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1

Deel II - Vervolg uit **Ten Anker** van de maand mei 2019
DOOR KAPT, LUCAS LINDEBOOM

“Sibayak”

Na Atjéh en terug via Medan, liep onze reisroute via de Batak landen over de bergrug de
“Boekit Barisan" naar Padang en Emmahaven. Het zal menig lezer duidelijk zijn dat dit een
landroute is en derhalve buiten de context van deze beschrijving valt. Edoch, er zijn twee
uitzonderingen.
In Brastagi, het bergoord bij uitstek, waar Europeanen vroeger een ,,koude neus" gingen
halen na wekenlange arbeid in de tropische vochtige hitte van het laagland, Deli genaamd,
kan men de nog werkende vulkaan ,,Sibayak" zien en eventueel beklimmen. En omdat het
destijds zo fraaíe - en klassieke - passagiersschip van de KRL haarnaam ontleende aan
deze
vulkaan. Werd bijgaand plaatje geschoten.
Shiplovers aan de wal, weten nu waar de naam ,,Sibayak"
vandaan komt! Tenslotte is daar het Tobahmeer, een van
de grootste - en diepste - vulkaankrater-meren die op
onze aarde voorkomen. Veel scheepvaart is daar niet,
behoudens wat locale veerbootvaart. De drie dagen dat
we daar vertoefden bleef het bewolkt en somber weer,
maar het bijgaande kiekje geeft wellicht een beeld van
het meer en de locale vaart.
Ook de busrit van ruim 17 uur die over de Boekit
Barisan leidde, via Sibolga naar Padang met
Emmahaven, laten we bijna in zijn geheel buiten
beschouwing.
Wel kan nog even vermeld worden dat de bussen van het
openbare vervoer in Indonesië er iets andere gedragscodes
op
nahouden dan bij ons in West-Europa. Dat men daar links rijdt
is een onvermijdbaar gegeven, maar de bussen, meestal in iets ,,slechtere" staat dan ten
onzent, jakkeren met geduchte vaart over de veelal smalle wegen en elke bus van maar
een beetje status heeft een ,,knèk" (= knecht) aan boord, die staande op de treeplank, in
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te halen voertuigen, fietsers en voetgangers op de meest luide wijze aanmaant om de
berm, al dan niet aanwezig, in te gaan. En bij het passeren van zo'n voertuig, fietser of
voetganger, worden deze mede-weggebruikers op niet mis te verstane wijze op de hoogte
gebracht, één en ander door middel van luidkeels geuite verwensingen, van het foutieve
van hun rijstijl.

Zodat, wat verwacht kon worden, ook geschiedde! Onze bus ramde tijdens het inhalen
een zwaar beladen vrachtwagen; deze ,,grobak" schoof links de sawah in en kwam daar
op z'n kant in het drap te liggen en de bus waar ik inzat, benevens nog 50 andere
passagiers, waaronder vrouwen en kinderen (de ,,krandjangs"(: manden) met kippen niet
meegerekend, kwam op z'n kop rechts van de weg in de sompige sawah terecht en
kantelde nog op het laatste moment terug naar een vrij comfortabele zijligging.
Wij konden onze tocht na een kwartiertje wachten in een andere bus vervolgen en we
arriveerden voor dag en dauw te Sibolga; stapten aldaar over in een andere krakemikkige
bus en arriveerden zonder verdere ongelukken tijdens late ontbijttijd in Padang. Daar
wilden wij de oude Emmahaven bezoeken mede in verband met enige oude foto's, waarop
een havenkantoor stond met karakteristiek torentje oftewel uitkijkpost. En ja. Van verre
zagen we dit typisch bouwwerk boven de haven uitsteken. Padang was de enige plaats
waar wij ietwat rancuneus door een zgn. politiefunctionaris in burger tegemoet werden
getreden. De man vroeg, het fototoestel in aanslag ziende, op strenge toon of wij wel
wisten dat wij havengebouwen uit de oude tijd fotografeerden? Op onze wedervraag, of hij
bevreesd was dat er een Hollandse invasie werd voorbereid, blies hij mokkend de aftocht,
maar één en ander was er de reden van, dat van een bezoek aan het torentje ter plaatse
werd afgezien.

Een oude foto van de Emmahaven en het uitkijk torentje (1930)Het oude schip is het ss

“Generaal Micjiels”en de kleine katjong zit op deOliesteiger van de BPM.
Foto via J.Nierop
Rechts : 1988 is er weinig veranderd.
Nauwkeurige vergelijking van de oude foto uit 1930 met de nieuwe foto, leert ons dat in al
die jaren in wezen niets aan het torentje is veranderd. Zij het dat men boven op het dak
twee bordessen heeft aangebracht met er omheen een hekwerk; een constructie wellicht
nog uit de tijd van de Japanse bezetting?
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Na Padang vlogen we naar Jakarta. Wie immers zo'n grote - en toch vrij kostbare - reis
maakt, wil dan ook nog Java in het reis- schema inlassen. Het bezoek aan Java was niet
geheel maritiem georiënteerd, zoals Iater in dit verslag zal blijken. Maar eerst richtten we
onze schreden naar het Oude Tandjong Priok.
Druk was het er niet en zoals bleek, is vrijwel de gehele Kampong Kotja onder druk van de
voortschrijdende urbanisatie, van de aardbodem verdwenen. Kampong Kotja, vóór de
oorlog verboden recreatiegebied voor KNIL-militairen en zeevarenden van de
Gouvernements Marine, was als Oosterse smeltkroes altijd al een geliefd ,,stap-oord" bij
zeevarenden.

voormalige
zeemanstehuis te Tandjong
Priok

,,Stap-oord"
Want afgezien van het zgn. ,,oe- la -la" gebeuren, trof men daar Maleiers, Javanen,
Singalezen, Arabieren. Hindoestanen, Klingalezen en Indo-Europeanen aan, die allemaal
iets verkochten of ter plaatse het een of andere ambacht uitoefenden. Daar waren
bijvoorbeeld de goud- en zilversmeden, die bij het felle licht van gaslampen hun werk ten
aanschouwen van het publiek verrichtten en plaatselijke- en ongediplo- meerde
tandartsen, die er tanden en kiezen trokken en gebitten verkochten.
En als de argeloze bezoeker ineens een wild gekrijs hoorde, was het nooit zeker of dit
geluid veroorzaakt werd door een patiënt bij de ,,toekan gigi" (tandendokter) of door een
varken dat juist werd geslacht, omdat de voorraad satéh babi van het kraampje er- naast
aan het slinken was. Het gebouw van het voormalige zeemanstehuis staat er nog steeds,
al heeft het pand thans een andere bestemming gekregen. De meningen over Jakarta
mogen verdeeld zijn, op ons maakte de stad een rommelige en propvolle indruk, deels
vervuild, met prestige objecten pal naast verkrotte wijken en verarmde woonbuurten.
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Onze volgende bestemming was het
tempel complex de ,,Borobudur", een
indrukwekkende tempel, versierd met
welhaast duizenden motieven en
reliëfafbeeldingen, waar het goed toeven
was.
De toren van het havenkantoor te Tandjong
Perak

Het was puur toeval, dat ik tijdens de
bezichtiging van het gigantisch grote
monument, binnen een paar minuten,
stuitte op een reliëf dat waarschijnlijk een
voorstelling was van de eerste
immigranten die naar Java kwamen en
meewerkten aan dit tempelcomplex.
Détails waren ter plekke en zijn op de
foto vrij moeilijk te ontwaren; de tand des
tijds heeft veel haut-reliëf afgeslepen en
het basreliëf ondieper gemaakt. Toch kan
met wat goede wil het volgende worden
onderscheiden:
Het scheepje voer twee vierkante zeilen,
die beide nog opstaan, een uitkijk lijkt in
de voormast te staan en gebaart met zijn
rechterhand, terwijl een tweede man ook
in het staande want omhoog klimt. Of het
scheepje twee roeren had,
overeenkomstig de Boeginese schoeners, die nog steeds twee roeren aan hun boorden
varen, is niet te zien. Wél is in ieder geval te zien dat aan haar bakboords boord een roer
bevestigd is, maar van de roerganger is niet veel meer te bespeuren. Wij moesten echter
voort, wilden wij ons schema tot op het laatste moment aanhouden en terwille van wat
variatie in het reisprogramma was de beklimming van de nog actieve vulkaan de ,,Bromo"
ingelast, zodat wij Propolingowaarts koersten.
Daar, op een van de toppen van deze aardbol, de zon te zien opkomen was een
onvergetelijke sensatie en toen de zon die morgen haar allereerste knipoogie gaf, werd
ineens het maleise woord ,,Mata-Hari", hetgeen ,,Oog van de Dag" betekent, duidelijker en
vol betekenis.
Tenslotte togen we, per bus uiteraard, naar Soerabaya en in wezen was ook dit tochtje
een pelgrimage in het klein. Want we wilden in Tandjong Perak (de voorhaven van
Soerabaya) het oude Havenkantoor zien met de zo karakteristieke toren.
In de fotocollectie van de Maritieme Stichting Koopvaardij Historie van de Oost-Indiën,
bevindt zich een zeer oud fotootje uit ongeveer 1920, waar onder andere deze toren en
twee oude ankerliggers op staan.
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Anno 1987 werd getracht vanuit een
zelfde positie deze foto te nemen,
hetgeen vrij moeilijk was omdat wij met
het gehuurde bootje niet te dicht bij een
stel ten anker liggende marinevaartuigen
mochten komen.
De oude hoge mast met ra is verdwenen,
zo ook de klok in de toren; één en ander
ver- oorzaakt door de te hoge
onderhoudskosten, of omdat vele zaken
die aan vervanging toe zijn in Indonesië,
maar niet worden vervangen. De oude
ankerliggers zijn eveneens verdwenen.
Wat er nu lag, weerspiegelt de sfeer van
de jaren tachtig en zelfs de zeil-prauwen,
die destijds met de zeewind naar de
thuishaven voeren, zijn verdwenen, ziet
men waarschijnlijk nooit weer. En aldus
kwamen we aan het eind van deze zorgvuldig voorbereide maritieme ontdekkingsreis door
grote delen van Indonesië. Dat het dit sympathieke volk. dat de Gordel van Smaragd
bewoont, goede moge gaan tot in lengte van dagen. Maar dat zij boven al een gunstig
compromis mogen vinden tussen hun verlangen naar industriële expansie en het behoud
van hun fraaie erfgoed met de oude cultuurwaarden der Vaderen!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Uit het blad: “Overal” januari 1946

Een ultramodern “drijvend ziekenhuis”

Evacueert vrouwen en kinderen..
's Werelds grootste hospitaalschip, de ,,Oranje" van de Maatschappij ,,NederIand", is na
aankomst in Tandjong Priok ingeschakeld voor het transport van honderden vrouwen en
kinderen uit Soerabaja en Batavia, die dezer dagen voor eenige maanden naar Australië
zullen worden geëvacueerd.
Het eertijds luxueuse mailschip van 20.000 ton, nog steeds onder bevel van ,,commodore"
Potjer, is bij het begin van den oorlog omgebouwd tot een modern hospitaalschip, dat zich,
wat de medische installaties betreft, met de beste ziekenhuizen ter wereld kan meten. De
verbouwing tot hospitaalschip is indertijd geschied op kosten van de Ned. Indische
regering. Er is accommodatie aan boord voor 850 ligpatiënten, die kunnen worden
ondergebracht in telkens twee boven elkaar gebouwde bedden of in praktische
hangkooien in lange zalen op de verschillende dekken. Het hospitaalschip beschikt verder
over een hypermoderne operatiezaal, een tandheelkundige afdeling, een keel- neus, en
oorafdeling, een laboratorium en ’n prachtige röntgen-installatie, waarover de directrice,
zuster C. A. J. van der Roest, de scepter zwaait. De medische staf, onder leiding van
kolonel J. G. Gerards, is van gemengde nationaliteit. Zij bestaat uit Nederlanders: 2
doctoren, 1 ass. apotheker, 1 officier van administratie, 1 directrice, 7 zusters en
hulpverpleegsters en 2 sergeant-verpleegsters; Nieuw-Zeelanders: 5 doctoren. 1 ass.
apotheker, 3 administratieve officieren, 2 geestelijken, 15 zusters, 25 hulpverpleegsters en
31 helpers van andere ranqen en Engelschen: 2 Doktoren, 1 tandarts, 3 zusters en 36
hulpverpleegsters en andere helpers en helpsters.
Tijdens den oorlog heeft het schip uitsluitend gewonden gevaren, zoowel in de wateren
van den Pacific als in de Middellandsche Zee.
Op deze wijze werden ruim 30.000 personen vervoerd en werd een afstand van meer dan
400.000 mijl afgelegd. De eerste reis als hospitaalschip werd. in 1941 gemaakt naar het
Nabije Oosten en terug naar Australië en Nieuw Zeeland. Bij het uitbreken van den oorlog
tegen Japan werd de ,,Oranje" in den Pacific aan het werk gezet. De laatste maanden
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vervoert het schip voornamelijk zieke krijgsgevangenen uit de Japansche kampen naar
huis, terwijl thans de eerste trip met vrouwelijke patiënten uit de Interneringskampen van
Java zal worden gemaakt. De medische staf heeft voor dit doel een speciale studie van de
diëet-behoeften der uitgemergelde slachtoffers van de Japansche bezetting gemaakt. Om
de twee uur wordt o.a. melk-voeding en witte brood verstrekt, zoodat de bakkerij en de
,,ijzeren koe" de mechanische melkmeng-machine - dag en nacht onafgebroken werken.
Voor de loopende patiënten zijn allerlei recreatie-mogelijkheden aan boord. Het prachtige
zwembad is zeer populair, verschillende vormen van handenarbeid kunnen worden
beoefend, terwijl een uitgebreide bibliotheek de noodige ontspanning biedt. De Pers-FilmUnit van den Marine Voorlichtingsdienst (Marvo), die tevens een documentaire film van het
interessante hosptaal ,,in bedrijf " heeft opqenomen, heeft voor de voornaamste leden van
de medische staf een excursie naar enkele vrouwen-interneerings- kampen in Batavia
georganiseerd. opdat deze zich, persoonlijk van de toestanden aldaar op de hooqte
konden stel]en.
Marinecorrespondent H. Beishuizen.

METAL SHARKS DEFIANT 38 INTERCEPTORS
Nieuwe patrouilleboten Kustwacht Caribisch
gebied
Steunpunt Curaçao heeft op 20 Juni 2018 al de
interceptors in bedrijf genomen
Met een ceremonie op de kustwachtsteiger van de
marinebasis Parera zijn op 20 20 juni 2018 de
eerste 4 INTERCEPTORS officieel overgedragen
aan de Kustwacht Caraïbisch gebied
Nadat Pastoor Raul de boten had gezegend ,
konden de genodigden konden de genodigden een
rondje varen in het Schottegat

De Kustwacht zal vóór eind 2019 beschikken over 12 Metal Shark Interceptors. De tweede
serie van 4 zijn geleverd voor steunpunt Aruba.(25/01/2019)
St. Maarten krijgen binnenkort elk ook 4 Interceptors.
De Kustwacht Caribisch gebied heeft in Januari 2019 nu 8 van de in totaal 12 Metal
Shark Interceptors in gebruik. De officiële indienststelling vond plaats bij het Steunpunt
van de Kustwacht Aruba. Voor het zover was, zegende een aalmoezenier de snelle
patrouilleboten in.
Metal Shark Interceptor.
Scheepsbouwer Metal Shark uit Jeanerette (Louisianna, VS) ontwierp en bouwde de
boten speciaal voor de kustwacht. De 38’ (zo’n 11,60 meter) Defiant monohull
patrouilleboten vervangen de vloot van SuperRhib-motorboten. Naast de 4 Interceptors op
Aruba, zijn er 4 voor het steunpunt op Curaçao en 4 voor het steunpunt op Sint Maarten.
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De boten hebben onder meer een
kajuit waardoor de kustwachtteams
niet meer in weer en wind hoeven te
werken. Andere verbeteringen zijn
ergonomische stoelen en een toilet.
Dit zorgt ervoor dat bemanningen
opsporings- en SAR-activiteiten
(search and rescue) langer kunnen
volhouden.
De technische afdeling van de
kustwacht is opgeleid om
onderhoud uit te voeren.

Interieur kajuit Metal Shark Interceptor.
Grote vooruitgang
Justitieminister Andin Bikker zei dat de wateren van Aruba veiliger moeten worden en dat
de Metal Sharks hier aan gaat bijdragen. Ook Hoofd Steunpunt Randy Paskel is tevreden
met dit project: “Ons personeel is erg gemotiveerd om met de nieuwe boten te gaan
werken. We hebben hard gewerkt om de SuperRhibs draaiende te houden in afwachting
van de Metal Sharks en zien dit als een grote vooruitgang.
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Metal Sharks voor Aruba

Op Aruba zijn de vier voor de Kustwacht aldaar
bestemde Metal Shark Defiant 38 Interceptors
gearriveerd. Zodra de opleiding van de
bemanningen achter de rug is worden ze ingezet.
Het steunpunt Curaçao heeft vorig jaar al zijn
vier Metal Sharks in gebruik genomen. De
resterende vier gaan naar het steunpunt op Sint
Maarten. De Metal Sharks spelen een belangrijke
rol bij opsporing- en search and rescue
activiteiten van de KustwachtI
Foto’s Defensie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jan Marie Lodewijk Ignatius Chömpff 1904-1942
Geboren:
Overleden:

op 21 december 1904 te Ngliran, NOI provincie Rembang op Java
op 24 februari 1942 te Straat Badoeng

Ik en mijn regering zullen ook thans Onze plicht doen.
Doet gij de Uwe.
Proclamatie van H.M. de Koningin Wilhelmina op 10 mei 1940)
Het verhaal over LTZ 1 der Koninklijke Marine J.M.L.I. Chömpff,
Ridder Militaire Willemsorde 4de Klasse, posthuum
MOED, BELEID en TROUW........tot in den dood...!
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Zijn ouders waren Frederik Herman, Chömpff en Maria
Sophia, Sittrop
De Middelbare schoolopleiding volgde hij op de HBS te
Soerabaja.Tijdens zijn schoolopleiding had hij zich
reeds lang van te voren ten doel gesteld om zo
spoedig mogelijk na zijn eindexamen HBS, deel te
nemen aan het examen voor toelating op het K.I.M.Nu
hij daarin geslaagd was, wist hij dat hij op korte termijn
naar Nederland kon vertrekken, om zijn opleiding bij de
K.M. in den Helder te kunnen volgen.
Op 9 augustus 1922 stapte hij dan ook in Batavia
welgemoed aan boord van het s.s. Rembrandt en
kwam medio september in Amsterdam aan.. Na met
succes zijn opleiding tot Officier bij de Koninklijke
Marine op het Koninklijke Instituut in den Helder te
hebben afgesloten, brak voor Naas het moment aan,
dat zijn grote wens in vervulling was gegaan en hij als
marineofficier nu daadwerkelijk kon gaan varen op de schepen van de KM.Tot enige tijd,
voordat de oorlog met Japan uitbrak, had Naas Chömpff op verschillende schepen van de
KM gevaren, o.a. op de
Hr.Ms. “van Doorn
Hr.Ms. “van Speijk”,
Hr. Ms. “Banckert
Hr. Ms. “Van Ghent”.
Op 21 maart 1929 trouwde Naas Chömpff te Soerabaja, (Ned. Indië) met Conradine Alice
(tante Connie), van Duyvenbode Varkevisser.Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren,
t.w.Frederik Dirk Marie (Jimmy), Chömpff ;en Thomas Willlem Marie (Tommy), Chömpff.
In de periode vóór WOII verbleef Naas met zijn gezin enige malen in Nederland; de laatste
maal dat hij vanuit Nederland naar Ned. Indië terugkeerde was in 1938. Vóór het uitbreken
van de oorlog in Europa woonde het hele gezin Chömpff in Malang; omdat Malang op een
hoogvlakte ligt en het klimaat daar veel koeler en aangenamer is dan in “de Marinestad”
Soerabaja, had zijn echtgenote de voorkeur gegeven om in Malang te gaan wonen.
Naas was intussen m.i.v. 1 sep. 1935 bevorderd tot LTZ 1 en op 23 dec
1940, benoemd tot C. van de torpedojager Hr. Ms. “Piet Hein”.
Na het uitbreken van de oorlog met Japan en de snelle opmars van de Japanse
Strijdkrachten in Zuid Oost Azië besloot LTZ 1 Chömpff direct om met zijn gezin naar
Soerabaja te verhuizen, omdat hij sneller bij zijn schip wilde zijn, als de situatie dat
noodzakelijk maakte. Soerabaja was vroeger de grootste marinebasis van de KM in het
voormalige Nederlands Indië
Zijn jongste zoon Tom vertelde nog het volgende:
Alvorens mijn Pa, commandant werd van Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein”, was hij
Commandant van Hr. Ms. “Van Ghent”. Bij zijn overplaatsing naar zijn nieuwe schip, ging
ook de gehele bemanning van Hr. Ms. “Van Gent” (m.u.v. één bemanningslid) met hem
mee”.Op 30 december 1941 nam LTZ 1 Chömpff voor goed afscheid van zijn echtgenote
en kinderen. Het was de dag dat zijn jongste zoon Tom 9 jaar werd.Tijdens dat
moeilijke,emotionele en laatste afscheid, gaf hij aan zijn echtgenote zijn trouwring en zijn
gouden vulpen.Het was voor LTZ 1 Chömpff vanaf het begin van de oorlog altijd heel
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duidelijk geweest gezien de veel sterkere Marinestrijdkrachten waarover de Japanners
konden beschikken dat hij in een komende gevecht, weinig kansen zou hebben, om dat te
kunnen overleven.
De torpedojager Hr. Ms. “Piet Hein” maakte indertijd deel uit van de Allied Striking Force
onder Commando van Schout bij Nacht W.F. M. Doorman.Tussen 19/20 feb.1942 brak er
een zeegevecht uit met een Japanse invasievloot, die de bedoeling had om troepen te
laten landen op het eiland Bali. In dit hevige en bittere zeegevecht beschoten beide
partijen elkaar o.a met hun scheepsgeschut en voerden men wederzijds diverse
torpedoaanvallen uit. Uiteindelijk zonk Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein na een zeer moedig
en onverschrokken gevecht tegen een overmachtige vijand en na te zijn getroffen door
o.a. torpedo’s van de Japanse oorlogsschepen, Asashio en Oshio, omstreeks 16.00 uur in
de omgeving van de Zeestraat Badoeng, bij het eiland Bali.Tijdens het gevecht waren
aan boord van Hr. Ms. “Piet Hein” reeds vele slachtoffers gevallen.

Het gelukte de moedige Off MSD 2, Willem M. Moppes de getroffen stookplaatsen, welke
op dat moment vol verstikkende rook waren, af te sluiten. Bij het vervolgens eigenhandig
redden van gewonde schepelingen uit de hitte van de ketelruimte, kwam hij helaas zelf
om. Op het moment dat het schip stil lag en in brand stond, rende de onverschrokken
matroos 1 N.F.B. Vet naar het kanon 2 en herlaadde het.Vervolgens riep hij: ”Zijn er dan
geen kanonniers onder jullie Hollandse matrozen; wij zullen schieten ondergaan”, waarna
het vuur werd heropend.Het gelukte matr. 1 Vet om naderhand met nog een aantal
schepelingen per prauw vanuit het eilandje Nusa Penida bij Bali, naar Java uit te wijken.
Verder konden uiteindelijk slechts 33 van de 146 opvarenden worden gered met behulp
van o.a. een motorsloep en enkele reddingsvlotten. Ook LTZ 1 Chömpff overleefde dit
gevecht niet Volgens vroegere verhalen van overlevenden schijnt LTZ 1 Chömpff vlak voor
hij zijn zinkende schip verliet zijn reddingsvest nog aan zijn “cabin boy” te hebben
gegeven, omdat die geen vest had. Ook aan Japanse zijde waren tijdens dit
zeegevecht zware verliezen geleden.Toen de bemanningsleden als drenkeling
en in de zee lagen werden zij op een meedogenloze wijze alsnog beschoten door
Japanse vliegtuigen (Navy O), waarbij vermoedelijk LTZ 1 Chömpff ernstig gewond
Raakte
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LTZ 3 A.A. H. v IJsel Smits slaagde erin zijn Commandant bij de Balinese kust op een vlot
te trekken, maar toen bleek zijn Commandant. reeds als gevolg van uitputting en
verwondingen, te zijn overleden.
Op 4 mrt 1942 kwam het vlot met het ontzielde lichaam aan bij Tandjung Benoa (Z.O. punt
van Bali). LTZ 1 Chömpff werd ter plaatse door de Balinese bevolking aldaar tijdelijk
begraven. Vermoedelijk ook mede ter voorkoming dat Japanse militairen beslag
zouden kunnen leggen op zijn lichaam.
Na WOII werd LTZ 1 Chömpff alsnog herbegraven.*)
Tijdens WO II werd aan Luitenant ter Zee der 1ste
klasse Jan Marie Lodewijk Ignatius, CHÖMPFF door Koningin Wilhelmina bij Koninklijk
Besluit van 16 april 1942 no.6, onder nummer 5488, Postuum de Militaire Willemsorde der
4de klasse toegekend, met de mutatie:“Moedig en beleidvol gedrag als commandant van
Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein” tevens groepscommandant 1ste jagersgroep, in het
zeegevecht in Straat Lombok van 19 op 20 februari 1842, waarbij een uit zware kruisers
en torpedojagers bestaande vijandelijke overmacht , werd aangevallen, met het
resultaat, dat den vijand zware verliezen werden toegebracht en waarbij Hr. Ms.
torpedojager “Piet Hein” met het grootste deel der bemanning strijdend onderging
”
De MWO 4de
Klasse werd a/b van Hr. Ms. “Banckert”, op 21 juni 1946 te Rotterdam aan zijn
nabestaanden uitgereikt.
Bovendien werden a/b van Hr. Ms. “Banckert”op die dag ook nog aan twee andere
voormalige bemanningsleden van Hr. Ms. torpedojager “Piet Hein”, de MWO 4de
Klasse uitgereikt, t.w. aan de :nabestaanden van:
Officier van de Marine Stoomvaartdienst der 2de Klasse, W.M. Moppes (postuum);
Matroos der 1ste Klasse, N.F.B. de Vet;
Betrokkene werd op 19 feb. 1942 bevorderd tot kwartiermeester en
vervolgens op 1 juli 1969 benoemd tot LTZ van Vakdiensten der 2de
Klasse, oudste categorie. Hij overleed op 14 oktober 1970 te den Helder.
Naschrift.
LTZ 1 J.M.L.I. Chömpff ligt nu begraven op de Nederlandse Ereveld “Kembang Kuning”
vak: KDA, nr. 49 te Soerabaja,te samen met o.m. Schout bij Nacht Karel Doorman.Als
eerbetuiging heeft de KM indertijd een z.g. “Inshore Mijnenveger naar hem vernoemd.
Echtgenote Connie overleed op 24 maart 1984 te ’s Gravenhage. De oudste zoon Jimmy
koos een
Carrière bij de KM en werd KTZ; hij overleed 7 augustus 2002.De jongste zoon Tom woont
in Capelle aan den IJssel.Als ik weer word geconfronteerd met bovengenoemde
gebeurtenissen, moet ik weleens met weemoed denken aan het liedje, dat ik in mijn jeugd
heb geleerd
“ Piet Hein,...Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein, maar zijn daden benne groot,
...zijn daden benne groot,.... hij heef gewonnen de “Zilvervloot”.........!”
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Alle andere naamgevers van de Van Straelen-klasse mijnenvegers vind u op

http://www.onzevloot.weebly.com

Het Zwembad van de K.M. in de buitenhaven
Door de Directie der Marine te Den Helder vond op 112 augustus 1880 de aanbesteding
plaats voor het maken van een zweminrichting in de Buitenhaven ter hoogte van het
Paleis. Het werd gegund aan aannemer G. Moorman te Den Heldere voor f.5.250,-.
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De zweminrichting voor het
etablissement Willemsoord was geheel
van hout gebouwd en verbonden met
ijzerwerk. Het werd gedeeltelijk afgedekt
met zeildoek en zink.
Het bestond uit 3 bassins samen lang 38
meter, breed 8,40 met 20 kleedkamers.
Over de lengte werd het verdeeld uit 2
bassins (lang elk 11,70 meter) en een
bassin (lang elk 14,60 meter ) van welke
het laatste bassin twee badkamers
waren afgezonderd. De overdekking van
zeildoek van het bassin bedroeg
297,80m2
Het voltooide drijvende bad en zwem
inrichting voor de zeemacht werd 1 mei
1881 geopend. Het oorspronkelijke plan
om deze in de Marine buitenhaven te
plaatsen was gewijzigd. Het zwembad
wed geplaatst in de Binnenhaven aan de
Zuidstraat. Naast het zwembassin lag
een apart zwembad voor de Adelborsten.
Nieuw Marine Zwembad
Na bijna 40 jaren min of meer behelpen
met een drijvend zwembad en de
afhankelijkheid van het jaargetijde,
besloot de marineleiding tot de bouw van
een overdekt zwembad.
Het nieuwgebouwde overdekte marine zwembad werd op 1 maart 1919 geopend door
Schout bij nacht Soutendam. In zijn openingswoord schetste hij:
“De grote betekenis en het nut van de zwemsport. Te lang is de marine verstoken geweest
van een gelegenheid om, afgescheiden van het jaargetijde, de zwemsport te beoefenen
Wij hopen, dat het vele jaren in gebruik mag zijn, want de Marine is niet dood, gaat niet
dood en wil niet dood, zolang Nederland prijsstelt in de rij der mogendheden te worden
opgenomen”
De oude inrichting in de Binnenhaven was nadien overbodig geworden. Het drijvende
zwembad werd verplaatst naar het Bassin van de Onderzeedienst en werd op 17 juli 1920
aan de gemeente te koop aan geboden
Bron: HHV
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hr.Ms. Zierikzee 2000
Smart thing MOST.
Staat voor Mine countermeasure vessels Operational Sea Training. Het is een
internationaal trainingseenheid voor mijnenbestrijdingsvaartuigen in Zeebrugge. Eigenlijk
iedere mijnenjager komt hier regelmatig terecht om zijn inzetgereedheid af te toetsten.
Normaal gesproken gebeurt dit na een groot onderhoud en wanneer dan een nieuwe
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bemanning aan boord is
gekomen. De tijdsduur van de
training over het algemeen 3
tot 5 weken. Met de Zierikzee
hadden wij echter weer iets
bijzonders. Het werd 12
weken. Dit, omdat er het een
en ander gecombineerd
werd met de mijnenteam
training vanuit Oostende.
Leuk dat er aan training
gedaan wordt maar dit ging
natuurlijk wat ver.
Nu hadden we in die tijd
nogal wat personeel
tekorten binnen de TD
waardoor het er allemaal
niet beter door werd. Maar goed daar zullen we het
nu niet over hebben.
Tijdens de MOST worden er onder andere averij oefeningen gehouden waarbij gebruik
wordt gemaakt van een “smartpijp”. Het is een losse metalen pijp met een scheur erin.
Deze kan aangesloten worden op het brandblusnet met als doel een kapotte leiding na te
bootsen. Het doel is de bemanning te oefenen in het repareren van de pijp zonder gebruik
te maken van lastechnische middelen. Dat kan bijvoorbeeld met een smarting. Hierbij
wordt er een “nood verbandje” om de pijp gelegd. Het ding werd direct op de eerste dag
naar binnen gebracht en zo konden we alvast wat oefenen en/of iets verzinnen. De eerste
week werd het natuurlijk, zoals verwacht, helemaal niets met het ding en enkele
korporaals TD vroegen zich af of er niet een hele andere kijk op het probleem nodig was.
Dit inclusief de mogelijkheid van belazeren. Welnu, dat gebeurde.
Er werd een messing plaatje op maat gemaakt die in de koppeling van pijp paste voordat
deze op het brandblus net werd aangesloten. Zo zou er geen waterdruk op de pijp komen.
Het geschiede. De eerste maal met een smarting van rubberplaat en sjorring. Inclusief een
mooie strik erom. De truc was natuurlijk om iedere keer, ongezien, het plaatje in de
koppeling te leggen. Maar het lukte. Weken lang hebben we dit, bijna dagelijks, vol kunnen
houden. Dit hield ons echt op de been en het was hilarisch om iedere keer de verbaasde
gezichten te zien van de Seariders. (instructeurs).
Tijdens de weekly war ( aftoets moment ), waren we echter van mening dat we het niet
moesten gebruiken omdat de seariders ons wel heel erg goed gingen controleren. Het
gevolg was natuurlijk een smarting op traditionele wijze aangelegd die, hoe kan het ook
anders, lek was. Dat vonden zij maar vreemd want we hadden het al die tijd toch zo goed
gedaan ? Ons antwoord dat stilstand achteruitgang was dus wegens innovatief handelen
was het mis gegaan. “Goed antwoord, maar niet handig om dit tijdens een aftoets moment
te doen”, werd geconcludeerd.
Aan het einde van de donderdagmiddag liepen we de haven van Zeebrugge weer aan en
de leden van de MOST stapte af om het eind oordeel te vellen. Wij intussen het messing
plaatje op een wapenschild gespijkerd met een lompe stalen spijker en er de
bijgeschreven: “Smart Thing”.
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Tijdens het bekent maken van de behaalde resultaten werd het wapenschildje traditioneel
overhandigt en er ontstonden nogal wat vraagtekens op de gezichten van de technische
seariders. Een en ander moest even toegelicht worden. Toen het kwartje viel, was de
eerste reactie die me nog bijstaat: “Allez, ik ben genaaid door ne Ollander”………….
Het wapenschildje kreeg een ereplaatsje toegekend boven de bar van het MOST gebouw.
Rest mij nog te melden was de Zierikzee geslaagd was. Naar ik meen met een “overall
satisfactory”.
😉
Groeten, Frits Leenes

Laatste deel…
BIJ DE MELAATSEN IN DE
KOLONIE JAUSEKOR
Wie in zes, zeven jaar Nieuw-Guinea
niet zag en daar terugkeert, die weet
dat de legende die in Nederland
wordt rondverteld, en die erop neer
komt, „dat daar niets gebeurt", niet
alleen een legende is, maar een
leugen. Het ergste is, dat die leugen bijna systeem dreigt te worden. Een systeem, dat door
iedereen wordt gehanteerd en door iedereen verder verteld. Ik was in de gelegenheid
gedurende de maanden dat ik langs en dooi* Nieuw-Guinea reisde te zien, wat er in die zes,
zeven jaren tot stand gebracht was. Ik ben niet van plan op deze plaats een opsomming van
die vooruitgang te geven, maar ik moet erop wijzen, wat door bestuur, zending en missie
wordt gedaan op medisch gebied. Ik zag een ziekenhuis in Merauke, waarop de complete
Papoea-bevolking trots is en dat een voorbeeld genoemd mag worden van het werk, dat
blanken kunnen verrichten ten bate van een autochtone bevolking. In medisch opzicht gebeurt
er op Nieuw-Guinea enorm veel.
Een voorbeeld: is het bekend in Nederland, dat de gehele onder bestuur gebrachte bevolking
van dit land (dat zijn er dus een kleine driehonderdduizend!) wordt ingespoten tegen
framboesiah en zulks op volledig afdoende wijze? Dat betekent dat een aantal medische
teams maanden- en maandenlang de bossen in- en de rivieren optrekken om de mensen te
bereiken.
Weet men dat getracht wordt in tal van gebieden de Papoea's in te schakelen in de landbouw?
Weet men dat de Papoea-jeugd in vele plaatsen in scholen wordt opgeleid, hetzij theoretisch,
hetzij praktisch? Weet men dat er systematisch wordt gewerkt aan de hygiëne in de woningen
der bevolking en weet men dat erop 't ogenblik teams de rimboe worden ingestuurd, die
uitsluitend tot taak hebben de kindersterfte tegen te gaan?
Het andere Nieuw-Guinea zou ik dit willen noemen. Het andere, dat ver, eindeloos ver ligt van
de sombere vloedbossen van bijvoorbeeld een Asmat-gebied. Het andere, waar men even ver
leeft van koppensnellen en kannibalisme als hier in Holland. Het andere Nieuw-Guinea.... dat
bezig is snel te worden een normaal bestuurd, normaal levend land.
Ik zag dat andere Nieuw Guinea en Ik moet er iets over zeggen, opdat men geen verkeerd,
vertekend beeld van dit land krijgt. Op een ochtend eer de zon was opgegaan boven dat wilde,
ruige land, vloog ik terug van het zuiden naar het noorden. De Dakota voerde me over het
Centraal Gebergte, dat ontzaglijk oud, woest en nors dit land in tweeën deelt. De Julianatop
stond als een grimmige wachter in dat niemandsland. De sneeuw op de punt was lila gekleurd
door de zon, die juist opkwam.
Op 5000 meter hoogte vlogen we erover. Onder ons een wereld in wording. De wereld van
een klein miljoen Papoea's. Een deel ervan nog levend in het Stenen Tijdperk. Een ander deel
staande op de grens van dat Stenen Tijdperk en de Twintigste eeuw.
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En tenslotte een deel, reeds jaren levend in onze tijd. Wie hier de opmerking maakt, waarom
het toch zo lang moet duren, eer die beide groepen dat stadium hebben bereikt, moet eerst
eens een keer via het Centraal Gebergte van Zuid naar Noord Guinea vliegen. Wie dat doet
zal mèt ons beseffen, dat het geen kwestie van mensen alleen Is.
Ook niet van geld alleen. Maar van tijd. En vooral: van geduld. Nieuw Guinea is geen land, dat
het westen uitnodigt tot een culturele wandeling. Het is een bastion, een bruggehoofd, dat zich
verzet. Met alle krachten en uit alle macht. Ja dit land heeft nodig: mensen, die bereid zijn tot
een offer en: tijd.
Dank zij samenwerking
Het andere Nieuw Guinea: dat zag Ik in Manokwari. Men is daar bezig aan de laatste fase van
'n scheepshelling. Als hij gereed is zullen alle schepen, die Nieuw Guinea aandoen, daar
kunnen dokken. Ook de schepen van de Koninklijke Marine. Ook de jagers en de kruisers! Die
werf wordt gebouwd door Nederlandse en Papoese handen en er is reden te over om trots op
dat werk te zijn. De sfeer rondom dat werk zou ik willen beschrijven als de sfeer van
Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam samen.
Er is meer op Manokwari. Ik zag daar een reeds in bedrijf zijnd houtbedrijf.
Er is reden om aan te nemen, dat dit bedrijf zeer binnenkort de behoefte aan hout van heel
Nieuw Guinea kan dekken. Ook dit bedrijf is mogelijk geworden door de samenwerking tussen
Nederlanders en Papoea's.
Een zelfde samenwerking, die ik al eerder mocht zien in Merauke, aan de zuidkust. Door
Nederlandse polderjongens is daar een proefpolder gemaakt, waarop twee maanden geleden
de eerste rijst is geoogst. Een geheel mechanisch bedrijf, waarop geoogst werd met de
modernste combines. Het was een in ieder opzicht verheugend resultaat, die eerste oogst, en
de kansen voor dit bedrijf (waarvan de bedoeling is dat het een gemengd bedrijf wordt, deels
landbouw, deels vee) staan bijzonder gunstig.
In Manokwari is een normale stad bezig zich te ontwikkelen. Er zijn een tachtigtal
middenstandsbedrijven en dat aantal breidt zich uit. Een deel ervan gaat het uitstekend. Een
ander deel niet. De schuld? Niet iedere kolonist in Manokwari Is een „zakenman". Tenslotte is
het leiden van een bedrijf, ook al is het een klein bedrijf, een vak. Er wordt gewerkt op Nieuw
Guinea en op menige plaats hard gewerkt. Ten aanzien van elk dezer Nederlanders, of
Indische Nederlanders, Is het een schromelijke onbillijkheid te spreken over Nieuw Guinea als
een land „waar niets gebeurt".
Prachtig zendingswerk
Ik vloog naar Seroei, het zendingscentrum op het eiland Japen aan de noordkust. Het was
daar, dat ik ds. Keyne weer ontmoette. De eerste man van de zending in Nieuw Guinea. Een
figuur, die zendings-historie schreef. Letterlijk en figuurlijk.
Ik zag hem zeven jaar geleden voor het laatst. Toen als leider van het beroemde Papoeajongenskoor van Joka aan het Sentanimeer. Hij was oud geworden en er was flink wat zorg in
de ogen van deze zendings-apostel, die zijn leven gaf aan Nieuw-Guinea. Ik vroeg hem of hij
het niet jammer vond zijn koor niet meer te kunnen leiden.
„Nee," zei hij, „want ik leid er hier ook een. En het zingt even mooi als dat andere op Joka."
Dds. Kijne is sinds enkele jaren rector van de theologische school van de Evangelisch
Christelijke Kerk van Nieuw Guinea.
Zijn werk bestaat thans uit het opleiden van pandita's, Papoeapredikanten. Zojuist zijn er meer
dan veertig afgestudeerd. Zij zullen 't evangelie verder uitzaaien over dat harde, weerbarstige,
vijandige land. Ik denk, dat wie de school van ds. Keyne verlaat, goedgewapend in een land
als dit aan het werk gaat.

18

Op de proefpolder van het
rijstproject by Merauke.
Papoea's bezig met de
verdelging van kokerrupsen
door bespuit ing.

Het is een verademing een
avond te spreken met een
figuur als ds. Kijne. Het zijn
dus niet alleen modder,
bloed en tranen, die Nieuw
Guinea karakteriseren. Er
zijn daar in dat land ook nog
mensen met een ideaal,
met een plan, met een
geloof. Ik vond ze bij de
Missie.
Daarna vond ik ze bij de Zending.
Die avond sprak ds. Kijne me over de 101 jaren zending, die thans op Nieuw Guinea hebben
plaatsgevonden. Een heroïsche strijd. Het is jammer, dat missionarissen en zendelingen
doorgaans geen tijd hebben hun ervaringen op papier te zetten. En dat ze stelselmatig
weigeren in hun geschriften, als die een enkele maal worden geschreven, zichzelf daarin te
laten optreden. Dat Is jammer, omdat het Nederlandse volk daardoor een epos ontgaat. Het
epos van de missie en de zending.' Indien Nieuw Guinea één soort mensen hard van node
heeft, juist nu, dan zijn dat zendelingen. Mannen, die bereid zijn de rimboe in te gaan.
Voorlopers dus, Pioniers.
Er zijn wellicht in dit stadium motieven aan te wijzen, waarom er niet voldoende zendelingen
naar dat land gaan, doch anderzijds kan men toch niet aannemen, dat protestants Nederland
niet voldoende geloof kan opbrengen om die taak van 101 jaar voort te zetten. Ik zou graag op
deze plaats een beroep doen op hen, die in hun hart de bereidheid weten tot het aanvaarden
van een dergelijke taak. Nieuw Guinea heeft hen nodig. Nieuw Guinea wacht op hen.

Leprozerie van Jausekor
Wat geloof en ideaal vermogen, zag ik " enkele dagen later, niet ver van Sorong.
'n Klein vaartuig bracht me naar de leprozerie van Jausekor, waar twee zusters van de
zending onder een aantal melaatse Papoea's werkzaam zijn. Wie dat werk ziet, in 'n ultra klein
polikliniekje aan het strand, vervaardigd uit zinkplaten, die ervaart, dat onze tijd ook dat soort
mensen nog kan opbrengen. En dat waren vrouwen. Ze waren bezig met volwassenen en
kinderen. De kinderen hielpen soms, elkaar bij het reinigen van de lichaamsdelen, die
aangetast waren door de vreselijke ziekte. Het was een hartbrekend schouwspel. Ik wilde van
alles weten en vragen aan die twee zusters, maar ik kreeg er nauwelijks de kans voor. Omdat
ze geen tijd hadden!
Wie in dit land melaats wordt, wordt uitgestoten. Kort geleden haalden een paar zendelingen
twee kleine kinderen van een rots af. Ze waren daar neergezet door de stam, omdat de stam
de melaatsheid vreest, letterlijk „als de pest". Die kinderen waren daar volmaakt geïsoleerd.
Ze zouden er wel gestorven zijn, als de Zending niet was verschenen.
Wie melaats wordt in dit land, die gaat de hel in. Ik zag een paar honderd mensen, die de hel
verlaten hadden en naar hun gevoel de hemel op aarde verworven hadden. Wie zoiets ziet en
beleeft, die beseft de zegen van een Zending.
En die kan niet anders dan vragen: stuur zendelingen naar dat land. Ze zijn bitterhard nodig.
Een leprozerie bezoeken is geen plezierige bezigheid. Men moet van ijzer en beton zijn om
niet diep-ontroerd te geraken bij het zien van kinderen, die op stompjes voet rondhobbelen.
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Onder leiding van de Zending
wordt o.a. in Manokwari leiding
gegeven ln
landbouwvoorlichting. Een
pisang-laantje, met links op de
achtergrond een maïsveld.
En die desondanks lachen.
Die desondanks verheugd zijn.
Die desondanks het leven
levenswaardig vinden.
Dat is het praktische werk van
de Zending. Van mannen
en.... van vrouwen. Ik heb er
de diepste eerbied voor En ik
hoop, dat Nederland de kracht
zal bezitten bij voortduring in
staat te zijn de rijen van dat
soort mensen aan te vullen!

Was geschreven: Anthony van Kampen †
Dank aan:

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

Mooi plaatje van de Wasp helikopter aan dek
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L.S.,
Als ik er even voor ga zitten vloeit er soms zo maar een verhaaltje van mijn hand. Bijgaand
WAARGEBEURD verhaaltje heb ik vanmorgen aan deze PC toevertrouwd.

Casablanca
Bladerend in het archief van mijn geheugen schoot mij de herinnering te
binnen van mijn eerste grote zeereis met Smaldeel 5 naar o.a. Casablanca
met het vliegdekschip, de Hr.Ms. Karel Doorman in 1952.
droog achter de oren toen ons schip richting Marokko voer.
Onze commandant zag de bui kennelijk al hangen, en had de chef scheepsarts de
opdracht gegeven in de hangaar alle opvarenden middels een film voorlichting te geven
over de gevaren en hygiëne bij contact met dames van lichte zeden. Wij jongkies zagen
de een na de andere ziekte op het filmdoek verschijnen en werden ietwat bleek om de
neus. Heimelijk controleerden wij of alles in ons kruis nog gezond leek. Ik had bijvoorbeeld
thuis nauwelijks enige voorlichting gehad want in die tijd had seks een groot taboe in de
maatschappij.
Bij nadering van Casablanca kregen wij jongkies te horen dat de minderjarigen en super
minderjarigen ( lees passagiers- kaart met ontbrekende hoekjes) verplicht/vrijwillig in de
stad waren uitgenodigd voor een revue, aangeboden door het stadsbestuur. Niemand van
ons had dáár nou zin in. In bussen en onder streng toezicht van een groep MP-ers
werden wij tenslotte overgebracht naar een theater . Zoals gebruikelijk zaten de
hotemetoten voorin op de eerste rij, waaronder onze dominee en aalmoezenier. Wij
klootjesvolk zat natuurlijk helemaal achterin, bewaakt door de PM om vluchten tegen te
gaan. Op het moment dat het toneeldoek open waaierde en de muziek loeiend hard
speelde, renden een tiental zeer schaars meiden de bühne op en gooiden de beentjes in
de lucht. Dit hadden wij, noch onze zielen- knijpers niet verwacht. De beide heren renden
de zaal uit onder luid gejuich en gejoel van het klootjesvolk. We keken onze ogen uit wat
die blote danseressen allemaal in huis hadden. Geweldig! De stemming steeg; de
jongemannen werden bronstig….. Na afloop van de show mochten de officieren en de rest
van de hotemetoten de stallen bezichtigen en de rest van de vlootbalen de straat op
geschopt.
Casablanca was voor ons jongeren een wondere wereld dat zó enorm verschilde met
Amsterdam, Rotterdam of Abcoude aan de Vecht. Wij waren in die tijd niets gewend. Het
toerisme in zijn huidige form bestond nog niet. Men ging bij mooi weer een dagje met de
fiets naar de bossen of strand. Nee, wij marinemannen waren bevoorrecht!
Sjokkend door Casablanca probeerden kooplieden ons van alles te verkopen. “Poef voor
je moer” en “Kope, kope niet duur!” klonk het bij iedere stal. We werden belazerd, bestolen
en opgelicht; we hadden er geen weet van!
Na veel omzwervingen belandden wij, vijf jonge hofmeesters, bij de grootste hoerenkast
van Noord Afrika, “De tuin van Allah”. Om de “wondere wereld” binnen te komen moest er
betaald worden, maar één van onze jannen was onderweg al beroofd door Marokkaanse
zakenlieden. Tóch wilde onze maat (zijn naam zal ik niet noemen) óók graag “De tuin van
Allah” van binnen bezichtigen. Dus wij allen lappen voor de berooide dienstmaat. Voor het
toegangspoortje stonden achteloos twee Franse Legionairs bij een klein Rode Kruis
postje, die ons succes wensten. We waren nauwelijks de drempel tot de tuin over, of we
werden door een tiental onderling krijsende dames letterlijk naar binnen gescheurd. Aan
ieder van ons stonden zéker krijsende drie dames te trekken. Tenslotte gelukte het een
dame om mij mee te sleuren naar een somber kamertje. Voordat ik het besefte lag mijn
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pantalon al om mijn enkels. Wat er dáárna gebeurde laat zich raden. Het was voor mij een
openbaring. Ik was toegetreden tot de club van hoerenlopers…… Mijn maten bleken
soortgelijke ervaringen te hebben en ik hoorde van hen de wonderlijkste verhalen. Onze
bestolen dienstmaat bleek achteraf met de mooiste griet te hebben “geknikkerd”.
Diemen,19 maart 2019
Wim Degen (ex-hofm1)
***************************************************************************************************

Welkom op Marineshirts.nl
Vanaf begin jaren '80 maakte ik voor menig krijgsmachtonderdeel de T-shirts. Omdat ik
zelf bij de Koninklijke Marine in dienst was werden al snel de t-shirts voor diverse reizen
van de schepen gemaakt.
Omdat er kort geleden gezocht werd naar een shirt van een bepaalde reis, en deze niet
kon worden gevonden, ontstond het idee om alle ontwerpen online te zetten want er zullen
beslist meer marinemensen en ex marinemensen hetzelfde ondervonden hebben in de
afgelopen jaren.
Mocht je shirt er nog niet bij staan, geen paniek! want dagelijks komen er nieuwe
ontwerpen bij, veel ontwerpen moeten opnieuw worden gemaakt omdat de zeefdrukfilms,
van soms meer dan 30 jaar geleden, de tand des tijds niet hebben doorstaan.
Er staan ook shirts van ver voor de jaren 80 online, deze zijn door de jaren heen door oud
opvarenden van deze schepen besteld of later toegevoegd om toch de gelegenheid te
bieden een shirt van je oude schip te bemachtigen.
Mocht je nog bij de Koninklijke Marine werken en heb je voor je schip, sportdag, afdeling
etc.
Een t-shirts of een Cap nodig? schroom dan niet om contact op te nemen.
Herman Diederik
http://www.marineshirts.nl
December 1990

Konvooi OS. 44
De laatste reis van de “Sembilangan”
en de “Djambi” deel 1
Door D.Pilkes
Begin februari 1943. Daar in het laatste kwartaal van 1942 ruim 1.8 miljoen ton aan
scheepsruimte door de vijand naar de kelder was gejaagd, kan worden gesteld dat
begin 1943 de vooruitzichten voor de Geallieerden zo somber waren dat zelfs
Winston Churchill getwijfeld moet hebben aan de goede afloop van de oorlog.
Alleen op de Atlantische Oceaan al waren continu zo'n honderd U-boten actief.
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In een van de dokken van Liverpool lag het vrachtschip,,Sembilangan" van de Stoomvaart
Maatschappij Nederland. Dit was één van de Duitse schepen, de ,,Wasgenwald", die op
10 mei 1940 door de Nederlanders in beslag waren genomen te Sabang, in het
toenmalige Nederlands-Indië. Het schip werd toegewezen aan de SMN. De gezagvoerder
was begin 1943 de heer P M. Leguit, het midscheepspersoneel, de stuurlieden,
machinisten en de hoofden van de civiele dienst waren allen Nederlanders; de matrozen
en olielieden Lascaren, de bedienden Javanen, en één Portugees, terwijl er tien Britse
kanonniers aan boord waren gekomen ten behoeve van de bewapening. Totale equipage
87 man.

Tot
slot was er nog een, door de vierde machinist, de heer Gorter, aan boord geloodste
scheepshond, die naar de naam Nelis luisterde en zich verdienstelijk maakte met ,;wacht
zitten" bij de kombuis. De bewapening van het schip bestond uit een 4" kanon op de
kampanje (tegen zeedoelen), terwijl op elke brugvleugel, ter weerszijden van het hospitaal
achter de schoorsteen en aan SB en BB van de
kampanje Oerlikon kanonnen (20 mm) stonden opgesteld in zgn gunpits.
De ,,Sembilangan" was eind december 1942 met een lading oorlogsmateriaal uit de
Verenigde Staten aangekomen en lag nu weer ander oorlogsmateriaal, volgens de
papieren ,,general stores", te laden voor Noord-Afrika, waar een verbeten strijd werd
geleverd tegen de legers van Rommel. Na het dicht leggen van de luiken werd nog flink
wat deklast aan boord gedraaid, in de vorm van grote houten kratten met jacht- vliegtuigen
(gedemonteerde vleugels) die naast de luiken op het voorschip kwamen te staan, terwijl
aan SB-zijde naast de ruimen IV en V grote cilindrische vaten kwamen te liggen.
Waarschijnlijk waren dit opslagtanks voor drinkwater of brandstof, De 13de februari 1943
voer de ,,Sembilangan" de Mersey af en vormde met diverse andere schepen konvooi op
de rede (konvooi KMS. 9?)
Daar het om de zuid varen via het St. George Channel te gevaarlijk was in verband met
mijnenvelden en U-boten werd een noordwestelijke koers gestuurd in de richting van het
North Channel om daar de Ierse Zee te verlaten en vervolgens om Ierland heen te varen.
Het weer was direct al niet best met een aanwakkerende wind uit noordnoordwestelijke
richting en deze nam zo in kracht toe dat veel schepen in het konvooi water begonnen
over te nemen. Ondanks vaart minderen kon niet worden voorkomen dat de
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,,Sembilangan" zóveel water overnam dat er schade ontstond aan de kratten met
vliegtuigen. Om erger te voorkomen werd verzocht of zij het konvooi mocht verlaten om de
beschadigde deklast ergens te kunnen lossen. Hierin werd toegestemd en de
,,Sembilangan" zette koers naar de Noordierse haven Bangor, bij Belfast.

Na hier te zijn binnengelopen werden de vliegtuigen gelost en daar het onmogelijk was om
het konvooi nog in te halen, moest er worden gewacht op een volgend konvooi, richting
Middellandse Zee zodat hierbij kon worden aangesloten. Vroeg in de ochtend van
zaterdag 6 maart 1943 vertrokken uit Liverpool 17 schepen, die tezamen het begin
vormden van konvooi OS. 44, codenaam MANGLE.
Een zeer profetische naam, zoals later zou blijken. In de loop van de ochtend stoomde
ook nog het Britse ss ,,Clan Alpine" de Mersey af en moest maximum vermogen draaien
om zich bij OS. 44 te kunnen aan- sluiten. Het escorte bestond slechts uit de gewapende
trawler HMS ,,Kirkella". In de Ierse Zee werd contact gemaakt met een negental schepen
die afkomstig waren uit Milford Haven (Zuid-Wales).
Rond middernacht, 6 op 7 maart moet de ,,Sembilangan" samen met twee Britse schepen
de haven van Bangor hebben verlaten en zich om ongeveer 2.00 uur bij het naderende
konvooi hebben aangesloten.
Een paar uur later sloten zich wederom 18 schepen, afkomstig uit de Clyde, bij het
konvooi aan. Deze groep werd geëscorteerd door het Flower-class korvet HMS ,,Cowslip".
Het laat zich raden wat een karwei het was om, al varende in volle zee, onder vaak verre
van gunstige weersomstandigheden, al deze schepen op de goede plaats in het konvooi
te manoeuvreren, want de volgorde was zodanig dat complete gesloten blokken van het
konvooi zich konden afscheiden wanneer hun plaats van bestemming werd gepasseerd.
Het was dus bepaald geen kwestie van aansluiten en ,,klaar is Kees". Het konvooi bestond
bij het aanbreken van de dag uit 48 schepen en het weer was slecht, met harde wind uit
het Westen.
Om kwart voor tien die zondagmorgen vond ca. 10 mijl benoorden Malin Head (NoordIerland) een rendez-vous plaats met de 39th Escort Group. Dit escorte bestond uit de
sloops: HMS,,Rochester",,,Fleetwood" en ,,Scarborough" en verder nog uit de Flower24

class korvetten HMS ,,Spireae", ,,Mignonette", ,,Coltsfoot" en ,,Balsam". De eerder
aangekomen,,Cowslip" behoorde eigenlijk niet tot deze Escort Group maar kwam in de
plaats van HMS ,,Azalea" en ,,Geranium", die wegens een verbouwing niet aan het
escorte konden deelnemen. Na het arriveren van nog twee schepen uit Aultbea
(Schotland) bestond het konvooi uit 50 koopvaardijschepen.
Onder deze schepen bevonden zich, behalve de
Nederlandse ,,Sembilangan", ook de ,,Djambi"
(Rotterdamsche Lloyd), de,,Sembilan" (SMN), de
,,Alphard" (Van Nievelt Goudriaan & Co) en de
tanker ,,Dordrecht" (Phs. van Ommeren).
HMS,,Kirkella" had haar plicht gedaan als lokaal
escortevaartuig en was naar Liverpool
teruggekeerd. Het escorte bestond nu dus uit acht
oorlogsschepen.
Twee schepen bleken die zondag al moeilijkheden
te hebben en moesten, alleen, terugkeren. Het
konvooi was samengesteld uit elf kolommen,
waarvan enkele buitenste kolommen vier schepen
lang waren en de resterende waren vijf schepen
lang. De wind bleef aanwakkeren uit het westen
met toenemende zee. De koers was 261', dus met
de wind en de zee bijna recht op de kop. De
snelheid van het konvooi viel door dit
aanhoudende slechte weer dan ook terug tot nog
geen drie knopen.
De volgende dag echter werden de
weersomstandigheden iets gunstiger, daar het
konvooi een zuidelijker koers, 184', kon gaan
sturen, waardoor wind en zee meer van SB
inkwamen. Ook de wind nam in kracht af.
De kolomafstand werd nu vergroot tot vijf cables en
de onderlinge afstand in een kolom was ca. drie
cables, respectievelijk 900 en 500 meter. Hierdoor
eiste het konvooi een zeeruimte voor zich op van
ongeveer 10 km breedte en 2½ km lengte.
Aanvankelijk was de kolomafstand ongeveer drie
cables geweest om tijdens een luchtaanval een zo
dicht mogelijke concentratie luchtafweervuur te
kunnen afgeven en bovendien kon in dat geval het
kleinere zeegebied door het escorte beter worden
beschermd. Vaak was het zo dat ongeveer na het
passeren van de zevende westelijke lengtegraad deze afstand kon worden vergroot daar
men dan buiten het bereik kwam van de Luftwaffe. Dit tot niet geringe opluchting van de
stuurlieden van de wacht. Het vereiste een hoge graad van inspanning, stuurmanskunst
en het goed kunnen anticiperen op het gedrag van de omringende vaartuigen om met een
vijftig- tal schepen te kunnen zigzaggen met koersveranderingen, om de zes minuten, tot
30' en meer ter weerszijden van de koerslijn, bij voortdurend veranderende vaarsnelheden
als gevolg van wind en zee, de technische onvolkomenheden in de diverse
machinekamers (vooral de kolengestookte tramps waren berucht) en de vaardigheden van
de roerganger om niet om de haverklap op een haar na de kont van de voorganger te
25

rammen of ter voorkoming daarvan, na drastische reductie van de vaart, zelf van achteren
te worden geramd.

Woensdag 10 maart nam de wind verder af en kon de snelheid weer worden opgevoerd
tot ca. acht knopen, zodat er die dag 200 mijl kon worden gelogd.
Donderdag 11 maart draaide de wind naar het oosten, kracht 4 à 5 Beaufort. Het
luchtescorte kwam ook weer geregeld in de lucht. Die middag moest een grote Short
Sunderland-vliegboot meteen zoekslagen gaan maken in de richting van een door de
,,Scarborough" gepeilde vermeende U- boot, maar er werd niets gevonden. De volgende
dag, vrijdag 12maarl, werd na het opkomen van de voormiddagwacht, om 8.00 uur, de
koers gewijzigd van 184" naar 169'. Om 11.35 uur verkende de ,,Scarborough" een
vliegtuig achter het konvooi. Daar er op dat moment geen luchtescorte werd verwacht, kon
het niets anders zijn dan een Duits vliegtuig van een basis in Frankrijk. Het bleek dan ook
een Focke-Wulf Condor te zijn, een viermotorige verkenner, die bovendien bommen van
250 kilo kon meenemen.
De Duitser cirkelde een paar maal op 50 voet hoogte rond het konvooi op een eerbiedige
afstand, want elke poging om dichterbij te komen werd direct met dicht afweervuur
afgestraft. Om 13.02 uur meldde de Admiralty in Londen dat om 11.20 uur de
samenstelling, koers en snelheid van konvooi OS. 44 door een vliegtuig waren
doorgeseind naar Berlijn. De narigheid liet dan ook niet lang meer op zich wachten, om
13.40 uur arriveerde er weer een Condor, mogelijk dezelfde van 11.35 uur. Nu was er
echter ook een Dornier DO- 178 bij, een tweemotorige verkenner die een kleinere
actieradius had, maar zelfs twee ton aan bommen kon meenemen.
Alle escortevaartuigen verkleinden de afstand tot het konvooi en openden het vuur met
zware en lichte wapens, maar de belagers zaten op een redelijk veilige hoogte van 2 à
3000 voet en ze maakten dankbaar gebruik van de wolken die 90% van de lucht bedekten.
Op vrijwel hetzelfde ogenblik verschenen er nog twee vliegtuigen.
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Ditmaal weer een Sunderland, maar eveneens een Consolidated Liberator.
Ook deze toestellen werden voor vijand aangezien en onmiddelijk onder vuur genomen,
echter gelukkig zonder treffers te boeken. Of er contact tussen de Duitse en de geallieerde
toestellen is geweest, is niet duidelijk.
Waarschijnlijk is dat de Duitsers zich tus- sen de wolken hebben teruggetrokken. Om
14.10 uur dacht men dat het leed was gele- den.
Alle schepen namen hun oude posities weer in, totdat, om 14.30 uur, plotseling één van
de Duitsers door een gat uit de bewolking dook, over het konvooi scheerde en enkele
bommen liet vallen op korte afstand aan SB van no. 63, de ,,Djambi", in zee.
De near misses veroorzaakten
geen schade, behalve dan aan
de middagdut van de vierde
stuurman van de ,,Djambi", de
heer Boekwijt, die, gewekt door
de explosies, zijn hut uitstormde
en het water nog in beroering
zag. Vanaf het schip van de
commodore flikkerde de
seinlamp: ,,Any damage?".
,,No", was het korte maar
krachtige antwoord vanaf de
,,Djambi".
Alsof de vliegtuigen nog niet
voor genoeg verwarring hadden
gezorgd peilde de Huff- Duff
(high-frequency direction-finder)
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weer een U-boot achter het konvooi. Ondanks dit gevaar moest om 16.30 uur het Britse
schip ,,Tordene" helaas aan haar lot worden overgelaten. Het schip had moeilijkheden met
de ketels en kon de ruim acht knopen van het konvooi niet meer volhouden. Het rapport
van HMS ,,Rochester" vermeldde: ,,At 16.30 ss ,Tordene" reported that she had to ease
down due to boilerdefects and she dropped astern. An escort could not be spared to
screen her".
Rond middernacht
werd van haar een
laatste sein
opgevangen. Even
voor het opkomen
van de eerste
wacht die
vrijdagavond, om
ca. 20.00 uur,
werden weer
vliegtuigmotoren
hoorbaar en even
later kwam een
groot viermotorig
vliegtuig over het
konvooi heen. De lichtsporen van de ,,tracer bullets" (om overdag het richten te
vergemakkelijken) tekenden zich af als vurige strepen tegen de donkere avondhemel.
Wederom werden geen treffers geboekt en dat was maar gelukkig, want het betrof weer
een geallieerd toestel, nl. een grote B-17, beter bekend als ,,Vliegend Fort ". Het tekent
wel de alertheid van de kanonniers op de schepen.
Het werd een donkere nacht, zonder maan en met een half bewolkte lucht. Er woei een
oostnoordoostelijke wind, kracht 3 en de zee was kalm. De koers van het konvooi was nog
steeds 169'.
Vervolg in de volgende ten Anker editie…
****************************************************************************************************
Zweet
Het vijfde schip op weg naar Korea was Hr.Ms
Dubois. Eenmaal in het Suezkanaal aangekomen
werd via de scheepsomroep bekend gemaakt "dat
voor een beperkt
aantal opvarenden een tocht per kameel langs het
kanaal was georganiseerd". Aangeraden werd in
blauw tenue met pijjekker aan te treden, om de kou
van de woestijnnacht te trotseren.
Daar stonden ze dan, de liefhebbers, met rode koppen van het zweten op het bepaalde
tijdstip bij de valreep aangetreden in afwachting van wat volgen zou, terwijl het schip
intussen rustig het kanaal opstoomde' Een poosje later kwam via de scheepsomroep de
ontknoping dat "de tocht was afgelast, omdat de kamelen in staking waren gegaan". Dat er
toen enige fikse krachttermen in
de richting van de O.S.&.O.-officier zijn geslingerd, valt te begrijpen.
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Heeft u antwoorden op de vragen, mail dan even naar de redactie…
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Waarheid over Onderzeeër drama’s moeten boven water komen
Marine beschuldigd van geschiedvervalsing
De Telegraaf Zaterdag 1 april 1995
Fred Gommers voert een emotionele strijd, waarbij herinneringen aan zijn overleden vader boven
komen. Deze week boekte de oud-officier van de koopvaardij een overwinning: na een verzoek te
hebben ingediend bij minister
Voorhoeve (Defensie) om meer
dan vijftig in de oorlog
gesneuvelde bemanningsleden
van Nederlandse onderzeeërs
alsnog te eren en te gedenken,
gaf de bewindsman opdracht tot
een onderzoek. Dit is inmiddels
afgerond en het concept-antwoord
ligt nu bij de minister.
„Mijn vader sneuvelde op de O
22," vertelt Gommers, „daarom
weet ik hoe belangrijk erkenning
van zo'n zwaar verlies is.
Nabestaanden van mannen die
voor het land stierven, zijn in de
kou blijven staan. Over het lot van
dappere bemanningen heeft de
marine gelogen of gezwegen.
Volgende maand is de grote
herdenking, dan MOETEN hun
namen op het monument voor de
gevallenen in Den Helder prijken.
Gerechtigheid, een halve eeuw
later."
Den HELDER,
zaterdag OUDE HERINNERINGEN aan jonge mannen die lang geleden omkwamen, voeren de
boventoon als de 75-jarige Andries Koster in café De Inloop aan de Koningsstraat in het oude Den
Helder spreekt.
Koster, die in december 1941 als jong matroos-der- derde-klasse aan boord van de O 20 de trots
van de Nederlandse onderzeeboot-dienst in de archipel de Japanners tegemoet voer, vertelt
hoofdschuddend: „De waarheid over die laatste minuten, die ultieme doodsangst, is nooit naar
buiten gekomen. Altijd was het maar die ’officiële lezing’ van de marine. Die in kronieken werd
vermeld en in de vele jaren daarna door alles en iedereen voor zoete koek is geslikt.”
het lot van de O 20 luidde dat het schip ’strijdend ten onder ging’. Een heroïsch einde. De
commandant zou tegen een overmacht aan Japanse oorlogsschepen een ongelijk gevecht hebben
verloren.
Maar volgens overlevenden ging het in werkelijkheid heel anders toe op die tropenavond van de
19e december 1941. De Japanners hadden net de Amerikaanse marine in Pearl Harbour
aangevallen en voor de kust van Singapore twee Britse slagschepen de grond in geboord.
„Ik werd als matroos op de O 20 ingedeeld en we verlieten Singapore,” vertelt Koster. „Ons schip
was de modernste en snelste onderzeeër van de marine, we waren net gerepareerd. Voor de
Japanners hoefden we niet bang te zijn, hadden ze ons nog gezegd. Als het er echt op aankwam,
konden die toch niets...”
Dat pakte heel anders uit. De O 20 kreeg van het geallieerde Britse oppercommando opdracht een
Japans konvooi aan te vallen. Bij Kota Baru, aan de noordkust van Malakka, werd contact
gemaakt. Vanaf de zeventiende lag de O 20 op post in een baai waar het vijandelijke konvooi had
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geankerd. Twee dagen lang bleef het schip, overdag met de periscoop omhoog, verkennen. Nóg
begrijpt niemand waarom commandant P.J.G. Sriippe toen niet meteen besliste tot een aanval. De
Japanse vrachtschepen in de baai werden geëscorteerd door moderne torpedobootjagers.
Koster daarover nu: „Dat was natuurlijk al fout, zo’n verkenning in een baai doe je ’s avonds. We
werden dan ook prompt ontdekt en door vliegtuigen aangevallen. We moesten tot de zeebodem
zakken, de dieptebommen knalden om ons heen
Na uren hoorden wij een vreemd geruis en de officieren aan boord zeiden dat het regende, dat het
zicht dus waarschijnlijk slecht was en we veilig weer naar boven konden. Maar het geruis bleek
een soort Japanse sonar en toen we met de boeg boven kwamen, werden we meteen beschoten
en brak alom paniek uit...”
Dat waren de laatste momenten van de O 20. Vlak voor het schip opdook zei de commandant nog
dat hij
’niet meer onder water wilde gaan’. Boven water wachtten de Japanse oorlogsschepen onder
andere de Ayanami, Yugi- re en Uranami geduldig en op grote afstand. Het was kwart voor negen
’s avonds toen de 77 meter lange O 20 bovenkwam. De Japanners zetten, gealarmeerd door het
lawaai, onmiddellijk de achtervolging in. In de onderzeeër was het benauwd en warm, maar er was
geen sprake van een noodsituatie, er waren immers nog tien zuurstofflessen en 150 kalipatronen
aan boord.

Paniek
Vervolgens deden zich dramatische gebeurtenissen aan boord voor, die tot op heden niet naar
buiten zijn gekomen. De commandant van de O 20 wilde op volle snelheid boven water
wegkomen, eventueel schietend met het 8,8 cm kanon waar de onderzeeër over beschikte. Maar
de Japanners liepen met een veertien mijl hogere snelheid in op de O20 Zij troffen de onderzeeër
met hun schoten niet, omgekeerd schoot de O 20 in het wilde weg torpedo’s uit de hekbuizen naar
buiten.
Oud-matroos Koster: „Niet om te vechten, maar uit pure paniek. Toen gebeurde het, ’SLOK OP
DRIE’ werd er geroepen. De opdracht om de tanks open te zetten, waardoor het schip duikt.
Vervolgens kwam het bevel van boord te gaan. Zonder dat daar aanleiding voor was! Toen ik later
in de officiële marinelezing las dat mijn schip ’na een moedige strijd tegen de Japanners ten onder
was gegaan’, heb ik bitter gelachen. Zelfmoord is een betere omschrijving. Zes van onze jongens
in de machinekamer kwamen om, het bevel de boot te verlaten bereikte hen nooit. Commandant
Snippe zelf verdronk, vlak voordat wij overlevenden uit zee werden geplukt.”
De zich correct gedragende Japanners wachtten daarmee tot de volgende ochtend, uit angst in het
donker zelf getorpedeerd te worden. Tot die tijd gooiden ze af en toe een dieptebom om de haaien
uit de buurt van de ronddrijvende Nederlanders te houden.
De namen yan de zes mannen die in een vol water stromende doodskist achterbleven: sergeanttorpedomaker J.H. van Bastelaar, sergeant- machinist M. Tilro, korporaal machinist G.J.H. van
Uden, stoker-olieman H. Lammers, stoker olieman A.J.J. Bechtold, matroos J.P.S. Drevijn
Fred Gommers kent hun namen ook. Deze oud-officier van de koopvaardij deed jarenlang
onderzoek naar de lotgevallen van onze onderzeeboot-bemanningen in de oorlog. Niet zonder
reden: de vader van Gommers sneuvelde aan boord van de O 22, in november 1940 voor de
Noorse kust. Vorig najaar ging Gommers terug naar die fatale plek om met andere nabestaanden
een krans op zee te leggen.
De Beverwijker was acht jaar toen zijn vader stierf. Terwijl hij een oud, van zacht Indisch goud
gemaakt, zakhorloge uit een kast haalt, vertelt Gommers: „Dit kreeg ik vlak voor zijn vertrek, die
oorlog in. ’s Middags 10 mei 1940 ergens in Vlissingen, ik weet het nog zo goed, ik zat bij hem
achterop de fiets toen hij zei dat
hij was vergeten een cadeau voor mijn verjaardag te kopen. Eenmaal thuis haalde hij dat horloge
te voorschijn en drukte het in mijn handen.”
Opmerkelijk
Ook over het einde van de O 22, waar zijn vader op voer, ontdekte Fred Gommers opmerkelijke
feiten, na onderzoek in onder andere Duitse logboeken. Terwijl de marine beweert dat de O 22 op
een mijn liep waarbij de hele bemanning omkwam, staat in verslagen van de Duitse Kriegsmarine
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dat de onderzeeër door drie jagers werd vernietigd, waarbij de dodelijke dieptebommen werden
gegooid door een tot oorlogsschip omgebouwde vissersboot..
Gommers: ,,De reden dat ik Defensieminister Voorhoeve heb verzocht het monument voor onze
gevallen onderzeeboot-mensen in Den Helder compleet te maken, is dat de grote herdenking van
de bevrijding er aan komt. Er zijn zóveel zaken die verkeerd de t geschiedenis zijn ingegaan. ; Het
kan toch niet zijn dat alleen het materieel en niet het personeel telt! Neem de lotgevallen van de O
20, de manier
waarop die jongens in de machinekamer de dood in werden gejaagd. Zij die overleefden en
vervolgens in kampen in Hongkong en Japan omkwamen, staan niet op het monument. Een
schande.” Hetzelfde geldt, meent Fred Gommers, voor een ander drama. Het is de geschiedenis
van de K 12 en zijn ‘bemanning. „Ook die mannen zijn gesneuveld door blunders van de leiding in
Londen en ook zij staan niet vermeld.”
De K12 de twaalf Nederlandse onderzeeërs die voor Indië bestemd waren kregen de K-aanduiding
van kolonie, de veertien boten voor het moederland de O—opereerde in december 1941 in de Golf
van Siam. Onder het commando van de bekwame H.C.J. Coumou deed de verouderde boot 12
december een aanval op een vrachtschip, uiteindelijk werd de Japanner ’s nachts na een
vakkundige aanval getorpedeerd. Een dag later werd bij Kota Baru een tanker de grond in
geboord, terwijl op weg naar Singapore nog werd gevochten met een Japanse onderzeeër...
Na deze fantastische resultaten tegen de overmacht van de vijand, brak de K 12 uiteindelijk door
de Japanse linies en bereikte Australië, waar het gammele schip werd verlaten.
Gommers:„Coumou oud- koopvaardij-officier voor wie discipline, bemanning en schip belangrijker
waren dan krijgstucht en zijn mensen kregen vanuit Londen opdracht naar Engeland te komen om
daar een nieuwe onderzeeër, Hr.Ms. Haai, te bemannen. Hun transportschip, de Abosso, stoomde
zonder begeleiding de oceaan op. Meer dan 800 Australische vliegers weigerden de overtocht, die
zonder escorte en met de op de loer liggende Duitse U-boten gelijk stond aan zelfmoord!” Maar de
Nederlanders kregen de keiharde dienstopdracht aan boord te gaan, naast de marinemensen ook
nog 70 man van de Irenebrigade. Op 29 oktober 1942 kon de Duitse U575 bij ruw weer midden op
de Atlantische Oceaan rustig positie kiezen en de Abosso torpederen. Alleen Coumou en vier van
zijn mannen overleefden de ramp en bereikten Londen nadat zij werden opgepikt door een
geallieerd konvooi. Daar kregen ze te horen dat de Haai weer werd verkocht, omdat te veel
mensen van de K 12 waren omgekomen...
Gommers kan zich er nog druk om maken: „In Londen kreeg Coumou te horen dat hij niet bij de
onderzeedienst mocht blijven en na ’45 werd hem verteld dat zijn 29 gevallen manschappen niet
op het monument mochten. Dit alles moet vóór 4 mei worden rechtgezet!”
Slordig
Aanvankelijke uitleg van de marine dat het monument wél compleet zou zijn, was door
onderzeeboot-kenner Gommers even simpel als voor de marine pijnlijk te weerleggen: „Kijk, een
officieel marine-boek. Daarin staat een jongen van Indische komaf, luitenant-ter-zee der eerste
klasse C.A.J. van Well Groenveld. Een onderzeebootaas, die zes schepen van in totaal 46.500 ton
vernietigde en daarvoor postuum, hij sneuvelde in Soerabaja, de Militaire Willems-Orde kreeg.
Zelfs deze held staat niet op het monument! Dat is niet alleen ongehoord slordig, het is een slag in
het gezicht van al die nabestaanden die elke dodenherdenking weer treuren.” Het verzoek van
Gommers aan minister Voorhoeve is doorgezonden naar het Instituut voor Maritieme Historie,
waar het onderzoek inmiddels is afgerond. „Het concept-antwoord is naar de minister van Defensie
gestuurd,” aldus dr. P.C. van Royen, directeur van het instituut. Een marine- woordvoerder
verklaart dat Gommers komende week antwoord krijgt van schout-bij- nacht C. van Duijvendijk,
plaatsvervangend bevelhebber der zeestrijdkrachten.
De Beverwijker, die werkte als scheepswerktuigkundige van de Stoomvaart Maatschappij
Nederland, vreest dat het een nietszeggend briefje wordt: „Bijvoorbeeld dat mensen die zijn
gesneuveld op een moment dat ze niet op hun onderzeeër zaten, maar op een troepenschip of
aan de wal; niet op het monument mogen. Dén moeten ze in Den Helder het ’voor onze gevallenen
’ vervangen door ’voor de gevallenen op onze verloren gegane schepen.’”Gommers: „Ik draag de
marine een warm hart toe, veel familieleden dienden er. En onze onderzeeërs in Indië hebben nóg
goed gepresteerd, vergeleken met de 28 Engelse en Amerikaanse duikboten daar. De huidige
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commandant onderzeedienst,
kapitein-ter-zee J.M. van der
Ham, is ook een fantastische
vent die me altijd eerlijk heeft
behandeld. Maar iedereen
moet weten dat je na de
oorlog, als achterblijver van
een gesneuveld marineman
beneden de rang van officier,
pure armoede leed. Wij aten
droog brood en werden op
school herkend omdat we
oude luchtmacht-overhemden
droegen. Is de waarheid dan,
zo vlak vóór 4 mei 1995, te
veel gevraagd?”
Ook Andries Koster,
oudgediende op de O 20, wil
voor zijn dood nog opheldering
van wat er met gesneuvelde maten is gebeurd.
„Bij de marine telden vroeger alleen de officieren,” vertelt hij. „En ik kan het weten. Vlak voor onze
commandant de O 20 naar de zeebodem joeg, heb ik van een bootsman op bevel van de
commandant nog een flinke aframmeling gekregen. Een officier vond dat ik niet helemaal fit meer
was nadat ik acht uur in de mast van ons schip op de uitkijk had gestaan. Niemand blijft zo lang in
de bloedhitte van de tropen alert! Zo werd er met manschappen omgegaan. Wij waren vuil, minder
dan honden.”
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http://www.debakstafel.nl/marinekalender2020.html

Militair
verleden

Wilt u meer weten over het militaire verleden van
uw (voor)ouders? En u weet niet waar u moet
beginnen met zoeken? Op de website van het
Veteraneninstituut staat een handig stappenplan.
Dit stappenplan wijst u op een overzichtelijke
manier de weg en laat duidelijk zien bij welke
instanties en organisaties u terechtkunt met uw
vragen.
Meer informatie vindt u op

http://www.veteraneninstituut.nl/onderzoek/militair-verleden
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Stichting NU of NOOIT houdt op zondag 8 september een rivierdagcruise met afvaart
(10.30 uur) en terugkeer in Zwijndrecht (17.00 uur) en tussendoor een rondvaart door de
Rotterdamse havens tijdens de Wereldhavendagen.
De vaartocht is speciaal voor jongeren en ouderen afkomstig uit geüniformeerde kringen,
dus ook uit de Marine, actief of postactief (al dan niet met veteranenstatus).
Meer informatie kunt u vinden op de website van de stichting: www.nu-of-nooit.com.
De inschrijving sluit op 10 augustus. De tocht wordt gemaakt met de River Dream
(rolstoeltoegankelijk). Maximaal kunnen 350 personen deelnemen. U bent van harte
welkom met partner, kinderen of begeleider/buddy, maar vol is vol. In dat geval verschijnt
daarover een mededeling op de website van Stichting NU of NOOT.
De kosten voor deelname zijn € 25,00 per persoon, inclusief catering. Aanmelden via een
‘gesloten’aanmeldformulier op de website http://www.nu-of-nooit.com
Noot: Uw redacteur vaart ook mee….
Geachte lezers van ten Anker… bij regelmaat krijgt de
redactie na verzenden van onze digitale krant berichten dat
de mail niet afgeleverd kon worden. De meest voorkomende
redenen zijn dat de mailbox van betreffende personen vol zijn
of andere redenen.
De verantwoording van uw mailbox ligt uiteraard bij u en het is voor de redactie ondoenlijk
om ieder te bellen over dit probleem. Mocht u al een tijd verstoken zijn van mail en heeft u
geen “ten Anker” ontvangen, stuur dan even een mailtje naar de redactie opdat ik het
nogmaals kan na zenden.
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Ongelukkige E.M.V.
Lezers,…
Sept. 1959 ben ik opgekomen in het
MOK als beroeps Tlg 3. Zoals elke
baroe begonnen met het
marinenummer borduren en
het verdere gehele programma
doorlopen olv. Kwmr. Tjerkstra. Ik
heb het met veel plezier gedaan.

Op 4 februari 1960 hadden
we ’s-avonds verplicht
sporten en daar ben ik
ongelukkig met een
tegenstaander in aanraking
gekomen. Het gevolg was
dat ik een been had
gebroken. Na 1 nacht in de
ziekenboeg ben ik de
volgende dag overgebracht
naar het Marinehospitaal in
Overveen waar ik na enkele
weken met een gipsbeen
naar huis kon. Dat heeft
samen zo’n kleine 5
maanden geduurd en ben
toen geplaatst op de SMD in Leiden om te revalideren. Dat is daar helaas niet gelukt en
ben ik na 2 jaar afgekeurd.
Dat doet mij tot op de dag
vandaag nog zeer. Ik heb
ook nooit meer iemand van
mijn bak teruggezien. Mijn
baksnummer was 257.
Inmiddels heb ik ook enkele
foto’s teruggevonden die ik
als bijlage meestuur,
misschien kunnen ze
geplaatst worden waarbij ik
hoop dat er oude
baksmaten zijn die dit
herkennen. Ikzelf ben de 1e
links op de 1e foto. Ik ben er
erg benieuwd naar.

Vr. groet Oscar Seijnaeve - email: oseijnaeve@hetnet.nl
( kijk voor meer foto’s op http://www.debakstafel.nl )
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** Eerste Militaire Vorming ** 1951
Bladerend in het filmarchief van mijn herinneringen zíe ík me weer terug in de
toenmalige Marinekazerne Hilversum. Ik was in november opgekomen en proefde
het genoegen de winteropleiding te volgen. Ik weet nog dat de wínter 1951 / 52
heel vroeg in víel. Wéér voel ik de kou. De barak waarin ik was ondergebracht
bezat slechts één potkachel die n.b. ín het vertrek van de korporaals stond,
zodat een warme neus aan mij voorbij ging. Als je 's avonds, rillend van de kou,
onder je wit rode Marinedeken (zonder lakens) dook werd je de andere
morgen wakker onder een ijsschots. De deken waaronder je lag was aan de
buitenzíjde stijf gevroren en volledig wít uítgeslagen. Theoretísch kon je 's
morgens je deken naast je bed in de houding zetten.
Oh, er viel veel van het winterlandschop 'te genieten", vooral tíjdens het verplicht roeien op
de met ijs bevroren koude en winderige Loosdrechtse plassen. Met zo'n man of twintíg in
een sloep en ieder aan een roeispaan rukkend over en door de ijsschotsen. Zo nu en dan
werd door de kwartiermeester het commando "Riemen op" gegeven en moesten wij de
loodzware roeispanen loodrecht te boord zetten én vasthouden!
Het was genieten geblazen want het ijskoude plassenwater liep dan verfrissend
door je blauwwollen handschoenen je mouwen in en doorweekte je blauwe trui en
overal, waardoor je binnen afzienbare tijd verschrompelde van de kou.
Het commando 'Haal op...gelijk!" stond gelijk aan zigzaggen, want in rechte lijn
hebben wij in deze extreme kou nimmer geroeid.
Het zat ons niet altijd mee in die kou. Wíj, "Jongens van Jan de Wit' hadden een
dag eerder de bekende pokkeninjectie ontvangen toen wij over de spekgladde
plaatselijke stormbaan werden gejaagd. Net als ík hadden de meeste Jannen een
roodblauw gekleurd en gezwollen bovenarm en vrijwel iedereen had, t.g.v. de
injectie een aanzienlijke koorts. Het is dan niet opzienbarend dat, toen we over
een beijzelde boomstam werden gejaagd, de een na de ander uitgleed en tussen
de ijsschotsen in de sloot onder de boomstam belandde. Die avond lag vrijwel
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onze hele groep ( lees "Bak") voor een paar dagen lekker warm onder echte
lakens en wollen dekens ín de zíekenboeg. De kampleídíng was woedend omtrent
het gebeurde en de baksmeester ging op rapport bij de commandant.
Een aantal dagen verder kregen wij van een sergeant- konstabel onderricht in het
dragen van gasmaskers. Iedereen moest zo'n ding over zíjn gezicht snoeren
waarna wij door een bunkertje werden geleid waarín men traangas en rook had
gespoten. De sergeant was een humorloze Amsterdammer wiens woordkeus "plat"
werd weer gegeven zo sprak hij over "Straatgas" , waarmee hij strijdgas bedoelde. Menige
boeren pummel onder ons had nog nooit van zo'n vreemd gas gehoord, derhalve
misverstanden alom. Toen een van ons, ten gevolge van een
snertmaaltijd die middag, abusievelíjk een duidelijk harde en ruikbare wind líet
en een collega beleefd bij de sergeant informeerde onder welke categorie dit
"Straatgas" moest worden gerangschikt, werd het een ogenblik stil. Hier na
volgde ons bulderend gelach en het werd een dolle boel toen wij constateerden
dat de sergeant rood aan liep. Bevend en met ingehouden woede werd de naam en
stamboeknummer van de boosdoener door de sergeant genoteerd. Hij zou er méér
van horen!
Niet lang daarna gaf dezelfde sergeant ons geweer instructie. Na een uitvoeríge
slaapverwekkende uítleg kreeg iedereen een vraag te beantwoorden. In een
poging de gortdroge theorie een frisse wending te geven, vertelde een dienstmaatje aan
de sergeant wat hij had opgestoken.
'Men richt de schietstok op de vijand; rukt vervolgens aan zíjn haantje; het schot goot af en
onder luid gejuich van de menigte verlaat de kogel de loop.
Als de vijand zich voordien niet heeft gebukt is het een lul, want hij kon de afloop
niet meer navertellen.!"
Terwijl wij huilden van het lachen knapte er iets bij de sergeant. Nadat de naam en het
stamboeknummer van ons maatje was genoteerd, stapte de woedende sergeant de klas
uit.
De geweerinstructie werd later overgenomen door een ander, de sergeant hebben wij
nooít meer gezien.
Een paar dagen later werd ik gerapporteerd. Ik zag een Lilliputter met drie gouden strepen
en een platte pet op die, staande op z'n tenen, ijverig maar tevergeefs een filmposter op
een mededelíngenbord probeerde te lezen. Mijn vriendelijk aanbod hem even op te tillen
zodat hij alles kon lezen werd verontwaardigd van de hand gewezen. Het sergeantje,
wiens wieg duidelíjk in de oost had gestaan, was zwaar beledigd en eiste met een hoog
vocaal stemgeluid mijn naam en stamboeknummer. Hier zou ik meer van horen!
Weer stond ik "op Parade" bij de commandant. Na het vernernen van mijn wandaden
kreeg ik de índruk dat hij míj het liefst ter plaatse wilde laten ophangen, dan wel op water
en brood zetten! Maar hat viel allemaal mee. De commandant voorspelde mij weliswaar
een criminele Marineloopbaan, maar mijn vergrijp honoreerde hij slechts met een dubbel
portie strafexercitie.
Een dag later liet ik mij door mijn divisiechef ompraten om, in verband met de tekorten bij
de Marine." tijdelijk" van diensfvak te veranderen. Ik wist toen niet dat met "tijdelijk" mijn
gehele diensttijd werd bedoeld. Zo bleef ik zes jaar lang hofmeester
(zonder vooruitzichten) met alle gevolgen.......
Wim Degen
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De'S'-tankers
Ten tijde van haar indienststelling op 28 oktober 1961 was de 'Sepia' het op één na
grootste schip onder Nederlandse vlag. Deze eer kwam indertijd toe aan de 'Burl S.
Watson' van de Scheepvaartmaatschappij Maasvliet (Phs. van Ommeren) met haar
68.840 dwt. in 1961 nam de Shellgroep een drietal nieuwe tankers van 65.OOO ton in de
vaart. Deze tankers droegen alle drie een naam die met een 'S' begint, namelijk 'Serenia',
'Solen' en 'Sepia'.
De 'Serenia' werd in juli 1961 opgeleverd door Vickers-Armstrongs Ltd. te Newcastle. De
'Solen' kwam in november 1961 in de vaart en werd gebouwd bij Swan, Hunter & Wigham
Richardson Ltd. Deze twee tankers waren indertijd de grootste schepen die ooit aan de
rivier de Tyne waren gebouwd. Beide tankers kwamen in de vaart bij Shell Tankers (UK)
Ltd. te Londen. De stoomtanker 'Sepia' werd in oktober 1 961 opgeleverd door Cammell
Laird & Co (Shipbuilders and Engineers) Ltd. te Birkenhead (Liverpool). Met een
draagvermogen van 67.000 ton was het de grootste tanker van de Shellgroep die onder
Nederlandse vlag voer.
De lengte over alles bedroeg 249,24 m, de grootste breedte 34,29 m, de holte tot het
bovendek 17,60 meter, de gemiddelde diepgang op zomermerk 13,06 m, het
draagvermogen bij deze diepgang 67.120 ton, de bruto-inhoud in registertonnen 42.109
ton. een dienst- snelheid van zo'n 17 mijl per uur met aan boord EB opvarenden.
De voortstuwing geschiedde door een hoge- en een lagedrukturbine gekoppeld via een
tandwieloverbrenging op de schroefas. Een 22.OOO shp (16.412 kW) Cammell Laird
stoominstallatie stond hiervoor in de machinekamer opgesteld. De 'Sepia' had een doorlopend hoofddek, waarboven zich de bak, het midscheeps dekhuis en de achteropbouw
bevonden en was uitgerust met twee gestroomlijnde schoorstenen met grote
uitlaathoogten. Het ladinggedeelte van de 'Sepia' bestond uit 24 tanks met een totale
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capaciteit van 84.O73 m3. Achter op het kuildek, zowel aan stuurboord als aan bakboord,
stonden laadpalen waaraan twee 5-tons en twee 1-tons laadbomen waren bevestigd. Het
reddingsmaterieel bestond uit 4 aluminium reddingboten van 24 voet lengte die uitgerust
waren met een hulpmotor. ln verband met de slechte tankervrachtmarkt werd de 'Sepia' op
3 april 1976 opgelegd in de Brunei Bay (Celebes) waar indertijd meer Shell tankers lagen.
ln augustus 1976 werd de tanker weer uit de mottenballen gehaald en naar Singapore
gedirigeerd om verbouwd te worden tot lichterschip.
Kwam de 'Sepia' voor de eerste keer in de Nederlandse wateren op 18 november 1961
voor het lossen in de Europoort, haar laatste reis in Nederlandse wateren vond plaats op
13 juni 1983 toen het vanuit Antwerpen vertrok naar Kaohsiung waar het schip op 30
augustus arriveerde om gesloopt te worden. Op deze laatste reis werd Vlissingen nog
aangedaan voor het aan boord nemen van 600 ton brandstof en levensmiddelen om de
laatste reis te kunnen volbrengen. Onderweg naar Kaohsiung werden de tanks nog
schoongemaakt in Singapore zodat de sloopwerkzaamheden zonder gevaar uitgevoerd
konden worden.
Bron: Vlootrevue uitgeverij Ten Brink
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