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“ De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen
wordt."
" De redactie geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van
de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld."
" Ook kan ik geen garantie bieden, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de gepubliceerde
gegevens"
“ Door toezending van stukken, foto’s, mails of andere zaken onder naam geeft u automatisch
toestemming deze ook onder uw naam te plaatsen”.

I.v.m. de AVG kunt u de privacy verklaring vinden op onze website www.debakstafel.nl onder
de tab: “ten anker”
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken
dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze lezers respect tonen en niet lukraak
het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar toestemming voor te vragen.
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http://www.marineshirts.nl

https://www.tenanker.com/marine-stickers.html
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Den Helder *
Een haven die Nederland en zijn marine waardig is.
Dat was het idee achter de plannen die de Helderse gemeenteambtenaar Ferdinand Hugo
Boogert op eigen initiatief maakte voor een nieuwe marinehaven. Dat deed hij twee keer:
in 1938 en in 1946. ,,Mijn vader was van huis uit een opzichter van Rijkswaterstaat”, legt
zijn zoon Hans Boogert uit. ,,Door de crisis van de jaren dertig raakte hij zijn baan bij het
Rijk kwijt, maar hij kon gelukkig aan de slag als technisch ambtenaar in Den Helder. Daar
hield hij zich onder meer ook met dijkbeheer bezig. In zijn vrije tijd is hij gaan nadenken
over modernisering van de marinehaven. Hij heeft de schetsen thuis uitgewerkt.”
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waardering
Boogert vervolgt: ,,Het plan van 1938 is onder de aandacht van de Koninklijke Marine, het
gemeentebestuur en de minister van defensie gebracht. Er bestond waardering voor de
ideeën van mijn vader, maar ’dergelijke verreikende wijzigingen in de oorlogshaven’ waren
in 1938 niet gewenst. Twee jaar later brak de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook in
Nederland uit”, vertelt
Boogert.
Het plan uit 1938 en de
tweede versie van vlak na
het einde van de oorlog
vallen op door de visie
die Boogert had op de
toekomst. In de eerste
versie bedacht hij een
uitbreiding en indeling
waarin veel aspecten
uiteindelijk uitgevoerd zijn
in de jaren vijftig toen de
Nieuwe Haven werd
aangelegd. In de tweede
versie van de
oorlogshaven ontvouwde
Boogert een
toekomstbeeld dat in de
jaren negentig van de
vorige eeuw eveneens
verwezenlijkt werd: een
nieuwe plek voor de
Rijkswerf. In het planBoogert uit 1946 is die
werf op Oostoever
geplaatst. In realiteit
verhuisde Willemsoord
eind vorige eeuw naar de
uiterste punt van de
Nieuwe Haven.
Verbluffend
Het is verbluffend dat een gemeenteambtenaar op eigen houtje zoveel denk- en
tekenwerk in een havenplan stak. Boogert junior: ,,Mijn vader was duidelijk bezeten van
zijn vak: waterstaat. Als jongen ben ik met hem het hele land door gereisd om dijken,
bruggen en andere waterstaatkundige werken te bekijken. Ik heb er een fascinatie voor
bruggen aan overgehouden. Op de door mij gemaakte website
www.bruggendenhelder.rf.gd is alle door mij vergaarde informatie met foto’s en tekeningen
van de Helderse oeververbindingen geplaatst. Vader beet zich ook vast in zijn hobby,
maar bij hem leidde het tot twee gedetailleerde visies op een betere marinehaven.”
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Eenvoudig In de tijd dat F.H. Boogert zijn plannen maakte, was de Helderse
oorlogshaven erg eenvoudig. Die bestond in feite uit de kade langs het Nieuwediep die
begon bij het toenmalige Havenplein (Landsend) en langs Willemsoord in zuidoostelijke
richting liep. Aan de oostkant was een grote strekdam gelegd vanaf Fort Harssens naar
het zuidoosten toe. Een van de nadelen van deze smalle, langwerpige haven was dat de
grote oorlogsschepen niet op eigen kracht in of uit konden varen, om nog maar te zwijgen
over keren. In zijn eerste plan (tekening rechtsboven) loste Boogert dit nijpende
ruimteprobleem op door de marinehaven veel groter te maken. Het Nieuwediep sloot hij af
met een dam naar Harssens waar de ontwerper een havenpier liet beginnen.

Na de havenmonding kwam een tweede pier die als een gigantische arm de havenkom
vormde. Aan de zuidkant was een uitgang die schepen gelegenheid bood om via het
Nieuwediep in en uit het Noordhollands Kanaal te varen. Aan twee zijkanten van de haven
projecteerde Boogert grote steigers voor de verschillende klassen schepen. ,,Die
betonnen steigers waren uitgerust met diverse voorzieningen voor de schepen zoals water
en elektra”, legt zoon Hans Boogert uit. ,,Dat soort zaken zie je nu terug in de Nieuwe
Haven.” In de toelichting op het plan meldt Boogert sr. dat het niet slim was om
marineschepen in het natte dok van Willemsoord achter de sluis te leggen, zoals tot eind
vorige eeuw gebruikelijk was. Hij schrijft: ’Het verdient geen aanbeveling de
dokgelegenheid op de marinewerf groter te maken, omdat dokken welke achter sluizen
gelegen zijn, tijdens oorlog buiten werking gesteld kunnen worden door vliegtuigbommen,
waardoor schepen de sluizen niet meer kunnen passeren’. Om die reden had de
ontwerper in de zuidoosthoek van de marinehaven een groot nieuw dok getekend. Tijdens
de oorlogsjaren dacht Boogert rustig verder over zijn toekomstplan en dat leidde in 1946
tot een tweede ontwerp dat weer een flinke stap verder ging in de richting zoals het
uiteindelijk is uitgevoerd. Het plan-1946 is boven deze tekstkolom te zien. Wat opvalt is dat
Boogert een uitgestrekt haventerrein heeft getekend direct ten oosten van de havenkom.
Die situatie bestaat nu ook in de Nieuwe Haven. Daarnaast heeft hij in zijn plan de gehele
marinewerf verplaatst van de beperkte ruimte op Willemsoord naar het langwerpige terrein
dat nu bekend staat als Oostoever. Daar was in zijn visie ook een aparte haven voor
onderzeeboten gesitueerd.
Brug
Aan de kant van het Noordhollands Kanaal tekende hij los- en laadplaatsen. Er was een
brug over het kanaal die verkeer uit de binnenstad kon houden. Zo’n verbinding wordt nog
steeds besproken als een oplossing voor het Texelverkeer. Ook een aftakking van de
spoorlijn ging in de visie van Boogert over het kanaal richting marineterrein. Al met al een
visionaire blik van de nijvere gemeenteambtenaar die ook in zijn vrije tijd met de toekomst
van stad en zeemacht bezig was. Hij moet daar heel veel uren noeste en onbetaalde
arbeid in gestoken hebben.
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Zoon Hans Boogert heeft alle papieren en bescheiden die zijn vader achterliet in een groot
plakboek gestopt. Hij is duidelijk trots op de nalatenschap van zijn vader: ,,Ik denk dat
vader ook zeer blij geweest zou zijn met het feit dat de Helderse Courant aandacht aan
zijn havenwerk besteedt. Zelf ben ik benieuwd wat maritiem geïnteresseerde lezers van
deze plannen vinden. Ik heb alle tekeningen en begeleidende stukken op een website
gezet. Wie op de computer www.levensloop.rf.gd in tikt kan alles bekijken. Reacties zijn
welkom: hb.boogert@quicknet.nl”, besluit hij.

Nieuw Uitvaart teams van de Mariniers Ziekenboeg voor begeleiding van uitvaart
van oud en actief dienende mariniers,
Eens marinier, altijd marinier. Dat motto wordt gehuldigd tot in de dood.
Er zijn echter veel meer oud-mariniers dan actief dienende zeesoldaten, omdat vele
tienduizenden mannen tijdens hun dienstplicht bij het Korps hebben gediend. Zeker in de
periode vlak na de Tweede Wereldoorlog droegen grote groepen Nederlanders het
mariniersuniform.
Ook na hun diensttijd onderhouden ze met elkaar contact, onder meer via de landelijke
vereniging Contact Oud en actief dienende Mariniers (COM) en de vele forums op de
sociale media zoals Facebook. Via de sociale media bleek dat er een steeds grotere groep
(oud) mariniers, in een sociaal en maatschappelijk isolement dreigde te geraken. Dit was
af te leiden uit berichten van (oud) collega mariniers, de zieke zelf, de gezinsleden en of
vrienden en naaste familie, die hun zorgen uitten.
Dit is dan ook de reden geweest dat medio 2011 de Mariniers Ziekenboeg is opgericht.
Sinds 29 december 2015 maakt de Mariniers Ziekenboeg deel uit van de “Stichting Qua
Patet Orbis Semper Fidelis Fonds”.
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Na ettelijke jaren van hard werken waarin een gezonde financiële stichting is neergezet,
hebben Dick en Clarie Dooms begin 2019 de voorzittershamer en het
penningmeesterschap neergelegd en zijn uit het bestuur terug getreden.

Stichting Q.P.O. Semper Fi
Fonds werkt volledig met
vrijwilligers en donateurs.
Momenteel hebben zij de zorg
voor ruim 220 zieken en of
vereenzaamde oud- mariniers,
vrouwen en kinderen, in
Nederland én daarbuiten.
Daarnaast onderhouden zij ook,
tot ca 2 jaar na overlijden, contact
met ca 50 weduwen en
weduwnaars.
Dagelijks is het bestuur dan ook,
met meer dan 180 vrijwilligers,
bezig degenen te ondersteunen in
de ziekenboeg die het nodig
hebben.

De Mariniers Ziekenboeg is niet verbonden met het COM, maar maakt wel deel uit van de
koepel van partijen die een band hebben met het Korps Mariniers.
De Mariniers Ziekenboeg, “Stichting QPO Semper Fi Fonds”, heeft sinds 1 januari ook
uitvaartteams beschikbaar om uitvaarten van oud-mariniers te begeleiden. Het gaat om
teams van oud-mariniers die met beperkt ceremonieel als erewacht aanwezig zijn of de
overledene begeleiden naar zijn laatste rustplaats. Het team is uniform gekleed en wordt
geleid door een teamleider. Het uitvaart team verzorgt kosteloos met (beperkte) militaire
eer de ceremonie rondom de uitvaart.
Namens de ziekenboeg is Wil Pleijster bij de opzet van de teams betrokken. Pleijster: ,,Het
heeft aardig wat voorbereiding gekost, want als je een semi-officieel tintje wilt geven aan
een uitvaart, kun je niet over één nacht ijs gaan. Zo moesten we zorgen voor een tenue
dat herkenbaar was als marinier en past bij de gelegenheid. Ook dienden we afspraken te
maken over wat er wel en niet mogelijk is. Daarna hebben we naar goed militair gebruik
flink geoefend om alles gesmeerd te laten verlopen. Inmiddels zijn we zo ver dat we
uitvaarten begeleiden.” Door het land heen zijn 36 mannen beschikbaar voor deze taak.
Ook is er een samenwerking met ’Keep Them Landing’ zodat het as van de overleden
marinier met een landingsboot op het water kan worden verstrooid, meldt de oud-marinier.
…………………………………………………………………………………………………..
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Jeanette Morang
komt uit Dordrecht
Bij de voorplaat …
De eerste vrouw in de Nederlandse
marine benoemd tot Commandeur.
Namens alle lezers van ‘ten Anker”
en als rasechte “Schapenkop” wil ik
Jeanette dan ook feliciteren met
deze benoeming en wens haar voor
haar verder carrière veel succes en
een behouden vaart.
Foto: T.V. Rijnmond

Jeanette is in de Dordtse wijk Dubbeldam
geboren.
Kapitein-ter-zee Morang was in 1997 de
eerste vrouw die commandant van een
marineschip werd. Ze voerde het bevel
over de Mijnenjager Hr.Ms. Alkmaar.
Daarna was ze onder meer hoofd
inlichtingen en operaties bij de Kustwacht
Caribisch Gebied. In 2007 werd ze
aangesteld als commandant van het
luchtverdedigings- en commandofregat Hr.
Ms. De Ruyter.

Jeanette Morang werkte de
voorbije zes jaren als
verbindingsofficier bij de NAVO in
Brussel. Als commandeur gaat ze
vooral in Engeland aan de slag bij
het Maritiem Commandocentrum
van de NAVO.

Redactie: Arie Krijgsman
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https://www.facebook.com/groups/1784nc99/
Onderstaand epistel is geschreven door Frits Hueber en ontstaan na een telefonisch contact over onze
prachtige FaceBook pagina ** de Bakstafel **
(https://www.facebook.com/groups/1784nc99/?ref=bookmarks) en de op dat moment
aanwezige aantal leden en vroeg zich af waarom het aantal leden nog zo summier was gezien de
duizenden marinemannen en vrouwen die de KM heeft gekend.

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
Thuis zaten wij gewoon aan tafel met het gezin want mijn vader was erg streng als het om orde
ging en dus mochten wij niet praten en wij moesten handen op de tafel houden en recht zitten! Het
eten naar de mond brengen en met mes en vork eten!
Wat ik raar vond en dat heb ik niet echt begrepen was dat je niet alles mocht opeten maar altijd
een restje op het bord moest laten liggen? Want volgens mijn vader betekende dat je genoeg had
en niet nog meer voedsel wenste.
Dat was direct na de oorlog en mijn vader was opgevoed door zijn vader die lange tijd in Bandung
had gewoond! Of dat er iets te maken mee had weet ik niet?
Toen ik voor het eerst de poort van het MOKH passeerde kreeg ik te horen dat ik was ingedeeld in
bak 222 en ik verbleef met mijn groep op de zolder van één van de barakken onder leiding van
een baksmeester.
Het leven in de marine was niet te vergelijken met hoe het thuis was.
Vreemd is nu dat mijn opa vanuit Indië wel de manieren meebracht maar niet de malaise woorden
die in Hilversum direct tot je toekwamen!
Wij gingen niet douchen maar mandiën enzovoorts!
De malaise woorden waren waarschijnlijk erg belangrijk voor onze Koninklijke Marine in mijn tijd?
Je nam dit gewoon over want tenslotte was je in een andere wereld en dit jargon was waarschijnlijk
iets bijzonders en dienstbaar?
Maar als je een groep marine mensen bij elkaar zet om welke reden dan ook dan wordt dit een
bak genoemd! Maar waarom dit een bak genoemd wordt is mij nog steeds een raadsel? Bak is
geen Maleis woord? Als je in een bak zit dan kom je bij elkaar en dat wordt baksgewijs genoemd!
Zit je met een groep aan de tafel dan wordt deze tafel een bakstafel! Maar waar komt dat woord
bak vandaan?
Ik ken velen woorden met bak en wat mij opvalt is dat een bakfiets, een fiets is waarmee je iets
vervoert! Als je in de bak zit dan zit je in de knijp en dus zit je gevangen! Je bewaart iets in een
bak! Zo zijn er velen woorden met bak, maar geen woord die aangeeft dat er een groep mensen
mee bedoeld wordt?
Hoe komt onze roemrijke Marine nu erbij om een groep van marine mensen een bak te noemen
en dit is niet een bak, maar erg serieus! Maar als je toch dit woord gebruikt dan is het normaal dat
als je een groep marine mensen aan een tafel zet dat deze tafel de bakstafel wordt genoemd!
Maar een schip heeft ook een bak en deze is aan de voorkant van het schip!
Maar wat dit te betekenen heeft voor de indeling van de manschappen is voor mij nog steeds een
raadsel en misschien heeft dit iets te maken met onze geschiedenis als zeevarend land en ooit
gebruikt op onze zeilschepen?
Dit vond ik op internet:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baksgewijs#cite_note-1
Maar waarom het bak heet staat nergens en dus moeten wij een groep marine mensen die met
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elkaar aan tafel zitten worden benoemd als een groep baksmaten die lekker gezellig met een
pilsje en een strootje aan de bakstafel zitten te bilangen en te klaverjassen!
Frits Hueber.
Inderdaad Frits is de naam ** de Bakstafel ** bij de generatie marine mensen van midden de 20e
eeuw wat minder bekend aan het worden, veel van de marine jargon is naar mijns inziens een
overlevering uit de 18e eeuw en later.
Er zijn veel uitdrukkingen bekend bij onze generatie marinemannen en zeer zeker ook de
Javaanse uitdrukkingen, die zijn blijven hangen uit de tijd dat onze Marine nog veel in de Oost
vertoefde en daardoor ook heel veel Javanen (Indonesiërs) in dienst had…, en niet alleen de
uitdrukkingen, maar ook de gewoontes en niet te vergeten de ons zo roemrijke marine keuken!
Ook ik als beheerder van ** de Bakstafel ** bezigde nog vaak uitdrukkingen uit de Oostperiode
(komt ook denk ik doordat ik zelf 11 jaar in Indonesië hebt gewoond) en moet nu rekening gaan
houden dat er veel marine vrienden deze kretologie niet kennen.
De Marineman/vrouw uit de 21e eeuw zal er misschien nog een handjevol kennen, maar daar
houd het denk ik verder bij op. Jammer, in mijn beleving een gemiste kans, want het gaf wel een
beetje jus aan ons KM leven
Hieronder zal ik nog wat stukken plaatsen die ik terug heb weten te vinden in mijn aantekeningen
met het woordje * Bak *
Bak.
Het woord bak vindt men aan boord in vele varianten. Men moet met het ontleden van marine
termen altijd voorzichtig zijn. Probeer dus alleen bij hoge uitzondering de oorsprong van een woord
te achterhalen. Van bakboord, de linkerkant van het schip, zegt men, dat dit ontleend is aan 'back,
rug. Sturende, met het losse, over de achtersteven ter rechterzijde liggende roer, dat aanvankelijk
niet meer was dan een wat grote riem, stond men met de rug naar het linkerdeel van het schip. Dat
was de backzijde (bakboord); de kant waar het roer lag was de stuurzijde (stuurboord). Maar dat
gaat niet op voor de bak, dat is het voorste gedeelte van het, veelal verhoogde, opperdek.
Sommige woordenboeken zeggen, dat het verhoogde voorschip een bak vormde, dat de daarin
ondergebrachte matrozen baksvolk waren en dat daaruit de bak als gemeenschappelijke tafel
werd afgeleid. Maar in waarheid is het aldus, dat in de oudheid het voorschip geen bak, doch een
kasteel vormde. Dit was niet steeds en op alle schepen hetzelfde, zoals ook trouwens in onze tijd
de bovenbouw van de schepen niet overal dezelfde is.
De Galeones of galjoenen met hun zoveel scherpere voorstevens hadden al een veel minder
sprekend voorkasteel dan de koffen en de daarop volgende karvelen. Op het einde van de 16e
eeuw verdween het kasteel om plaats te maken voor een lager gehouden voorschip, dat weer
omstreeks 1630 verdwenen is, wijl de linieschepen bijna (met uitzondering van een campagne)
geheel glad waren. Hoe dit zij, de schepeling huisde wel tot omstreeks 1630 uitsluitend in de punt,
daarna ook in het tussendek. Op de gladdek schepen (althans op sommige) werd later weer een
verhoogd voordek aangebracht.
In zijn boek: ,,Ael oude en Hedendaagse scheepsbouw en bestier", schreef Nicolaes
Witsen (1671): “Bak, het verblijf van 't schip, voor op de overloop. Deze zijn open of gesloten: het
wulf van de geslotene, komt tot aan de steven toe, en is gelijk van hoogte, en plat; of daalt voor
met een tree weinig neder: de opene hebben voor een Schilt, waer men door op 't Galjoen gaet."
Dít voordek heette bak en de ruimte er onder: onder den bak. Er is veel meer reden om aan te
nemen, dat dit deel van het schip naar het baksvolk is genoemd, dan het omgekeerde, nl. dat het
voorschip een bak vormde en dat het volk, dat daarin huisde, baksvolk geheten zou zijn. In een
artikelbrief van 1605 en later in een van 1629 (dat was het zelfde als tegenwoordig de 'baksorder
of de krijgsartikelen) sprak men nog niet van bak, doch van schotel:
,,Nyemant en vervoordere hem op te staen van den schotel, daer hij aengerecht is, om aen een
ander schotel te gaen eten".
Eerst in 1636 wordt van baksvolk en bakken waaruit gegeten wordt (in navolging dus van de
schotels) gesproken.
Van oudsher dus aten groepen van 10 tot 16 man scheepsvolk uit een houten bak. Tot ver in de
l9e eeuw was dit nog zoo. Omstreeks 1895 werden officieel terrienen, ketels, bakstafels en banken
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op alle schepen ingevoerd. Op sommige schepen waren echter al vóór 1880 bakstafels en banken.
In elk geval zaten de matrozen, waar geen tafels en banken waren, als een kleermaker op het dek;
sommigen gebruikten hun loopzakje als zitkussen, anderen
hadden zelf een laag bankje gemaakt, zoiets als men wel voor voetenbankje gebruikt. Op het
schaftzeil werd voor een groep van 10 tot 16 man ,,gedekt", d.w.z. schaftblikjes klaargezet. Men at
met tinnen lepels, of met z'n mes. Lepels zoals nu gebruikt worden, kwamen omstreeks 1895,
vorken veel later, want men schafte snert en bonen en bonen en snert, en daarvoor heb je geen
vork nodig.
De bak was een houten balie met blank geschuurde ijzeren banden. De enige concessie aan den
smaak was een portie blokzout, dat gerold of fijngeslagen in een houten zoutvaatje met
koperen banden, het kleedje sierde. Eten deed men goed en zwaar.
Trouwens, de zee maakt hongerig, en dat is ook nu nog het geval. Tegenwoordig is de bakstafel
van alle tafelbenodigdheden voorzien, en is de bakskist vol met alle ,,gereedschappen" voor het
verwerken van gevarieerde maaltijden. De schaftblikken, die ook voor koffiedrinken werden
gebruikt, werden vervangen door emaillen borden, pannetjes en drinkbekers; vorken, lepels,
messen, voorsnijmessen, braadpannen, koffieketels, broodplankjes, zout-,peper- en azijnstellen,
opscheplepels, soeplepels. gaatjeslepels, enz., enz. maakten ook voor enige jaren reeds deel uit
van het Baks kommaliewant. Tegenwoordig zijn de schaftblikjes, de borden en de mokjes niet
meer van emaille, doch van aardewerk, z.g. hotelservies. Bij elke bakskast is een kleine ijskast, er
zijn broodsnijmachines aan boord.
Fijnvlees snijmachines, nikkelen koffie- en thee-reservoírs.
Kortom er wordt modern opgediend. Op de oudere schepen is dit nog niet ingevoerd. Men zit daar
nog met een ouden inventaris. Doch op de schepen, die na 1936 werden gebouwd, is alles wat de
bakken betreft prima in orde, Zelfs het schoonmaken van het bakskommaliewant geschiedt
tegenwoordiq met z.g. hotel-bordewasmachines.
Hieruit kan je dus de link terug vinden van “een bak “ en “personen”
Baksgewijs.
Het volgens de bakken aantreden. Men heeft de bakken genummerd voor elke divisie afzonderlijk,
terwijl de mariniers en de stokers (machinekamerpersoneel beneden den rang van sergeant)
wederom een eigen groep vormen. Men spreekt dus b.v. van matrozenbak 5, stokersbak 4,
mariniersbak 2. enz.
Baksmeester, bakszeuntje en het bijzeuntie.
De baksmeester is gewoonlijk een korporaal, die de leíding aan den bak heeft, het zeuntje is de
bediende die voor het opdienen en verdelen der rantsoenen zorg draagt en het bij-zeuntje is
eveneens een matroos, die het zeuntje o.a. met het schoonmaken van het kommaliewant,
behulpzaam is en na enige tijd het zeuntje opvolgt.
Het “stilte aan de bak”, is gelegenheid geven tot gebed.
Tot zo ver de betekenissen van het woordje Baks, met zijn gevolg….
Er zijn nog legio woorden in het Marine jargon die er mee te maken hebben zoals, baksorder ,
baksplankje, vice-baksmeester, bakskind enz….
Resumé…
** de Bakstafel ** is op onze FaceBook pagina te vinden en een ieder die de marine heeft gediend
of nog actief is bij de KM kan toe treden tot deze besloten groep….
WELKOM AAN DE BAKSTAFEL

https://www.facebook.com/groups/1784nc99/?ref=bookmarks
Nu we het toch over het woordje “BAK” hebben…
“BAKSPIER”, maar deze is simpel te verklaren…
Een bakspier is een horizontale spier, een soort mast die je kan baksen, of te wel draaien in
horizontale beweging.(zie foto)
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Nog zo’n woord waar we
eigenlijk niet weten waar
het vandaan komt.
“BAKBOORD EN
STUURBOORD”.
?????
Dat bakboord links is en
stuurboord rechts weten
we allemaal wel, maar de
link van het woord naar
links of naar rechts zit
totaal geen logica in…
Wie het weet mag het
zeggen, stuur uw
antwoord in naar de
redactie van dit blad.
………………………………………………………………………………………………………………………

Tijdens een eskaderreis moest er een sleepoefening met de Zeven Provinciën gehouden worden
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Nadat er een kabel was gebroken, is het uiteindelijk toch gelukt! Wat een mooi slank schip was die
kruiser toch

Foto boven: de LCA L 9518 trots op het strand in de MOKbaai / Texel
13

Foto onder: restanten van de LCA L 9518 op het land op Texel, maar nu bij het
Juttersmuseum…..

Januari 1990

Konvooi OS. 44
De laatste reis van de “Sembilangan” en de “Djambi” deel 2
Door D.Pilkes
De Duitse marineleiding had naar aanleiding van de melding van de ,,Condor" diverse Uboten naar het konvooi gedirigeerd. De eerste en, zoals later bleek de enige onderzeeër, die
dicht genoeg in de buurt kwam, was de “U 107", van het type IX-B, onder commando van
luitenant-ter-zee Harald Gelhaus.
Met hoge snelheid aan de oppervlakte varend, op de diesels, koerste Gelhaus op de
vermoedelijke positie van het konvooi aan.
Op 13 maart 1943, om circa 03.00 uur, werd aan de oostelijke kim iets waargenomen. De “U107" schakelde direct de lawaaiige diesels uit en ging over op elektrische voortstuwing om
onder water te gaan en zo ongemerkt een goede aanvalspositie in te kunnen nemen.
Op de plaats waar het konvooi zich moest bevinden, keek Gelhaus door zijn periscoop en zag dat
hij zich aan stuurboordzijde voor het konvooi bevond, dat min of meer recht op hem af kwam. Op
circa 1200 meter over stuurboord zag hij de voorste koopvaardijschepen. Behoedzaam blies
Gelhaus zijn ballasttanks en kwam boven water. Alle schepen bleven op koers en niets wees erop
dat iemand had gezien wat er gaande was. Gelhaus, die dus een koers voer tegengesteld aan die
van het konvooi, liet nu zijn boot over stuurboord draaien, waardoor de boeg, met de vier geladen
buizen, naar het konvooi toe kwam te liggen.
Om circa 04.36 uur moet Gelhaus, vrij snel achter elkaar, de vier boegtorpedo's hebben afgevuurd,
schuin in de richting van de achterste schepen van het konvooi, dat inmiddels aan Gelhaus was
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voorbij gelopen. Om 04.39 uur werd op een aantal schepen een doffe explosie gehoord. Op de
,,Djambi" zag men dat op een schip, iets achterlijker dan dwars aan stuurboord, een rode lantaarn
werd ontstoken, hetgeen betekende: ,,ik ben getorpedeerd". Het sein doofde al spoedig, waarna
nog een aantal, zich snel verplaatsende witte lichten van zaklantaarns zichtbaar was. Het
slachtoffer was de ,,Clan Alpine", die ter hoogte van het achterpiekschot was getroffen.
Er werd door de bemanning geen waterzuil of brand waargenomen, alleen wat vonken. Nauwelijks
een minuut later vond er op de ,,Clan Alpine" weer een explosie plaats. Deze ontplofïing was
nagenoeg op dezelfde plaats als de eerste en was dermate hevig dat de gehele kampanje werd
verwoest, terwijl het zware 4" kanon in de lucht werd geslingerd om daarna weer op het
kampanjedek terug te vallen, er doorheen te slaan en in de gang eronder tussen de verblijven
terecht te komen, waardoor alle vluchtwegen van de aldaar verblijvende bemanningsleden werden
geblokkeerd.
Zesentwintig man die hier sliepen, werden of direct gedood of verdronken later door het wegzinken
van het achterschip. Waarschijnlijk was deze tweede ontploffing ook het gevolg van een torpedo.
Het was puur toeval dat deze op dezelfde plaats doel trof waar één van zijn voorgangers zijn
verwoestende werk al had gedaan. Daar het achterpiekschot was weggeslagen, liep zowel de
achterpiek als het achterste ruim vol. Het schip kreeg direct grote stuurlast, maar geen slagzij.
Even dreigde de machine op hol te slaan doordat de schroef kennelijk verdwenen was, maar deze
kon tijdig worden gestopt. Door het snel sluiten van de waterdichte deur in het achterste
machinekamerschot kon de machinekamer droog worden gehouden.
Ongeveer gelijktijdig met de tweede explosie op de ,,Clan
Alpine" vond nog een explosie plaats. Het 2352 brt metende
Britse ss ,,Oporto", dat aan bakboord naast de ,,Clan Alpine"
voer, was getorpedeerd. Dit in hoofdzaak met cement
geladen schip werd aan stuurboordzijde in de
machinekamer getroffen. De explosie sloeg het ge- hele
middenschip uiteen en doodde op vier man na de gehele
bemanning.
De marconist probeerde nog met de noodzender een bericht
in de ether te krijgen, maar ook deze apparatuur was
dermate beschadigd dat dit niet meer gelukte.
Om het vege lijf te redden rende hij zijn hut uit, vloog diverse
trappen af en wist via de dienstgang het achterdek te
bereiken. Daar dit al onder water begon te verdwijnen klom
hij snel een ladder op naar het sloependek. Halverwege
spoelde de zee hem er echter al vanaf, De ,,Oporto" was
gebroken en zonk onder zijn voeten weg.
Even later stonden het voor- en achterschip loodrecht in het
water, om na een minuut geheel te zijn verdwenen.
Nadat Gelhaus zijn boegtorpedo's had af geschoten, zette hij zijn draai over stuurboord voort,
zodat hij op een gegeven moment met de achtersteven naar het konvooi lag, waarna hij om circa
04.39 uur zijn beide hektorpedo's moet hebben gelanceerd. Op de ,,Sembilangan" had de vierde
machinist, de heer Gorter, zijn wacht om middernacht beëindigd en was naar zijn hut gegaan, die
aan stuurboordzijde van de machineschacht lag. In navolging van de aanbevelingen was hij
gekleed op de bank in zijn hut gaan liggen om in geval van nood of alarm direct paraat te zijn. Om
04.40 uur schrok hij wakker van het aanhoudende gerinkel van de alarmbellen. Gorter sprong
overeind, greep zijn zwemvest en rende zijn hut uit, de dienstgang in, Nelis verwachtingsvol achter
hem aan. Daar de grote cilindrische vaten aan stuurboordzijde op het achterdek zijn weg
versperden, kon hij niet langs deze weg naar de stuurboord-oerlikonopstelling op de kampanje.
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Nadat Gelhaus zijn boegtorpedo's had af geschoten, zette hij zijn draai over stuurboord voort,
zodat hij op een gegeven moment met de achtersteven naar het konvooi lag, waarna hij om circa
04.39 uur zijn beide hektorpedo's moet hebben gelanceerd. Op de ,,Sembilangan" had de vierde
machinist, de heer Gorter, zijn wacht om middernacht beëindigd en was naar zijn hut gegaan, die
aan stuurboordzijde van de machineschacht lag. In navolging van de aanbevelingen was hij
gekleed op de bank in zijn hut gaan liggen om in geval van nood of alarm direct paraat te zijn. Om
04.40 uur schrok hij wakker van het aanhoudende gerinkel van de alarmbellen.
Gorter sprong overeind, greep zijn zwemvest en rende zijn hut uit, de dienstgang in, Nelis
verwachtingsvol achter hem aan. Daar de grote cilindrische vaten aan stuurboordzijde op het
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achterdek zijn weg versperden, kon hij niet langs deze weg naar de stuurboord-oerlikonopstelling
op de kampanje. Hij rende de machinekamer in om over het boven bordes achter de machine over
te steken naar bakboord. Terwijl hij hiermee bezig was, realiseerde hij zich dat hij zijn helm was
vergeten. Snel keerde hij om en rende weer terug naar zijn hut, Nelis nog steeds achter hem aan.
Na zijn helm te hebben gepakt sloot hij voor de veiligheid Nelis maar op in zijn hut, om vervolgens
weer zo snel mogelijk naar het achterdek te rennen. terwijl hij ondertussen probeerde zijn
zwemvest om te doen. Achter ruim V kon hij weer naar de stuurboordzijde terug en vloog snel de
trap op naar het kampanjedek.

Boven gekomen klom hij naar zijn gunpit,

sloeg zijn benen over de rand en begon
eerst zijn nog los hangende zwemvest vast te
knopen. De Britse kanonnier, waarmee hij
samen het Oerlikonkanon zou bedienen was al
op zijn post. Plotseling voelde hij een schok
door het schip gaan, gevolgd door een enorme
explosie.
Het schip begon hevig te schudden. Gorter
wendde zijn gezicht af en dook weg achter de
borstwering van zijn gunpit. Hij liep daarbij een
flinke schram op aan zijn borstkas waarmee hij
op de stalen rand van de gunpit terecht was gekomen. Bovendien bleef hij met een ring aan zijn
rechterringvinger ook ergens achter haken, waardoor hij ook nog een diepe snijwond in zijn vinger
opliep. Direct na de explosie keek de heer Gorter voorzichtig over de rand van de gunpit en zag
een steeds dikker wordende rookwolk over het achterdek in zijn richting rollen. De Engelse gunner
vroeg: ,,Are you O.K.?" , “Yes". zei Gorter, ,,Come on . . . jump!"
Er viel echter weinig meer te springen want het water liep
reeds over het kampanjedek. Het achterschip was van de
rest van het schip losgebroken en zonk als een baksteen.
Beide mannen sprongen uit hun gunpit en lagen meteen te
water om direct door de zuiging van het snel zinkende
achterschip te worden meegesleurd, de diepte in.
Angstvallig hield Gorter zijn zwemvest vast dat hij niet meer
had kunnen vastknopen. Gelukkig kwam hij plotseling vrij
en bereikte net op tijd de oppervlakte. Gorter keek om zich
heen, de zee was inktzwart evenals de lucht, die vol was
met een vieze- stinkende rook. Hij zag geen mens en van
de ,,Sembilangan" was evenmin meer iets te bekennen. Het
schip was volledig uit elkaar geslagen.
Het eerste dat Gorter deed was zijn zwemvest vastmaken.
Hiermee bezig hoorde hij nog één van de Laskaren
schreeuwen. Gorter riep hem iets toe. maar het bleef verder
stil. Echter niet voor lang want Gorter was nog maar
nauwelijks boven water of er klonk weer een enorme dreun
over het konvooi. Op het ms ,,Djambi" was een groot deel
van de bemanning aan dek gekomen nadat, als gevolg van
de torpedering van de ,,Clan Alpine", de alarmbellen waren
ingeschakeld. Nog voordat allen aan dek waren, verrees
een wel honderd meter hoge vurige wolk aan stuurboord,
gevolgd door een enorme dreun, die over het konvooi
galmde. Later bleek dit de ,,Sembilangan" te zijn, die drie
kolommen verder aan stuurboord voer. Dat de ,,Oporto"
werd getroffen, die aan stuurboord schuin achter de ,,Djambi" voer, werd op de ,,Djambi" niet
opgemerkt. Iedereen hield de adem in en vroeg zich af wie het volgende slachtoffer zou zijn. Daar
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hoefde niet lang op te worden gewacht. Ongeveer een minuut na het exploderen van de
,,Sembilangan" schoot nauwelijks drie scheepslengten achter de ,,Djambi" een steekvlam omhoog,
waaruit allerlei grotere en kleinere wrakstukken tevoorschijn kwamen, die brandend in zee
terugvielen, maar ook kletterend aan dek van de ,,Djambi" terechtkwamen. Direct na de steekvlam
volgde een enorme dreun en de schokgolf van de explosie raasde als een storm over de ,,Djambi".
Dit was het trieste einde van het Britse ss ,,Marcella" (4592brt). Bij deze ramp was geen enkele
overlevende. Nauwelijks was men van de schrik bekomen of er werd weer een schok gevoeld, die
de ,,Djambi" deed hellen. Getorpedeerd. . ., of, dat met honderden tonnen explosieven in de
ruimen?
Men keek elkaar lijkbleek aan. De grote klap bleef echter uit. De machinekamer vroeg de brug om
opheldering. Men werd gerustgesteld door de vierde stuurman met de mededeling dat de ,,Djambi"
niet was getorpedeerd, maar dat er direct zou worden gewaarschuwd als het wel zo zou zijn.
Waarschijnlijk is nog een deel van de lading of zijn de ketels van de ,,Marcella" onder water
geëxplodeerd, hetgeen zo'n schokgolf teweegbracht dat het op diverse schepen werd gevoeld. Op
de ,,U-107" werd, anderhalve minuut na het lanceren van de eerste hektorpedo, de metaalachtige
klap gehoord van een torpedotrefïer.
Dit moet de ,,Oporto" zijn geweest, die in de duisternis verdween, nauwelijks door iemand
opgemerkt. Gelhaus zette zijn periscoop op en zag met een tussenpoos van een minuut twee
enorme vuurkolommen uit het konvooi omhoog schieten, die de schepen hel verlichtten. Gelhaus
achtte het nu raadzaam om er vandoor te gaan want al zijn buizen waren leeggeschoten.
Opnieuw laden kostte veel tijd en het escorte zou ook wel eens nijdig kunnen worden. Hij ging
onder water en met langzaam draaiende elektromotoren, om zo min mogelijk lawaai te maken,
sloop de,,U-107" weg in WZW-richting. Inderdaad liet het escorte zich niet onbetuigd.
Men dacht met een Wolf-pack te
doen te hebben en er werden
diverse Snowflakes afgeschoten
die het konvooi hel verlichtten.
HMS “Rochester", die achter het
konvooi voer zette aan tot vol
vermogen en ging richting “Clan
Alpine", totdat er om 04.47 uur een
ASDIC (Anti Submarine Detection
Investigation Committee) contact
werd gemaakt. Terstond draaide
de ,,Rochester" op de mogelijke
onderzeeër toe, maar ongeveer
300 meter voor deze plek werd
plotseling een serie onderwaterexplosies gevoeld. Onmiddellijk wierp de ,,Rochester" een serie
van tien dieptebommen overboord, die waren afgesteld op 100 en225 voet diepte. Maar na de
dieptebom explosies was er direct weer het ASDIC- contact. Men vermoedde dat het nu de echo
was van het door de explosies in beroering gebrachte water. Enige minuten later moet de
,,Rochester" de ,,CIan Alpine" hebben gezien, maar kennelijk werd van de bemanning niets
waargenomen. Na te zijn gedraaid was er op dezelfde plaats waar het eerste ASDIC-contact was,
opnieuw een echo. Men ging er nu van uit dat die werd veroorzaakt door een zinkend wrak.
Waarschijnlijk de ,,Oporto". Ook de ,,Spireae" voer uit NW-richting op het konvooi aan en maakte
diverse zoekslagen. Om 05.00 uur meldde zij een ASDIC-contact en reageerde met het afschieten
van een aantal dieptebommen. Daarna concludeerde men echter dat het toch geen onderzeeboot
kon zijn geweest en brak de aanval af
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Opmerkelijk is dat Gelhaus
rapporteerde dat hij om ongeveer
05.00 uur door een korvet werd
aangevallen en dat het dieptebompatroon dermate goed lag
dat er enige schade ontstond. De
aanval werd echter plotseling
afgebroken en de ,,U-107" kon in
WZW-richting ontsnappen,
waarna de opgelopen schade
met eigen middelen kon worden
hersteld. Zo is Gelhaus met zijn
mannen maar net aan
vernietiging door de ,,Spireae"
ontkomen. Nadat op de ,,Clan
Alpine" de tweede explosie had
plaatsgevonden, gaf de gezagvoerder bevel het schip te verlaten. Alle 68 overlevenden,
waaronder vijf gewonden. gingen in goede orde van boord. Op de ,,Oporto" lagen de zaken
anders. Behalve de marconist waren er ook nog twee matrozen die op het snel zinkende schip nog
een vlot overboord probeerden te werken. hetgeen niet meer mocht gelukken. Zij spoelden
gewoon van dek af l Gelukkig zagen zij vrij snel toch nog een vlot drijven, waarop zíj zich voorlopig
in veiligheid konden brengen. Even later zagen zij ook nog de tweede stuurman in zee drijven en
hem konden ze op een tweede vlot helpen. Aanvankelijk zag de marconist nog een aantal rode
zwemvestlichtjes, maar deze verdwenen één voor één uit het zicht. Niemand werd meer gevonden
en slechts vier man overleefden deze tragedie. De marconist van de ,,Oporto" zag om circa 07.30
uur kans, toen hij dus een uur of drie in zee had gelegen, de aandacht te trekken van een
naderend korvet door te roepen en te zwaaien. Hij werd opgemerkt en aan boord genomen. Het
korvet was de ,,Spireae".
Vervolg in de volgende *ten Anker*

•
•
•
•
•
•
•
•

De stichting Nu of Nooit een vaardag organiseert voor mannen / vrouwen die mentaal of
geestelijk gewond zijn geraakt….(lees de uitnodiging in dit blad)
Uw redacteur ook meevaart en er een verslag van uit zal brengen.
U oproepen kan plaatsen in deze krant als u opzoek bent naar een uit het oog verloren
vriend of vriendin?
U ook geheel gratis kan adverteren (mits het in onze doelgroep past)
U oproepen of kennisgevingen kan plaatsen voor een op handen staande reünie ?
Een ingezonden verhaal van een onzer lezers, nu ook wordt gepubliceerd in het
maandblad “de Blauwe Wimpel”
Er veel reacties komen over onze voorvaderen uit de periode 1800 - Ltz. Veermans
Journaal doet het goed….
Dat er in Bruinisse veel maritiems is te bewonderen?? Lees verder in ons blad …...
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Uitnodiging Stichting “Nu of Nooit “

Uw redactie vaart ook mee, misschien een goed moment om elkander te ontmoeten….
20
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Ik ben sinds kort in het bezit van onderstaand boek…. Vele vragen waar ik nog mee
zat worden hier verduidelijkt….
Anderhalf jaar voor zijn pensionering
wordt kapitein ter zee Pieter Koenraad
(1890-19ó8) in 1938 uitgezonden naar
Nederlands Oost-lndië.
Het zouden uiteindelijk acht enerverende
jaren worden.

Als commandant der marine in Soerabaja maakt hij de strijd tegen
de invallende Japanners in 1942 van zeer nabij mee. Hij luncht met
schout-bij-nacht Karel Doorman, vlak voordat deze met het
geallieerde eskader uitvaart en de volgende dag, op 27 februari,
met zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter in de Javazee ten onder
gaat.
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Op 2 maart gelast Koenraad de vernieling van het
Marine Etablissement in Soerabaja, waar circa
18.000 mensen werken. Met de laatst beschikbare
onderzeeboot Hr.Ms. K 12 evacueert hij naar
Australië, vanwaar hij doorreist naar Engeland. In
1943 wordt hij benoemd tot marinecommandant
Australië en onder-bevelhebber der strijdkrachten in
het oosten. Na de capitulatie van Japan is hij nog
een aantal maanden -waarnemend commandant der
zeemacht in Nederlands-Indië en wordt hij
geconfronteerd met de gewelddadigheden van de
Bersiap-periode. Vanaf de bevrijding van Nederland
in mei 1945 tot en met zijn thuiskomst schrijft
Koenraad vanuit de Oost luchtpostbrieven over zijn
belevenissen tijdens de oorlog aan zijn familieleden
in Nederland.

De brieven bieden het persoonlijke verhaal van een
hooggeplaatste marineofficier, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog één van de brandpunten van de strijd
tegen Japan meemaakt. “ ln de schaduw van de Javazee” verschaft de lezer op een
unieke manier inzicht in de problemen waarmee ons land in Nederlands-lndië, tijdens de
oorlog en na de capitulatie van Japan, wordt geconfronteerd. Pieter Koenraad is
openhartig over persoonlijke aangelegenheden en kritisch over de rol van diverse bekende
politici en militairen in de top van de vaderlandse krijgsmacht.
Over de auteur
Theo Doorman (1935). de jongste zoon van Karel Doorman, bezorgt de inhoud van de
brieven en plaatst deze in een bredere geschiedkundige context.
Hoe te bestellen?
Klik op de URL onder het logo
van de uitgever ….

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/schaduw/
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Dag Arie
We hadden in 74/75 een blauw jongen als EO op
de Poolster de overste Tom, dacht
ik, Chömpff, een heel aardige vent, Zou dit
familie kunnen zijn van de ltz 1 Chömpff??
Weer een mooi verhaal en bedankt
gr
Bert Stoelhorst
Bert ik heb het even nagekeken in het gedenkboek Koninklijk Instituut voor de Marine…
4679 Frederik Dirk jan Marie Chömpff (NGHK) (XXV) (KLO) ( MNSF.3)
Geboren Soerabaja (Java) 23 december 1929, overleden Uden (NB), (zoon van 1982)
Adelb. 1e kl. 16 augustus 1953; ktz.1 januari 1978; e.o. 1 januari 1980.
1982 Jan Marie Lodewijk Ignatius Chömpff (MWO.4 postuum) ( OHK.2 ) (XV)
Geboren Ngliron (Java) 21 december 1904; overleden op een reddingsvlot ( en op het
strand van Bali begraven) op 24 februari 1942 aan verwondingen bij de Slag in Straat
Bandoeng (ZO. Bali) 19-20 februari 1942 als Cdt Hr.Ms. Torpedobootjager “Piet Hein”.
Na WO II, overgebracht naar ereveld “Kembang Koening”bij Soerabaja (vader van 4679)
Ltz.3e kl. 13 augustus 1925; Ltz. 1e kla. 1 september 1935; ondiepwater-mijnenveger naar
hem vernoemd (te water gelaten 10 mei 1960)

Gedurende mijn marine tijd (helaas slechts 13 jaren) heb ik op diverse plaatsingen veel
meegemaakt in het kader van goede doelen.
Het gekste kon je niet verzinnen of er werd wel iets in elkaar gedraaid om aan geld te
komen teneinde daar weer iemand of een groep of anderszins mee te kunnen verblijden.
De z.g.n. Goede Doelen Actie….
Zo werden er bijvoorbeeld hoofden kaalgeschoren tegen opbod prijzen, baarden
afgeschoren van bemanningsleden die jaren deze hadden gekweekt door iedere dag de
kin in te masseren met pokon (lol) en nu voorgaats gingen voor bijvoorbeeld het
aanschaffen van een blinde geleidehond.
Statiegelden werden gespaard voor een donatie aan een kinder-ziekenhuis, horsraces
gehouden en/of een avond bingo in het cafetaria waarvan de opbrengsten weer in een pot
werden gedeponeerd om daar een goed doel mee te verblijden.
Ook de marine c.q. commandanten werkten er aan mee door een keer langszij te gaan op
het Rem-eiland of bij radio Veronica waar we de opbrengst overhandigden en uiteraard
ging deze gebeurtenis de Ether in…., maar niet alleen de vlootbalen wisten hier raad mee
getuige onderstaande foto. Onze collega’s van het Korps Mariniers op Curaçao wisten ook
van wanten. Ieder jaar organiseerde men op het M.K. Suffisant ten behoeve van de arme
kinderen een kermis. Van de Unox fabriek mochten er gratis bekertjes soep worden
uitgedeeld aan het publiek…
Sponsoren waren toen al belangrijk en de giften van veel , heel veel collegae hebben er
toe geleid dat er veel goeds werd gedaan, daar waar het vaak noodzakelijk was.
De volgende foto is er nog een stille getuige van…..
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Een van de leuzen op het spandoek luide
“Wat de mariniers zijn onder de troepen, is Unox onder de soepen”
De redactie

OVER NATIONALIETEIS-TEKENS…REGISTRATIES EN BASISLETTERS
Militaire vliegtuigen zijn herkenbaar aan hun z.g. nationaliteits-kentekens, veelal kleurige
en soms zeer kunstzinnige symbolen op vliegtuigromp en vleugels.
In veel landen is dit vanaf het begin hetzelfde kenteken gebleven, Nederland heeft er
echter verschillende gehad:
ORANJE BAL
Vanaf het begin tot 1921 voerden de vliegtuigen van land- en zeemacht een oranje cirkel
op boven en ondervleugel(s), alsmede op de rompzijkanten en op het verticale staartvlak
(kielvlak).
(Tot 1919 voerden ook verschillende civiele vliegtuigen zo'n oranje bal om aan te tonen
dat ze Nederlands waren. Op 13 oktober dat jaar werd n.l. pas besloten dat Nederlandse
burgervliegtuigen het nationaliteitskenmerk H-N ... zouden voeren. Op 1 oktober 1928
werd dit veranderd in PH- ... en zo is het nu nog. De puntjes staan voor een drie-letter
combinatie).
ROOD-WIT-BLAUWE ROZET
In 1921 werd bepaald dat de Nederlandse toestellen in den vervolge getooid zouden
worden met een cirkel, verdeeld in 3 gelijke sectoren in de kleuren rood, wit en blauw. In
het midden een kleine oranje cirkel. Deze rozetten stonden op de boven- en
ondervleugel(s) en op de rompzijkanten. Het verticale (richtings-) roer werd verdeeld in
drie horizontale banen; rood, wit en blauw. Vanaf 15 oktober 1921 moesten alle militaire
vliegtuigen hiervan zijn voorzien.
PROEVEN
In november 1938 werd een voorstel ingediend om de bekende rozet te veranderen in een
cirkel, verdeeld in vier gelijke parten in de kleuren oranje, rood, wit en blauw.
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Twee landmacht vliegtuigen, de Fokkers T-V's 851 en 860 moeten hier inderdaad mee
gevlogen hebben, maar het voorstel werd verworpen en de rozet bleef, zij het dat de
kleuren rood-wit-blauw van de richtingsroeren verdwenen.
In 1939 werd voorgesteld de rozet te vervangen door een zwart omrande oranje cirkel.
Ook dit voorstel werd verworpen, hoewel enkel MLD vliegtuigen, de Fokker C-VII W's L-8,
L-13 en L-17, hebben er enkele dagen mee gevlogen.
ORANJE DRIEHOEK
Na het neerschieten van de Fokker T-VIII W registratienummer R-5 van de MLD op 13
september 1939, omdat de Duitsers de Nederlandse rozet zouden hebben aangezien voor
een Engels nationaliteitskenmerk, werd per 1 oktober dat jaar de zwart omrande driehoek
ingevoerd. Met de punt naar beneden stond de driehoek op romp en vleugels. Ook het
richtingsroer was oranje met een zwarte rand. (Later verviel dit oranje richtingsroer).
BRITSE ROUNDEL
De vliegtuigen die gedurende de Tweede Wereldoorlog vanuit Engeland opereerden,
voerden de Britse roundels, vier concentrische cirkels in (van binnen naar buiten) de
kleuren rood, wit, blauwen geel. Om aan te duiden dat het Nederlandse vliegtuigen waren,
werd een kleine zwart omrande oranje driehoek gevoerd op de rompneus, onder de
cockpit.
(De MLD vliegtuigen in de Oost voerden tijdens deze oorlog hun eigen bekende oranje
driehoek, of .... )

NEDERLANDSE VLAG
Een rechthoekige Nederlandse rood-wit-blauwe vlag op romp en vleugels. Ook bij de
Militaire Vliegschool in Amerika werd dit nationaliteitskenteken gevoerd door vliegtuigen
die Nederlands eigendom waren, evenals in Australië.
ROOD-WIT-BLAUWE ROZET
In 1946 werd bij Koninklijk besluit nr. 36 van 2 juli bepaald dat de oude vertrouwde roodwit-blauwe rozet met het oranje cirkeltje in het midden, weer moest worden gevoerd door
alle militaire vliegtuigen van de Nederlandse strijdkrachten. Op het kielvlak kwam een klein
Nederlands vlaggetje (finflag), dat later verviel.
Dit is tot op heden nog zo……zij het dat er enkele Orions rondvliegen
met een grote Nederlandse vlag op de rompneus .... blijkbaar was ook nu de rozet niet
herkenbaar genoeg.
Deze uitmonstering is echter niet officieel.
OVER REGISTRATIES
Ook de diverse registratiesystemen zijn nogal verwarrend.
De allereerste militaire vliegtuigen van de landmacht (LVA) kregen de letters LA- gevolgd
door een volgnummer, de vliegtuigen van het ministerie van koloniën (KNIL) de letter Kgevolgd door een volgnummer en het allereerste marinevliegtuig werd de MA-1.
Het tweede tot en met vierde marinevliegtuig kregen slechts de letter M- gevolgd door het
cijfer 1, 2 en 3 (door Trompenburg gebouwde Farman HF-22's)
Hierna stapte de MLD af van de aanduiding M voor marine en gaf haar vliegtuigen, per
type, een willekeurige letter, gevolgd door een nummer.
Zo werden b.v. de drie Farmans M-1 t/m M-3 de A-I t/m A-3 en de drie volgende Farmans
de A-4 t/m A-6.
Men gebruikte bijna alle letters van het alfabet, m.u.v. de letters I, N en O. Men had de
gewoonte het type vliegtuig aan te duiden naar de registratie-letter; b.v. T-vliegtuigen voor
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de Fokker T-IV W's, Y-boten voor de Catalina's en X-boten voor de Dornier Do-24K's. De
registratienummers van deze vliegtuigen gingen n.l. vooraf door resp. de letter T, Y en X.
Deze methode bleef in gebruik tot de Tweede Wereldoorlog (in Europa). MLD vliegtuigen
van VSQ-320, -321 en -860 in Engeland voerden RAF-/Royal Navy-registratienummers.
De Nederlandse B-25 Mitchells van VSQ-320 waren b.v. de FR141 t/m FR207.
VSQ-321 in het Verre Oosten gebruikte tijdens de oorlog (m.u.v. haar Liberators) de oude
letter-registratiewijze.
Na de oorlog bleken de Luchtstrijdkrachten (LSK) het oude vooroorlogse
lettervolgnummer-systeem van de MLD te hebben ingevoerd (Nog steeds bij de KLu).
Aanvankelijk deed de MLD dit ook weer, maar in 1948 werd de kenletter vervangen door
het overeenkomstige nummer in het alfabet.
Bijvoorbeeld de A-1werd de 1-1, P-211 werd 16-211 enzovoorts. De letters op de
vliegtuigen werden daarbij nog verschillende keren veranderd (het nummer-letter gaf de
taak van het vliegtuig aan!) en dit maakt een en ander voor de historicus niet eenvoudiger.
Vanaf eind 1959 kreeg elk MLD-vliegtuig gewoon een volgnummer, beginnend met 001
(een Tiger Moth-tweedekker) tot het huidige hoogste nummer 312 (Orion).
OVER BASISLETTERS
Tegelijk met de nieuwe registratiewijze werd in 1959 de z.g. basisletter ingevoerd. Deze
letter stond op het kielvlak en gaf de thuisbasis van het toestel aan. Aanvankelijk waren er
dat slechts vijf:
V voor MVK Valkenburg,
K voor MVK De Kooy,
B voor MVK Biak,
H voor MVK Hato en
D voor de Karel Doorman.
Gecompliceerder werd het toen de fregatten en bevoorradingsschepen voor het eerst
(Wasp-)helikopers aan boord kregen:
AC
BK
BT
CB
DR
DW
EV
IS
JB
KB
KN

Abr.Crijnssen
Bankert
Bl.van Treslong
Callenburg
De Ruyter
Witte de With
Evertsen
Isaac Sweers
Jan van Brakel
Van Kinsbergen
Kortenaer

PA
PF
PH
PS
TH
TR
VG
VN
VS
WZ
ZK

Ph. van Almonde
Pieter Florisz
Piet Heyn
Poolster
Tjerk Hiddes
Tromp
Van Galen
Van Nes
Van Speyk
W. van der Zaan
Zuiderkruis.

Van het MVK Biak, MVK Hato, de Doorman en Van Speyk-klasse-fregatten zijn deze
basisletters inmiddels natuurlijk vervallen.

Herkenbaarheid
Tot 1919 was het nationale herkenningsteken een oranje bal, daarna tot 1939 de rood-wit-blauwe
rozet met oranje middenstip. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werden de roundels op de
vliegtuigen vervangen door oranje driehoeken met een zwarte rand. Bij het uitbreken van de oorlog
29

in de Pacific werd dit vanaf 1942 een rood-wit-blauwe vlag en na 1945 werd op een groot deel van
de vliegtuigen een witte rand om deze vlag aangebracht. Vanaf 1948 werd weer de rood-witteblauwe rozet met oranje middenstip ingevoerd.

•

Roundel vanaf het begin tot in 1919

Roundel van circa 1920-1939 en 1948-1950

Roundel 1939-1942

Roundel 1937-1942

Roundel 1942-1948
………………………………………………………………………………………………………..

Van Amstel klasse

50 jaar geleden, in februari 1968, werden alle schepen uit de Van Amstel-klasse (ook wel
de De Bitter-klasse genoemd) verkocht voor de sloop. De Koninklijke Marine had deze
Cannon-klasse destroyer escorts tussen 1950 en 1951 in bruikleen gekregen van de US
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Navy, in het kader van het Mutual Defense Assistance Program (MDAP). De schepen
waren in 1943/1944 gebouwd en kwamen voor Nederland in dienst als de Hr.Ms. Van
Amstel (ex-USS Rinehart), Hr.Ms. De Bitter (ex-USS Burrows), Hr.Ms. Van Ewijck (exUSS Gustafson), Hr.Ms. Dubois (ex-USS O’Neill), Hr.Ms. De Zeeuw (ex-USS Eisner) en
Hr.Ms. Van Zijll (ex-USS Stern).
Met zijn beperkte snelheid was dit type schip meer geschikt voor konvooi-escorte dan
actieve onderzeebootbestrijding en daarom classificeerde de Koninklijke Marine deze
schepen als fregat. Het ontwerp was berekend op het doorstaan van tyfoons in de Stille
Oceaan; in Europese wateren waren het daardoor ‘wrede schepen’, ofwel ‘slingerbakken’
waarop menig marineman zeeziek is geweest.
Aanvankelijk werden de fregatten ingedeeld bij de smaldelen, terwijl drie ervan ook
bootjesreizen maakten met adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marine. In de
jaren 1950 verbleven een aantal van de schepen bij toerbeurt in de Koreaanse wateren.
In de jaren 1960 werden de fregatten geregeld ingezet als stationsschip in de Nederlandse
Antillen, van 1962 tot 1966 steeds met twee tegelijk. Met hun open brug kwamen zij beter
tot hun recht in het Caribisch gebied.
Kijk ook even op http://www.hrmsdubois.weebly.com

Over nostalgie gesproken….
ABLE SEAMAN 17411 T. SPRIENSMA H.M.S. (Evertsen) R.N.N. NAVY MAIL OFFICE
BATAVIA (G) 6 Albert Ter(race) Douglas I.O.M.
25-7-47
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Vertaling:
Gewoon een paar zinnen om je te danken voor jouw uiterst welkome brief, die ik afgelopen
week ontvangen heb.
Het spijt mij dat ik niet in de gelegenheid was om je eerder te beantwoorden, maar ik had
het druk. Ik hoop niet dat je denkt dat ik je niet wil schrijven, dat wil ik wel.
Maar we hadden zes gasten en ik moest helpen
achter hen te sluiten. De dagen gaan snel voorbij
voor mij.
Ik ben blij dat het goed met je gaat en dat het niet
te heet is.
Hier was het weer lekker, maar vandaag was het
erg warm. Ik denk dat we vanavond onweer
krijgen.
Het spijt me te horen dat de Nederlanders weer
in oorlog zijn, ik hoop dat het niet zo lang duurt.
Zorg goed voor jezelf.
Trouwens, je vertelde in je brief dat je naar mij
een foto in één van je brieven had gestuurd,
maar ik heb er nog geen ontvangen. Misschien
ben je vergeten hem erin te stoppen. Ook zei je
dat het al lang geleden was dat je een brief van
mij had gekregen, maar ik beantwoord iedere
brief. Misschien zijn ze lang onderweg naar jou,
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omdat ik er niet genoeg postzegels op heb geplakt. Ik hoop dat je deze sneller ontvangt.
Trouwens, wanneer is jouw verjaardag en hoe oud ben je? Ik ben op 14 augustus jarig dus
dat duurt niet lang meer voordat ik achttien ben. Ik word al oud, vind je niet?
Over de vraag die je me stelde, ik denk dat het moeilijk zal zijn om die te beantwoorden
maar ik ga mijn best doen. Ik ben niet echt veel uitgegaan met je. En ik denk dat je een
persoon goed moet leren kennen voordat je echt van hem kan houden. Ik denk dat het
weinig zin heeft om te zeggen dat ik wel van je houd, omdat we elkaar niet goed kennen
en misschien vind je mij dan niet meer leuk. We zien het wel over een poosje. Ik hoop dat
je het begrijpt.
Ga je veel zwemmen? Ik was gisteren op het strand met mijn kleine broertje, maar het
water was een beetje te koud voor mij. Ik houd van warm water.
Lieverd, ik moet nu stoppen met schrijven en gaan slapen.
Wil je me alsjeblieft snel schrijven en ik hoop dat je deze brief begrijpt.
Met liefde en kussen.
Van Margaret
XXX

KENARI, SAGU EN KRUIDEN
De geschiedenis van de Molukse keuken door Drs. Wim Manuhutu
Er is niet één Molukse keuken, simpelweg omdat veel van de kennis over koken
door generaties heen binnen de familiekring is overgedragen. Naast individuele
verschillen zijn er de regionale variaties binnen de Molukken.
Ook maatschappelijke en religieuze
ontwikkelingen hebben hun sporen
achtergelaten in de keuken. De Molukse
keuken is een weerspiegeling van de
cultuur. De ingrediënten, de recepten en
de veranderingen die de keuken heeft
ondergaan, vertellen ons iets over hoe,
waar en onder welke omstandigheden
mensen met een Molukse achtergrond
hebben geleefd. Nu de wijze van
kennis- en cultuuroverdracht verandert,
is het van belang om de kennis over de
Molukse keuken en haar recepten vast
te leggen. Niet om deze daarmee voor
altijd in een bepaalde vorm te gieten,
maar om als baken en vertrekpunt te
gebruiken voor verdere ontwikkeling.
Want als er één ding duidelijk is, is het
dat de keuken net als de cultuur altijd in
ontwikkeling blijft.
VoedseI in vroeger tijden
Voor kennis over de prehistorie van de Molukken zijn we afhankelijk van wat archeologen
hebben gevonden. In de afgelopen jaren zijn op verschillende eilanden in de Motukken
opgravingen gedaan. Er zijn sporen gevonden van menselijke bewoning die soms dateren
van duizenden jaren voor
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onze jaartelling. ln sommige grotten op Ambon zijn resten van de kenarinoot ontdekt.
Deze noot met zijn harde schil leverde met zijn voedselrijke vrucht een belangrijke bijdrage
aan het menu van de eerste bewoners van de eitanden.
Zij leefden verder van wat ze in de bossen en de zee tegen kwamen en vingen.
Een bosdier waarop al in die tijd werd gejaagd, was de kusu, een soort boombuideldier.
Dat gebeurt trouwens nog tot de dag van vandaag.
Van Landbouw was toen nog geen
sprake. Latere bewoners van de
Molukken kenden wel vormen van
landbouw. Dat was meestal een vorm
waarbij allerlei knollen en andere
gewassen ín het bos werden geplant. Dat
stuk grond werd na een paar oogsten
weer verlaten, waarna in een ander stuk
bos een nieuw terrein werd aangeplant.
De omgehakte bomen werden in brand
gestoken. De as daarvan diende weer als
mest. Omdat het aantal mensen beperkt
was, bleef het grootste deel van het bos intact.
ln sommige streken, zoals op Halmahera en in delen van noord-Seram, werd ook rijst
verbouwd. Dat gebeurde op droge rijstvelden. De Portugezen en Spanjaarden, die in de
16de eeuw naar de Molukken kwamen, brachten nieuwe gewassen mee, zoals maïs,
cassave en zoete aardappelen. Tot op de dag van vandaag worden deze er op grote
schaaI verbouwd en zijn ze niet weg te denken uit de Molukse keuken.
Loopt het water u in de mond ?.... hier onder een aanrader uit de redactie !

Speciaal aanbod !
Bent u ook zo gek van de Oosterse keuken?...Eén van onze abonnees biedt ons de
kans dit prachtige kookboek aan te schaffen tegen een sterk gereduceerd
prijskaartje.
Alle abonnees van “ten Anker” krijgen 20% korting op dit prachtige kookboek die te
bestellen is via de onderstaande link…
http://www.debakstafel.nl/uit-de-kombuis.html

De Dutch Master
De chemicaliëntanker Dutch Master' ln oktober 1973 gaf Gebr. Broere BV te Rotterdam
aan de Nieuwe Noord Nederlandse Scheepswerven BV te Groningen opdracht voor de
bouw van twee chemicaliën- tankers van 2.2OO ton dwt. ln deze periode had de werf ook
de tanker 'Corrie Broere' in aanbouw voor dezelfde rederij. Als eerste schip kon de 'Dutch
Master' begin mei 1975 haar proefvaart maken op de Eems om vervolgens aan de rederij
overgedragen te worden. Het was het 17e schip dat Broere aan haar vloot toevoegde en
de 'Dutch Master' werd vernoemd naar het eerste schip van de vloot van N.V. Tankvaart
Rotterdam. dat na een aanvaring op 29 december 1970 zonk op de rivier de Humber.
Deze 'Dutch Master' (499 brt) was met een lading nylon- zout onderweg van de
havenplaats Middlesborough naar Rotterdam. Het in I963 gebouwde tankschip kwam toen
in aanvaring met de 613 brt metende 'Moray Firth lV', kapseisde en zonk. De bok 'Magnus
lll' van het Duitse bergingsbedrijf Ulrich Harms kon in januari 1971 het wrak lichten.
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ln 1972 werd N.V. Tankvaart Rotterdam - met een vloot van vijf schepen - door Gebr.
Broere BV overgenomen waarna dit materieel werd geëxploiteerd door Tankvaart
Dordrecht BV. een 1OO procent dochteronderneming van Gebr. Broere BV.
De nieuwe 'Dutch Master' werd gebouwd volgens Lloyd's Register of Shipping +1OO A1
lce Class 3 Chemical Tanker type ll. Het 1.41O brt/2.321 dwt metende tankschip is 80,24
m lang en 12,10 m breed terwijl de lengte tussen de loodlijnen 71,30 m bedraagt. De
diepgang kan maximaal 5,42 m zijn. Een Deutz REV 6 M 358 motor van 2.000 bhp
(1.471k W) geeft een vaarsnelheid van ruim 13 mijl per uur. De tankinhoud van de
roestvrijstalen tanks, van het type 3.1 61. Bedraagt 2.238 m3 en is verdeeld over 13 tanks.
Het schip is voorzien van een dubbele bodem volgens de IMO voorschriften voor dit type
tanker. ln verband met de IMO Marine Pollution Voorschriften is de 'Dutch Master' tevens
voorzien van slobtanks. Voor elke ladingtank is een aparte pomp geïnstalleerd, zodat een
grote verscheidenheid aan chemische produkten tegelijkertijd kan worden verscheept.

Verwarming van de lading in de tanks gebeurt via buiten de tanks geïnstalleerde
verwarmings- kanalen. Vanuit een centrale controlekamer worden de pompen en de
afsluiters, tankpeilapparatuur, tempera- tuurmeting, tankalarmering en het ballastsysteem
op af- stand bediend.
Op 2 juli 1975 werd vervolgens het zusterschip 'Dutch Glory' van dezelfde werf
overgenomen en vervolgens in dienst gesteld. Op dat moment bestond de zeegaande
vloot van Gebr. Broere BV uit 7 chemicaliëntankers met roestvast stalen tanks en 1 1
chemicaliëntankers met een speciale coating in de tanks variërend in tonnage van 750 tot
3.OOO ton. Aan nieuwbouw stond op dat moment de 'Broere Emerald' op stapel bij BV
Scheepswerf en Machinefabriek 'De Biesbosch' (Dordrecht) en de 'Anna Broere' bij
Heinrich Brand KG te Oldenburg (D).
Bron: Scheepsrevue Rebo Publshers , uitgeverij ten Brink.
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Twee musea onder één dak

Bruinisse vierde onlangs haar 550-jarig bestaan. Een bestaan vol ups en downs. Van
grote welvaart tot bittere armoede.
Voor de inwoners bracht het grote welvaart door de handel en export van mosselen. Er
was welvaart. Maar een wrede ramp in 1911, een bruut bombardement aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953 zorgden ook voor perioden vol
ellende, evacuaties, kommer en kwel.
Centraal in de geschiedenis van Bruinisse staat de mosselvangst, de haven en de
schepen. Om die reden stond Bruinisse dan ook bekend als hèt mosseldorp van Zeeland.
De geschiedenis van Bruinisse, van een ver verleden tot de huidige situatie wordt prachtig
verbeeld en gepresenteerd in Brusea. Twee aan elkaar gekoppelde musea; het
Visserijmuseum en ’t Vissersuusje.
Brusea zit vol met verhalen. Verhalen die graag worden verteld door de vrijwillige
suppoosten. Zo ook het verhaal van Hr.Ms. Bruinisse;
Als u Brusea betreedt dan valt meteen een groot wapenschild op dat boven de balie van de
receptie hangt. Het gaat om het schild van een marineschip en met name Hr. Ms. Bruinisse.
Met dit schip, een mijnenveger, heeft Brusea een bijzondere band.
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Mijnenvelden
De Tweede Wereldoorlog had diepe sporen
nagelaten en de naweeën waren nog lang
merkbaar. De Duitsers hadden lang het idee dat,
als de geallieerden een invasie in gedachten
hadden, deze plaats zou vinden bij Calais in
Frankrijk of ergens op de Zeeuwse Eilanden. Om
die reden werden voor onze kust enorme
mijnenvelden aangelegd. Dat de Duitsers
inventief waren in het ontwerpen van wapentuig
blijkt wel uit het grote aantal soorten mijnen dat
werd uitgestrooid voor onze kust; contactmijnen,
Invloedsmijnen, Akoestische mijnen, drukmijnen
en Inductiemijnen. Voor elk soort mijn was een
andere techniek van ruimen nodig

Materiele armoede
De Koninklijke Marine was door de oorlog gedecimeerd. Er moesten schepen worden
gebouwd, maar eigenlijk moesten ze meteen inzetbaar zijn. Een groot geluk was dat de
Amerikaansen werven tijdens de oorlog overuren hadden gemaakt. Daardoor was er aan
de andere kant van de oceaan een groot overschot aan schepen, ook mijnenvegers.
Een van die schepen was de USS AMS 168. Dit schip was op 29 januari 1952 op stapel
gezet bij de Puget Souns Naval Shipyard in Bremerton. Op 31 december van dat zelfde
jaar werd ze te water gelaten.
Het duurde nog tot 21 januari 1954
tot ze in dienst werd genomen. Korte
tijd daarna werd de AMS 168, samen
met een aantal andere mijnenvegers,
in bruikleen afgestaan aan
Nederland. Nederland gaf haar de
naam Harer Majesteit Bruinisse. Ze
arriveerde op 1 juni 1954 voor de
eerste keer in Nederland.
Aan het werk
Lang bleef ze niet aan de kade
liggen. De Nederlandse kust en de
Duitse Bocht waren drukke
scheepvaartroutes. Maar
levensgevaarlijk vanwege de talloze
aanwezige mijnen. In eerste instantie
werd begonnen hier een mijnvrije
vaargeul te creëren van een zeemijl
breed. Later werd deze geul
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uitgebreid tot een strook van vijf mijl. De mijnenvegers voeren dan in een flottielje,
verschervensgewijs achter elkaar op zoek naar de gedrochten.
De mijnenvegers van Amerikaanse makelij kregen de namen die met een B begonnen.
Daaronder ook de Breskens, de Brouwershaven en de Bruinisse. Ze opereerden in de
Schelde Delta en voor de Belgische kust.
In 1958 kon Bruinisse zich opmaken voor een bezoek van twee van die schepen. Op 15
april 1958 meerden de mijnenvegers Hr.Ms. Bruinisse en Hr.Ms. Brouwershaven om 16:00
uur af in Zeeland voor een meerdaags bezoek. De reden was een visite aan de steden
waaraan ze hun naam te danken hadden.
Bezoek aan Bru
Omdat de haven van Bruinisse te klein was, werd afgemeerd in de voormalige veerhaven
Zijpe.
De bemanningen werden op de tweede dag van het bezoek door de burgemeesters van
beide steden toegesproken. Ze spraken over de dankbaarheid tegenover de
marinemannen vanwege het mijnen vrijmaken van de Oosterschelde en de kust voor de
kop van Schouwen, waarna de commandant van de Bruinisse het woord voerde en zijn
erkentelijkheid uitsprak voor de warme ontvangst.
Rond het middaguur kregen de Jannen een uitgebreid diner aangeboden namens het
gemeentebestuur om daarna kennis te kunnen maken met de bezienswaardigheden van
het dorp.
Kosteloze puinruimer
In de haven van Zijpe lag
een gezonken baggerschuit.
Deze had door een
aanvaring een gat in de romp
opgelopen. Bij wijze van
dank voor de ontvangst werd
een duiker van de Bruinisse
op het wrak afgestuurd om
een staalkabel onder het
schip door te trekken.
Toen dat gelukt was, werd bij
laag water, het schip
lag toen nog maar een
meter onder de oppervlakte,
de boeg getild, waarna duikers van de twee schepen het gat dicht konden lassen. Later
werd de schuit leeg gepompt en gelicht.
Op de dijk tegenover de oude vissershaven staat een ooit opgedoken en gedemonteerde
contactmijn. Deze werd bij het bezoek als geschenk achtergelaten
De ene dienst was de andere waard.
Bruinisse en de gelijknamige mijnenveger hebben altijd een goede band bewaard. Deze
bleef duren tot de Bruinisse op 18 september 1972 uit dienst werd genomen. Vandaar dat
het in Brusea boven de informatiebalie nog steeds het oude scheepswapen van de Hr. Ms.
Bruinisse hangt.
+++++++++++++++++++++++++++++++
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Nu na 45 jaren….. toch wel leuk om dat weer terug te zien….. Onze ROOTS !

Deze foto’s zijn ingestuurd door de toenmalige Bottelier der derde klasse B.H.J.W.
Schierboom, EMV medio september 1974 Bak 246 o.l.v. Kplgsknst Leen van Heeren †
voor mij als redacteur extra leuk daar ik in die periode daar rond liep voor de Matrozen
opleiding en als baksmeester

39

Oude sergeant majoor
Een krasse oude Marine sergeant majoor bevond zich op een gala-avond georganiseerd
door lokale liberale artsen. Er waren jonge dames in overvloed die de sergeant majoor
graag tot een gesprek verleidden. “Excuseer me, sergeant majoor, maar u ziet er wel heel
serieus uit. Heeft u misschien problemen?” “Negatief, mevrouw. Ik ben van nature
serieus.” De jonge dame keek naar zijn vele onderscheidingen en zei, “U ziet er naar uit
alsof u heel wat actie hebt meegemaakt.” “Ja mevrouw, een hoop actie.” De jonge dame,
moe van haar pogingen een gesprek te beginnen, zei, “Weet u, u zou de wereld wat
vrolijker moeten bekijken. Ontspannen en wat vrolijker zijn.” De sergeant majoor keek haar
met een ernstige blik aan. Uiteindelijk zei de jonge vrouw, “Weet u, ik hoop dat u dit niet
verkeerd op zult vatten, maar wanneer had u voor het laatst seks?” “1955, mevrouw.”
“Nou, zie je wel. Geen wonder dat u zo serieus bent. U moet eens echt uit uw dak gaan! Ik
bedoel, geen seks sinds 1955!” Ze nam hem bij de hand en nam hem mee naar een van
de slaapkamers, waar ze hem overhaalde diverse malen te “relaxen”. Na afloop, nog na
hijgend, leunde ze tegen de naakte borst van de sergeant majoor en zei, “Wow, je bent
niets vergeten sinds 1955.” De sergeant majoor zei, nadat hij op zijn horloge had gekeken,
“Dat mag ik hopen; het is nu pas 2130.”
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https://www.tenanker.com/heldersecourant.html
Lees dit artikel in de Helderse krant door op
de link te klikken….
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