Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en verleden
en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd,
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https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld.

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het
goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat onze lezers respect tonen en niet lukraak het kopiëren voor
andere dan puur privé doeleinden zonder daar toestemming voor te vragen.

Waar in deze krant wordt gesproken over een marineman, lees dan
Marineman/Marinevrouw
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Ik heb nog enkele exemplaren liggen van deze neutrale sticker….. neem even een kijkje
door op de link te klikken !
https://www.tenanker.com/stickers-ten-anker.html
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De MMI is tijdens de Wereld Haven Dagen ook aanwezig, we
met een aantal modellen op Zr.Ms. ROTTERDAM.

staan

Helaas ben ik er niet bij i.v.m. vakantie.
Mocht u in de gelegenheid zijn deze hobby sobats te bezoeken,
maak daar eens een klein verslag van, stuur deze dan naar de redactie
van ten Anker zodat de lezers deze dag kunnen delen.
Bij voorbaat dank en vriendelijke groeten,
Freek⚓

MINI MARINE INTERNATIONAAL
Een vriendengroep die sinds 1985 bestaat en modelschepen maakt
van de grijze vloot. Van sleepboot tot vliegdekschip en alles wat
nationaal en internationaal op zee te vinden is en was. Op dit moment
een kleine 50 leden (in binnen en buitenland) die allemaal 1 of
meerdere schepen in
bezit hebben, van waterlijnmodellen tot varende schepen. Van
sommige bouwers is het niveau zo hoog dat schepen in musea en
zelfs in het
buitenland o.a. in Korea ( de van Galen) zijn terecht gekomen. Een
aantal malen per jaar zijn ze aanwezig tijdens vaardagen die
georganiseerd
worden in het land. Bij een grote modelbouwbeurs in Dortmund zijn we ondertussen een
graag geziene gast. Al sinds jaar en dag zijn we
aanwezig tijdens de marinedagen in Den Helder, dan wordt er flink
uitgepakt en staan er vaak zo'n 80 schepen ten toon. Voor de bouwers en
de bezoekers zijn dat de leukste momenten. Niet alle bouwers hebben een marine
verleden maar weten wel alles over hun schepen, oud
opvarenden hebben dan natuurlijk veel gespreksstof. Alle sterke verhalen van de
meegemaakte avonturen komen dan weer boven. Of het nu een A of B jager is, de KAREL
DOORMAN, de JACOB van HEEMSKERK, de ZEVEN PROVINCÏEN of de de
WAMANDAI is, het is voor velen herkenbaar.
Veel meer informatie en foto's van de gemaakte modellen zijn te zien op de website van
de vriendenclub; http://vriendenkring-mmi.nl/
Ook voor de dagen waar leden aanwezig zijn met hun schepen is de site te raadplegen,
kijk dan op http://vriendenkring-mmi.nl/evenementen2019/
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Redactie en abonnees,
Misschien is het een idee eens een stukje de
wereld in te sturen, dat het ook een vorm van
loyaliteit, respect en waardering is te reageren
op schrijven van oude maten die een poging
doen om ook eens dingen kenbaar te maken
waar velen heel vaak aan terug denken en mee
van doen hebben gehad en dat het ook in hun
belang is eens kenbaar te maken hoe wij in de
jaren 60 ons best hebben gedaan om een stukje
kolonie te behouden en dit eens onder het
voetlicht te brengen.
Door te reageren zou het motiverend zijn en positief kunnen uitwerken om weer eens iets
anders teweeg te brengen wat ten gunste van al onze gelijken ten goede kan komen.
Reactie vanuit de redactie:
Martin, dank voor dit berichtje…
Inderdaad is het een oproep waard de lezers te vragen wat meer te reageren op stukken
die worden ingebracht door de lezers. Als iemand de moeite heeft genomen iets in te
zenden kan het inderdaad motiverend zijn zowel voor deze schrijver maar ook voor de
andere lezeres waarop men misschien aangespoord wordt ook een poging te wagen over
hun belevenis in een bepaalde periode, een bepaalde reis en of het nu een positief
verhaal is en een negatief verhaal c.q. sterk verhaal maakt niet uit… Laat je vingers een
glijden over het toetsenbord… nu hoor ik een hoop mensen denken “dat is makkelijk
gezegd, maar ik ben niet zo’n schrijver”, welnu dat klopt 90 % van onze sobats zijn daar
niet voor opgeleid, maar hulp is altijd te vinden, neem eens contact op met de redactie,
dan komen we er wel uit !
Bij deze vanuit de redactie doe ik de belofte dat alle ingezonden reacties op stukken van
één van onze lezers, geplaatst worden in de volgende uitgaven van de maandeditie.
Arie Krijgsman
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Olof van Joolen
Amsterdam *
Met het overlijden van het laatst nog levende bemanningslid
Fulco Bouwmeester (101) is een van de beroemdste
episodes uit de geschiedenis van de Koninklijke Marine
definitief historie geworden; dat van de Hr. Ms. Abraham
Crijnssen. Deze mijnenveger wist gecamoufleerd als eiland
vanuit de haven van Soerabaja te ontkomen aan de Japanse
bezetter. Bouwmeester was aan boord van de mijnenjager als stoker-olieman. In maart
1942 werd duidelijk dat Nederland de kolonie Nederlands- Indië niet zou kunnen
behouden. Daarop kregen commandanten van de marineschepen
die nog niet in de strijd ten onder waren gegaan de order hun
schip in veiligheid te brengen, dan wel te vernietigen om het uit
handen van de vijand te houden.

Vluchtpoging
De commandanten van drie mijnenjagers besloten een vluchtpoging te wagen. Voor twee
van de drie mislukte die omdat de actie onvoldoende was voorbereid. Commandant Van
Miert van de Crijnssen had zijn zaken echter goed voor elkaar. Hij liet zijn schip minutieus
camoufleren. Schilders gaven het in allerijl de kleuren van tropische bomen en struiken en
erna werden over de volle lengte takken op de mijnenjager aangebracht. Wie niet beter
wist, zag van een afstand een drijvend tropisch eiland waarbij de mast op een weelderige
woudreus leek.
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Stookolie
De Abraham Crijnssen stoomde op de avond van 6 maart in de bescherming van het
duister de haven van Soerabaja uit. De commandant zorgde ervoor dat het schip de
maximaal mogelijke hoeveelheid stookolie aan boord had. Tijdens de dagen die volgden,
voer de mijnenveger alleen in het donker. Overdag liet Van Miert de bemanning de
camouflage regelmatig vervangen zodat deze maximaal effect hield. De Crijnssen hopte in
de archipel van eiland naar eiland zonder te worden gespot. Op 11 maart begon de
mijnenveger aan het einde van de Straat van Atlas aan de grote oversteek van de
Indische Oceaan naar Australië.

Overboord gegooid
Het continent kwam op 13
maart in zicht. Onderweg had
de bemanning de camouflage
overboord gegooid omdat deze
midden op zee geen nut meer
had en alleen nog maar ballast
was. Op 15 maart meerde de
mijnenjager aan in de haven
van Geraldton waar de
vermoeide zeelui op krachten
konden komen. De Abraham
Crijnssen voer daarna een jaar
onder Australische vlag en Amerikaans commando omdat er in Australië geen Nederlands
vlootverband was. In mei 1943 kreeg de Koninklijke Marine het schip terug. De rest van de
oorlog escorteerde het kwetsbare schepen langs de Australische Oostkust en richting
Nieuw-Guinea. De mijnenjager was een van de eerste oorlogsbodems die na de Japanse
capitulatie terugkeerde naar Nederlands- Indië. Het beroemde schip maakt nu onderdeel
uit van de collectie van het Marinemuseum in Den Helder.
Jong
Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag keek Fulco Bouwmeester met het
marineblad Alle Hens terug op de reis die marinegeschiedenis zou worden. Hij deed dat
met opvallende nuchterheid. „Of ik de overtocht spannend vond? In mijn herinnering viel
dat wel mee. Je was jong en daar piekerde je niet zo over”, vertelde Bouwmeester.
Spannend
„Eigenlijk was vooral het vertrek spannend, daarna werd het snel minder. Ik herinner me
vooral dat ik beneden in de machinekamer mijn werk deed. Later werd je dan bijgepraat
door de mensen boven. Die hadden de wacht aan dek en stonden op de uitkijk. Na 9
dagen was het: land in zicht. Hiep-hiephoera! Australië! We kwamen aan in de haven van
Geraldton. Natuurlijk was ik opgelucht.”
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Grave, juli 2019.

Persbericht

De stichting Reünisten Hr.Ms. De Zeven Provinciën en voormalig Nederlands Nieuw-Guinea
is voornemens om op zondag 13 oktober 2019 haar 29e reünie te organiseren.
Deze zal plaatsvinden in het Congres- en reüniecentrum Kumpulan Bronbeek, Velperweg
147 te Arnhem. De Kumpulan staat immers garant voor een traditionele “blauwe” hap.
Ontvangst met koffie en spekkoek.
De aanvang is 12.00 uur, de zaal gaat open ten 11.00 uur.
De reünie is toegankelijk voor post-actieve medewerkers van de Koninklijke Marine welke
dienden in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en/of aan boord van de kruiser Hr.Ms.
De Zeven Provinciën (C802).
Tijdens de dag zullen er diverse activiteiten zijn zoals een optreden van de Cliff and the
Shadows tributeband The Red Strats. Ook zullen oude en recente films van de Koninklijke
marine worden vertoond. Verder zal er ook een “toko” ingericht worden (Toko Ada).
De inschrijftermijn sluit vrijdag 27 september 2019. De toegangsprijs is vastgesteld op €
18,50 per persoon. Echtgenotes en partners zijn van harte welkom.
Het verschuldigde bedrag kan men overmaken op bankrekening van de van de stichting:
NL18 INGB 0009 3168 37 t.n.v.
Stg Reünist Hr Ms De Zeven Prov en vm Ned Nw-Guinea
te Zeist
Bij overschrijving – al dan niet langs elektronische weg – wordt men uitdrukkelijk verzocht
zijn adres te vermelden.
De overschrijving geldt als toegangsbewijs !!
Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met de secretaris:
N.G.A.F. Meeuwsen
Lodewijk Napoleonstraat 9
5361 CD Grave
0486 – 42 11 38
06 – 47 312 240

ng.meeuwsen@ziggo.nl

6

Den Helder in puin: een vergeten geschiedenis
Waarom denken we altijd meteen aan Rotterdam als het over bombardementen gaat?
Geen enkele plek in Nederland is tijdens de Tweede Wereldoorlog zo vaak
gebombardeerd als Den Helder. Toch lijken we de stad altijd te vergeten. Waarom is Den
Helder zo vaak aangevallenen welke impact heeft dit op de bevolking van de stad?
Den Helder vóór de oorlog
“Den Helder was
een vrolijke stad.
De bevolking was
divers, maar
vooral overheerste
het
marinepersoneel,”
vertelt de 88-jarige
bewoner Theo de
Kok. De stad in
het noordelijkste
puntje van
Holland is een
aantrekkelijke plek
om te wonen,
want er is werk genoeg. Niet alleen op de scheepswerf en bij de marine, maar ook in de
vele winkels en cafeetjes die profiteren van de aanwezigheid van de zeevarende
militairen.
Dat de marine veel goeds brengt voor de stad valt op in de jaren dertig van de vorige
eeuw. Terwijl de rest van Nederland buigt onder een zware economische crisis, groeit en
bloeit Den Helder. Het gevolg is dat veel Nederlanders vlak voor de Tweede Wereldoorlog
naar het welvarende Den Helder verhuizen . De stad telt in 1939 bijna 38.000 inwoners.
Doordeweeks is het in de havens een drukke bedoening en op zaterdagavonden barst het
de binnenstad van de bedrijvigheid
Waarom is Den Helder zo belangrijk voor de verdediging van Nederland?
“Wij liggen op de stormhoek van Europa”, valt in de lokale krant te lezen in aanloop naar
de Tweede Wereldoorlog. Zowel de Nederlanders als de Duitsers zien in dat Den Helder
op een strategische locatie ligt. Het heeft bovendien een militair vliegveld, marinehaven en
een grote scheepswerf.
Om die reden vinden in Den Helder veel militaire oefeningen plaats. Mochten de Duitsers
de grens oversteken dan zijn aanvallen op de havenstad onvermijdelijk. In augustus 1939
verscherpt Den Helder de kustverdediging: de marine stelt een speciale kustwacht in,
langs alle duinen verschijnen wachtposten en in zee legt de marine mijnen en andere
versperringen aan.
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Nederlandse kustverdediging bij Den Helder, mei 1940
Van de lokale
boeren vraagt het
leger een fors offer:
ze laten duizenden
hectares aan
weiland onder
water Inunderen het onderwater
zetten van land van
zo’n halve meter
hoog - wordt
gedaan om het
land onbegaanbaar
te maken. De
vijand kan zo niet
lopen, maar ook niet varen. lopen. Het zilte water vernietigt alle gewassen.
In de binnenstad maken de bewoners kennis met de luchtbescherming. Regelmatig klinkt
het luchtalarm en ’s avonds oefenen ze verplicht met het verduisteren van hun huizen. In
het begin zien niet alle burgers hier de noodzaak van in. De gemeente neemt daarom
rigoureuze maatregelen: “Van heden af, zal bij ieder, uit wiens woning ’s avonds licht
uitstraalt, onverbiddelijk, de lichttoevoer worden afgesneden voor het gehele jaar.”
“’s Morgens vroeg om 4:00 uur werd ik wakker door het geraas van vliegtuigen, want de
Duitse Luftwaffe had het gemunt op het vliegveld van de marine. Daar vonden de eerste
gevechten plaats en daar vielen ook de eerste slachtoffers.” Zo herinnert Theo de Kok zich
in Andere Tijden de eerste dag van de oorlog, hij is dan tien jaar oud.
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Zoals verwacht
bombarderen de
Duitsers meteen
de marineschepen
die aangemeerd
liggen in de haven
van Den Helder. In
de binnenstad
heerst grote
onrust. Om het uur
gaat het luchtalarm
af. Den Helder
weet alle Duitse
aanvallen af te
weren tot de
capitulatie op 14
mei. Een uur na het bombardement op Rotterdam krijgt de commandant van Den Helder
de volgende opdracht: “Havens versperren, vernielingen uitvoeren, zoveel mogelijk
personeel en materieel naar Engeland zenden, meeste spoed, dit is de laatste telexorder,
wij verbreken verbindingen en vernietigen telexmachines.”
Amper enkele uren na de capitulatie, als de inwoners van Den Helder nog aan het idee
proberen te wennen dat het land bezet is, laten drie Duitse vliegtuigen hun lading bommen
los boven de binnenstad. De bevolking van Den Helder is geschokt.

© Fotograaf
onbekend/Archief
Alkmaar
Voltreffer op de
Westgracht in de
avond van 14 mei

Thelma Vlas-Zandstra herinnert zich hoe haar moeder slachtoffers verzorgt in hun huis:
“Er was een man bij met verbrande haren, verbrand gezicht, verbrande handen. En die
man die kon niet eens meer huilen. Hij zei: ‘Ik ga nu mijn vrouw en mijn kind onder het
puin vandaan halen, want die leven niet meer.’ En dat beeld van die man is mij mijn hele
leven bijgebleven.”
De Duitsers geven toe dat dit ‘vergissingsbombardement’ het gevolg is van een grove
communicatiefout. De drie bommenwerpers zijn al opgestegen wanneer Nederland
capituleert en ze hebben het bevel om terug te keren niet ontvangen of begrepen. Een dag
na het ‘vergissingsbombardement’ trekken de eerste Duitse troepen de stad in. Zij
vestigen zich in de vele militaire kazernes van de stad, varen hun schepen de haven in,
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nemen de scheepswerf in gebruik en bezetten het vliegveld. Ook bemannen ze de
kustbatterijen Een verzameling artillerie - zware wapens - die opgesteld staan aan de kust,
vaak in bunkers, om oorlogsschepen en andere doelen op zee te beschieten. in de duinen.
Den Helder is hierdoor meteen een aantrekkelijk doelwit voor de geallieerden De landen
die samen optrekken tegen Duitsland, Japan, Italië en hun bondgenoten. Grote geallieerde
landen zijn het Verenigd Koninkrijk, China, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en
Canada. .

© Fotograaf onbekend/Archief Alkmaar
Rookwolken boven het getroffen marinehospitaal en het oliemagazijn na een
bombardement op 21 juni 1940
In de nacht van 24 op 25 juni - amper zes weken na het ‘vergissingsbombardement’ door
de Duitsers - vliegen Engelse bommenwerpers het luchtruim van Den Helder binnen om
de scheepswerf te vernietigen. “Dat was een bombardement dat 3,5 uur duurde, bijna de
hele nacht,” herinnert Theo de Kok zich.
Thelma Vlas-Zandstra: “We kregen het vreselijk benauwd. We konden het niet uithouden
in huis en toen zag ik een bom op de Singel vallen. Mijn moeder die riep: ‘Thelma ga
liggen!’, maar ik was zo gebiologeerd door wat er allemaal gebeurde, al dat stof dat
omhoogkwam. Ik heb gewoon rechtop staan kijken.” 38 doden vallen die nacht, door de
brisant bommen
Bommen die bij de ontploffing in scherven breekt en daardoor veel schade aanrichten.
raken ook veel burgers gewond. Brandbommen veroorzaken enorme vuurhaarden in de
stad. De Duitsers maken in hun propaganda dankbaar gebruik van dit bombardement van
‘de bondgenoot’. Na ‘het grote bombardement’ door de Engelsen vluchten bijna 8000
mensen weg uit Den Helder. In het familiealbum schrijft de moeder van Rens
Schendelaar: “Er stonden op het station enorm veel mensen en van een dienstregeling
was geen sprake meer. Dat de treinen niet uit hun voegen zijn gebarsten van al die steeds
maar vertrekkende mensen...”
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De dreiging van geweld vermindert in de maanden die volgen niet. Toch keren veel
bewoners na enkele weken weer terug naar hun huizen. “Je moest wel iedere keer terug
naar Den Helder. Daar stond je huis. Maar door de bombardementen en
oorlogshandelingen was je ook altijd weer bereid om gauw de stad te verlaten,” vertelt
Theo de Kok.
In de oorlogsjaren die volgen, blijven de geallieerden Den Helder bombarderen. Vaak gaat
het om enkele bommen die geallieerde vliegers laten vallen boven het vliegveld of bij de
haven. Maar dit gaat zeker niet altijd op. Hans Nauta is specialist op het gebied van de
luchtoorlog in Noord-Holland, hij noemt het schrikbarend hoe vaak bommen op de
verkeerde plek belanden: “Slechts één op de vijf bemanningen was in staat om de
bommen binnen een straal van acht kilometer van het doel te laten neerkomen
Spookstad Den Helder
In 1942 besluit Adolf Hitler om langs de kust, van Noorwegen tot Spanje, de zogenaamde
Atlantikwall te bouwen. Den Helder moet in één groot verdedigingsbolwerk veranderen als
onderdeel van deze linie. De Duitse bezetter verklaart daarom op 1 november 1943 heel
Den Helder tot Sperrgebiet Verboden gebied . Alleen overdag kunnen mensen met een
Ausweis Een vergunning van de Duitse bezetter waarop staat wie, wanneer en waar
toestemming heeft om te werken. nog de stad in om te werken.
“Vele duizenden bezoeken haar iedere dag om er te werken, en vertrekken weer met bus
of trein. Na zes uur is het stil in Den Helder. Alles is even haveloos en somber.
Dichtgespijkerde vensters en rottend hout. Grijze, kapotte huizen. Geen gezelligheid, geen
amusement. Den Helder is een spookstad geworden,” schrijft het Dagblad voor NoordHolland over de situatie.
Vereniging
Voor de bouw van extra bunkers en andere verdedigingswerken van de Atlantikwall gaan
de Duitsers ook met de sloophamer aan de slag. De complete wijk Ouwe Helder moet
plaatsmaken. Op 20 januari 1944 krijgen alle mensen die hier nog wonen de opdracht om
binnen elf dagen de wijk te verlaten. Ruim 1800 huizen gaan tegen de vlakte.
Veel gevluchte en geëvacueerde bewoners verblijven tot het einde van de Tweede
Wereldoorlog tientallen kilometers verderop: in de polder. Alleen al in het nabij gelegen
Anna Paulowna, Julianadorp en Breezand wonen meer dan drieduizend inwoners van Den
Helder.
“Een kust die een vesting is geworden. Een stad waar de burgers uit hun huizen worden
verdreven. Hun huizen worden bunkers. Bunkers van de Atlantikwall. Zinloos wordt er
gebouwd, zinloos wordt er afgebroken.” Wanneer de geallieerden in september 1944 het
zuiden van Nederland bevrijden, trekt de Duitse bezetter alle Ausweizen voor Den Helder
in. In principe mag nu niemand de stad meer betreden. Acht maanden later geeft
Duitsland zich over en is de oorlog voorbij.
Hoe herstelt Den Helder van al het oorlogsgeweld?
In de duinen liggen meer dan driehonderd bunkers en talloze mijnenvelden. De Noordzee
is eveneens levensgevaarlijk terrein. De stad ligt in puin, is zwaar geïsoleerd en er is veel
te weinig voedsel. Dat weerhoudt een fors deel van de oude Helderse bevolking er niet
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van om zo snel mogelijk na de bevrijding terug te keren naar ‘hun’ stad. Op zondag 6 mei
1945 zitten de kerkbanken alweer vol met vrolijke bewoners in oranje kleding.
Den Helder na de oorlog
Pas twee dagen daarna, op dinsdag 8 mei rond half vijf in de middag, bereiken de eerste
Canadese troepen Den Helder. De bevolking onthaalt de bevrijders met bloemen, gejuich
en de Nederlandse driekleur. Kort daarna lopen duizenden Duitse militairen die zich
hebben overgegeven door stad richting de haven. Daar zullen ze met schepen terugkeren
naar Duitsland.

© Fotocollectie Anefo
Vertrek Duitse militairen uit Helderse haven, juni 1945. In totaal vertrekken zo’n 70.000
Duitsers via de Helderse haven.
Na de oorlog is de woningnood in heel Nederland groot, maar in Den Helder is het
probleem buitenproportioneel. Hoe krijg je duizenden gevluchte inwoners weer terug naar
een compleet verwoeste stad? Wie gaat waar wonen? De gemeente besluit om uitsluitend
mensen toe te laten die uitzicht hebben op werk in de stad, zoals onderwijzers, artsen en
geestelijken.
Een rigoureus besluit, want hierdoor kunnen talloze vluchtelingen niet terug naar huis.
Vooral de ouderen worden hard getroffen. Velen proberen toch met huisraad en al weer
terug te keren naar Den Helder. In een razend tempo worden zoveel mogelijk huizen
hersteld, soms wel zeventig per week. Ondanks het feit dat er nog niet genoeg
woonruimte is voor zoveel mensen, wonen er aan het einde van 1945 alweer 25.600
mensen in de stad.
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© Fotograaf onbekend, Coll. Regionaal Archief Alkmaar
Ouwe Helder is helemaal gesloopt door de Duitse bezetter, 1945
In 1947 besluit de regering om van Den Helder de hoofdhaven te maken van de
Koninklijke Marine. De marine blijkt ook na de oorlog een belangrijke motor van de lokale
economie. Na de oorlog groeit de bevolking van Den Helder weer gestaag tot 60.000
inwoners.Maar sinds de eeuwwisseling kampt de marinestad met krimp en vergrijzing. De
aantrekkingskracht die de stad voor de oorlog heeft, is verdwenen. Van de bruisende
winkelstraten en het nachtleven is weinig over. Dat is door alle bombardementen voorgoed
weggevaagd.
In het kort
•
•

•

•

•
•

Den Helder is voor de oorlog een welvarende stad, veel bewoners hebben werk
dankzij de marine.
Door het militaire vliegveld, de marinehaven, de grote scheepswerf en de
strategische ligging is Den Helder belangrijk voor de verdediging van Nederland,
maar ook een logisch doelwit voor de Duitsers.
Tijdens de oorlog krijgt Den Helder meer dan honderd bombardementen te
verwerken. Grote impact hebben het ‘vergissingsbombardement’ van de Duitsers
en ‘het grote bombardement’ waarbij de Engelsen per ongeluk de binnenstad
raken.
Tijdens de oorlog verandert Den Helder in een spookstad. Duizenden bewoners
vluchten de stad uit en de Duitse bezetter verklaart de stad tot verboden gebied. Ze
dwingen ook iedereen in de wijk Ouwe Helder om hun huis te verlaten voor de
bouw van de Atlantikwall.
De woningnood is na de oorlog zo groot dat niet alle gevluchte inwoners meteen
terug mogen keren naar Den Helder.
Sinds 1947 is Den Helder de hoofdhaven van de Koninklijke Marine. Dit helpt de
stad na de oorlog met de wederopbouw, maar sinds 2000 kampt de stad met krimp
en vergrijzing.

Bron: https://www.npofocus.nl/artikel/7766/den-helder-in-puin-een-vergeten-geschiedenis
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MARINE KALENDER 2020

Als oud marineman mag bij u de Marine
kalender niet ontbreken ?.... ieder jaar is het
weer een uitdaging een mooie kalender te
vervaardigen, en ik kan u verzekeren
…HET IS WEER GELUKT!
Het is niet zo maar een kalender, het is
méér dan alleen maar een stuk papier waar
de dagen, weken en maanden op zijn
vermeld met wat tekst over het heden en
over ons verleden betreffende de
Koninklijke Marine, het is een stuk papier
waar veel informatie op is weggeschreven
door de auteur. Informatie over onze
ROOTS, opdat deze nooit teloor mogen
gaan. Onze herinneringen worden ook in
deze kalender gedeeld met de ouderen,
maar net zo belangrijk en misschien wel
belangrijker wordt het op deze wijze
gedeeld met de jongere generatie en onze
jeugd…. Onze toekomst!
Vorig jaar heb ik zelf enkele exemplaren
aangeschaft om deze cadeau te doen aan
mensen die geïnteresseerd waren in dit Marine leventje zo ook aan mijn kleizoon die hier
een spreekbeurt van heeft gemaakt voor school met goed resultaat, hoe kan het ook met
zo’n opa toch? , maar ook een meegegeven aan de zoon van een mijner artsen, daar
deze de toekomst ziet in de marine en op verjaardag veel vragen kreeg te beantwoorden
bij mijn buren doordat mijn buurjongen van 11 jaar trots de familie de kalender liet zien….
Goed voorbeeld doet goed volgen toch ?.....klik op de link voor een bestelling

https://tinyurl.com/yyy3u3vw
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In het kader van actie / reactie is dit stuk met de postduif
neergestreken uit Nieuw Lekkerland.
Bronvermelding: Het Parool zaterdag 14 januari 1956
Ingezonden door L. Verschoor

Voordat de duiker te water gaat is er héél wat tijd
verstreken met het aantrekken van zijn pak.
Alles moet zorgvuldig gecontroleerd worden want de
kleinste nalatigheid kan catastrofale gevolgen hebbe (
links).
Het is zo ver! De duiker kan zich laten zakken, maar de
lijn blijft altijd contact houden van de marinemannen
boven het wateroppervlak (midden). Mocht er ondanks
alle voorzorgen, toch iets misgaan, is er onmiddellijk de
kleine recompressietank, waarin de duiker onder de
gewenste druk gezet kan worden (rechts)

Wanneer u in het aan hoogconjunctuur lijdende
Nederland van deze dagen bij wijze van uitzondering
geen deel zou hebben aan het arbeidsproces is er in
elk geval een beroep, waarin u onmiddellijk zou kunnen
starten. Zonder vestigingsvergunning,
middenstandsdiploma of een van die vele andere
papieren waarvan ons land ritselt. Met niet meer dan
een emmer over uw hoofd en een tuinslang voor de luchttoevoer, kunt u zich in het water
laten zakken en uw briefpapier voorzien van het hoofd Duikbedrijf.
Deze wat onwaarschijnlijke bewering is niet Van ons zelf, maar van een 43-jarige schipper
bij het Duikbedrijf der Koninklijke Marine. Een bijzonder rondborstige marineman, wiens
leven zich sinds 1929 voor een niet onbelangrijk deel onder water heeft afgespeeld. En die
nu met een bootsman (56) - óók een voor wie een langdurig verblijf onder water weinig
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opwindends meer heeft - tot de instructeurs behoort van de Marine-duikschool op de
Afsluitdijk bij Den oever.
Duiken kunnen u en ik dus voor eigen risico, zonder bemoeienis van enige instantie. Maar
na een dag op en rond het logementschip Castor bij Den Oever en na de uiteenzettingen
van de chef Duikbedrijf, menen wij u met klem een experiment met emmer en tuinslang te
moeten ontraden. Wij willen zelfs nog veel verder gaan en duidelijk stellen, dat het
bepaald onverantwoordelijk is om zonder een technisch perfecte en voortdurend
gecontroleerde duikapparatuur en zonder voldoende kennis van de invloeden, welke een
verblijf onder water op het lichaam uitoefent, duiken als beroep of sport te gaan
beoefenen. Want voor een ieder, op wie het zich bewegen onder de waterspiegel een
magische aantrekkingskracht heeft, geldt de alles overheersende voorwaarde, dat hij
physiek en mentaal van zeer goeden huize moet komen. Stapt men luchtig en met bravour
over deze voorwaarden heen dan is de kans heel groot, dat het marineduikbedrijf op een
kwade dag in uw onderwaterbewegingen wordt gemengd. Maar dan heeft u aan de
activiteiten van deze ongeveer 200 tot in de perfectie getrainde duikers zelf helaas niet
véel meer.
In elk geval heeft het duikbedrijf, dat voor de oorlog als onderdeel van de mijnendienst niet
veel meer deed dan eens een tros uit een schroef halen, of behulpzaam te zijn bij het
lichten van een wrak, in de oorlog en daarna niet over gebrek aan belangstelling te klagen
gehad.
Van een kleine dienst met een defensieve taak, is het accent gelegd naar een grotere
dienst met offensieve taken.
En het zijn de ltalianen geweest, die het onderwaterwerk een volkomen nieuw gezicht
gaven. Zij waren het die voor het eerst “frogman” van de onderzeeër Cire voor de haven
van Alexandrië afzetten en deze mannen mijnen lieten leggen onder de Britse
slagschepen Vailant en Queen Elizabeth. Die na de explosie weliswaar niet zonken,
omdat ze te veel diepgang hadden, maar waarvan de verrassende resultaten de marinestaven van alle oorlogvoerenden toch plotseling een ernstige schok gaven. De Duitsers
lieten zich daarna niet onbetuigd en ook de Engelsen niet. Bruggen werden opgeblazen,
kruisers tot zinken gebracht door onzichtbare aanvallers. En wat mijnenleggers en
vliegtuigen tussen- 1940-1945 langs de Nederlandse kust en in havens aan magnetische
en akoestische mijnen deponeerden, gaf ne de oorlog enkele jaren lang werk aan
honderden voor het demonteren getrainde duikershanden. In de havens van Antwerpen,
Cherbourg, Hamburg, Bremen, Amsterdam en Rotterdam, hebben ook Nederlandse
marine- duikers vele vierkante kilometers afgezocht. Alleen al langs de Nederlandse kust
werden ongeveer 7000 gevaarlijke Duitse z.g. Kathie mijnen opgespoord.
SELECTIE
WIE dan op een koude dag in Den Oever de duikschool in vol bedrijf ziet en weet, dat hier
voor elke 50 man in opleiding 150 kerngezonde marine-jongens zijn gekeurd, van wie er
tijdens de opleiding gemiddeld 25 nog eens afvallen, kan zich een flauwe voorstelling
maken wat er alzo wordt gevergd.
Wie deze lange weg tot een goed einde brengt, kan zeggen, dat hij van 50 meter water
boven zijn hoofd niet meel koud of warm wordt. Dat laatste bij wijze van spreken dan.
Want kou wordt er bij deze keiharde training, die zomer en winter doorgaat in Den Oever,
maar ook in Den Helder in de haven, wel geleden. Bij een watertemperatuur van 7 à 8
graden joeg de schipper met sappige marine-termen negen in glimmend zwart rubber
gestoken frogmen met hun klepperende zwem- vliezen de motorschouw in. Negen
spookachtige gedaanten, negen jonge kerels, van wie slechts de handen en een klein
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gedeelte van het gezicht onbedekt waren. Physiek puntgave marine-jongens die zich
vrijwillig voor het duikbedrijf meldden.
ENERVREREND
WAT er met dit negental in en buiten de over de kruivende golven dansende schouw
gebeurde, leken ons de sterkste minuten uit een enerverende film. Aan stuurboord achter
sleurde de schouw met een negenmijls vaart een kleine opgeblazen rubberboot mee,
waarvan de functie binnen enkele seconden duidelijk werd. Boven het gedreun van de
motor uit stentorde de schipper de jonge kikvorsmannen in snel tempo een voor een naar
achteren. Met de buik op het boord van de schouw, doorrollend op de rug op de verende
bodem van de rubberboot. In een vloeiende beweging omhoog en over de bolle
rubberrand het prikkelend koude water in.
Dan liggen blijven en richten op de voorganger, die 25 meter terug in het water dobbert.
Waarom het afzetten van deze frogmen door middel van een rubberboot??..
Wel, ze moesten om risico’s te vermijden buiten de schroef blijven en het kolkende
schroefwater.. Dat zullen ze ook moeten als ze ooit eens werkelijk in de strijd geworpen
worden. Bij voorkeur s ‘nachts voor vijandelijke kust- of havenmondingen om daar- en dan
uitgerust met cylinders met zuivere zuurstof – tot een maximale diepte van 10 meter te
kunnen duiken.
ZEVEN RAAK
WEER joeg de schouw langs de rij van negen zwarte dobberende hoofden. Nu met een
marineman plat op de buik voorop in de rubberboot. Met in zijn uitgestrekte rechterarm
uitnodigend een stevige leren lus. De schouw trok
opnieuw een wit- grijs kolkend spoor door het water. De
schipper hing gespannen over stuurboord.
Daar kwamen ze in een wervelende actie weer binnen.
In het voorbijflitsen een arm in de lus, de andere
onmiddelijk over de rand van de rubberboot, op de rug
er in en meteen weer in de kuip van de schouw. Van de
negen waren er zeven raak.
Tegen de twee die misten balde de schipper een
dreigende vuist maar hij liet ze desondanks niet achter
in het water.
Met verkleumde handen grepen de frogmen even later
een mok hete koffie. Verkleumde handen, die intussen
en uiteindelijk beslissend zijn voor iedere duiker, omdat.
ze de mogelijkheid en de duur van zijn werk onder
water bepalen.
Die handen zijn z'n voelhoorns en zijn belangrijkste
gereedschap. Rubberhandschoen en of een isolerende
film zijn in de praktijk een ernstig bezwaar gebleken.
Daarom blote handen. Zomers, 's winters, Ook als er
geoefend wordt tussen de ijsschotsen.
Bootsman Kooyman, die een half leven onder
water doorbracht is één van de instructeurs van
de marine-duikschool op de afsluitdijk bij Den
Oever. Voor hem heeft het leven onder water
geen geheimen meer.
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GEEN SPELLETJE
WEL, uit dit alles zal het u hopelijk al enigszins duidelijk zijn geworden, dat het Duikbedrijf
van de Koninklijke Marine geen speelklas is maar een onderdeel, bestaande uit bijzonder
energieke mannen, die wel zo het een-en ander moeten durven.
Maar die zowel boven als onder water nooit of te nimmer roekeloos mogen zijn. Want
iedere foutieve handeling, elk mankement aan de uitrusting van de duiker kan catastrofaal
zijn. Om u er iets van bij te brengen: Bij elke 10 meter water komt er een druk van 1
atmosfeer bij. Komt men beneden de 15 meter dan wordt de stikstof door het bloed
opgenomen, dat veroorzaakt, ook als is de duiker met cylinders uitgerust of met de
luchtslang, belletjes vorming in de bloedbaan. Wanneer iemand van 15 meter of grotere
diepte te snel omhoogkomt, willen deze belletjes zich tegelijk uit het bloed losmaken.
Wat niet kan. Maar wat dan wel gebeurt, is, dat zich ophopen bij de gewrichten, waardoor
de pijnlijke duikers ziekte kan ontstaan.
Daarom zijn er tabellen ontworpen die precies voorschrijven hoeveel “stops”een naar
bovenkomende duiker moet maken en hoelang deze moet duren.
Toont hij toch verschijnselen van duikersziekte, dan gaat hij onmiddellijk in de
recrompressietank waarin men alle fasen van de druk kan regelen. Zo wordt er dan niets,
maar dan ook niets aan het toeval of het lot overgelaten.
Man voor man bij het duikbedrijf van de marine weet wat hij in handen heeft, waar hij op
moet letten, wat hij altijd moet doen en wat hij altijd moet laten.. En dat is heel veel !
Hij vergaart die kennis van dit merkwaardige beroep in jaren en jaren van onvoorstelbare
harde training. Wat beslist ook een harde noodzaak is. En die voor elke amateur, die
onderwatersport bedrijft, een zeer ernstige waarschuwing moet inhouden. Omdat hij als
regel zo bitter weinig van deze gevaren weet. En als hij er iets van weet, ze in
overmoedigheid vaak onderschat.
Voordat u en wij zeggen. dat je in een standaardpak kan ,,snurken” moeten we wel
maanden onder water zijn gebleven. Voor 15 centen per minuut tot 15 meter als
duiktoeslag.
En voor het dubbele bedrag tot 45 meter. Maar dan moet u er ook denkenken, dat de
houten hamer, die u meeneemt, altijd naar boven wil en de losgeschroefde moer in
peilloze diepte kan vallen. Die van het Duikbedrijf van de Marine weten dat allemaal. En
van hen is er nog nooit een ècht onderwater gebleven. Misschien wel eens aan de
wal,_als u begrijpt wat wij bedoelen..
Maar dan ging hij, als hij weer bovenwater kwam, beslist niet in de recompressietank.... !
PIET MULDER
……………………………………………………………………………………………………..
Veel marinemannen/vrouwen willen graag een
sticker in het rood-wit-blauw met daarin het wapen
van hun schip of plaatsing.
Gezien de complexiteit van dat geheel daar er
zovele plaatsingen zijn is het haast ondoenlijk deze
in voorraad te nemen.
Welnu ….
Ik heb een leverancier gevonden die uit meer dan
300 plaatsingen stickers weet te vervaardigen op
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afroep, dus per stuk. Hiervoor heb ik een lijst samengesteld van bijna alle plaatsingen
waarmee een sticker is te realiseren.
Als voorbeeld hieronder de stickers .

De stickers worden 120x80 mm. Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend
en UV-werend laminaat, dus uitermate geschikt voor boot, caravan, auto en andere
zaken….
Klik voor een bestelling op de onderstaande link….

https://tinyurl.com/yxa2wgsd
……………………………………………………………………………………………………….
Kretologie, uitdrukkingen en de oorsprong ???
Wie kent hem niet “het loopt de spuigaten uit “ maar wat
was de betekenis hiervan en waar komt deze kreet vandaan
?, weet u, of denkt u het te kunnen beantwoorden? stuur dan
even een mailtje naar de redactie van dit blad.
De redactie.

………………………………………………………………………………………………………..

Heeft u een reünie en wilt u ter
herinnering een leuke cap of shirt ?..

www.marineshirts.nl
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Nautische instrumenten
In de loop van de komende maanden zal er regelmatig iets geplaatst worden over
Nautische instrumenten zoals deze in het verleden gebruikt werden op de zeil en
stoomschepen
Nu zult u instrumenten tegenkomen waar u nog nooit van gehoord heeft
Standaardkompas en Log ja dat weten wij wel maar
Daviskwadrant,
Jacobsstaf
Astrolabium
Reflectiecircel
Theodoliet
Dat is even een andere action
snack
Als u zelf iets wil weten over een
nautisch instrument dan kunt u de
vraag voorleggen en het stuk
daarvoor wordt dan geschreven en
in ten Anker gepubliceerd

Deckwatch
Mooi he. HAD onze Koninklijke
Marine ook

Wordt vervolgd…..
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afscheid bemanning van Hr.Ms. Dubois die gaan repatten, december 1965

Doremifasolasi... dóó óó
Soms moet er wel eens geïmproviseerd worden.
Vaak is het onverwachte resultaat dan nog leuk ook. Zo moesten op zekere dag bij de
Logistieke School één officier en veertig schepelingen worden beëdigd. Wat bleek echter.
Op het "moment suprème" waren de tamboers en pijpers nergens te vinden. Door een
misverstand ontbraken zij op de bijeenkomst. Toch werd de plechtigheid model
afgesloten met het spelen van het Wilhelmus. Het onvolprezen schoolhoofd nam een
uniek initiatief. Snel kroop hij achter de toetsen om de klanken van het Nationale
Volkslied aan een piano te ontlokken. Of het mooi klonk, vermeldt het verhaal niet, wat wel
vaststaat is dat zijn optreden door de aanwezigen zeer werd gewaardeerd.
Bron: Kolder en poëzie bij de KM van Chris Mark †
………………………………………………………………………………………………………..

Naar aanleiding van het persbericht voor de Reünie
Zeven Provinciën en Ned. Nieuw Guinea gangers
is de redactie benaderd met wat informatie over de
Stichting. E.e.a. is gedaan naar aanleiding over de
Nw. Guinea periode daar de Zeven nog nooit in
Ned. Nw Guinea is geweest, dus de link van deze
twee benamingen konden ze niet plaatsen, welnu
de redactie heeft contact opgenomen met het
secretariaat van deze stichting en hieronder volgt de uitleg !
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De stichting heeft als doelstelling het organiseren van reünies
en het bevorderen van de onderlinge verstandhouding en
verbondenheid van oud Nederlands Nieuw-Guinea gangers en
oud-opvarenden van Hr.Ms. De Zeven Provinciën (C802).
De combinatie NNG en Zeven Provinciën lijkt niet erg logisch,
temeer daar de kruiser nooit in NNG heeft geopereerd. Het
antwoord daarop is heel simpel: In 1989 kwam een aantal
postactieve marinemensen (allen ex-hofmeesters) bijeen welke
zowel in NNG als aan boord van ‘De Zeven’ had gediend met
de intentie om een reünie te beleggen voor deze doelgroep.
Een Reüniecommissie (comité) zag het licht.
De eerste reünie was al direct een groot succes en werd belegd
in het Dorpscentrum De Delta in Den Dolder.

De doelgroep was en bleef enthousiast, ondanks het feit dat de
locatie in de loop der jaren een aantal malen veranderde, mede veroorzaakt door
beschikbaarheid van ruimte, maar ook door de prijsstelling en kwaliteit van de consumpties
(kom de marineman niet aan zijn biertje).
In oktober 1995 voor aanvang van werd door het bestuur besloten de commissie (comité)
om te vormen tot een stichting, o.a. vanwege de aansprakelijkheid.
In dat jaar (6e reünie) werd onder de reünisten een enquête gehouden, waarin de
meerderheid te kennen gaf de bijeenkomst te willen continueren op zondag en niet naar een
defensie locatie te willen.
Na een tijd te gast te zijn geweest in de – centraal gelegen – Veemarkthallen (Partycentrum
Maresca) in Utrecht, werd daarvan afscheid genomen onder meer door de eerder
genoemde kwaliteit van de consumpties en uiteindelijk ook door het gebrek aan privacy.
Door een teruglopende belangstelling, mede ingegeven door de stijgende prijzen, heeft het
bestuur in het jaar 1997 moeten besluiten de wat de 8 e reünie had moeten worden af te
gelasten.
Dit heeft mede de doorslag gegeven om aan de directeur van het Veteraneninstituut een
schrijven te richten met het verzoek de stichting op te nemen in het Veteranenregister. Dit
verzoek kon worden ondersteund door het feit dat het adressenbestand – op dat moment
bestaande uit zo’n 1500 adressen, waarvan inmiddels 718 aantoonbare contacten – van de
stichting voor meer dan 70% uit NNG-veteranen bestond. Dit verzoek werd vervolgens
gehonoreerd.
Het jaar daarop trok, na een prijsaanpassing, de belangstelling weer aan en waren we voor
de 8e reünie te gast bij het Sociaal Cultureel Centrum in Vianen waar ons bestuurslid Ben
Folmer de scepter zwaaide. Op zich een mooie locatie doch bij het inrichten en afbreken
van de ruimte werd een zware wissel getrokken op het uithoudingsvermogen van de
bestuursleden.
Door de inschrijving in het veteranenregister was het ingevolge de raamregeling
reüniefaciliteiten mogelijk om jaarlijks een reünie te organiseren met inbegrip van een
tegemoetkoming van rijkswege.
Mede daardoor en na een indringende evaluatie werd daarop besloten om voor onze 9 e
reünie ons heil te zoeken bij het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan bij Bronbeek in
Arnhem, welk toen nog werd aangemerkt als een semimilitaire locatie. En tot onze niet
geringe verwondering nam allengs de belangstelling voor onze reünie weer toe. In die mate
zelfs dat we op enig moment deelnemers moesten teleurstellen omdat de grens – van het
door brandweerverordeningen toegestane aantal bezoekers – was bereikt. Hoewel we het
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feit natuurlijk betreurden, stemde het ons wel optimistisch en het betekende een stimulans
om door te gaan.
Inmiddels zal dit jaar (2019) in oktober de 29e reünie gaan plaatsvinden. Duidelijk zal zijn
dat gezien de leeftijd van de deelnemers en het feit dat er nauwelijks aanwas is van de
doelgroep er een moment zal aanbreken dat deze stichting haar activiteiten zal moeten
staken.
Nico, dat is een heldere uitleg waar veel vragen mee beantwoord zijn. Inderdaad zou er
wellicht een moment gaan komen dat de Stichting zijn valreep dicht moet gooien, dat zijn
processen waar we allen mee te maken hebben. Ik hoop dat dat moment nog ver in het
verschiet ligt, zowel voor de Stichting alsmede de sobats….
Bedankt, Arie Krijgsman

Tekening is van Chris Caanen
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Vooroorlogs staal van de zeebodem bevat minder radioisotopen dan jonger staal
In november 2016 kwam in de Nederlandse media het verbazingwekkende nieuws naar
buiten dat er een aantal Nederlandse oorlogsschepen van de zeebodem van de Javazee
zijn verdwenen. In eerste instantie zou men kunnen denken dat de schepen zijn
verdwenen doordat mensen op jacht zijn gegaan naar oorlogsmateriaal. Het schenden van
schepen is strafbaar. Zeeschepen die tijdens veldslagen tot zinken zijn gebracht en
menselijke resten bevatten worden beschouwd als oorlogsgraven. Het schenden van deze
oorlogsgraven wordt als een misdaad beschouwd ook wanneer deze oorlogsgraven in
andere kustwateren dan de kustwateren van het eigen land liggen.
Het schenden van scheepsgraven zoals oorlogsschepen die zijn vergaan tijdens
zeeslagen komt regelmatig voor. Meestal blijft dan echter een groot deel van het schip in
tact. In de Javazee zijn de schepen vrijwel geheel van de bodem verdwenen. Het
verwijderen van complete schepen van de zeebodem is echter niet eenvoudig. Dat vereist
een goede voorbereiding en zeer veel inspanning van mens en machine. Daarnaast is het
bergen van schepen van de zeebodem zeer kostbaar. De mensen of bedrijven die zich
daar mee bezig houden moeten daardoor zeker zijn van de waarde van de schepen en
moeten bereid zijn om investeringen te doen. Daarnaast moeten de bedrijven bovendien
de brutaliteit en immoraliteit hebben om de scheepsgraven te schenden. Dit alles blijkt
echter een aantal bedrijven en personen er niet van te weerhouden om het scheepstaal
van de oorlogsschepen van de zeebodem te halen.
Waarom is het scheepsstaal van oorlogsschepen zoveel waard?
Men kan zich afvragen waarom men zo graag het staal van de oude zeeschepen wil
hebben. Is dit staal bijvoorbeeld meer waard dan het staal dat op dit moment verkrijgbaar
is? Ik las gisteren echter een bericht op de website van de NOS dat misschien opheldering
kan bieden over deze kwestie. Dit bericht was gebaseerd op een interview dat werd
gehouden met Henk Bussemaker. Toen hij het nieuws te horen kreeg van de Nederlandse
oorlogsschepen die zijn verdwenen van de bodem van de Javazee kwamen er bij hem
herinneringen naar boven. De vader van Henk Bussemaker was kapitein Anton
Bussemaker. Deze man was commandant van een Nederlandse onderzeeër die in 1941
tot zinken werd gebracht. Dit wrak werd gevonden in 1995 op de zeebodem maar bleek
een aantal jaren later, in 2013, vrijwel geheel van de zeebodem te zijn verdwenen.
Bussemaker maakte in Radio Een Vandaag duidelijk dat het duiklichaam van de
duikbodem op de zeebodem was achtergebleven en dat de rest van de duikboot van de
zeebodem werd verwijderd.
Oud scheepsstaal van de zeebodem levert geld op
Henk Bussemaker heeft een boek over zijn vader geschreven. Hij heeft wel een
vermoeden waarom de oude scheepswrakken van de zeebodem worden afgehaald. Dit
heeft volgens hem te maken met het staal van deze schepen. Dit staal zou veel geld waar
zijn. Bovendien zijn de arbeidskrachten rondom de Javazee niet duur. Deze willen voor
ongeveer anderhalve cent per uur werken aldus Bussemaker. Verder zijn deze
arbeidskrachten niet veeleisend op het gebied van veiligheid en gezondheid. Als er
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ongelukken gebeuren heeft niemand daar problemen mee. Dat is voor foute werkgevers
zeer aantrekkelijk.
Het vooroorlogse schroot op de zeebodem is waardevol. Dit materiaal is meer waard dan
schroot van een latere datum. Dat komt omdat er in staal dat later geproduceerd is meer
radio-isotopen zitten. Deze radio-isotopen kwamen in de atmosfeer doordat er in de
Tweede Wereldoorlog twee atoombommen tot ontploffing zijn gebracht. Daardoor ging
ook de achtergrondstraling overal ter wereld omhoog. Als men staal produceert komen de
isotopen in het staal. Een radio-isotoop is een isotoop dat radioactieve straling uitzend.
Scheepswrakken die op de bodem van de zee lagen voor de ontploffing van de
atoombommen zijn door het zeewater voldoende afgeschermd geweest voor de
verhoogde achtergrondstraling.
Bij veel staalproducten is het geen probleem dat radio-isotopen tijdens de productie in het
staal zijn terechtgekomen. Voor sommige staalproducten is het echter wel van belang dat
het staal niet besmet is met radio-isotopen. Hierbij kan men denken aan medische
apparaten en stralingsmeters. Ook voor de ruimtevaart en luchtvaart maakt men gebruikt
van ‘stralingsneutraal’ staal. De heer Bussemaker geeft aan dat hij heeft gehoord dat het
staal van een oude onderzeeër 1 miljoen euro kan opleveren. Voor oude kruisers zou
ongeveer 8 miljoen worden betaald. Het schenden van zeegraven is echter verboden en
wordt beschouwd als grafschennis
Anton Bussemaker

De O16

Bron:
http://www.technischwerken.nl/nieuws/vooroorlogs-staal-van-de-zeebodem-bevat-minderradio-isotopen-dan-jongerstaal/?fbclid=IwAR2aSl2XbopPM4HTF8WdCM0VTDzjdQ6P8Ob0cBulaWszvuYxT8xSOP
WE9AY
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Prijspuzzel Kon. Marine

Horizontaal en verticaal (ook achterstevoren)
Stuur de oplossing naar uw redactie. Onder de goede oplossingen wordt een Marine
Kalender 2020 verloot.

Herfstspecial: 5 daags

Veteranen
Kalender
2019

Maandag 30 september tot vrijdag 4 oktober € 199,- p.p. ( incl. touringcar)
Maandag 14 oktober tot vrijdag 18 oktober € 199,- p.p. ( incl. touringcar)
Maandag 28 oktober tot vrijdag 1 november € 199.00 p.p. ( incl. touringcar)
Een herfsttinten natuurexcursie en een verrassingsexcursie.

Najaar special: 5 daags
Maandag 11 november tot vrijdag 15 november € 189,- p.p.
Maandag 25 november tot vrijdag 29 november € 189,- p.p.
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies.
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Al onze special arrangementen zijn inclusief:
• Logies met uitgebreid ontbijt
• Lunch of lunchpakket
• 3-gangen keuze diner (m.u.v. de feestdagen)
• Consumpties inclusief van 18:00 tot 23:00 uur
• Excursies (entrees zijn exclusief)
• Volledig avondprogramma

L.S.
Terugkomend over Stuurboord en Bakboord…..
Inderdaad zit het roer aan de zijkant zoals beschreven.
Ik heb zelf een model gebouwd na het raadplegen van vrijwel alle literatuur die over die
schepen bekend is.
Sommige dingen waren met elkaar in tegenspraak maar èèn ding was duidelijk: het roer
zat aan de rechterkant achter. Hierbij een paar foto`s van m`n model.
Flip v.d. Eijk….
Flip, na uitleg ervan ben ik toch van mening jouw bijdrage hierin te moeten vermelden,
mochten er nog vraagtekens zijn…. Dit is een mooi en duidelijk bewijs.
Overigens leuke hobby !
Arie
Een Taris-pen?
Een aantal jaren geleden tijdens een NAVO-oefening zag ik een Engelse collega een, zo
vond ik, mooie ballpoint gebruiken. Ik toonde mijn belangstelling en zei hem dat ik het een
leuk pennetje vond. "It's a Pusser's pen" , zei hij.
Kijk, dan moet je even oppassen natuurlijk. Niet zomaar aannemen dat een Pusser’s pen
een nieuw soort pen of een bepaald merk is. Nee, even vragen. Dat heb ik ook gedaan en
ik kwam tot de ontdekking dat een Pusser's pen van de magazijnbeheerder afkomt. Wij
zouden misschien zeggen: "Een pen van de baas" of "een Rijkspen". Bij de Royal Navy
noemt men leden van de administratieve- en bevoorradingsdienst wel Pussers.
Pusser is een verbastering van Purser (de officier van administratie aan boord van een
passagiersschip: het hoofd van de civiele dienst).'Wilt u dus vragen of een artikel van de
baas is, dan kunt u zeggen: "Is it a Pusser's?" U kunt het voor alle artikelen gebruiken.
Er bestaat ook nog een Pusser's pound. In een normaal Engels pond zitten 16 ounces.
Niet echter in een Pusser's Pound. Die heeft er maar veertien.
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…………………………………………………………………………………………………….

De oude zeeman
Ooit was hij een zeeman en bezocht vele landen.
Hij had plezier, bezocht kroegen en stranden.
’t Is heel lang geleden, hij weet het nog goed,
dus droomt hij nog dikwijls van tijden zo zoet.
Zout water, de zee, de wind en de regen,
het maakte niets uit, want niets hield hem tegen.
De boeven, de kerels, “het schuim” van een land,
waren tegen zijn vuisten absoluut niet bestand.
Bij vrouwen, de hoertjes, ach…..ieder zijn vak,
was hij een “Adonis” en dat was zijn zwak.
Nu is hij uim tachtig, woont in een tehuis,
maar vindt het maar niks, al de “oudjes” in huis.
Niet één was ooit zeeman; ach… een simpel bestaan!
Want water kwam slechts bij hen uit de kraan!
Soms stopt er rouwauto weer pal voor de deur, dan blijkt weer een man overleden.
Dan bid onze zeeman , “Mijn god neem mij mee”. Beloon mij, verhoor mijn gebeden.
“Bij U thuis zijn er zeelui, men herkent mijn verhalen.
Stuur a.u.b. een engel, om mij hier te halen.”
Wim Degen Diemen, 21 juli 2019
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Den Helder * De Koninklijke Marine ondersteunt proeven die gedaan worden met
onbemand varen.
Varen zonder bemanning aan boord leek niet zo lang geleden nog science fiction. De
aanschaf van de nieuwe mijnenjagers toont echter aan dat er over een paar jaar
daadwerkelijk onbemande oppervlakte vaartuigen worden ingezet door de marine. De
Inspector 125 is de naam van het hulpscheepje dat vanaf het moederschip bestuurd wordt
om een gevaarlijk gebied in te varen. De koopvaardijsector is ook zeer geïnteresseerd in
de mogelijkheden. Het ministerie van Defensie is een van de twintig partijen die
deelnemen aan het Joint Industry Project Autonomous Shipping. Namens de krijgsmacht
is de afdeling Maritieme Systemen actief betrokken bij dit twee jaar durende onderzoeken innovatieproject over onbemande operaties van zeeschepen. Naast de kennis en
kunde die Maritieme Systemen levert, wordt de Koninklijke Marine ingeschakeld voor
praktische ondersteuning. Volgens de zeemacht zijn de resultaten van het onderzoek van
belang voor de toekomst van maritieme operaties. Onbemande systemen spelen daarin
een steeds grotere rol, zo is de verwachting. Behalve het bestrijden van zeemijnen met
onbemande vaartuigen wordt ook gekeken naar andere toepassingen. Zo wordt vanuit
Den Helder volop geëxperimenteerd met vliegende maritieme drones die de bemanning
van een oorlogsschip een beter beeld van de omgeving moeten geven. Deskundigen
menen dat onbemand varen nog in de kinderschoenen staat doordat onvoorspelbare
factoren het ingewikkeld maken.

Militaire Tehuizen in Den Helder
“Ik heb de eer Uwe Hoogwaardigheid aan te bieden de aanvrage tot oprichting eener
militaire vereniging. Aangenaam zal het mij zijn Uwer Hoogwaardigheid goedkeuring
daarvoor te verlangen alsmede de voorwaarden te vernemen welke door de gemelde
vereeniging moeten worden opdat zij deelachtig worde aan de gunsten etc. welke aan
andere dierlijke vereenigingen geschonken zijn”.
Aldus de brief van 4 augustus 1895 die door pastoor Huijg van de Petrus- en Paulusparochie
wordt verzonden aan Monseigneur C.J.M. Bottemanne, Bisschop van Haarlem. Overigens
was dit niet de eerste brief waarin de bisschop van Haarlem gevraagd werd om zijn
medewerking. Op 16 mei 1889 hadden dr. J. Kraakman uit Alkmaar, voorzitter van de R.K.
Centrale Kiesvereniging en W. Jansen uit Den Helder al het bisdom gevraagd behulpzaam
te zijn bij de oprichting van een militaire vereniging en toestemming om het tehuis in de tuin
van de pastorie te bouwen.
Hoewel het kerkbestuur daarmee instemde, vond de bisschop de stichtingskosten van 6000
gulden te hoog.
Bovendien was hij er niet van overtuigd dat Den Helder in de toekomst een belangrijke
garnizoensplaats zou blijven, maar hij had er vooral bezwaar tegen dat de kiesvereniging
‘De Eendracht’ achter dit verzoek stond. De bisschop wenste geen politieke infiltratie op het
terrein van de zielzorg.
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De aanvraag van pastoor Huijg van augustus 1895 vond wel genade in de ogen van de
bisschop, vooral omdat die mede gesteund werd door de in 1894 opgericht R.K. Volksbond
waarin allerlei rooms-katholieke verenigingen samenwerkten. Op 23 augustus van dat jaar
volgt dan de oprichting van de R.K. Militairen Vereeniging ‘Sint Michiel’, onderafdeling van
de Nederlandschen R.K.
Volksbond, afdeling Den
Helder met ‘faculteit’ om te
affinieren aan Bergen op
Zoom. De Volksbond
huurt een pand op de hoek
van de Schipperssteeg en
pastoor Huijg fungeert als
directeur. Enkele jaren
later
wordt
nieuwe
huisvesting
gevonden,
namelijk
op
de
bovenverdieping van het
Volksbondgebouw aan de
Molengracht. Dit gebouw
dateert van 1896 en is
ontworpen door de Helderse architecten S. Krijnen en A. Senderman. Bij de eerste
steenlegging op 24 augustus 1896 refereert pastoor Huijg aan de encycliek ‘Rerum
Novarum’ waarin paus Leo XIII alle katholieken ter wereld opriep zich te verenigen. Nadat
in 1914 kapelaan H.J.M.M. Alink van de Petrus- en Paulusparochie belast wordt met de
zielzorg voor militairen van land- en zeemacht, signaleert hij dat er grote verschillen in
mentaliteit zijn tussen het personeel van leger en vloot. Beiden in één vereniging blijkt niet
mogelijk. Daarom richt hij in 1916 een aparte vereniging op voor het R.K. Marinepersoneel:
St. Christophorus. Hij krijgt grote steun van mr. J.M. Bomans (de vader van Godfried
Bomans) die tijdens de mobilisatiejaren als reserve-luitenant is ingekwartierd in Den Helder,
en van Charles van de Bilt, voorzitter van de R.K. Volksbond. Beiden worden later lid van
de Tweede Kamer. Pioniers en mede-initiatiefnemers in de vereniging zijn A.W.P. Angenent
(matroos-timmerman) en G.W. Moester (sergeant der artillerie).
In opdracht van Alink
legt P. Hoogenbosch
de hand op het
perceel
Zuidstraat
51, het vroegere café
Van Dust, waar de
mannen van St.
Christophorus na de
dienst een gezellig
tehuis
kunnen
vinden. De kosten
zijn 4000 gulden.
Alink leent 1200
gulden van K. Luycks
sr. Voor de inboedel.
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Het bestuur van de ‘Vereniging St. Christophorus’, vraagt de minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel een toewijzing voor koffie en thee in het tehuis. Bovendien vraagt men
de burgemeester toestemming tot het houden van een ‘café met damesbediening’, dit in
verband met de vrouw van de conciërge. Om de begroting rond te krijgen stuurt Alink
bedelbrieven rond met de vraag om een financiële bijdrage. Op 3 november 1918 wordt het
R.K. Marinetehuis aan de Zuidstraat ingewijd. Vanaf dat moment krijgt het bestaande tehuis
dat in het Volksbondgebouw aan de Molengracht is onder gebracht, een Landmachtbestemming.
Begin december 1919 wordt het 25 jarig bestaan van de militairen-vereniging ‘St. Michiel’
gevierd in het Volksbondgebouw – op dat moment militair tehuis voor de Landmacht. De
festiviteiten worden bijgewoond door de minister van Oorlog jhr. G.A.A. Alting van Geusau.
Word vervolgd.
…………………………………………………………………………………………………………
Naar aanleiding van de oproep een stukje te
schrijven die je kan delen met je vrienden heeft
Paul direct gereageerd…. Goed voorbeeld doet
goed volgen, TOCH ?

Ik, Paul Jacobs geboren op 4 mei 1954 in het Zuid-Limburgse Kerkrade (Kaalheide)
Vanaf mijn 8ste jaar wist ik wat ik wilde worden, ik wilde bij de Marine.
Thuis werd de vraag gesteld hoe ik daar nou opkwam bij de Marine ha ha, naar de mijn
zou ik gaan net zoals al die andere jongens uit de buurt.
Maar het liep uiteindelijk toch zo als ik mij dat had voorgesteld, tijdens het laatste
schooljaar van de 4 jarige opleiding op de LTS als elektromonteur stond er in een of ander
magazine een advertentie van de Koninklijke Marine.
Daarbij zat ook een aanmeldingsformulier van de Koninklijke
Marine samen met een overbuurjongen (die ik de maanden
hiervoor zover gekregen had) heb ik dat ingevuld en
opgestuurd en verder had ik thuis met niemand over
gesproken dat we dit gedaan hadden.
Op een gegeven moment komt er bezoek thuis van twee
Marine mensen met de vraag of mijn ouders achter mijn keuze
stonden om bij de Koninklijke Marine in dienst te komen. Mijn
ouders zijn toen toch akkoord gegaan en zodoende moest ik
mij ergens in februari 1971 melden in Hilversum voor de keuring, thuis gingen ze ervanuit
dat dit toch fout voor mij zou aflopen en dat ik dus gewoon thuis zou blijven.
Maar ook hier werden ze in het ongelijk gesteld en werd ik goedgekeurd en moest ik me in
Augustus 1971 melden in Hilversum op het MOKH mits ik mijn diploma op de LTS zou
halen. Met het diploma op zak melden ik en mijn overbuurjongen ons op 1 augustus 1971
aan de Noodweg 37 in Hilversum waar we zoals bij iedereen bekend als eerste de
opdracht kregen om een opstel te schrijven “waarom heb je voor de Marine gekozen”
Na de EMV in Hilversum volgde nog een opleiding van ongeveer 10 weken in Amsterdam
waarna we dan eindelijk in Den Helder geplaatst werden en omdat de opleiding tot
elektromonteur vol zat kregen we de vraag of Torpedomaker niets voor ons zou zijn, hier
hebben we beiden positief op geantwoord en zodoende gingen we naar de opleiding voor
Torpedomaker.
Tijdens de opleiding kwam mijn vriend erachter dat de Marine het toch niet was voor hem
en is toen gezakt voor de opleiding en heeft de dienst verlaten.
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Zelf slaagde ik voor de opleiding en werd te werk gesteld in de grote torpedo-werkplaats
waar ik de eerste maanden werkte aan de Mark8 en 9 die toen nog gebruikt werden.
Bijna gelijktijdig kwam ook de Mark39 en weer iets later de Mark24 die bedoeld was voor
op de bovenwaterschepen.
Na de opleiding kreeg ik de vraag of ik helikopter redder wilde worden, dat hield in dat je
samen met een collega de piloot en copiloot uit de helikopter moest halen als die op dek
zou neerstorten.
Mocht hij daarbij in brand geraken dan moesten ook eerst de mensen gered worden en
dan pas begonnen ze met blussen.
Voor die rol werden meestal torpedomakers gevraagd daar die toch al op het achterdek
bezig waren.
Die opleiding had ik volbracht en kreeg ik eindelijk een varende plaatsing op Hr. Ms.
Evertsen samen met Willem Buauquet was ik redder en sluitstuk bediende tijdens de
oefen- oorlogshandelingen. Verder waren er als korporaal TPMKR Ron Kok en Smit en als
1ste klasse TPMKR Jan v.d. Bogaard, Smits en nog twee anderen waar ik de naam van
kwijt ben. Willem en ik kwamen uiteraard als 3de klasse aan boord wat al snel 2de werd en
als laatste ook 1ste klasse TPMKR.
Tijdens de laatste trip met de Evertsen kreeg ik pijn aan mij rechterknie wat maar niet over
wilde gaan. Na enkele weken ben ik naar de dokter gegaan die me weer een aantal weken
later naar het Marine Hospitaal in Overveen stuurde om te kijken wat er aan de hand was.
Daar werd een kapotte meniscus geconstateerd en ik moest dus geopereerd worden.
Dit heeft toen meteen het einde van mijn diensttijd ingeluid. Na drie jaar lang revalideren in
Driehuis bij Mien de Boer en in het revalidatiecentrum van
de Koninklijke Landmacht te Doorn ben ik uiteindelijk
afgekeurd met wekedelen reuma en een kapotte knie.
Dit is helaas mijn korte diensttijd bij de Koninklijk Marine
waar ik nog steeds helemaal vol van ben, nog hele verhalen
over kan en wil vertellen aan iedereen die er maar naar
luisteren wil.
In oktober is er weer een reünie in Den Helder voor oud
Torpedomakers, Geschutmaker en WDW, het hotel is al
geboekt dus als mijn gezondheid het toelaat zal ik er weer
bijzijn.
Tot zover mijn verhaal:
Torpedomaker der 1ste klasse Paul Jacobs.
……………………………………………………………………………………………………….

Nog meer ingevlogen post….
Deze komt geheel uit Australië, ook daar leest men onze
krant….
Hallo Arie,
Kom net thuis van een etentje in de club met het vrouwtje.
Het is hier goed koud nou en ik zit dan ook met een borreltje
voor de kachel op de tikkendoos.
Als ik de toestand in Nederland zie kunnen jullie beter een
koude versnapering gebruiken dus weer goed zaken doen voor mijnheer Heineken.
Het eerste wat ik opmerkte was jouw mailtje met de laatste aflevering van ‘het Anker’.
Dus meteen weer lekker snoepen van de inhoud.
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Voor mijzelf toch een leuke verrassing toen ik mijn eigen smoeltje erin tegenkwam met
mijn wandbord en iets van onze correspondentie.
Vond ik geweldig en vrouwtje lief vond het maar prachtig.
Dus hartelijk dank hierover en dat zal zeker aan iedereen hier worden vertoond.
Lees je blaadjes normaal in de trein, zit hier elke dag 2 uurtjes in de trein naar werk op de
Marinehaven.
Werk nou voor BAE Systems als technisch tekenaar, modificatie en ontwerp tekeningen
voor de RAN schepen.
Dus de laatste 30 jaar zit ik toch nog bijna elke dag op die grijze oorlogskano’s.
Jammer genoeg zijn het tegenwoordig net plastic schepen en alles heeft niet meer de
kwaliteit van voorheen.
Ook de kennis van de bemanningen gaat goed achteruit en als ze hulp inroepen is het
toch voor 80% voor problemen die eigenlijk door de scheepsbemanning opgelost zou
moeten worden. Een ding wat ik van de baas heb opgestoken was het woordje
“improviseren”, als er een klus geklaard moest worden, zocht je naar een oplossing en
deed je gewoon je werk. Maar ja tegenwoordig wil iedereen erover lullen in vergaderingen
maar hebben ze geen sjoeche hoe.
Dan komen de oude koppen weer naar voren Maar ja nog een beetje en dan is het toch
tijd voor het pensioen.
Mijn verzamel interesse begon zo’n 5 jaar geleden toen ik hier een baret op eBay zag
staan van de Limburgse Jagers.
Had ik nog nooit van gehoord dus een beetje speurwerk loste dat op en kreeg ik ook notie
dat de krijgsmacht in NL behoorlijk aan het inkrimpen was.
Vond dat toch behoorlijk jammer en besloot om wat emblemen te bestellen op Marktplaats
om toch hier de kleinkinderen een stukje NL historie te laten zien.
Wel dat was dus niet meer te stoppen. Ben begonnen met emblemen van de KL uit de
naoorlogse periode.
Heb dan ook duizenden uurtjes besteed om hierover info te vergaren, van het een komt
het andere, kom je contact met verzamelaars in NL en dan maar info uitwisselen. De
kennis groeide en daarmee ook de vergaarde informatie. Besloot toen dan ook om dat
allemaal te rangschikken in een boekje.
Wel dat boekje is inmiddels uitgegroeid tot 15 deeltjes met enkele duizenden pagina’s. Na
de landmacht ben ik begonnen met de naoorlogse luchtmacht al zat dat als oud
marineman toch een beetje vreemd en voelde dat net een beetje als passagieren in
buitenlands gebied? Maar had zo’n beetje het idee dat er niet zoveel van de marine was te
verzamelen. Dankzij jouw site de bakstafel veranderde dat toch een beetje en begon ik
met de KM emblemen uit de naoorlogse periode . Wel die informatie begon al snel te
groeien en de laatste drie deeltjes behandelden dan ook de KM, heb enkele pagina’s
bijgevoegd. Sta ik toch weer versteld van hoeveel info er is waar je vroeger nooit bij stil
stond. Zit hier dan nou ook bijna elk uurtje achter dat beeldscherm om info te vergaren en
dat te rangschikken. Omdat ik een verzameling kon overnemen van vooroorlogse
emblemen kreeg dat mijn interesse en dan zie je toch alweer snel hoe snel de
veranderingen plaats vonden van af 1844. Daar om ben ik begonnen met een
spreadsheet met alle kwaliteiten en dienstvakken van 1844 tot 1978 aangevuld met de
sterkten in elk dienstvak en in elke rang.
Als je die bekijkt voor een jaar is daar niet veel uit te halen maar als die dan op een rijtje
staan springt er toch weer een hoop informatie uit. Wanneer werd bv een dienstvak
ingesteld? Waarom? Bv overgang van zeilschepen naar metalen schepen met
voortstuwing, opkomst van verbindingsmiddelen, opkomst van Radar en Asdic, de
veranderingen in de logistieke dienstvakken, de oprichting van de MLD met vliegtuigen en
heli’s voor de OBD bestrijding en ga zo maar door. Die sterktevermeldingen staan in de
jaarboeken meestal aan het einde. Heb er eentje bijgevoegd van voor de oorlog, toen
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werden ze vermeld gaande over een periode van verschillende jaren. Na de oorlog zie ik
dat ze meestal een jaar behandelden. De meeste veranderingen vonden natuurlijk plaats
voor-, tijdens en net na de oorlog. Dus als jij bereidt bent om wat te kopiëren voor mij is
dat natuurlijk gewaardeerd. Heeft allemaal geen haast want ik ben nog druk bezig met de
vooroorlogse periode dus natuurlijk alleen als het jouw uitkomt. Hoor het graag.
Zo voor mij zit de dag er weer op en ik ga mijn kooi opzoeken.
Vriendelijke groet
John Mohnen
jmohnen@bigpond.com
De postduif heeft het deze maand druk gehad, na de vakantie is
er weer voldoende leesvoer overhandigd zodat wij e.e.a.
kunnen delen met alle abonnees….
Vrijdag 28 juni vond de jaarlijkse Rozenburgse Veteranendag
plaats. Naast de gebruikelijke 'blauwe hap', verzorgd door Chineeslndisch Restaurant Golden House, was er ook een schitterende
presentatie verzorgd door enkele vrijwilligers van de Biber-bunker in
Oostvoorne. Het hoogtepunt was de toespraak en de overhandiging
van een kunstwerk van veteraan Joop Henneveld.
Hij las een krantenartikel voor over mijnenveger de Hr. Ms. ROZENBURG dat in 1987 al
eens gepubliceerd werd in deze krant. Het verhaal kenden de meesten niet en gemaakte
kopietjes van dit artikel vonden dan ook gretig aftrek. Velen wisten ook niet dat de heer
Henneveld een prachtig schilderij gemaakt heeft van deze mijnenveger.
De voorzitter van de Historische
Vereniging Oud-Rozenburg,
Aart van der Houwen, was niet
zonder reden ook uitgenodigd
voor deze Veteranendag.
De heer Henneveld heeft
besloten het schilderij van deze
mijnenveger, alsmede alle
beschikbare documentatie over
dit schip, over te dragen aan de
Historische Vereniging OudRozenburg, zodat dit voor het
nageslacht behouden blijft. Bij
de overhandiging van het
schilderij werd hij geassisteerd
door veteranen Ronald de Roos
en René van der Flier, die
speciaal voor deze gelegenheid,
ondanks de temperatuur, keurig
in uniform stonden opgesteld,
inclusief sabel.

Hoewel deze editie van Veteranendag Rozenburg niet druk bezocht was, mag van een
geslaagde editie worden gesproken! Ere wie ere toekomt, en dat zijn onze Rozenburgse
veteranen!
############################
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Geachte lezer.
Na de nodige debatten in de tweede kamer en
de veelvuldige publicaties over de radio en in de
kranten vertrekken deze week twee van het
nieuwste type rnijnenjagers van de Koninklijke
Marine naar de Perzische Golf.
Dit leek mij een goede gelegenheid te proberen om een stukje te schrijven over een ander
schip van de mijnendienst, want hebben de vertrekkende schepen bij toeval de namen van
plaatsen dicht bij ons in de buurt, namelijk de Hellevoetsluis met het boegnummer M859
en de Maassluis M 856, er heeft ook een mijnenveger bestaan met de naam Rozenburg.
Dit schip met een lengte van
36,50 mtr. en een
waterverplaatsing van 219 ton
werd in 1943 in Engeland te
water gelaten als MMS 292
(motor mine sweeper). Het was
een schip met een
motorvermogen van 480 APK
welke met 1 schroef een
snelheid van 10 mijl kon varen.
De bewapening bestond uit 2
mitrailleurs van 12.7 m/m en
had een bemanning van 18
koppen. Op 5 april 1943 is deze
MMS 292 in dienst gesteld bij
de Koninklijke Marine als ,,Hare
Majesteit Rozenburg”. Tijdens de oorlog verrichtte het mijnveegdiensten in de Britse
wateren en na de bevrijding in de Nederlandse, welke bezaait lagen met mijnen, teneinde
vaarroutes naar ons Nederland weer veilig te stellen voor de voor ons land zo nodige
scheepvaart. Hr. Ms. Rozenburg, toen met het boegnummer MVG (mijnenveger) was het
vierde Hollandse schip dat na de oorlog, namelijk op 15 mei 1945 de Rotterdamse Nieuwe
Waterweg op kwam varen. Zaterdag 10 augustus 1945 kwam deze kleine oorlogsbodem
geëscorteerd door de mijnenvegers Hr. Ms. Putten en Terschelling naar de veersteiger
van Rozenburg. Op het gemeentehuis werd ten overstaan van diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de commissaris van de Koningin in Zuid Holland, de
burgemeester van Rotterdam, de inspecteur der mijnenvegers, de Marine commandant
Hoek van Holland en vele anderen door de toenmalige burgemeester van ons dorp Jhr.
L.G. Just de la Paisières een wervelende 'speech gehouden waarbij alle facetten van het
eiland Rozenburg belicht werden en werd na een uitvoerige uiteenzetting over het
ontstaan van het wapenschild aan de mijnenveger Hr. Ms. Rozenburg het recht verleend
het wapenschild van onze gemeente te mogen voeren.
Het was hiermee het eerste schip van de mijnenvegers van het zogenaamde ,,eilanden
type” welke officieel gerechtigd was een wapenschild te voeren van dat eiland of de
belangrijkste gemeente daarop.
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Intussen hadden enige lieden het eikenhouten wapenschild, ontworpen door de heer Van
Eik, waarop het in reliëf uitgesneden gemeentewapen, gedekt door een schelpenkroon en
door de plaatselijke schilder Marsman, ook nu nog geen onbekende naam, in de
heraldische kleuren uitgevoerd, op het hart van de brug van het schip bevestigde"
Na de plechtigheid op het Readthuis begaf men zich naar de veersteiger waar de drie
mijnenvegers keurig gepavoiseerd afgemeerd lagen.
de commissaris van de Koningin, Mr. Kesper, die het schild zou onthullen hield een korte
toespraak en eindigde met de woorden Ieve Mr. Ms. Rozenburg !
Zij vare wel !!
Na deze toespraak werd het dundoek waardoor het wapen bedekt was wegge- trokken en
schitterden de frisse kleuren van Rozenburgs wapen in het zonlicht. Het muziekkorps
U.D.l. zette hierna het Wilhelmus in, ons Volkslied, wat zeker toen op die tiende augustus
1945 een hele diepe indruk op alle hierbij aanwezigen gemaakt moet hebben. De
plechtigheid was hiermee afgelopen.
De volgende dag werd er voor wie mee wilden varen nog een kleine zeetocht met het
schip gemaakt, waarbij sommige toenmalige dorpsgenoten toch niet over een
zeemansmaag bleken te beschikken.
De mijnenveger Hr. Ms. Rozenburg heeft aanvankelijk met het boegnummer MV9 en later
met het nummer 856 tot 1957 dienst gedaan bij de Koninklijke Marine, waarna het via
domeinen is verkocht. Na een grondige verbouwing welke het schip een totaal andere
aanblik gaf heeft het als motorschip MAAKRI nog enige jaren dienst gedaan als drijvend
Petit café restaurant. Wat hierna met het schip is gebeurd is niet meer bekend. Hoogst- .
waarschijnlijk heelt dit kleine houten scheepje wat op haar manier bij heeft gedragen aan
de bevrijding van ons Vaderland en het
hierna zo broodnodige veiligstellen van de
vaarroutes op de Noordzee een roemloos
einde gevonden. Als ex matroos 1 van de
Koninklijke Marine en sinds 1957 inwoner
van het dorp Rozenburg wilde ik met
bovenstaande brief een kleine hommage
brengen aan de rnijnenveger Hare
Majesteit Rozenburg omdat ik met zowel
de Koninklijke Marine als ons goede dorp
zeer verbonden ben. Ik dank een ,,echte"
Rozenburger voor het tijdelijk afstaan van
het boek ,,De plek waar onze wieg eens
stond" waarin de overhandiging van het
wapenschild uitvoerig staat beschreven en
ik dank de afdeling Historische dienst van
de Marinestaf voor de technische
gegevens en de fóto. Hopende degenen
onder u die de overhandiging van het
wapenschild toen mee hebben mogen
maken, dit weer in herinnering te hebben
mogen brengen en degenen onder u die
niets van het bestaan van de mijnenveger
Hare Majes- teit Rozenburg afwisten een
stukje historie verteld te hebben wil ik
deze brief eindigen.
Uw dorpsgenoot, Joop Henneveld,
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Na een daverend succes betreffende de Borstemblemen van
ons neutrale logo ( foto1) is mij gevraagd deze ook te kunnen
leveren op schouderpassanten voor op het zomer tenue.
Welnu na informatie kwamen deze behoorlijk aan de prijs
maar ik heb nu een leverancier gevonden die deze kan
leveren maar dan niet geborduurd, doch ingeweven wat een
hele mooie uitstraling is ( foto2) uiteraard een beetje fantasie
gevraagd want ons logo komt er op in dezelfde kleuren als ons
borstembleem zonder tekst eronder.
Foto 1

Ik kan ze bestellen op inschrijving daar ik wel voldoende animo moet hebben ( minimaal
20 setjes )
De prijs gaat c.a. € 7,50 p/setje kosten ex.
portokosten.
Geef even een mailtje voor de inschrijving, vermeld
daarin je telefoonnummer en het aantal wat je wil
bestellen.
Zodra ik voldoende inschrijvingen heb stuur ik een
betaal verzoek.
mailto:arcon46@kpnmail.nl?subject=schuifpassanten
Foto 2

OPROEP

De productiemaatschappij “in2Content”
werkt nauw samen met Defensie.
De afgelopen jaren hebben zij meerdere
documentaires voor of samen met de
Koninklijke Marine gemaakt.
Bijvoorbeeld, O13 Still on Patrol en Slag in
de Javazee (uitgezonden bij Omroep MAX)
en het eiland Jan Mayen (NPO Doc).
Volgend jaar augustus is het 50 jaar geleden
dat mariniers en matrozen ingrepen in
Amsterdam en de Dam schoon veegden. Een
belangrijk moment in onze geschiedenis op
een moment dat de normen en waarden in Nederland veranderden.
De productiemaatschappij wil over dat moment een documentaire maken en zijn op zoek naar
mannen die betrokken waren bij deze actie, voor research maar wellicht ook voor meewerken aan
de documentaire.
Indien u hieraan mee wilt werken kunt u contact opnemen met de productiemaatschappij via het
onderstaande e-mailadres.
erik@in2content.nl
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Boeken nieuws……voor de abonnees van Ten Anker !
Dit 320 pagina’s tellende boek is een lust
voor het oog.
Het is geschreven door Jac Roskam
boordevol verhalen en foto’s waar u zich
waarschijnlijk in kan vinden.
Speciaal voor de abonnees van onze
krant “ten Anker” zijn er rechtstreeks bij
de uitgever nog enkele exemplaren
verkrijgbaar tegen en sterk gereduceerde
prijs.
U kunt dit boek als abonnee bemachtigen
voor € 10,00 inclusief porto en
verzendkosten.
Neem daarvoor contact op per mail naar
info@uitgeverijsmit.nl en geef aldaar uw
personalia alsmede uw
persoonsgegevens op en vermeld dat u
abonnee bent van “ten Anker”
Let op … OP = OP

L.S.
Ik ben voor een oud opvarende een schaalmodel aan het maken
van de Hr.Ms. Overijssel.
Hij wil graag het callsign zichtbaar aan het model hebben. Ik kan
alleen het callsign nergens vinden. Kunt u mij daar aan helpen?
Bij voorbaat dank.
Evert Prijs
evert.prijs@ziggo.nl
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