinea hoort raciaal en geografisch niet bij Indonesië, zei menige Nederlander, 
vergetend dat in alle Nederlandse plannen voor een 'federatie' Nieuw-Guinea wél bij de 
Grote Oost werd gerekend. Voor de jonge republiek Indonesië bleef het een beslissende 
prestigekwestie. Toen een kabinet er weinig aan deed, werd het in 1950 weggeschopt. 
Maar ook in Nederland speelde het een gevoelige rol. PvdA-fractieleider Van der Goes 
van Naters en VVD-leider Stikker verloren hun toppositie omdat ze er te lichtvaardig mee 
omgingen. Romme en Drees kenden geen twijfel. En Opland tekende 'Nieuw Guineetje' in 
de Volkskrant altijd als een verweesd negermeisje met vlechtjes. Boze oom Boeng moest 
ervan afblijven, maar deed dat niet. 
Eind jaren vijftig begon Soekarno de Nederlanders uit Indonesië te verjagen en hun 
bedrijven en bezittingen te naasten. In 1960 liet hij parachutisten infiltreren op Nieuw-
Guinea en dreigde hij met militaire verovering. Nederlanders die hem daartoe niet in staat 
achtten, begonnen toch vrees te koesteren. Maar Luns stelde hen gerust. Hij had in 
Washington garanties gekregen. We mochten erop vertrouwen dat de VS ons wel zouden 
helpen. 
Als wantrouwende medeministers naar hardere bewijzen vroegen, trok Luns een gezicht 
van: 'Geloven jullie me niet?' Hij geloofde zelf rotsvast in de hulp van de VS, ook toen 
begin 1961 Kennedy Eisenhower opvolgde. Later bleek dat Luns alleen een vaag kladje 
bezat van de vorige (en inmiddels overleden) minister John Foster Dulles en dat ging 
alleen nog over mogelijke logistieke steun. Velen wilden geloven in de steun van de VS 
voor de goede zaak. Volkskrant-commentator Jos van Schaveren beriep zich nog in 
december 1961 op 'de machtige instemming van Amerika'. 
Zelf werkte ik toen, als apolitieke 18-jarige, al enkele maanden op de Haagse redactie van 
de Volkskrant. De sfeer was vreemd strijdlustig, meer nog dan in de meest gepolariseerde 
perioden van de Nederlandse politiek. Van Schaveren, Henry Faas (de grote columnist 
Wandelganger) en nieuwsjager Han J.A. Hansen - normaal gesproken rustige en 
opgewekte types - waren furieus tegen overdracht van de Papoea's aan Soekarno, van 
wie dezen niets goeds te verwachten hadden. 
Dáár ging het hun om, en niet om oud-koloniale sentimenten of verzuilde KVP-trouw, zoals 
wel is gesuggereerd door lieden die de kwestie-Nieuw-Guinea 'een zwarte bladzijde' in de 
geschiedenis van de krant noemden. Ik vond het vooral een spannende bladzijde. Oprecht 
was bij ons de verontwaardiging toen hoofdredacteur Joop Lücker zei dat hij geen 'loser's 
paper' wilde maken, een denkwijze die ver verwijderd was van de wereld van politieke 
commentatoren. Toch greep Lücker nimmer in. 
 
Toen de infiltraties erger werden, ging Han Hansen naar Nieuw-Guinea. Plichtsgetrouw 
bezong hij de vorderingen die Nederland daar inderhaast maakte met de democratische 
opvoeding. Hilarisch was vooral zijn beschrijving hoe de Papoea's bibberende Javaanse 
parachutisten uit de bush redden. Ze droegen die naar het dorp en zongen 'We gaan er 
een opeten en braden in de pan.' 

https://www.volkskrant.nl/auteur/door%20Jan%20Joost%20Lindner
https://www.volkskrant.nl/auteur/door%20Jan%20Joost%20Lindner


 

22 
 

 
Luns kleedt Nieuw Guineetje aan terwijl De Qay belangstellende buitenlanders, in dit 
geval de BBC, de deur uitwerkte 
 
Dit voornemen werd nimmer tot uitvoering gebracht, want de buit werd aan het 
Nederlandse bewind overgedragen voor luttele guldens. 
Han Hansen was al terug in onze pijpenla aan de Haagse Wagenstraat toen Soekarno 
(januari 1962) met een kleine vloot aanviel. 'Onze' Marine (ook haastig versterkt) verjoeg 
de Indonesische kanonneerboten en boorde er een in de grond. 'Dit is een grote dag voor 
de Marine', riep Hansen in vervoering. Het leek me geen Tocht naar Chatham, maar het 
was wel de laatste keer dat een Nederlands oorlogsschip een schot in boosheid heeft 
afgevuurd. 
De pennenstrijd over Nieuw-Guinea was ongemeen fel en Faas en Van Schaveren namen 
vooral die mercantiele lieden op de korrel die de handel met Indonesië belangrijker vonden 
dan het lot van die arme Papoea's. Publieke woordvoerders van die stroming waren vooral 
de Groep-Rijkens, met de exuberante Soekarno-bewonderaar Willem Oltmans als 
midvoor. Achter de schermen bewerkten machtiger zakenlieden de VVD. Maar vergeefs. 
Politiek leken Luns en 'wij' (en De Telegraaf) oersterk te staan. 
Wij wisten niet, in die tijden van regenterij en geheimzinnnigheid, dat Luns het steeds 
moeilijker kreeg in het kabinet-De Quay. De brave en onhandige premier had op een 
cocktailparty in 1960 al eens gefilosofeerd over internationalisering van het halfeiland en 
hij beantwoordde de voorspelbare woede van Luns en anderen met het aanbod af te 
treden. Dat vond het kabinet echter ook weer te gortig. 
Ministers als Zijlstra, Cals en Veldkamp en de invloedrijke staatsscretaris Norbert 
Schmelzer vertrouwden de zaak steeds minder, met name onder het nieuwe Kennedy-
bewind. AR-kamerlid Barend Biesheuvel kwam in 1961 uit Washington met het verhaal dat 
de VS geen vinger zouden uitsteken. Dit leidde mede tot de opzienbarende ommezwaai 



 

23 
 

van de AR-top. Een woedende ARP zou later fractieleider Bruins Slot op de elfde plaats 
van de kandidatenlijst zetten, waarna hij de politiek verliet. AR-lid P.G. Schut uit Heelsum 
argumenteerde: 'Israël werd door de Heere ook wel geholpen wanneer het op Hem 
vertrouwde tegenover geweldige heermachten. Waar blijft onze moed?' 
In februari 1962 was alle moed verdwenen. De Amerikaanse minister en broer van de 
president Robert Kennedy ging eerst naar Jakarta en toen naar Den Haag, waar hij zich 
'als een soort kwajongen' (De Quay) gedroeg. Hij kwam altijd te laat, maakte nooit 
excuses en ging onverschrokken tekeer tegen de kolonisatoren van driehonderd jaar: 
'Waar zijn jullie universiteiten?' VVD-leider Toxopeus liep boos weg van zo'n party. En 
Luns werd nog kwader toen Kennedy de vriendelijke minister Beerman (CHU, Justitie) 
voorstelde als Nederlands onderhandelaar. 
De Haagse heren én journalisten ergerden zich kapot, maar wél stond nu vast dat de VS 
het uit de communistische sfeer houden van Indonesië onvergelijkelijk belangrijker vonden 
dan het lot van de peniskokerdragers. Soekarno zou zeker oorlog voeren en Nederland 
zou die snel verliezen. Daarom capituleerde het kabinet, waarbij een grote meerderheid 
Luns verbood nog een obstinate brief naar president Kennedy te sturen. 
In april 1962 kwam een delegatie bevriende Papoea's naar Den Haag. Die kreeg van de 
regering een lunch. Daarbij stond een kleine Papoeavrouw, een wat ouder Nieuw 
Guineetje, op en zei in keurig Nederlands tegen een batterij bewindslieden: 'U hebt ons 
christenen gemaakt. U hebt ons de beginselen van de westelijke democratie bijgebracht, 
en wilt u ons nu overlaten aan die mohammedaanse dictator?' Volgens ooggetuigen viel er 
een pijnlijke stilte. Ten slotte mompelde De Quay schuchter dat Nederland maar een klein 
land was en helemaal alleen stond. 
De Washingtonse onderhandelingen van die zomer en de afspraak voor een referendum 
in 1969 vormden slechts een façade voor het overdoen van de kleine miljoen Papoea's en 
hun enorme land aan Soekarno. In de Haagse Wagenstraat hing een sfeer van matte 
boosheid en teleurstelling, evenals enkele jaren later na de Nacht van Schmelzer. 
'Een hoera voor een groot vaderlander', hoorde ik op het Binnenhof naar Luns roepen. 
Maar velen namen hem kwalijk dat hij toen niet aftrad, maar wel luide lachbuien met 
Soekarno in Jakarta kreeg. Hij had de strijd vooral zo absurd lang volgehouden omdat de 
KVP geen crisis om Nieuw-Guinea wilde. Luns was electoraal te belangrijk. 
Henry Faas ging later twijfelen aan zijn koers en had het vooral benauwd bij de gedachte 
dat 'wij' te lang de bevriende Papoea's in illusies hadden laten leven. Zelf ben ik, met veel 
dubben, steeds meer afstand gaan nemen van die kruistocht. 
Had Nederland al in 1949, maar ook nog in 1961, zich niet beter het lot van héél Indonesië 
kunnen aantrekken, met een bezielde samenwerkingspolitiek? Maar daarvoor werd toen te 
negatief over Soekarno gedacht. 
 
 

REIS DOOR Wild Nieuw Guinea door 
... EX-KANNIBALEN GAAN TER 
COMMUNIE 
 

 
 

 

KEPI, aan de Obaa-rivier, is een voorpost in optima forma. En het was in Kepi, dat ik 

ruimschoots in de gelegenheid was het leven op een voorpost in Zuid Nieuw-Guinea mee 
te maken. Dat leven is anders dan men zich voorstelt. Men kan het zich in Nederland 
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moeilijk voorstellen, omdat het een bestaan is, haast ondenkbaar in een normaal 
marcherende samenleving, waar alles geordend is, alles iets met tijd te maken heeft, en 
waar men het leven min of meer in afgepaste vakken heeft verdeeld. Het was hier, dat ik 
een beeld kreeg van wat met goede wil en eerlijk enthousiasme is te bereiken. Zélfs in een 
zo wild gebied als Zuid Nieuw-Guinea: Zélfs in de enkele jaren, dat men hier met dit 
„experiment" (hetgeen het in feite is) bezig is. 
 
Ik zal niet gauw dat eerste bezoek aan het kerkje van Kepi vergeten. Het is maar een bar 
eenvoudig, simpel tempeltje. Gebouwd van gaba gaba. De banken zijn ongeschaafde 
stammetjes en de vloer is aangestampte aarde. Men ziet de hemel door het dak heen, 
maar dat alles is niet zo erg belangrijk. Wat veel belangrijker was, dat waren de oude 
oorlogsschilden, die langs de wanden stonden. Maar het waren merkwaardige schilden 
geworden. Op elk ervan was een religieuze voorstelling aangebracht. Zo vormden die 
schilden samen een voorstelling van het lijden van Christus. Vóór in de kerk, dicht bij het 
altaar, stond een grote tifa, een trom. Zandlopervormig en bespannen met hagedissenvel. 
Boven op die trom was een doopvont aangebracht. In de kerk waren diverse beelden. Men 
zou verschrikt, verbijsterd zijn ze aan te treffen in een Nederlandse rooms-katholieke kerk, 
maar hier is er van verbijstering geen sprake.  
Ook niet, als men constateert dat de voorstelling van die beelden een mengeling is van 
heidense en zuiver-Katholieke motieven. Men heeft gebruik gemaakt van de primitieve 
voorstellingen, en deze aangepast aan de motieven van het Westen.  
En met succes.  
 
Die eerste kerkdienst.... Ik denk, dat er een paar honderd papoea's bijeen waren. Links de 
vrouwen, rechts de mannen. En dan waren er de kinderen van het Internaat. Er waren ook 
andere kinderen, onder wie heel wat, die nog volkomen naakt gingen. Er waren vele 
moeders, die hun kinderen hadden meegenomen. Moeders gekleed in uitsluitend een 
grasrokje. De kinderen kregen tijdens de dienst de borst en iedereen scheen dat heel 
normaal te vinden. Als men dat eenmaal heeft gezien, is het trouwens niet zo vreemd 
meer. Het is een kwestie van even wennen. 
Het was minder stil in die kerk, dan in onze kerken in het Westen. Er werd nogal wat 
gepraat en gehoest. Soms kwam de stem van de priester, die de mis opdroeg er maar 
nauwelijks bovenuit. Soms maande een der zusters van het Heilig Hart tot rust. Dan werd 
het doorgaans wat rustiger. Maar niet zo lang. 
 
Zo verliep die dienst, welke ik met spanning volgde. Het was de wonderlijkste kerkdienst, 
die ik ooit aanschouwde. Omdat deze mensen tenslotte een paar jaar geleden nog in de 
oetan, de wildernis, zaten. Zo lang is het pas geleden, dat deze mannen nog op de 
sneltocht gingen, opgehitst, aangevuurd door deze zelfde vrouwen, die nu rustig hun kind 
voeden in dit kerkje. 
Maar de allergrootste emotie krijg ik toch te verwerken aan het einde van de dienst. Dan 
gaan namelijk al die mannen ter communie. Ik volg het ademloos en houd m'n blikken niet 
meer af van de priester die daar bezig is, en elk dier mannen het stukje ouwel aanbiedt, 
voorstellende het lichaam van Christus. 
Ik zie de mannen stuk voor stuk. Het zijn er meer dan honderd. Bijna elk van hen heeft 
een doorboorde neus. In die neus zaten drie, vier jaar geleden nog stukken bot, of 
schelpen. Ze hebben allen doorboorde oorlellen, waaraan weer andere attributen 
gehangen hebben. En dezelfde mannen als het ware zo uit de wildernis geplukt, 
ontvangen hier van een priester het lichaam van Christus. 
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Controleur Frans 
Cappetti houdt een grote 
rede tot de bevolking, 
waarbij hij deze opwekt 
regelmatig eetbare 
produkten te kweken. En 
nooit weer op sneltocht 
te gaan! 

 
Geweldige 
sprong 
 
Het is werkelijk 
ongelooflijk. En nog 
ongelooflijker is 
misschien de ernst, 
waarmee dit gebeurt. De 
mannen beseffen 
duidelijk zichtbaar wat 
ze doen. Ze hebben 
begrip voor de 
handeling, waarbij ze op 
dat moment betrokken 

zijn. Ik zie het aan de ogen en ik merk het aan hun handen. De rust, die van deze mensen 
uitgaat, is wonderlijk. En ik moet steeds denken aan de onrust, de schichtigheid, de 
nervositeit bij die andere wilden, de Asmatters, die ik enkele dagen geleden voor 't laatst 
zag.  
Welk een verschil van ogen. Welk een verschil van mentaliteit, Asmatters zijn nog wilden; 
deze Mappiers hebben reeds een geweldige sprong gemaakt. De sprong van het stenen 
tijdperk naar de twintigste eeuw. Een ongehoorde sprong. Er is nog veel, ontzaglijk veel, 
dat hen niet duidelijk is, dat ze niet begrijpen. Maar het experiment is in volle gang en het 
slaagt daar. 
Ik zie in die dagen wat hier het Nederlands Bestuur klaarspeelt en dat is niet weinig. Er 
wordt hier op uitermate menselijke wijze getracht een stam Papoea's een redelijk deel van 
leven te bezorgen. Men doet dat op tal van manieren. Men tracht hen te gewennen aan 
geregelde arbeid. Er zijn tuinen aangelegd, die door hen zelf worden bewerkt. Eén dag in 
de week is zelfs geheel aan tuinarbeid gewijd. Alleen reeds het wennen van deze 
primitieven aan iets, dat werk heet, is een revolutie. Tot voor enkele jaren waren het alleen 
maar voedselverzamelaars in het bos. Nu wordt hun een systeem bijgebracht. 
 

Framboesia 
Artsen komen naar Kepi en daar is reden genoeg voor. Ik sprak met een van hen, die 
bezig was met een systematische framboesia-bestrijding. Hij deelde me mede, dat het 
aantal met framboesia geïnfecteerde door hem getaxeerd werd tussen de 80 en 100 
procent ! Hij was er niet door gedeprimeerd. Wekenlang gaat hij op tournee, met als 
voornaamste wapen de spuit voor het toedienen van penicilline injecties. De resultaten zijn 
bijzonder hoopgevend. Reeds na één spuit. Het probleem is alleen al die mensen uit het 
bos te halen. Omdat dat bos zo onmogelijk groot is. En goeddeels ondoordringbaar. Ik zou 
u graag alles willen vertellen van datgene, wat ik zou willen noemen: het experiment van 
Kepi. Het zou me te ver voeren. Laat ik ermee mogen volstaan erop te wijzen, dat daar, in 
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Kepi, de voornaamste bestuurspost in het Mappi gebied, door Nederlandse 
bestuursambtenaren en Nederlandse missionarissen zeldzaam mooi, zeldzaam belangrijk 
werk wordt verricht Onder zeldzaam moeilijke, en soms hopeloos moeilijk 
'omstandigheden Het was een verkwikking daar te mogen zijn. En vast te stellen dat er 
hier, ja zelfs hier, zo ver van de wereld, die we plegen aan te duiden als „de beschaafde 
wereld', mensen gevonden worden, die het kunnen opbrengen voor een primitieve 
gemeenschap in het krijt te treden. Die zich van dag tot dag inspannen hun leven redelijk 
te doen verlopen. Die bezig zijn hen te verlossen van de duizend angsten, duivels, 
demonen en schrikbeelden, die nu eenmaal inherent zijn aan het bestaan van de 
primitieve mens. 
Dat alles gebeurt dus, dit experiment op het gebied van landbouw, van cultuur, van 
godsdienst en op velerlei ander gebied nog, op de voorpost Kepi. 
Wat het leven op zon voorpost betreft, men kan daarover een boek schrijven. Het zou een 
uitermate lezenswaardig boek zijn, lijkt me. En menig huisvader, en menig huismoeder, in 
Nederland zou zich in zijn of haar comfortabele woning verbazen. Hij en zij zouden zich 
nog aanzienlijk méér verbazen, als ze de realiteit, de nuchtere werkelijkheid, konden zien. 
 

Bruggehoofd 
De werkelijkheid! Die bestaat uit een gebrek aan contact met de buitenwereld. O zeker.... 
er is een radio-telefoonverbinding met Merauke, en iedere dag spreekt Kepi met Merauke. 
Dan vraagt Kepi zo het een en ander wat het tekort komt. Suiker, zout, bier, sigaretten. 
Soms kan er door een vliegtuig gedropped worden, maar er was 
sinds m'n komst daar in geen zes weken gedropped. Te slecht weer. Te veel regen, teveel 
bewolking. Men woont in huizen. Zeker. In zelfgebouwde huizen. Men bouwt hier 
goeddeels zelf z’n woning van hout. In het gunstigste geval op een beetje cement. Wie 
hier leeft, die heeft de wereld voor geruime tijd vaarwel gezegd. Geen bioscoop. Geen 
concerten. Geen mogelijkheid om regelmatig de dingen aan te schaffen die men nu 
eenmaal nodig heeft. Weinig onderling verkeer, omdat er tenslotte niet zo heel veel 
Nederlanders in Kepi wonen. Behalve de pastoors in de kleine pastorie alleen de familie 
Capetti, riet gezin van een administratief ambtenaar, een landbouwdeskundige en de 
dokter. En daar blijft het dan bij, Ziedaar het Europese bruggehoofd midden in de 
wildernis. Het is een goed functionerend bruggehoofd en de stemming, de sfeer onder de 
bewoners is uitstekend. Waarschijnlijk omdat men doende is aan zon wondermooi 
experiment, dat allen gegrepen heeft en geboeid houdt. 
Voor dat experiment getroost men zich het offer, dat werkelijk zwaar lijkt. Ik zeg: lijkt. Toen 
ik er met deze mensen over sprak, werd me gezegd, dat het géén zwaar offer was. Ik 
denk, dat de waarheid in het midden ligt. En daarbij er zijn nu eenmaal mensen, die 
geboren zijn voor voorposten. Waarschijnlijk zijn ze dat allemaal, die op dit ogenblik in 
Kepi leven. 
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Van Jaap Klinge, oud LCA machinist z/m - Texel  
 
Jaap heb ik in de jaren 1970 / 1971 leren kennen als machinist z/m op de L 9513 o.l.v. 
LCA bestuurder kwmr P Struyk, zelf voer ik op L 9518 met mach z/m  J. Raven.   
Jaren later kom ik in contact met Jaap waardoor ik op de hoogte was dat hij bij het 
Loodswezen heeft gewerkt. 
Jaap heb ik verzocht een inkijkje te schrijven over de dienst bij het Loodswezen waar hij 
direct gehoor aan heeft geven. 
 
Beste Arie, lezers van Ten Anker 

 

  
 
Het Loodswezen bestaat uit er vier districten :   
District Noord:  met Delfzijl en Harlingen,  District IJmond : met Den Helder en IJmuiden,  
District Rijnmond : met Hoek van Holland en District  Scheldemond : met Vlissingen. 
 
Waar ik wat van weet is Hoek van Holland en wel te verstaan over de ondersteunende 
dienst voor de Loodsen want de Loodsen en de ondersteunende dienst (varende dienst) 
zijn twee bedrijven in één Loodswezen. 
Het loodswezen viel eerst onder de marine en daarna onder de DGSM van het Rijk en in 
1988 is het Loodswezen geprivatiseerd. 
 

 

 
 
De tenderdienst: 
In de  jaren 60 voeren ze alleen 
op de rede van Hoek van Holland 
(de rivier) met de rede 

afhaalboten de *Spiering* en de 
*Makreel* , in 1964 en 1965  kwamen er 
twee zeegaande Tenders (afhaalboten) 
bij, de *Alk* en de *Albatros* dit waren 
schottel 2x aangedreven schepen van 
polyester met twee GM diesels.                      
 
 

            De Spiring redeboot HvH. 
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Begin 1969 kwamen er nieuwe tenders van de *Jan van Gent* klasse  
Polyester 23.30 meter lang en 5.25 breed dubbelschroef aangedreven met 2x Rolls Royce 
van 400 pk, deze tenders werden eind 1970 verbouwd en kregen groter en moderner 
stuurhuis en nieuwe motoren ditmaal 2x GM diesels (Detroit diesels) van 360 pk. 
 

 
       Alk schottel aangedreven in de berghaven HvH. 
 
In 1993 kwam de eerste snelle Tender Voyager van aluminium met Hamilton jets 
aangedreven met 2x Deutz  MWM dieselmotoren 800 pk snelheid 28 mijl/u de tender was 
18 meter lang en 6.34 meter breed.   
 
  
Deze boot is in alle districten getest en 
het bleek dat hij te kort van lengte was 
voor de zeegang op de Noordzee. 
De volgende Tenders Van de Columbia 
klasse die gebouwd werden kregen de 
lengte van 21.17 meter lang en 6 meter 
breed, ook met Hamilton jets 
aangedreven en Deutz MWM motoren.  
Eind 1999 werden de motoren vervangen 
door Catepillars van 1000 pk die werden 
in pk terug gesteld naar 800 /900 pk 
Inmiddels is er al weer een nieuwe 
generatie nieuwe tenders van aluminium  
en ook weer Jet aangedreven en zijn alle 
tenders door het hele land hierdoor vervangen, helaas heb ik daar geen gegevens over. 

  Jan van Gent met korte opbouw en schoorsteen 
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Op zee liggen de Grote Loodsboten (de 
stationsboten) voor het afhalen en 
beloodsen van schepen op zee dit 
gebeurd alleen nog in Rijnmond en 
Scheldemond, in Delfzijl, Harlingen, 
Den Helder en IJmuiden word dit alleen 
op zee met Tenders gedaan vanuit de 
havens. 
 
Grote tankers en Ertsschepen voor 
Rijnmond  die dieper steken als tien 
meter worden beloodst in het begin van 
de Eurogeul door een helicopter en bij  
mist door de Tender die dan de 
Eurogeul ingaat naar het rendez-vous 
gebied voor de Eurogeul, de Tenders 
zijn ook uitgerust met zeer goede 
radars voor het varen in dikke mist, een 
geulgebonden Schip word altijd met 

twee Loodsen beloodst  want dan kan de ene loods het van de andere loods overnemen 
als er een loods niet goed word en zij nemen ook navigatie apparatuur om precies in de 
vaargeul te blijven met dat schip. 
In de Scheldemond word de Loodsboot op zee ook bijgestaan door de *Swath* dit is een 
schip met een dubbele romp waardoor het zeer stabiel is en met zeer slecht weer door 
kan blijven beloodsen en afhalen, deze worden ook gebuikt door het Duitse en Belgische 
Loodswezen. 
 

 
De grote Loodsboten op zee in de Rijnmond en de Scheldemond:  
Voor 1968 voeren er Loodsboten van de *Rigel* klasse, die werden vervangen in 1968  
door de  *Wega* klasse, en in 1977 werden deze weer vervangen door de *Markab* 
klasse, en deze werden weer vervangen door de *Polaris* klasse in 2012.  
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In de IJmond werd de Grote Loodsboot op 
zee rond ongeveer 1977 niet meer 
vervangen, en werd het beloodsen en 
afhalen door de Tenders overgenomen. 
De grote Loodsboot op zee zet de loodsen 
op de inkomende schepen of haalt ze van 
de uitkomende schepen met behulp van de 
jol, de jol word bemand door twee matrozen. 
Het beloodsen en afhalen word bij slecht 
weer gestaakt als de golfhoogte boven de  
2 meter gaat komen dan komt de loodsboot 
naar binnen en dan worden de inkomende 
schepen naar binnen gepraat over de VHF. 
(onder LOA. Loodsen op afstand) dan zet 
de tender de loods aan boord tussen de 
pieren en bij de uitgaande schepen word de 
loods afgehaald door de tender tussen de 
pieren en het schip word onder LOA. naar 
buiten gepraat. 
 
Het Loodswezen heeft ook nog jaren voor 
de betonning van de vaarwegen en lichtschepen en lichteiland zoals Goeree en 
vuurtorens en lichtelijnen gezorgd 
De betonning werd door eigen betonningsvaartuigen gedaan zoals de *Delfshaven* en op 
lichteiland Goeree stonden verschillende motoren voor de stroomvoorziening die verzorgd 
moesten worden en van brandstof voorzien worden 1x in de zoveel tijd. Dit werk is later 
met de privatisering van het Loodswezen overgenomen door DGSM. van het rijk. 
 

 
                                                                                          Groetjes Jaap 
 
PS. Als er vragen zijn kan je me altijd bellen, neem contact op met de redactie . 
 
Hieronder nog wat mooie platen….. 
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Tender met lange opbouw 

De eerste snelle tender Voyager  18 meter lang 

Menkar met loodsjol op zee 
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Ingevlogen post …. 
 
L.S… 
Reactie 
Wat heb ik genoten van het verhaal van Alfi, de 80+ ouwe 
Kaan. Grandioos. Ik lees altijd mee met een ouwe sobat van 
mij, ben zelf (nog) geen abonnee. Heel vele dank voor dit 
sublieme verhaal over de kruiser De Ruyter resp. Almirante 
Grau, ik was erbij en Alfi beschrijft EXACT zoals het ging met 
die proefvaart. Wilt u Alfi mijn dank overbrengen, wat zou ik 

die prachtman nog graag eens ontmoeten, zo zijn ze er niet meer bij de Marine. 
Hartelijke groeten,  
 
W.J. de Bruyne. 
Zuid Afrika 
 
Redactie: Wim, dank voor deze leuke reactie, …Alfi zal dit wel lezen 
 

Ha Arie, en L.S. 

Weer een heerlijke Ten Anker, de MMI staat er weer mooi in. 
Trouwens bij het stuk over NNG waar de schepen benoemd worden viel me op dat er ook 
2 sleepboten in het rijtje staan. Dat waren natuurlijk de WAMBRAU en de WAMANDAI, 
alleen die namen staan er niet bij. Ga zo door sobat! 

Groeten, Freek⚓ 

Redactie: Bij deze is dat recht gezet Freek, bedankt voor je oplettendheid. 

Beste Sobat; 
De maart editie was weer goed om te lezen, ook nu las ik weer wat voor risico’s ik in mijn 
jonge leven heb gelopen, als jonge Mach 1 van 18 lente’s op 15 Augustus 1962  
a/b Hr.Ms.Limburg nabij Manokwari voor de boegbuizen van 6 Russische onderzeeërs 
gelegen, ik denk niet dat onze commandant dat toen wist, ik geloof ook niet dat we 
voldoende dieptebommen aan boord hadden, het zou je dun door de broek lopen. 
 
Verder lezend over het Marine zendstation in de westduinen van Ouddorp, waar ik op 
loopafstand vanaf woonde tot mijn 16e jaar en na mijn 34e jaar weer tot mijn 58e jaar. 
En dan te bedenken dat het station ooit op een lijst stond om als eerste bij een conflict met 
het Oostblok gebombardeerd te worden. 
Dan is het nu toch wel duidelijk dat ik mijn veteranen speld wel verdiend heb. 
Als kind kloste ik er omheen op mijn klompjes (ik heb nog zere pootjes) samen met mijn 
Opa die in de westduinen op de koeien paste, hij was een zg, koeienwachter en ik mocht 
als schooljongen hem helpen, toen is mijn Marine carrière al begonnen denk ik, ik zag die 
matrozen daar voetballen en in de zon liggen dat was mijn toekomst dacht ik. 
Toen ik 15 ‘a 16 was dronk ik met de mannen al een biertje in de dorpskroeg, ik zie nog 
regelmatig mannen (70 ‘a 80 tigers nu) die daar gediend hebben en met een meisje uit 
Ouddorp getrouwd zijn, blijven hangen dus. 
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Ik ben er later op de vloot ook nog wel tegen gekomen die in Ouddorp geplaatst waren 
geweest, telegrafisten en radioradarmonteurs, we gingen ooit de chef telegrafist (Mjr) uit 
eten bij zijn afscheid op Hr.Ms.Holland waar ik net als piepjonge SGT MACH geplaatst 
was (mocht net mee eten) dat was toen de gewoonte in de “Gouden Bal” ik kende hem 
niet uit Ouddorp maar wat schets mijn verbazing hij bracht zijn vrouw mee en die kende ik 
nog goed had ik wel eens mee geknikkerd, zat met haar broer op de ambachtsschool. 
Dus Arie je weet dat ik je blad weer zorgvuldig gelezen heb, Groetjes Wim 

Wim Klepper 

Redactie: Wim dank voor jouw mailtje, leuk te lezen dat er veel herkenbare zaken uit deze 
krant komen, en dat is nu juist datgene wat ik er mee probeer te bereiken. Veel verhalen 
roepen herinneringen op waardoor soms weer een en ander opnieuw wordt beleefd. 

Arie  

Beste Arie. 
Mooie verhalen . leuk om te lezen van voor mijn tijd. 1967 – 1973. 
Mijn familie komt uit Werkendam. Mijn vader was OVW er in de Oost .1945 – 1948. 
Toen ik laatst het art over het opleiding kamp in Gorinchem had gelezen en het vertelde 
aan een familielid vroeg deze om het art. door te sturen.  
Helaas het stond niet meer op mijn PC. Vandaar de vraag om deze aflevering nogmaals te 
sturen. 
Bij voorbaat hartelijk dank en ga zo door. 
p.s. ik stuur alles door aan oude maten 
Gr. Rinus Zwets. 

Redactie: Rinus, ik heb je al per mail beantwoord, maar nu even voor alle lezers… 
doorsturen is uiteraard toppie, maar het is beter dat je jouw maten de link doorgeef zodat 
ze zelf een abonnement kunnen nemen. Scheelt jou een hoop werk !  

Op jouw vraag terug te komen… alle uitgaven zijn terug te vinden op de website 
http://www.tenanker.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

De Militaire trein van vanuit Vlissingen Maastricht via Amsterdam naar Den Helder 
Staatslijn K: Amsterdam - Den Helder 

De staatslijn tussen Amsterdam en Nieuwe Diep (het latere Den Helder) is in etappes van 
noord naar zuid geopend. De aanleg van het Noordzeekanaal en het gedeeltelijk 
inpolderen van het IJ diezelfde periode, zorgt ervoor dat de spoorlijn in eerste 
instantie slechts tot Zaandam is aangelegd. In december 1865 is het baanvak Nieuwe 
Diep - Alkmaar gereed. Het traject Alkmaar - Uitgeest volgt in mei 1867. Omdat dan al 
duidelijk is dat de HSM de exploitatie op de staatslijn toegewezen krijgt, legt de 
spoorwegmaatschappij gelijktijdig de spoorlijn Haarlem - Uitgeest aan. In 1867 start de 
HSM met de treindienst tussen Amsterdam en Nieuwe Diep. Ondertussen is de staatslijn 
in november 1869 verlengd tot Zaandam. Het duurt nog tot mei 1878 voordat de Hembrug 
over het Noordzeekanaal gereed is en Zaandam en Amsterdam per spoor verbonden zijn. 
Vooral tussen Amsterdam en Alkmaar is de verbinding van groot belang voor het 
forensenvervoer. In 1931 wordt dit deel van de staatslijn dan ook geëlektrificeerd. Het 

http://www.tenanker.com/
http://www.tenanker.com/
http://www.martijnvanvulpen.nl/spoorgeschiedenis/hijsm/71-spoorlijn-haarlem-uitgeestijmuiden
http://www.martijnvanvulpen.nl/spoorgeschiedenis/hijsm/71-spoorlijn-haarlem-uitgeestijmuiden
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traject Alkmaar - Den 
Helder volgt in 1958. 
In 1983 is de 
Hembrug vervangen 
door een tunnel en 
verhoogt NS de 
frequentie van de 
treindiensten boven 
het Noordzeekanaal. 

Staatslijn K is 
hoofdzakelijk 
aangelegd om 
Amsterdam met de 
marinehaven Den 
Helder te verbinden.  

Een rijtuig [Blokkendoos B 
5839] voor de maandagse 
militaire trein te Rotterdam, 
23-02-1969 

 

 

 

 

 

 

 

Hilversum, 9 
juli 1961. Op 
spoor 5b 
staat een rij 
voormalige  

 

Blokkendoosrijtuigen, bestemd voor een militairentrein. Van voor naar achteren B5820, B5111, B5106, 
B5839, A5506, B5819, B5710, B5816. Op de onderste foto links B5710 (verongelukt bij Harmelen in 1962), 
rechts B5816 (afgevoerd december 1961). Foto's Adriaan Pothuizen. 

 

http://www.nicospilt.com/Harmelen1962.htm
http://www.nicospilt.com/Harmelen1962.htm
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Hilversum, 27 september 1964 en 3 april 1966. Oude coupérijtuigen op spoor 6a: B6404 (geklonken B12) en 
B6477 (gelaste B12). Deze rijtuigen werden gebruikt in de militairentreinen die op vrijdag, zaterdag, zondag 
en maandag reden. Hilversum heeft jarenlang gefungeerd als opstelterrein voor rijtuigen. Foto's Adriaan 
Pothuizen. 

 
 
 
 
Hilversum, 8 mei 1966. Zondagsrust, ook voor 
loc 1224 op spoor 6a met ledig materieel voor 
een militairentrein 
 
 
 
Verlofgangerstreinen 

Tot begin jaren 80 reden op de 
Staatslijn op vrijdag en in het weekend 
ook zogenaamde militaire 
verlofgangerstreinen vanuit Den 
Helder met bestemmingen als 
Rotterdam, Eindhoven en Maastricht, En op de Zondagavond weer terug 

Er waren 2 militaire  
treinen onderweg, een 
westelijke vanaf 
Vlissingen, Den Bosch, 
Dordrecht, Rotterdam, 
Den Haag, Leiden en bij 
Haarlem werd de 
Oostelijke trein uit 
Maastricht, Utrecht in 
Amsterdam er aan 
gekoppeld, (dit gold voor 
zowel visa als versa 
In de jaren 50 was het 
zaterdag s’morgens nog 
gewoon werkzaamheden, 
meestal schoonschip en 
begon het weekeinde 

(mits je geen wacht had) pas op 12:00 uur. Als je lang onderweg was naar bv Maastricht 
of Vlissingen dan was je minder dan 24 uur thuis  

De treinstellen waren afkomstig van de treinen met de naam “de blauwe engel”, hoewel 
dat niet met zekerheid is te stellen daar er wat twijfels over zijn.  

Even een beschrijving van deze zeer luxe coupés 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Rotterdam_Centraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Rotterdam_Centraal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Eindhoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Eindhoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Maastricht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Maastricht
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Alle wagons hadden coupés met een eigen deur (vandaar vermoedelijk de uitdrukking 
“blokkendoos”) Als de trein op het 
perron tot staan kwam dan was het één 
en al open deur, zo lang als de trein 
lang was.De ramen waren verstelbaar 
te openen d.m.v een lederen riem met 
onderling verdeelde gaten. 

De trein was in verschillende klassen 
verdeeld: Voor officieren, onder 
officieren en uiteraard de laagste 
klasse voor de korporaals en de rest 
wat daar onder viel.  

 

In de trein natuurlijk tig Janmaten met een stevige pot bier op naar Den Helder en dat alles 
onder het wakend oog van de MP oftewel genoemd de “kalkemmers” afkomstige uit het 
Korps Mariniers. Ook op de perrons liepen ze rond en spraken je aan als je in hun ogen 
over de scheef ging bv. niet netjes gekleed te zijn, of als je het lef had in het openbaar wat 
te nuttigen. 
Het was geen luxe om met deze trein te reizen. In de winter steenkoud en je woei bijna uit 
je bajehemd, maar je was het gewend en klaagde niet. In Uniform reizen was verplicht   

Het bier deed af en toe ook zijn werk, dus maakte je ook wel 
eens een matpartijtje mee.  

Aangekomen in Den Helder kreeg je het gevoel aangeland te 
zijn op het einde van de wereld. Ieder ging zijns weegs, de één 
naar zijn stamkroeg en de ander via de automatiek of chinees 
om het hongerige gevoel te sussen richting de Nieuwe haven, 
kazerne of andere plaatsing. 

Vaak pas om 03:00 in de ochtend naar je tampatje en 07:00 er weer fris naast je kooi 
(moet je nu eens doen)  

 

 

 

 

Een rose…. Enkele reis uit de 
 jaren 1960 / 1970 
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Ingezonden stuk van een 
Toelis… 

In de periode 1963-69 stapte ik in 

station Kruiningen-Yerseke op de 

trein die mij uiteindelijk om 23.50 in 

Den Helder dropte.  

De marinelui uit West-Zeeuws 

Vlaanderen, Walcheren en Zuid-

Beveland hadden in Vlissingen de 

natte wagen al "bezet" en in Bergen 

op Zoom werd deze wagon uitgebreid 

met de tussenhalletjes en zag je 

daar alleen nog Jannen. Andere 

militairen van de Krijgsmacht werden 

doorverwezen naar een andere wagon 

en dat ging zo verder tot Haarlem.  

 

Na de alcoholische versnaperingen aangevuld te hebben bij de stationsrestauratie 

ging de reis verder naar Den Helder. Een run naar een snackautomatiek aan het begin 

van de Bassingracht voor een kroket en dan naar boord. Om 24.00uur waren alle 

gelegenheden in de binnenstad gesloten. 

Een heel oud vrijvervoerbewijs… 

Een gele… retourtje (zie poststempel) 

Een blauwe was bestemd voor de streekbus 
(altijd enkele reis)  

 

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=107011045
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Later ontdekten wij een andere mogelijkheid en dat was ongeveer 1 uur genieten in de 

Haarlemse stationsrestauratie en wachten op de militaire trein uit R'dam waaraan in 

Haarlem de militaire trein uit Maastricht gekoppeld werd. Gezeten in de in-

/uitganghalletjes op de weekendtassen, de houten banken, de slaapplekken in de 

bagagerekken werd de reis voortgezet naar  

Den Helder die daar om 00.40 het station binnenrolde. 

Gelukkig maar 1 keer meegemaakt (mijn reisgenoot was jarig) dat we 's morgens om 

06.00 wakker werden in een gerangeerde trein. Ik geef nog altijd de schuld aan het 

vermaledijde ZHB(ZiekenHuisBier) en/of Oranjeboom-bier.  

De reis naar Den Helder vanuit Zeeuws-Vlaanderen was al een hele onderneming op 

zich. Eerst OP ZONDAGAVOND met de bus (17.30) naar Perkpolder (ong. 2 uur), dan 

met de veerpont naar Kruiningen (30 min.)., weer een bus (15 min) naar station 

Kruiningen-Yerseke en dan een treinreis van bijna 4 uur naar Den Helder. 

Andersom heb ik ook genoeg taferelen meegemaakt als er mist, storm, gladheid geen 

veerpont of busvervoer niet voorhanden was. Een taxi huren in Kruiningen en via 

Antwerpen naar huis. Opmerkelijk dat deze situaties zich altijd op vrijdag voordeden 

en nooit op zondagavond.  

 

Groeten, toelis Karel 

 

 
Witte-anjerprijs-2019   
De steun van naasten kan ontzettend belangrijk zijn voor 
veteranen. Steun van bijvoorbeeld de 
buurman/buurvrouw die altijd klaarstaat, de oprichter van 
het veteranen inloophuis, of een burgemeester die zich 
elk jaar inzet om een prachtige lokale Veteranendag te 
organiseren. 
 

Er zijn zoveel mensen die prachtig werk doen door zich in te zetten voor veteranen. 
Daarom reikt het Nationaal Comite Veteranendag voor de derde keer de Witte 
Anjer Prijs uit, voor mensen die een belangrijke rol spelen in het leven van een veteraan. 
De Witte Anjer staat symbool voor waardering voor alle Nederlandse veteranen. 
 
lk mail u dan ook met de vraag of u deze oproep om mensen te nomineren voor de 
WitteAnjer Prijs 2019 wilt verspreiden onder uw leden / bezoekers. Wij hopen dat 
zoveel mogelijk mensen aan de wedstrijd meedoen en zo kans maken om dit jaar 
extra in het zonnetje gezet te worden. 
 
Nominaties kunnen gestuurd worden naar hellawarmerdam@bkb.nl  Om de nominatie 
compleet te maken dient het in elk geval de volgende punten te bevatten: 
- Motivatie (ca. 300 woorden) 
- Voor- en achternaam van de genomineerde en uzelf 
- Woonplaats van de genomineerde 
- Een foto van de genomineerde, of indien van toepassing van u samen 
- ls de persoon die u nomineert veteraan? (Dit is geen vereiste) 
 

mailto:hellawarmerdam@bkb.nl
mailto:hellawarmerdam@bkb.nl
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Eind mei komt de jury bij elkaar om een top 20 te kiezen. Op donderdag 20 juni 
2019 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een feestelijke uitreiking in Den 
Haag. De winnaar is op 29 juni 2019 eregast bij de Nederlandse Veteranendag en 
mag later een rondvlucht maken in een historische Dakota. 
 
Mocht u vragen of hulp nodig hebben, twijfel dan niet mij te mailen, of de website 
te bezoeken : www.veteranendag.nl/witte-anjer-prijs-2019 
 
Met vriendelijke groet, namens het Nationaal Comité Veteranendag, 
 
Hella Warmerdam 
 
Carnpagnebureau BKB 
Westerstraat 252-254 I 1015 MT Amsterdam 
T 020 520 5280 
Email: hellawarmerdam@bkb.nl ,   
www.bkb.nl 
 

L.S. 
 
 
Gerrit Senkeldam 
 
Wij zijn op zoek naar mensen die opa Gerrit gekend 
hebben of ons meer kunnen vertellen over het 1e 
Inbat / Mortierpeloton in Nederlands-Indië. 
 
 
 

Opa is in 1945 naar Roseneath vertrokken. 
Vervolgens is hij, voordat hij in Nederlands-Indië 
aankwam, in Camp Davis en Camp Lejeune 
geweest. 
In 1948 is hij weer in Nederland aangekomen. 
Hij was Marinier Ie klasse / OVW. 
We weten niet precies waar hij zijn commando 
opleiding gevolgd heeft, hoe zo'n opleiding eruit 
zag. We weten ook niet precies wat nu zijn 
functie was en waar hij allemaal geweest is. Het 
is een speld in een hooiberg, maar niet 
geschoten is altijd mis. 
 
Weet u iets meer en wilt u dat met ons delen? 
Wilt u ons dan een e-mail sturen? 
Dat kan naar astrid.thomassen@gmail.com 
 
Alvast heel hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
Astrid & Sander 
 
 

http://www.veteranendag.nl/witte-anjer-prijs-2019
http://www.veteranendag.nl/witte-anjer-prijs-2019
mailto:hellawarmerdam@bkb.nl
mailto:hellawarmerdam@bkb.nl
http://www.bkb.nl/
http://www.bkb.nl/
mailto:astrid.thomassen@gmail.com
mailto:astrid.thomassen@gmail.com
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Ieder eerste van de maand de maandeditie, en daar tussendoor… 
 
15-04-19 Admiraal Joost van Trappen Banckert (1597-1647) en de schepen vernoemd. 
15-05-19 S.S. de Zeven Provinciën proefvaart 
15-06-19 Levensloop M. Anker en zijn Snellius in Ned. Nieuw Guinea 
15-07-19 4 generaties Hr.Ms. Pelikaan 
 

 

Heeft u stukken en/of verhalen die u wilt delen met onze 
lezers?, of heeft u vragen, op of aanmerkingen…. De postbus 
voor de maand mei sluit op 23 april. Eerdere toezending van 
kopij heeft uiteraard de voorkeur bij de redactie i.v.m. de 
invulling van de krant. 

Bedankt ! 

 

De Loden Verrader! 
Men kent het verhaal van de ,,Loden Verrader” het oude scheggebeeld, dat toebehoort aan 
de familie Maduro op Curaçao en volgens oude traditie steeds door officieren of 
onderofficieren van bezoekende Nederlandse oorlogsbodems werd gestolen, soms wel op 
de meest onmogelijke plekken en plaatsen. 
De geschiedenis van de ,,loden verrader” gaat terug tot 1778, toen tijdens een zeeslag tegen 
Franse vlooteenheden, het Nederlandse fregat ,,Alphen” op 15 september in de haven van 
Curaçao de lucht in vloog en verging, daarbij kwamen 227 bemanningsleden om. Van het 
schip werd later het zware houten scheggebeeld (boegbeeld) uit het water opgepikt. De 
toenmalige havenmeester nam dit beeld mee naar huis en plaatste het als versiering in zijn 
tuin. Begin twintigste eeuw kocht de familie Maduro deze woning en kwam daarmee in het 
bezit van de unieke tuinversiering. Intussen was reeds de traditie van de ontvoering van het 
scheggebeeld door officieren van de Koninklijke Marine gegroeid, omdat ze vonden dat het 
beeld niet aan de wal maar op een schip thuishoorde. Steeds weer dook de ,,loden 
verrader”, zoals het beeld werd genoemd, in de loop der jaren aan boord van een 
thuisvarend marineschip in Nederland op, waar het door de Jantjes van een nieuwe laag 
verf werd voorzien om per volgende gelegenheid naar Curaçao terug te gaan. Om de 
ontvoering niet al te makkelijk te maken werd het beeld na terugkomst steeds op een 
geheime plaats opgeborgen.    
 
Hr. Ms. Gelderland 
Een van de bekendste verhalen over de ontvoering van de ,,loden verrader” dateert uit 
februari 1938 toen Hr. Ms. Gelderland uit Curaçao vertrok voor de terugreis naar Holland. 
Eenmaal in internationale wateren heeft de commandant van Hr. Ms. Gelderland een 
telegram gezonden met de volgende inhoud. ,,Deel mede aan de firma Maduro en door 
middel pers aan de bevolking van Curaçao dat loden verrader op onnaspeurlijke wijze aan 
boord is gekomen stop. Bedoeling verrader zal reis naar Holland meemaken- stop. Krijgt 
overhaal op ’s Rijkswerf te Nieuwediep- stop. Hoop met Hr. Ms. Gelderland in november 
van dit jaar de loden verrader weer terug te brengen- stop.  
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Op dinsdag 21 april 1938 voer Hr. 
Ms. Gelderland de haven van 
Nieuwediep binnen na terug 
gekeerd te zijn van een reis naar de 
West. In triomf werd het schip 
binnen gehaald, en met muziek 
opgeluisterd door de Stafmuziek 
der Koninklijke Marine o.l.v. 
kapelmeester Louis H.F. Leistikow 
want aan boord bevond zich immers 
de loden verrader. De traditie van 
het buitmaken van de loden 
verrader heeft na Hr. Ms. 
Gelderland nog vele volgelingen 
gehad. Zoals in 1947 Hr. Ms. van 
Kinsbergen, 1955 Hr. Ms. van 
Speijk, 1956 Hr. Ms. Willem van der 
Zaan en 1975 Hr. Ms. Utrecht. De 
commandant van dat laatste schip 
Hr. Ms. onderzeeboot jager Utrecht 
de kapitein ter zee J.P. van Dam 
kreeg in november 1975 in 
Willemstad (Curaçao)  door de 
heren Mordai Maduro, Norman 
Chumaceiro  en Al Deshotels de 

loden verrader aangeboden die in permanente bruikleen werd afgestaan aan het 
scheepvaartmuseum te Amsterdam. Op zijn beurt overhandigde kapitein ter zee J.P. van 
Dam van de onderzeebootjager Utrecht op zondag 1 februari 1976 het scheggebeeld de 
loden verrader aan de voorzitter van de Verenigde Nederlands Historisch 
Scheepvaartcentrum, jhr. H. de Jonge van Ellemeet. In het Nederlands Historisch Museum 
hangt de loden verrader enige tijd aan een wand. En na verloop van tijd verdwijnt ze in de 
opslag ver weggestopt in een van de kelders van het Scheepvaart Museum in Amsterdam. 
Echter, in 1998 keert de loden verrader terug naar haar thuishaven, alwaar het in langdurige 
bruikleen wordt gegeven aan het Maritiem Museum te Curaçao. Het museum bedenkt ter 
ere van hun opening een “practical joke” om de aandacht op dit feit te vestigen en zet een 
“ontvoering” van het scheggebeeld in scene om de publiciteit te halen. In 2002 doen 
bemanningsleden van Hr. Ms. Willem van der Zaan nog een poging om de loden verrader 
te ontvoeren maar ze besluiten om het beeld niet mee naar Nederland nemen. In 2003 lukt 
het de bemanning van Hr. Ms. Bloys van Treslong om na jaren de loden verrader weer naar 
Nederland te vervoeren in 2004 slaagt de bemanning van Hr. Ms. Willem van der Zaan er 
ook weer in. Of de Koninklijke Marine tegenwoordig de loden verrader nog wel eens ontvoert 
is mij niet bekend. 
 
Vr.groet,  
 
Cees Rondèl 
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Even een Update van de redactie betreffende de Helderse Courant. 
Alle artikelen die worden toegezonden worden door de redacteur geplaatst in 

www.debakstafel.nl onder het kopje “Helderse Courant”  
Daar veel abonnees ver buiten de noordkop van Noord Holland wonen en 

hoogstwaarschijnlijk deze Helderse Courant niet lezen, biedt ik op deze wijze een 
mogelijkheid in samenwerking met Arie Booy als verslaggever dit Marine gerelateerde 

nieuws ook voor die lezers aan te kunnen bieden. 
 

Klik op de onderstaande link voor deze nieuwe bulletin 
http://www.debakstafel.nl/helderse-courant.html 

 

  
L.S. 
Ik heb in de jaren 90 op Hr Ms. van Kinsbergen gevaren als ODOPS. 
Nu ben ik eigenaar van een Zeilmakerij en daar wil ik graag op kantoor 

een vergroting van de F809 hangen.  
Het is alleen heel moeilijk om een High re solution foto van de Kinsbergen te krijgen. 
Kan iemand me daar aan helpen?? 
 
Met vriendelijke groet, 
Patrick van de Walle 
Medemblik 
pvdw2011@hotmail.com 
www.zeilmakerijubs.nl 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Beste lezers, 
 
Via een van onze abonnees, Joop, bereikte mij het onderstaande verzoek wat 
ik volledig ondersteunt  

 
L.S. ik bezit veel boekwerken, zeeschepen, haven en riviervaart, met een optie voor meer 
exemplaren. Deze boeken zijn in nieuwstaat en komen uit de erfenis van Theo, ex-
medewerker van de Rijkswaterstaat. 
Theo was jarenlang vrijwilliger bij één van mijn organisaties, Stg. “Varen met Joop”, welke 
nog steeds vaart. 
In overleg met de weduwe mag ik deze boeken gebruiken naar eigen goeddunken en 
hem, Theo, wil ik graag eer aan doen ! 
 
Deze boeken waarvan veel uit (zeer) oude tijden zijn oorlogsschepen- koopvaardij en 
meer. Ik probeer hiervoor iemand/bedrijf te vinden die een bod doet op deze bibliotheek. 

http://www.debakstafel.nl/
http://www.debakstafel.nl/
http://www.debakstafel.nl/helderse-courant.html
http://www.debakstafel.nl/helderse-courant.html
mailto:pvdw2011@hotmail.com
mailto:pvdw2011@hotmail.com
http://www.zeilmakerijubs.nl/
http://www.zeilmakerijubs.nl/
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De opbrengst gaat naar nieuw project voor mensen die het wat minder breed hebben in 
onze samenleving. 
Hiervoor heb ik met 2 gemeenten (wethouders-welzijn) vergaande onderhandelingen. 
Zij zijn enthousiast. 
 
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op middels mail, en vermeld daarin ook uw 
telefoonnummer. 
Boekenlijst: zie hieronder. 
 
Vr.groet, 
Joop Reimerink 
joop.reimerink@kpnmail.nl 
 

redactie: Steun dit prachtige initiatief !!! 
 
 
Boeken:   Historie uit Zee en Binnenvaart. (Willekeurig overzicht)  
 

1. Portret van de IJssel   Teksten & foto’s 

2. Water in de streek van Rijn en IJssel Gij beken eeuwig vloeiend 

3. Vuurtorens    Over vierboeten lichtwachters en markante bouwwerken 

4. Nederlandse Scheepvaart  Boeiende geschiedenis stoomsleepvaart in woord en beeld 

5. Smit 150    Smit Internationale 1842 – 1992 

6. Hudson L-Smit sleepdienst  Drie maal is scheepsrecht 

7. 2x scheepvaartwegen   Overzicht der hoofdrivieren Nederland en Bladwijzer 

8. De groten rivieren (RIJN)  Prachtig kleurenboek Vadertje Rijn met teksten 

9. Grote Provincieatlas   Gelderland Veluwe (Topografische dienst) 

10. Atlas Nederland 1:100.000  Prachtig in kleur afm. Ca 30x20 

11. Van Amsterdam tot de Rijn  Varend vervoeren Amsterdam Rijnkanaal Merwede 

12. 100 jaar Wijsmuller   Van uitbrengreizen in 1906 tot samenvoeging met Svizer 

13. Vastmaken    Geschiedenis van de Rotterdamse Havensleepvaart  

14. Gedenkboek Twente-kanalen  Ter gelegenheid van de opening der TWENTE KANALEN 

15. Verdeel en beheers   300 jaar Pannerdense Kanaal 

16. DE ‘IDEAAL’    De geschiedenis van een binnenschip incl. foto,s oude 

motoren) 

17. THE DUTCH RHINE   Engelstalig  A RESTRAINED RIVER 

18. De Historie van het schip   o.m de oudste tijden 

19. D1E Donau    Donaueschingen- Schwarzes Meer 

20. MAAS-WAALKANAAL   Driekwart Eeuw, voorwoord Tineke Netelenbos 

21. Aanvaring in de Binnenvaart  Historische overzichten 

22. Nederland Deltaland   o.m met Zuiderzee werken en Mens als geologische factor   

23. Een scheepsbouwers leven  Opgedragen aan mijn lieve echtgenote en levenskameraad 

24. Arnhem vernieuwd   Stedebouwkundig plan 2010  

25. Bruggen    Nederlandse bruggen in woord en beeld, sinds negentiende 

Eeuw  

26. Maritiem    Aanvaringen in de binnenvaart 

27. Geschiedenis van t. Meertje  Nijmegen  Tussen Waal en Gemaal 1996 

28. Loodsenwerk    Op de Waddenzee en de Zuiderzee   

29. Het veer keert weer   Twaalf verkenningstochten over historische veerdiensten 

mailto:joop.reimerink@kpnmail.nl
mailto:joop.reimerink@kpnmail.nl
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30. Mariteam Journaal 9x   75 2x- 1x 76- 77- 78- 79- 80- 82- 83- 84- 85  (jammer 81 

missen we) 

31. Watersnood 1995   dynamisch rivieren land 

32. Waterwegen    Beschrijving van West Europese Waterwegen 

33. KNRM Redders    175 jaar/ – 1826-  1999 

34. KNRM Redders/fondsen  2019  Wie goed doet 

35. Mariteam    Redders uit de lucht 

36. Gorcum-Vianen   Tien eeuwen scheepvaart, Zederik, Zederikkanaal en 

Merwedekanaal 

37. Beteugelde Rivier   Bovenrijn-Waal-Pannerdens Kanaal-Nederrijn/Lek en IJssel 

in vorm 

38. Biesbosch    Panorama 

39. Havenmeester    van boomsluiten tot havenautoriteit 

40. Geschiedenis Zuid-Willemsvaart Kanaal van eenheid en scheiding 

41. Beste Stuurlui    Overdracht kennis en inzicht betreffende transport 

42. Lebendiger Niederhrijn   Unterwegs zwischen Duisburg und Emmerich 

43. Van Waddenzee tot Lorelei  Kleine kroniek van de zeil- en stoomsleepvaart 

44. Kapiteins verhalen   Nautische romans en oorlogsromans 

45. Vlootrevue    Kruisers De Ruyter en De Zeven Provincien 

46. Scheepsrevue    Rijksvaartuigen 

Schepen van de Oosterscheldewerken 

Haven sleepboten en Bergingsvaartuigen 

Zeesleepboten 

Vrachtschepen 

Offshore-Vaartuigen 

Tankschepen 

Rijksvaartuigen 

Voormalig Nederlandse Koopvaardijschepen 

Schepen van de Oosterschelde 

Pocket formaat 31 t/m 41  Nederlandse zeesleepvaart geniet een grote 
reputatie,  

     interessante historie. 

47. Schepen van toen en nu  Prachtige o.m. getuigde schepen 

48. Sleepboten    Sleepboten ook stoom 1 

49. Sleepboten    Sleepboten ook stoom 2 

50. Scheepvaart    Verre landen 

51. Amsterdamse haven   Sleepboten-Bokken-en bergingsvaartuigen 

52. Redings schepen   Nederlandse Kustreddingschepen 

53. Zeilschepen    Zeilende opleidingsschepen 

54. Visserschepen    Nederlandse Zeevisserijschepen 

55. Scheepvaart`    Geschiedenis der Scheepvaart 

56. De Afsluitdijk    Recht door Zee, de dijk is dicht 

57. Die Berkelschiffahrt   Duits-Nederlands Niederlandisch-westfalischen 

Grenzraumes. 

58. Rijn     Als vaarwater 

59. Veerpont    Met de veerpont mee,  diverse liedjes over overvaren 

60. Sleepboten fam. Roelofs  Sleepdiensten Gebr. Roelofs Groenbanders’ 

N.V. Sleepdienst ‘De Roode Ster’Ster (Jos 

Roelofs) 
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N.V. Motorsleepdienst ‘Mabi’ (Jan Roelofs 

Azn) 

61. Baggeren    Ir W. Bos Jzn Steeds ondieper 

62. DE RIJN als    Vaarwater G.C. van Kooy, verklaring varen tekens 

63. Tankvaart    Internationale binnenwateren 

64. Rederij op de Lek   Hollanders komt naar het water (Herman De Man 1920 

65. Amsterdam 1975   Scheepjes op het water Actuele onderwerpen 1975 700 jr 

bestaan 

66. Lauwerszee dicht   Moat de Lauwersse ticht? 

67. Wild Water    Wild water overstromingen, Leeghwater, inpoldering 

68. Binnenvaart    Reglement deel 1 wetten en algemene voorschriften 

Reglement deel 2 bijzondere rijks reglementen, 

voorschriften  Rivieren 

Reglement deel 3 bijzondere reglementen voor rijks kanalen 

en havens 

Reglement deel 4 Provinciale reglementen en 

verordeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 


