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4 december Justinus van
Nassau

Natuurlijk kennen we onze Vader des
Vaderlands allemaal als groot staatsman en
militair. Minder bekend is het liefdesleven van
deze grote Nederlander.

Anna van Egmond
Op 18 jarige leeftijd trouwde Willem met Anna van
Egmond, gravin van o.a. Buren, maar ook Vrouwe
van Borssele, Kortgene en Sint-Maartensdijk.
Anna was het enig kind van Maximiliaan van
Egmond en schatrijk. Door dit huwelijk kreeg
Willem grote belangen in de Nederlanden.
Ze kregen drie kinderen. Maria, die al vroeg
overleed, een zoon Filips Willem en nog een
dochter die opnieuw Maria werd genoemd.
Op 24 maart 1558, na bijna zeven jaar huwelijk,
overleed Anna.

Anna van Saksen
Op 25 augustus 1561 trouwt Willem opnieuw. Dit
keer met Anna van Saksen. Zij was de dochter
van de hertog en later de keurvorst Maurits van Saksen. Omdat haar jongere broertje Albrecht al
vroeg stierf, groeide ook zij op als enig kind. Aangezien zij de enige erfgename was van haar
vader, gold zij in die tijd als een rijke vrouw.
Van enige liefde tussen Willem en Anna was geen sprake. Het was Willem om geld een invloed te
doen. Het huwelijk tussen Anna van Saksen en Willem van Oranje was slecht en op 14 december
1571 werd Anna gedwongen in te stemmen met een scheiding. Anna werd vervolgens krankzinnig
verklaard.
In de tien jaar die hun huwelijk duurde kregen ze tien kinderen. Een aantal overleed al vroeg, een
ander werd door Willem niet erkend. Alleen Maurits de latere stadhouder, werd door Willem
liefdevol opgevoed.

Eva Elincx
Na het overlijden van Anna van Egmond had Willem een relatie met Eva Elincx. Over haar doen
verschillende verhalen de ronde. Zij zou de dochter zijn van Zebrecht Elincx, een waard in Breda,
later gezworene van de rederijkerskamer van den Vroeschendael.
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Anderen beweren dat Eva de dochter was van de
burgemeester van Emmerik, wellicht de dochter van een
Bredase goudsmid of misschien toch het kind van een
poorter uit Gent.
Uit deze relatie werd, vermoedelijk, op 4 december 1559
een zoon geboren, Justinus. Niet lang hierna verbrak Willem
de relatie met Eva.

Justinus.
Justinus werd door
Willem erkend als zijn
wettige zoon. Na het
beëindigen van de
relatie met zijn moeder
nam Willem zijn
opvoeding voor zijn
rekening. Hij bleef in
de kringen van Oranje
verkeren en werd
opgevoed aan het hof van de prins.
Justinus was een van de eerste rechtenstudenten in Leiden.
Na zijn afstuderen vertrok hij naar Zeeland waar zijn vader
verbleef. Hij nam zijn intrek in het Pricehuis in Vlissingen en
bleef daar wonen tot de Admiraliteit naar Middelburg
verhuisde. Daar vond hij onderdak in de Abdij.
Justinus onderhield een goede relatie met zijn halfbroer Maurits. Dat blijkt uit de Statennotulen.
Daarin wordt gemeld dat Justinus het gedeelte van de abdij waar hij verbleef liet aanpassen.
Vlakbij liet hij een kaatsbaan aanleggen waar Maurits zich kon vermaken als deze in Middelburg
verbleef.

Marine
Op aandrang van zijn vader Willem, die hem volledig had opgenomen in de Oranjefamilie, werd hij
op 26 jarige leeftijd benoemd tot luitenant-admiraal van Zeeland. Deze periode duurde van 1585
tot 1589.
Deze aanstelling als vlagofficier, zonder enige maritieme kennis, bij de Zeeuwse Admiraliteit was in
die tijd niet ongebruikelijk. Zijn functie kreeg hij naar aanleiding van zijn positie in de samenleving.
Natuurlijk werd bij bijgestaan door zeelieden met kennis van zaken. In dit geval van Justinus was
dat Joos de Moor.

Admiraal de Moor
Joos was de zoon van Jan de Moor, de eerste viceadmiraal van Vlissingen. Hij had zijn sporen al
verdiend. Als kapitein was hij in 1572 betrokken bij de eerste acties van de Watergeuzen bij
Vlissingen.
In 1574 vocht hij tegen de Spaanse vloot bij Lillo – Antwerpen. Later speelde hij een belangrijke rol
tijdens het beleg van Fort Rammekens bij Reimerswaal en hielp hij bij het ontzet van Leiden.
Justinus begon zijn carrière weinig succesvol. Parma had met een scheepsbrug de haven van
Antwerpen geblokkeerd. Justinus trachtte de blokkade te doorbreken, maar deze poging mislukte.
Zijn volgende missie had meer succes. Met de Zeeuws-Hollandse vloot blokkeerde hij de haven
van Duinkerken. Daardoor kon de Armada van Parma niet uitvaren.
Ondanks deze blokkade slaagde een Spaanse aanval op Sluis toch. Spinola wist met een aantal
galeien de blokkade te omzeilen.

3

Successen
wisselden zich
af.
Justinus boekte enkele
mooie successen als
admiraal. Hij veroverde
Fort Liefkenshoek in
1585 en voorkwam bij
Duinkerken dat de
armada in 1588 deze
haven kon bereiken.
Maar er waren toch ook
wel kanttekeningen te
plaatsen bij zijn
functioneren. Na de verovering van Fort Liefkenshoek vond hij het niet nodig een schans aan te
leggen vanwaar de aangelegde scheepsbrug van Parma onder vuur kon worden genomen.
Daardoor konden de Spanjaarden zich hergroeperen en hun oude stellingen weer betrekken.
Justinus was geen marineman in hart en nieren en
vermeed als het mogelijk was het open water.
Dat liet hij ook duidelijk blijken. In 10 jaar tijd woonde
hij slechts 18% van de vergaderingen van de
Admiraliteit bij. Daarbij wondt hij zich dan regelmatig op
als de Admiraliteit hem, ondanks zijn afwezigheid,
passeerde bij de besluitvorming.

Generaal en diplomaat
Justinus voelde zich meer aangetrokken tot het
landleger. In de periode tussen 1589 en 1598 was hij
daar dan ook actief als bevelhebber. Hij wist in die
periode Steenwijk en Breda bij verrassing in te nemen.
Vanwege zijn afkomst en aanzien beklede hij een
belangrijke ceremoniële functie. Hij werd voor een paar
diplomatieke missies naar het buitenland gestuurd. Hij
voerde namens ons land gesprekken met Koningin
Elisabeth van Engeland en de Franse vorst Hendrik IV.
Tussen 1599 en 1601 kwam hij nog even terug bij de
vloot. Maar in 1601 vroeg en kreeg hij ontslag en kreeg
een pensioen voor het leven.

Terugkeer na zijn huwelijk.
Justinus trouwde op 15 december 1597 met de 32 jarige Anna van Merode. Zij kregen drie
kinderen; Willem Maurits, Louise Henriette en Philips.
Door zijn huwelijk werd Justinus wat minder dwingend, maar als militair niet veel tactischer.
In 1602 kwam de functie van gouverneur van Breda vrij. Justinus werd benoemd kreeg deze
functie.
Een poos lang ging het goed tot Spinoza, in 1625 de stad belegerde. De pogingen van Justinus tot
ontzet van de stad faalden.
Na dit echec mocht Justinus vrij vertrekken. Hij keerde terug naar Leiden waar hij bleef wonen tot
aan zijn dood in 1639.
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De onbekend geblevene
Als bastaardzoon van Willem van Oranje
is hij altijd een beetje in de schaduw
gebleven. Willem van Oranje zelf, zijn
zoons Maurits en Frederik Hendrik
stonden aan de wieg van de Republiek
en brachten pennen in beweging.
Justinus was veel minder in trek.

Alleen zijn graf in Leiden herinnert nog aan hem.

Even een Update van de redactie betreffende de
Helderse Courant.

Voor alle abonnees woonachtig buiten de noordkop van Noord Holland heeft
Ten Anker op zijn website ruimte gecreëerd om marine gerelateerde artikelen die door
verslaggever Arie Booy in de Helderse Courant worden gepubliceerd ook zichtbaar te
maken voor de abonnees van Ten Anker.
Klik op de onderstaande link voor deze nieuwe bulletin

https://www.tenanker.com/helderse-courant.html
met dank aan Arie Booy
…………………………………………….…………………………………………………………………
Anderhalf jaar voor zijn pensionering wordt
kapitein ter zee Pieter Koenraad (1890-19ó8)
in 1938 uitgezonden naar Nederlands Oostlndië.
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/

6

Geachte redactie,
Gezocht, foto’s en of ander documentatiemateriaal met betrekking tot het
werkzame en/of niet werkzame leven van mijn broer Kwmr. Eduard (Ed) Eisink
Informatie betrekkinghebbende op zijn sociale status, vrienden, kennissen,
hobby’s, maar ook professie zijn meer dan welkom.
Indien mogelijk via mail, Info@standbymedia.nl of via de redactie van deze uiting.
b.v.d. Dik Eisink
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Het begon op 10 december 1665
Ingevlogen post,…. Anno 1965
Nu wij het 300-jarig bestaan van het korps mariniers
herdenken, willen wij in vogelvlucht de levensloop ervan
trachten weer te geven, waarin de grote traditie werd opgebouwd, die huidige en toekomstige mariniers zal blijven
inspireren en steunen. Zij beseffen, dat die traditie grote
verplichtingen met zich brengt. Zij moet niet beschaamd
doch gehandhaafd en waar mogelijk verrijkt worden.
Oudtijds werden ’s lands oorlogsschepen, behalve met
matrozen in vaste dienst voor de navigatie, bemand met
zeesoldaten, nodig voor het bestormen van geënterde
schepen of versterkingen aan de wal. Dezen pleegden per
reis gerequteerd te worden uit de landmilitie. Reeds in
1627 schreef luitenant-admiraal Van Dorp in afkeurende
zin over dit tijdelijke gebruik van gewone soldaten.
Pas in 1665 op 10 december wist Johan de Witt op advies van de luitenant- admiraal Van Hollant
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Michiel Adriaensz. de Ruyter, bij de Staten van Hollant en West- Frieslant het besluit uit te lokken
tot oprichting van een regiment scheepssoldaten, welke datum ons Korps Mariniers als zijn
geboortedag herdenkt.
Het bevel over dit nieuwe Regiment de marine werd toevertrouwd aan Willem Joseph Baron van
Ghent, die later in 1672 in de zeeslag tegen de Engels-Franse vloot bij Solebay zwaar werd
gewond: „in voege de gemelde heer plotseling en hardsteecken doodt vooroverviel”. Zijn praalgraf
door Rombout Verhuist bevindt zich in de Domkrijk te Utrecht.
En wanneer men nu bij het 300-jarig jubileum terugziet op de levensloop van het Korps Mariniers,
behoeft deze geenszins opgesmukt, want de harde feiten uit de Korpsgeschiedenis beladen hem
met ere en verwekken het grootste respect voor al die dappere mariniers, bekenden en onbekenden, die gedurende drie eeuwen dichtbij of ver van huis voor land, volk en het Huis van Oranje hun
vaak zware plicht vervulden en offers brachten.
Men denke aan de 2de Engelse zeeoorlog, waarin zij deelnamen aan de 4- en 2-daagse
zeeslagen in 1666 en aan de befaamde tocht naar Chatham in 1667, waarbij zij o.a. de
versterkingen aan de wal veroverden. Of aan de 3de Engelse zeeoorlog tevens een landoorlog
tegen Frankrijk en Munster, waarin zij actief optraden in de zeeslagen bij Solebay in 1672 en
Kijkduin in 1673. Maar evengoed aan Naarden, Bodegraven of Woerden, waar zij in 1672 in de
Hollandse Waterlinie, even verbeten als in 1940 te Rotterdam, stand hielden en de oprukkende
Lodewijk XV een halt toeriepen. Zij stonden met de andere troepen bij die gelegenheid onder bevel
van de grijze veldmaarschalk Johan Maurits van Nassau, de Braziliaan, ook later toen zij in 1674
deelnamen aan de inmiddels verplaatste gevechten rond Seneffe. Deze voerde als wapenspreuk
„Qua patet orbis” welk devies veel later door de mariniers werd overgenomen om de banden met
het huis van Oranje-Nassau daardoor tot uitdrukking te brengen, doch tevens omdat die spreuk zo
bijzonder toepasselijk was, is, en, naar wij menen, blijven moet. „Qua patet orbis” ook toen reeds,
want tegelijkertijd ziet men de mariniers deelhebben aan de taaie verdediging van Tobago en de
verovering van Suriname, terwijl zij o.a. na de verovering van het toentertijd Engelse New York tot
de vrede van Nijmegen aldaar als bezetting werden achtergelaten.
Na 1700 zien wij de mariniers voor het eerst optreden als bondgenoten van hun oude rivalen de
Engelse mariniers, eerst bij de bemiddeling der gecombineerde vloten in de Noord-Europese
oorlog en daarna van 1702—1713 in de Spaanse successie-oorlog. Naast afwisselende, dappere,
soms keiharde gevechten, zoals bij Alicante, Barcelona, Carthagena, Valencia en andere plaatsen
blijft eveneens de bestorming van de vesting Gibraltar door Engelse en Nederlandse mariniers één
der grote wapenfeiten, waar „Spanje” in het vaandel aan doet herinneren. Werd met opzet na de
verovering een louter Engelse bezetting achtergelaten door de commanderende Engelse
admiraal? Sedertdien is Gibraltar Engels gebleven! Daarna zien wij de mariniers weer in WestIndië, ditmaal wegens eigen binnenlandse moeilijkheden. In 1780 tijdens de 4de Engelse zeeoorlog, toen men weer tegenover elkaar stond, getuigde de Engelse admiraal na de slag bij
Doggersbank, op de Nederlandse vloot afkwamen, de Nederlandse mariniers hun snaphanen zo
correct geschouderd hielden alsof zij voor een wapenschouw waren opgesteld".
In 1784 traden zij op tegen een opstand op Malakka, terwijl zij van 1793—1795 ons land hielpen
verdedigen na de oorlogsverklaring van de Nationale conventie te Parijs. Na de onafhankelijkheid
namen zij in 1816 deel aan de acties tegen Algiers, waardoor voor goed een einde werd gemaakt
aan de Christenslavernij aan de Barbarijnse kusten en 1083 slaven waaronder 28 Nederlanders
werden vrijgelaten.
In de gehele 19de eeuw waren de mariniers verwikkeld in vele en zware expedities tegen
zeeroverij en opstandige bewegingen in de Nederlands-lndische Archipel. Er is schier geen plek in
dit uitgestrekte gebied, die zij niet hebben betreden. Tijdens de Belgische opstand in 1830 tegen
Nederland namen zij weliswaar niet aan de 10-daagse veldtocht zelve deel, maar deden
belangrijke diensten op de vloot.
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Zo werd een detachement van de vloot af toegevoegd ter versterking van de bezetting van
Dendermonde, waar het even later wegens een uitgebroken opstand manmoedig stand hield.
Later werd over hen geschreven: „dat zij door hun manmoedig en standvastig gedrag te
Dendermonde het voorbeeld aan de armee hebben gegeven en onder de naam van
„Hoedjesmannen” den muitelingen een blijvende schrik ingeboezemd en voor zichzelven ene
blijvende reputatie hebben verworven.”
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Daarna van 1847—1861 weer expedities op Bali, Borneo, Timor, Flores en andere eilanden. Ook
waren mariniers aan boord van Z.B.’s „Medusa" van 1863/64 in de Japanse wateren, waarbij o.a.
de Straat van Simonoseki geforceerd werd. Een expeditie op Noord-Celebes werd gevolgd door
een actie in West-Afrika wegens onlusten in Nederlands Guinea. Daarna weer zware expedities
tegen Atjeh, de Aroe-eilanden en Sumatra, Celebes, Bali en ten slotte Lombok 1908.
Van 1900 tot 1923 na het uitbreken van de zogenaamde Boxeropstand in China beveiligden de
mariniers de gebouwen van de Nederlandse legatie te Peking en gedurende de eerste
wereldoorlog ook die van de Oostenrijkse en Duitse legaties aldaar. Het Korps droeg bij aan de
parate staat van verdediging van ons land tijdens de mobilisatie in 1914—1918, was weer op Java
in 1926 wegens communistische onlusten en doet sedert de zogenaamde „Curaçaose
beschaming” in 1928 dienst in de Nederlandse Antillen. In 1934/35 bewaarde het de orde in het
Saargebied tijdens en na de volksstemming aldaar.
En nog verser in het geheugen, het zij nog even vermeld, ligt dan de rol, welke zij o.a. in
Rotterdam, de Javazee, het voormalig Ned.-lndië, bij de landing op D-day en daarna op Oost-Java
speelden. Het allerlaatst, enige jaren geleden, op Nieuw- Guinea, alwaar zij, terwijl binnenlandse
en buitenlandse politiek zoals al eerder ook hier de achtergronden van hun opdrachten en bevelen
vertroebelden en daardoor het moreel op de proef stelden, desondanks als van ouds trouw en
gedisciplineerd gehoorzaamden en zich op voorbeeldige wijze voor ons land inzetten.
En nog steeds kunnen Nederland en sedert kort de Verenigde Naties te allen tijde staat maken op
het roemruchte Korps Mariniers. Zijn geschiedenis en zijn toekomst liggen samengevat in zijn
wapenspreuk „Qua patet orbis”, terwijl zijn leden tot vandaag toe getypeerd worden met dichter
Kipling’s: a sort of cosmopolouse soldier and sailor too".
Daarom zullen de mariniers op 10 december a.s. hun 300-jarig bestaan met gepaste trots mogen
vieren en bij de parade laten zien, dat zij nog steeds „hun snaphanen correct geschouderd
hebben”. Achter de gewapende eenheden zullen dan een paar duizend oud-mariniers bewijzen,
dat hun oude geliefde korps de discipline er eens en voor altijd bij hem heeft ingébracht.
Niet alleen de Rotterdammers maar heel Nederland, ja, bovenal de mariniers zelf, mogen trots zijn
en blijven op dit befaamde uit 1665 stammende keurkorps, dat gesymboliseerd wordt in het
prachtige beeld van Titus Leezer op hel Oostplein te Rotterdam als een dagelijkse hulde aan de
marinier zoals hij was, is en zal zijn.
Bronvermelding : Houwe Zo (dec. 1965)

Uit de rubriek nautische instrumenten en navigatie

Barograaf
Een barograaf is een analoog meetinstrument waarmee je nauwgezet de schommelingen in de
luchtdruk kunt volgen.
Door middel van een arm met pen die op een rol meetpapier de luchtdrukwaardes inschrijft, heb je
continue stroom van meetgegevens
Dit apparaat meet dus de luchtdruk, en houdt deze ook bij. Het werd uitgevonden door Moreland in
1670, maar pas later was het meetonderdeel verfijnd genoeg. Om een voldoende grote uitwijking
te krijgen, gebruikt men meerdere capsules (normaal gezien vijf).
De veergestuurde trommel draait bv rond in 24 uur De arm met schrijver wordt aangestuurd door
de capsules die reageren op de veranderende luchtdruk . Na 24 uur haal je het beschreven papier
van de trommel en kun je gaan uitlezen
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Nederlandse moeder- en depotschepen voor onderzeeboten
Moederschepen voor onderzeeboten waren hulpplatformen voor de Onderzeedienst. Aan boord
bevonden zich werkplaatsen, reserveonderdelen en monteurs om onderhoud te verrichten aan de
onderzeeboten. Verder beschikten de schepen over hotelfaciliteiten voor de bemanningsleden van
de onderzeeërs, voor wie het prettig moet zijn geweest om in een ruime hut te kunnen slapen na
een verblijf op de krappe onderzeeboot. Omdat elk land eigen specifieke onderzeeboten had, was
het belangrijk om eigen moederschepen voor onderzeeboten in de vaart te hebben. Het was van
belang dat de juiste onderdelen op voorraad waren en dat de aanwezige monteurs ervaring
hadden met de techniek aan boord van onderzeeërs van een bepaalde nationaliteit. Bovendien
was het voor de onderzeebootbemanningsleden erg prettig om in oorlogstijd verzorgd te worden
door mensen die hun eigen taal spraken en hun eigen cultuur en keuken hadden, ook al was het
maar voor enkele dagen. Het was voor de Koninklijke Marine dan ook een geweldige aderlating
toen het moederschip voor onderzeeboten Hr. Ms. Colombia op 27 februari 1943 voor de ZuidAfrikaanse kust tot zinken werd gebracht door de Duitse U-boot 516.
Depotschepen voor onderzeeboten waren kleinere vrachtschepen, die ingezet werden om
torpedo`s en onderdelen voor onderzeeërs te transporteren en om deze tijdelijk op te slaan.
Naast Hr. Ms. Colombia en de schepen die in dit hoofdstuk beschreven worden, heeft de
Nederlandse marine tijdelijk het gevorderde passagiersschip Hr. Ms. Plancius ingezet als
onderzeebootmoederschip.
Hr. Ms. Janssens

Bouwwerf:
Grootste lengte:
Grootste breedte:
Diepgang:
Waterverplaatsing:
Machine-installatie:
Machinevermogen:
Maximale snelheid:
Bemanning:
Bewapening:
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P. Smit Jr. te Rotterdam, 1935
80,8 meter
13,13 meter
4,5 meter
2.071 ton
1 x 6-cilinder Sulzer dieselmotor
1.000 pk
11 knopen
60 koppen
2 x 5cm kanonnen, 4 x 12,7mm mitrailleurs

Het ms Janssens was een passagiersschip dat in 1935 opgeleverd was en datzelfde jaar in dienst
kwam van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Het passagiersschip had een capaciteit
van zestien 1e klasse, achttien 2e klasse en 931 dek passagiers. De Janssens werd op 8
december 1941 door de Koninklijke Marine gevorderd en ingezet als onderzeebootmoederschip.
Het was eigenlijk de bedoeling dat Hr. Ms. Janssens in Nederlands Oost-Indië afgelost zou worden
door Hr. Ms. Colombia, maar voordat het zover was, vielen de Japanners Nederlands Oost-Indië
aan.
Op 3 maart 1942, vijf dagen voordat Nederlands Oost-Indië capituleerde, verliet Hr. Ms. Janssens
met 750 man marinepersoneel, onder wie een aantal overlevenden van de Britse marine tanker
War Sirdar en enkele gewonden van de Amerikaanse kruisers USS Marblehead en USS Houston,
de Zuid-Javaanse haven Tjilatjap. Hr. Ms. Valk, een gemilitariseerd schip van de Gouvernements
Marine, zou het schip escorteren, maar de inheemse bemanningsleden van dit schip waren
gedeserteerd en de Valk kon niet uitvaren. Er was nogal wat ontevredenheid onder het inheemse
personeel van de Janssens zelf hetgeen nog werd verergerd toen het schip werd aangevallen door
Japanse vliegtuigen. De ontevredenheid dreigde uit te lopen op muiterij toen bleek dat de Sulzer
dieselmotor, die niet goed functioneerde, het schip niet sneller voort kon stuwen dan met een vaart
van zeven knopen. Kapitein G.N. Prass besloot daarom de Javaanse haven Patjitan aan te doen
zodat diegenen die af wilden stappen, dit konden doen. Ongeveer 250 inheemse
bemanningsleden en inheems marinepersoneel besloot daadwerkelijk van boord te gaan en in het
begin van de avond vertrok de Janssens naar Australië. De enige overgebleven machinist aan
boord werd bijgestaan door marinepersoneel en enkele vrouwen vervingen het kombuispersoneel.
Ondanks alle problemen wist het schip behouden aan te komen in Fremantle, West-Australië. Op 4
mei 1942 werd het passagiersschip teruggegeven aan de KPM. Het schip overleefde de gehele
oorlog. In 1958 werd de Janssens verkocht aan rederij Ban Ho Shipping en kwam onder
Panamese vlag te varen als Ban Ho. In 1973 werd de naam veranderd in Tirta Mulia. In 1984 werd
het schip onder dezelfde naam verkocht aan een Indonesische rederij, maar sindsdien ontbreekt
elk spoor van de ex-Janssens.

Hr. Ms. Mulan

Bouwwerf:
Grootste lengte:
Grootste breedte:
Diepgang:
Waterverplaatsing:
Machine-installatie:
Machinevermogen:
Maximale snelheid:
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E.J. Smit & Zn. te Westerbroek, 1931
37,5 meter
6,54 meter
2,48 meter
249 ton
1 x 3-cilinder Stork dieselmotor
150 pk
8 knopen

De Mulan was een kustvaarder van de rederij J. Muller te Dordrecht, die op 11 mei 1940 te
Amsterdam gevorderd werd door de Koninklijke Marine. Het schip vervoerde samen met het
transportschip Twee Gebroeders torpedo`s, munitie en onderdelen voor de nieuwe kruiser Hr. Ms.
Jacob van Heemskerck van IJmuiden naar Portsmouth. Tot 28 augustus 1940 fungeerde Hr. Ms.
Mulan als depotschip voor de onderzeedienst in het Schotse Dundee waarna het werd
teruggegeven aan de eigenaar. In 1956 werd het schip omgedoopt in Frida Blokzijl tot het in 1958
als Ban Ho Hin onder Panamese vlag kwam te varen.

Hr. Ms. Amstelstroom

Bouwwerf:
Grootste lengte:
Grootste breedte:
Diepgang:
Waterverplaatsing:
Machine-installatie:
Machinevermogen:
Maximale snelheid:
Bemanning:

C. van de Giessen & Zn. te Krimpen aan de IJssel, 1935,1936
56,54 meter
8,99 meter
1,8 meter
395 ton
1 x 7-cilinder Werkspoor dieselmotor
750 pk
12 knopen
12 koppen

De Amstelstroom was een kustvaarder van de Hollandsche Stoomboot Mij. te Amsterdam. Het
schip vervoerde in de meidagen van 1940 torpedo`s en munitie van Amsterdam naar Portsmouth
en daarna van Portsmouth naar Dundee in Schotland.. Als Hr. Ms. Amstelstroom deed het schip
van 19 augustus tot 24 september 1940 dienst als depotschip voor de onderzeedienst in Dundee.
Daarna werd het schip teruggegeven aan de eigenaar. De kustvaarder overleefde de gehele
oorlog.
Bronvermelding:
https://www.tracesofwar.nl/articles/3128/Nederlandse-gemilitariseerde-hulpschepen.htm?c=gw
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In navolging van Hr.Ms. Op ten Noort uit “ten Anker” d.d. 01-10-19
De zoektocht van Jan van Koeverden
De ontmoeting met Dhr. Van Koeverden
Op 3 juni 2016 woonde ik een symposium bij, samen met enkele andere leden van het POW
Research Network Japan, dat werd gehouden in het museum van het NIOD in Amsterdam. Dit was
om te praten over de POW (Prisoner of War, Krijgsgevangen) kampen, die door Japan waren
ingericht tijdens de 2e wereldoorlog. Ik hield een lezing getiteld “Nederlandse burgers die
geïnterneerd waren in Japan tijdens de 2e wereldoorlog”. Na mijn lezing zei een Nederlander in
het publiek, dat zijn vader op het hospitaalschip ‘Op ten Noort’ gevangen was genomen door
Japan, naar Japan was gebracht en geïnterneerd werd in het Miyoshi kamp. En dat hij meer wilde
weten van het Miyoshi kamp.
Zo leerde ik Mr. Jan van Koeverden kennen. Ik had nooit verwacht dat er een familielid van de Mr.
Jan van Koeverden en ik bemanning van de ‘Op ten Noort’ op het symposium zou zijn. Ik was heel
erg verrast. Na het symposium praatten Mr. van Koeverden en ik over het Miyoshi kamp. Hij
toonde mij de lijst van de 42 POW’s die geïnterneerd waren in het Miyoshi kamp, die hij zelf had
weten te verkrijgen van het Nationaal Archief in Den Haag. De naam van zijn vader stond op die
lijst.

Jan van Koeverden en ik

Hij liet me ook enkele door zijn vader gemaakte tekeningen zien van het Miyoshi kamp. Daarna
vertelde hij me over zijn vader, wiens naam Mr. Gerrit van Koeverden was. Hij was een arts die
werkte in een ziekenhuis op het eiland Sumatra. Maar toen de oorlog uitbrak, werd hij opgeroepen
door de Nederlandse marine om op het hospitaalschip ‘Op ten Noort’ te werken. Hij werd
vervolgens door de Japanse zeemacht gevangen genomen.
Terwijl zijn vader een gevangene was in Japan, werden Jan van Koeverden en zijn moeder ook
geïnterneerd in een kamp in het noorden van Sumatra. Hij moest in het kamp blijven tot het einde
van de oorlog. Hij kon dit alles niet vertellen zonder tranen in de ogen te krijgen.
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Het was de eerste keer dat ik hoorde dat er burgerkampen op Sumatra waren. Ik wist natuurlijk dat
er vele door Japan ingerichte burger-interneringskampen waren op Java. Japan trok toen de
oorlog begon Nederlands-Indië binnen en bezette het, en alle Nederlanders die in NederlandsIndië woonden werden geïnterneerd in kampen, ook vrouwen en kinderen. Maar ik kon me
nauwelijks voorstellen dat er ook burger-interneringskampen waren in Sumatra, evenmin als dat er
familieleden van de opvarenden van de ‘Op ten Noort’ daar geïnterneerd waren.
Ik was zo geschokt zijn tranen te zien. De tranen vertelden mij hoe hartstochtelijk hij aan zijn vader
had gedacht, die een POW was geworden en hoe moeilijk zijn eigen internering was. Ik realiseerde
me dat niet alleen zijn vader maar ook hij een oorlogsslachtoffer was.

Aik Pamienke kamp op Sumatra
Nadat ik in Japan terug was begonnen meneer van Koeverden en ik elkaar e-mails uit te wisselen.
Hij wilde veel weten over het Miyoshi interneringskamp waar zijn vader naartoe was gebracht. En
hij verzocht ook om informatie over het hospitaalschip, de ‘Op ten Noort’. Eind juni stuurde ik hem
een boek met de titel “Kaigun byouinsen wa naza shizumeraretaka” (Waarom het hospitaalschip
van de zeemacht werd gezonken) geschreven door Kunitaka Mikami, gepubliceerd in 2001. Hij
leek geïnteresseerd in dat boek maar hij kon het niet lezen omdat het helemaal in het Japans was.
Hij was alleen blij dat hij foto’s van de ‘Op ten Noort’ zag en een foto van het Miyoshi
Interneringskamp gebouw van voor de oorlog. Hij was verbaasd dat de ‘Op ten Noort’ beroemder
was in Japan dan in Nederland.
Intussen vroeg ik hem waar in Sumatra hij geïnterneerd was geweest en hoe zijn leven daar was.
Ik schaamde me voor mijn onwetendheid over het kamp. Ik had meer moeten weten over de
interneringskampen in Sumatra. Hij beantwoordde mijn vragen in de e-mails in juli. Zijn verhalen
schenen gebaseerd te zijn op de herinneringen van zijn kindertijd. Die waren als volgt:
Voor de oorlog woonde het gezin van Koeverden in een stad die Wingfoot heette, ongeveer 30 km
ten oosten van Rantauprapat in noord-Sumatra. Zijn vader (Mr. Gerrit van Koeverden) werkte als
arts in een ziekenhuis. Nadat de oorlog uitbrak op 8 december 1941, moest Gerrit dienst doen bij
de Nederlandse marine en werd betrokken bij de oorlog als arts op het hospitaalschip ‘Op ten
Noort’.
Op 28 februari 1942 werd de slag in de Javazee uitgevochten, en de Nederlandse marine verloor
van de Japanse marine. De bemanning van de ‘Op ten Noort’ werd gevangen genomen, dus ook
Gerrit, en naar Japan gestuurd.
Intussen werden Jan van Koeverden en zijn moeder geïnterneerd in het Aik Pamienke kamp, ten
noorden van Rantauprapat, dat opgericht werd in oktober 1942.
Na het einde van de oorlog werden Jan en zijn moeder bevrijd uit het Aik Pamienke I kamp door
de Engelse troepen. (Aik Pamienke I kamp schijnt te zijn opgericht in april 1945. Ongeveer 1380
vrouwen en kinderen werden bijeengebracht van noord-Sumatra. Deze informatie is afkomstig van
de site “Nederlands-Indische kamparchieven”:

https://www.indischekamparchieven.nl/en/search?mivast=963&miadt=968&miahd=798141
831&miaet=14&micode=kampen&miview=ika2
Ze werden naar Medan gebracht in september. Jan ging naar een missieschool in Medan toen hij
zes jaar was, en na ongeveer een half jaar werden ze naar Singapore overgebracht. In Singapore
kwamen ze terecht in een vluchtelingenkamp met de naam ”Wilhelmina kamp”. Hij was toen 7 jaar.
In het Wilhelminakamp werden de Nederlandse ex- gevangenen in twee groepen verdeeld door de
Britten. Een groep moest regelrecht naar Holland. De andere groep zou in Nederlands-Indië
blijven. Tot hun bestemming werd besloten op grond van of ze een of meer familieleden in
Nederlands-Indië hadden die de oorlog hadden overleefd. Zo niet, dan werden ze verplicht om
passage te boeken op een schip dat regelrecht naar Holland ging.
Zijn moeder wist echter niet of Gerrit nog leefde, ze wist zelfs niet waar hij tijdens de oorlog
verbleef. Ze schreef enkele brieven naar hun beider families in Holland, om inlichtingen te krijgen.
Ze moesten zo lang wachten, omdat de brieven van Singapore naar Holland per boot er een
maand over deden, eveneens als het antwoord. Ze moesten op z’n minst een half jaar in het
Wilhelminakamp blijven. Eindelijk kwam ze erachter dat Gerrit de oorlog had overleefd en dat hij in
Batavia werkte voor de Nederlandse marine. Ze zag kans zijn juiste adres in Batavia te
achterhalen. Toen namen ze de eerste vlucht naar Batavia en ze reden dwars door Batavia in een
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auto van de marine om Gerrit te vinden.
Toen ze bij zijn verblijfplaats aankwamen, was Gerrit net aan z’n middagrust bezig. Jan’s moeder
ontmoette Gerrit na 4½ jaar en ze zei tegen Jan: “Dit is je vader”.
Nadat ze 2 jaar in Batavia hadden doorgebracht vertrokken ze naar Nederland op het schip de
“Oranje”, en Gerrit kreeg een baan bij de Nederlandse Marine in Den Helder, de belangrijkste
marinebasis van Nederland. Gerrit stierf in 1979 op 74-jarige leeftijd. Jan’s moeder stierf in 1996
op 80-jarige leeftijd.
Hoewel zijn verhaal interessant en opwindend was, zei hij niets over zijn interneringstijd op
Sumatra. Dat was misschien omdat hij te jong was om zich deze dagen te herinneren, of die waren
te miserabel om erover te praten.

De tekeningen van het Miyoshi Interneringskamp.
Eind augustus 2016 stuurde Jan van Koeverden me tien kopieën van prachtige tekeningen die zijn
vader in 1944 had gemaakt. In sommige tekeningen schetste hij gebouwen van het Miyosi
interneringskamp. In de tekeningen was elk gebouw verbonden met een open gang, de ramen
waren breed en heggen en bloembedden omgaven de gebouwen. Ze leken meer op
schoolgebouwen dan op POW-barakken.

Kamer van geïnterneerden

Kampgebouw
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Sommige schetsen lieten de binnenkant van de kamer van de geïnterneerden zien. Veel
eigendommen van de geïnterneerden, zoals kleren, boeken, handdoeken waren in de kamers.
Niemand had ooit zulke afbeeldingen gezien. Die tekeningen lieten ons de werkelijkheid van het
leven van de geïnterneerden zien.
Een tekening was een schets van de eetkamer. Er is een foto van die kamer, voor de oorlog
genomen. Ik vergeleek de foto met de tekening. En ik vond dat de tekening werkelijk correct was
en gelijk aan de foto, zelfs tot in details.
Op een tekening stond de ingang van een treintunnel op de achtergrond van het gebouw. Ik kwam
er makkelijk achter, dat het de tunnel was van de Sangou Lijn, die tot nu toe gebruikt wordt.
Negen van de tekeningen waren in zwartwit, omdat ze met potlood geschetst waren. Slechts een
speciale tekening was getekend met gekleurde inkt. Het was een schets van de “Op ten Noort”.
Het rode kruis op de schoorsteen was helderrood geschilderd en een lijn op de scheepsromp was
heldergroen geschilderd.
Ik was zeer geroerd door die tekeningen. Het waren geen originele tekeningen maar kopieën. Jan
maakte uitstekende kopieën in Nederland. Ik geloof dat ze net zo mooi waren als de originelen.
Ik was ervan overtuigd dat deze tekeningen zeer waardevol waren. Jan schreef in de brief die bij
de tekeningen zat : “Ik ben alleen geïnteresseerd in wat je gaat doen met mijn tekeningen”.
Ik dacht dat die tekeningen in een museum opgeslagen moesten worden. Een set kopieën is
geëigend om in het NIOD in Amsterdam opgeslagen te worden. De andere set kopieën zou in
Myoshi opgelagen moeten worden. Als er geen goed museum in Miyoshi was, dan zou de
bibliotheek in Miyoshi ze op moeten slaan. De tekeningen zouden belangrijke documenten zijn van
de lokale geschiedenis.
Jan was zeer geïnteresseerd in Miyoshi, waar zijn vader drie jaar geïnterneerd zat. Ik dacht dat
Jan naar Japan zou moeten komen om Miyoshi te bezoeken. Als hij Miyoshi kon bezoeken en
de kopieën van de tekeningen aan een museum of aan een bibliotheek kon geven, dan zouden ze
de tekeningen in ontvangst nemen.
Toen raadde ik hem aan om een aanvraag in te dienen bij het uitnodigingsprogramma dat de
Japanse regering uitvoerde. Met dat programma werd een aantal Nederlandse ex-POW’s of
geïnterneerden uitgenodigd, die door Japan waren geïnterneerd tijdens de 2e wereldoorlog. Elk
jaar wordt een groep van ongeveer 15 ex-POW’s uitgenodigd. Hij kon zich aanmelden omdat hij
zijn kindertijd in een interneringskamp in Sumatra doorbracht.
Hij raakte geïnteresseerd in dat programma en begon zelf informatie in te winnen. Maar hij zag
uiteindelijk van de aanvraag af omdat er zoveel aanvragers waren; ook was hij bezorgd over zijn
gezondheid en Miyoshi was niet in het programma opgenomen.
Eind 2016 besloot hij naar Japan te komen met zijn zoon, op eigen kosten. Ik was zo blij om zijn
besluit te vernemen via e-mail. Ik begon hem een welkom voor te bereiden met een zekere
spanning. Ik vroeg Mr. Yonemaru, een plaatselijke geschiedkundige die veel wist over het Miyoshi
kamp, om onze gids te zijn in de stad Miyoshi. En ik vroeg Mevrouw Tamura, een lid van het POW
Research Network Japan, en goed in Engels, om onze tolk te zijn.
Echter, in maart 2017, kreeg ik een e-mail van Jan waarin stond dat hij niet in staat was naar
Japan te komen, omdat zijn gezondheid achteruit ging. Ik vond het echt heel erg jammer om dat te
horen.

De reis naar Miyoshi
Ik was zo teleurgesteld te horen dat Jan niet naar Japan kon komen. Ik dacht dat ik tenminste naar
Miyoshi zou kunnen gaan om zijn tekeningen af te geven. En als ik naar Miyoshi kon gaan zou ik
ook hem kunnen laten weten wat voor soort plaats Miyoshi tegenwoordig is. Dus ik schreef een
brief naar de directeur van de Miyoshi Stadsbibliotheek en prees de waarde en betekenis aan van
de tekeningen voor de lokale geschiedenis van Miyoshi. Ik vroeg de directeur ook om niet alleen
de tekeningen een plek te geven maar ook om ze tentoon te stellen.
Gelukkig kreeg ik antwoord dat de bibliotheek de tekeningen wilde ontvangen.
Ik vroeg Jan om ”Toestemming voor Publicatie” van de tekeningen. Die gaf hij al gauw en stuurde
die per post.
Ik ging naar de stad Miyoshi in de Hiroshima Prefecture om de tekeningen af te geven samen met
de “Toestemming voor Publicatie”, van 31 mei tot 1 juni 2017.
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In de middag van 31 Mei kwam ik op Het station van Miyoshi aan. Mr.Yoshikazu Yonemaru, een
plaatselijke geschiedkundige, verwelkomde mij. Hij leidde mij twee dagen lang rond in de stad
Miyoshi in zijn auto. Eerst bezochten we de Miyoshi Stadsbibliotheek en gaven de tekeningen en
de toestemming aan de directeur, Ms. Nanae Arimitsu. Ze riep de pers en ik werd geïnterviewd
door de Chugoku Newspaper.

Voor de Miyoshi Bibliotheek met Mr.
Yonemaru en Ms. Arimitsu

Daarna gingen Mr.Yonemaru en ik
de stad door om het Arase
Ziekenhuis te bezoeken. Miyoshi
was een prachtige kleine
kasteelstad. Arase Ziekenhuis was
honderd jaar geleden daar
gevestigd. En in de oorlog voerde
dokter Hidetoshi Arase een operatie
uit op een van de Nederlandse
geïnterneerden, een verpleegster.
Dr. Arase redde haar leven.
We ontmoetten dokter Toshikata
Arase, een kleinzoon van Hitoshi en
we praatten over Nederlandse
geïnterneerden in Miyoshi.
De volgende ochtend bezochten we
de Aikou Preschool, een voormalig
interneringskamp. Die Preschool
was gesticht in 1938. Toen de
oorlog begon werd het preschool
gebouw overgenomen door de
politie en werd gebruikt als een
interneringskamp voor vijandelijke
vreemdelingen. Vanaf december
1942 werden de bemanningsleden
van de ‘Op ten Noord’ daar
gehuisvest. 42 Nederlanders,
waaronder Jan’s vader en 2
Indonesiërs werden er geïnterneerd. Internering van vijandelijke burgers was een geheim, dus
Nederlandse bemanningen werden geïsoleerd van de wereld en bleven daar 2 jaar en 9 maanden
tot ze werden bevrijd in september 1945.
Nu het preschoolgebouw is gereconstrueerd speelden vele kinderen daar. We ontmoetten Ms.
Mineko Izumi, de directeur van de preschool. Ze leidde ons door het gebouw. Vanuit de
bovenverdieping konden we bergen zien en een spoorbrug. Deze zagen er net zo uit als op de
tekeningen die Jan’s vader had gemaakt. Jan vroeg me per e-mail: “Als er een gedenkplaats is van
het kamp, of een andere geschikte plek ergens in Miyoshi, wil je daar dan een tulp neerleggen ter
herinnering aan mijn vader”. Ik probeerde tulpen te krijgen, maar het was buiten het seizoen, dus ik
kocht tulpenbollen en gaf ze aan Ms. Izumi. Ik hoop dat ze volgend voorjaar bloeien.
Diezelfde ochtend al stond in de Chugoku Newspaper het artikel met de kop “De schets van het
Miyoshi Interneringskamp”. En de Miyoshi-Stadsbibliotheek begon met het tentoonstellen van de
tekeningen van het Miyoshikamp op 6 juni. Daardoor kregen veel mensen van binnen en buiten
Miyoshi die tekeningen te zien.
Een journalist van het hoofdkantoor van Asahi Newspaper Osaka, Mr Kado, interviewde ons ook.
En op 24 juni stond in de Asahi Newspaper een groot artikel over het Miyoshi Interneringskamp,
met de tekeningen. Miyoshi Interneringskamp leek een beetje beroemd te zijn geworden in het
Kansai gebied.
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Jan verscheen in NKH
Ik bracht de missie die net een jaar geleden begon tot een einde. Ik rapporteerde de details van de
reis naar Myoshi aan Jan. Hij schreef me “ De tekeningen hebben een perfecte bestemming
gevonden”, waarna ik me opgelucht voelde. Maar het was niet het einde van het verhaal
betreffende het Miyoshi interneringskamp.
Begin juli 2017 kreeg ik een telefoontje van de directeur van NHK TV, Mr. Terashima. Tot mijn
verrassing vroeg hij me om een interview met Jan te arrangeren. Dit was omdat NHK TV een
televisieuitzending wilde maken over de ‘Op ten Noort’, die tot zinken werd gebracht in augustus
1945, direct na het einde van de oorlog. Het was heel toevallig. Ze hadden de romp van de ‘Op ten
Noort’, die in volle zee bij Tango eiland was gezonken, gevonden en gefilmd. Mr. Terashima was
zeer geïnteresserd in het Miyoshi kamp, waar de bemanning van de ‘Op ten Noort’ was
geïnterneerd. Hij las zelfs het artikel over het Miyoshi kamp in de Asahi Newspaper, geschreven
door Mr. Kado.
NKH was de grootste omroep organisatie in Japan. Dat was echt een grote kans. Ik stelde Jan
voor om een interview bij NHK te accepteren.
Op 5 augustus bezochten drie NHK stafleden Jan in zijn huis in Diemen bij Amsterdam en
vriendelijk accepteerde hij het interview. Daarna stuurde Jan me een e-mail waarin stond: “Het
interview was heel interessant voor mij. Ik ben nog nooit geinterviewd voor TV door zo’n grote
organisatie als NHK”. Hij leek echt uit te kijken naar zijn verschijnen op TV.
Dat programma werd uitgezonden op 25 augustus. Maar jammer genoeg kon Jan het niet zien.
Zelfs ik kon het niet zien omdat het in een beperkt gebied werd uitgezonden. We moesten wachter
op de DVD die ons door Mr. Terashima zou worden toegestuurd.
Op 1 september werd de DVD naar mij gestuurd en ik bekeek die meteen. Op TV zag hij er aardig
uit en leek goed gezond. In het interview praatte hij vurig over de rechten die hospitaalschepen
hadden volgens de internationale wet. Er was een scene in close-up van zijn vader’s foto op de
identificatiekaart van de Nederlandse marine. In een andere scene liet hij de tekening van zijn
vader zien van het kampgebouw. En hij verklaarde dat zijn vader vroeg, na afloop van de oorlog,
waar de ‘Op ten Noort’ was. Maar de Japanse regering vertelde de waarheid niet.
Natuurlijk was de oorlog verschrikkelijk. Nu weten jonge mensen niet hoe de oorlog werkelijk was
en bijna geen enkele Japanner weet van de geschiedenis van de ‘Op ten Noort’ . Dus dit TV
programma was goed voor elke Japanner. Ik was blij dat het op de televiesie was gekomen.
Ik e-mailde mijn impressie van de DVD. Maar hoe lang ik ook wachtte, er kwam geen antwoord.
Op de 25ste september kreeg ik een brief van de vrouw van Jan, Mevr. Ekie van Koeverden. Ze
schreef dat Jan was overleden aan een hartaanval op 4 september. Hij was geboren in augustus
1938 dus was hij 79 jaar oud.
Het was zo’n droevig en spijtig bericht.
Ik heb Jan slechts een keer ontmoet, op 3 juni 2016, maar we schreven elkaar meer dan 40 emails.
Ik heb de tekeningen van zijn vader naar Miyoshi gebracht. De tekeningen werden opgeborgen in
de Bibliotheek. Een jaar geleden was hij bang dat hij dood zou gaan voor hij de tekeningen aan
iemand kon geven. Als hij de tekeningen aan iemand gaf, moest die persoon de waarde van de
tekeningen kennen.
Nu zijn de originele tekeningen opgeborgen in het NIOD in Amsterdam, en goede kopieën zijn in
Miyoshi opgeborgen. Hij zei: “De tekeningen hebben een perfecte bestemming gekregen”.
Misschien was hij tevreden.
En de tekeningen werden tentoongesteld in de bibliotheek en gepubliceerd in de kranten.
Daardoor hebben veel Japanners de kans gekregen om de POW’s en de oorlog te kennen,.
Bovendien leidde het tot Jan’s TV interview, en hij deed een beroep op de onwettigheid van het
“Op ten Noort” incident tegen de internationale wetten in oorlogstijd.
Alles kwam wonderlijk voort uit slechts een kleine ontmoeting in het NIOD.

Het resterende onderwerp
Dhr. Jan van Koeverden was geïnterneerd in een kamp toen hij een klein kind was. Hij had een
heel moeilijke tijd tot hij weer bij zijn familie kon wonen na de oorlog. Bijna alle Nederlanders die in
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Nederlands-Indië woonden hadden dezelfde ervaringen. Maar de meeste Japanners weten dit niet,
ook al was het een gevolg van de Japanse invasie. Ik denk dat het niet eerlijk is. Ik kan geen
ervaringen meer horen van Jan. Maar ik zal doorgaan met research over het interneringskamp in
Sumatra en ik wil de bevindingen op een of andere manier publiceren.
December 30, 2017

BRON : DialoogNJI
De redactie heeft alles is
in het werk gesteld de rechten van dit werk te
eerbiedigen. Omdat het
niet volledig mogelijk was te achterhalen wie de
rechthebbende is en omdat ik de combinatie Hr.Ms. Op ten Noort en de zoektocht van de
Hr. van Koeverden wil delen met een ieder, heb ik besloten deze te publiceren in “Ten
Anker”
Heeft u ook een mooi verhaal of wilt u foto's met anderen delen, laat het mij dan even
weten..... stuur uw mail naar tenanker@kpnmail.nl
………………………………………………………………………………….

Vacature:
Gezocht enthousiaste collega voor uitbreiding van de
redactie van “ ten anker “ …
Ik ben op zoek naar een collega redacteur die net als
ik wat uurtjes wil steken in de samenstelling van onze
krant. Ervaring is geen must, daar we e.e.a. in
samenwerking uit kunnen kristalliseren.
Wat moet u meebrengen?... alleen maar de wil alles te
kunnen delen met alle maritiem belangstellenden
opdat we onze ervaringen zowel de leuke als de
minder leuke kunnen blijven koesteren…, dus alles
delen zodat een ieder kan beleven wat ons groot heeft
gemaakt…
Interesse ? …. Bel even 078-7507545
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De Trompeuse en de Resolution waren de eerste piratenschepen van het gouden
piratentijdperk dat eindigde in de jaren 1720 met de iconische kapiteins als Edward Teach,
Ann Bonny en Jack Rackham. De reputatie van kapitein Jean Hamlin en zijn bemanning was
eind zeventiende eeuw afschuwwekkend. Hoewel Hamlin zelf uit handen van de autoriteiten
wist te blijven, gold dit niet voor een deel van de bemanningen van de Trompeuse en de
Resolution. In Suriname en op het Deense St. Thomas werden verschillende groepen voor
het gerecht gebracht.
Details over deze
processen zijn
grotendeels onbekend
gebleven doordat de
belangrijkste
archiefstukken over de
reis eeuwenlang
weggestopt zaten in het
archief van de Sociëteit
van Suriname, een plek
waarvan niemand wist
dat het een schat van
gegevens over deze
zeerovers herbergde.
Zoals de bronnen in dit
deel van de reeks
Werken van de
Linschoten-Vereeniging
laten zien, lag de
oorsprong van de
Trompeuse nog in de
wereld van de
boekaniers in de
Cariben, maar behoorde de roversgroep tegen het einde van hun reizen tot de nieuwe wereld
van de piraten die hun werkterrein verplaatsten naar de Afrikaanse slavenkust, Zuid- en
Noord-Amerika en op den duur zelfs voorbij de Atlantische Oceaan.
De verzameling ondervragingen van bemanningsleden die in dit deel zijn opgenomen maken
veel duidelijk over de achtergrond van de zeerovers, het leven aan boord van deze schepen
en hoe deze piraten hun strategie en werkterrein bepaalden.

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/exempel/
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VERSLAG VAN EEN PATROUILLE.
N.a.v. de Fakfak-reünie stuurde Charles Kamerling, in 1957 ongeveer ’n half jaar oudste officier in
Fakfak, een mail. Daarin liet hij weten zich de naam van Korporaal Soetens te herinneren i.v.m. de
patrouille Teminabuan – Sorong. ”Ik kan mij deze patrouille nog erg goed herinneren” liet Walther
Soetens weten. Het was een erg zware patrouille met veel regen en vloedbossen. Na vier dagen
kreeg ik longontsteking met hoge koorts. Er werd contact opgenomen met de kazerne en ik zou
worden opgehaald met een helikopter van de oliemaatschappij uit Sorong. Alles werd in
gereedheid gebracht voor de landing: bomen gekapt en een vuur gemaakt met veel rook. Daarna
kwam het bericht dat de heli niet kon landen. Ik kreeg penicilline toegediend door de dokter die
toevallig ook wel eens op patrouille wilde. Na een rustdag zijn we weer vertrokken en na een paar
dagen was ik weer volledig opgeknapt. Door al dit oponthoud hadden we de laatste dagen nog
maar weinig voedsel en op zoete aardappelen hebben we deze 16-daagse patrouille volbracht”.
Charles gaf de volgende aanvulling: ”vertrokken vanuit Teminabuan ging alles goed tot de
kampong Sejar. De dokter meldde dat hij bijna door zijn voorraad penicilline heen was. Korporaal
Soetens had zware griep en een beginnende longontsteking. Vanwege de meer dan 40 graden
koorts was zijn toestand levensbedreigend. Bovendien had ook een koelie griep, een andere
malaria en weer een andere bloedvergiftiging. Hij had dus dringend aanvulling van penicilline
nodig. In overleg met Fakfak en Hollandia is toen een dropping aangevraagd maar er was maar
één Martin Mariner vlieg gereed en die was nodig voor de kampongverkenningen.
Bovendien twijfelde de MLD of een dropping boven die boerenkool enig succes zou hebben en
daar hadden ze wel gelijk in.
We moesten Soetens naar de dichtstbijzijnde kali brengen en dan met een prauw (waar haal je die
vandaan?) naar de kust varen. Maar volgens de dokter zou transport op een geïmproviseerde
draagbaar door Soetens niet overleefd worden. Vervolgens werd voorgesteld hem met een
helikopter van de Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij af te voeren maar deze had een beperkt
vliegbereik. Bovendien was het erg moeilijk onze exacte positie aan te geven. M.b.v. de bevolking
maakten we een landingsplek met een groot rook verwekkend vuur. Later hoorden we dat de piloot
het te riskant vond. De vlucht vond daarom niet plaats. Inmiddels had ik al zitten denken hoe we
moesten handelen als Soetens inderdaad zou overlijden. Gelukkig zakte de koorts en volgens de
dokter week het levensgevaar. ’s Avonds kwam de dokter me vertellen dat telegrafist Versteeg (?)
40 graden koorts had vanwege een griep. Hij kreeg de laatste restjes penicilline toegediend. Later
bleek ook nog de tamboer griep te hebben. Tot overmaat van ramp maakte op weg naar Klamono
de Papua die de dynamo droeg een smak waardoor we geen verbinding meer konden maken. In
Klamono konden we telefonisch contact maken met Sorong. Al met al vond ik het een bijzondere
patrouille. Fysiek zwaar, daar heeft Soetens gelijk in, maar als ”oudste” was ik natuurlijk
verantwoordelijk voor het geheel”.
Alleen patrouillelopers die de nieuw- Guineabush hebben meegemaakt begrijpen dit
indrukwekkende verhaal.
Bron: met toestemming van Walther Soetens
geschreven door Jos van de Konijnenberg

***********************************************************************

De rol van de Meteoroloog !
IN DEZE POSITIE bevond Group Captain James Martin Stagg, de Britse RAF-meteoroloog en
leider van het team weerspecialisten dat de geallieerde militaire staf
adviseerde bij de voorbereiding van Operatie Overlord, zich op D-D-ay.
Stagg is de geschiedenis ingegaan als de man die generaal Eisenhower ervan overtuigde D-Day
op het laatste moment een dag uit te stellen. En de man die de piepkleine opening zag waardoor
de operatie - en daarmee de bevrijding van West-Europa - toch van start kon gaan.
Nadat de geplande landing op maandag 5 juni vanwege slecht weer was uitgesteld,
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grepen Stagg en zijn team een nieuwe kans: op dinsdag 6 juni zou de storm kort gaan liggen. De
omstandigheden voor de landing zouden niet ideaal zijn, maar acceptabel. Op basis van Staggs
verwachting zei Eisenhower: 'OK. We'll go.

MlLlTAlR EN METEOROLOOG
'En dan hoop je maar dat je
verwachting uitkomt', zegt
luitenant Claudia Maas. Zij
is meteoroloog bij de
afdeling Weerdienst van de
Joint Meteorologische
Groep (JMG) van de
Koninklijke Luchtmacht. Ook
moderne meteorologen
staan voor de taak om
militaire leiders van advies
te voorzien: kan de
luchtlanding wel of niet
doorgaan? Kan de
helikopter de lucht in om
gewonden uit het veld te
halen?
Kan er op een oefenterrein
met rook worden gewerkt
zonder ongelukken in de
omgeving te veroorzaken?
De basis van het werk van
de meteorologen van de
JMG is dezelfde als bij hun
welbekende KNM|-collega's.
Toch is er een wezenlijk
verschil: de JMG'ers zijn ook
militairen. Hierdoor kennen
ze de dilemma's waarmee
commandanten worden
geconfronteerd en weten ze
welke gegevens een
commandant nodig heeft om
belangrijke beslissingen te
nemen. 'We zijn goed thuis
in wat voor militaire
operaties belangrijk is, zoals nachthelderheid, infraroodverwachtingen, de invloed van windrichting,
windsnelheid en luchtdichtheid op de koers van projectielen', zegt luitenant-kolonel Douwe
Minnema, commandant van de JMG.
Hoewel weersverwachtingen dankzij technologische ontwikkelingen steeds preciezer worden, is
meteorologie geen exacte wetenschap. Minnema: 'De zekerheid die mensen graag willen, kunnen
we niet altijd geven. Wat we wel kunnen, is een helder advies uitbrengen waarin we duidelijk
maken wat zeker is, maar ook wat onzeker is. Het is dan aan een commandant om een beslissing
te nemen.'

‘En dan hoop je maar dat je verwachting uitkomt’
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UITZENDING
De taak van de JMG is de Nederlandse krijgsmacht te helpen slagvaardig en veilig te opereren. Zo
houden de meteorologen zich bezig met ballistische meteorologie, waarbij ze voor artillerie-inzet
de windrichting, windsnelheid, temperatuur en luchtdichtheid in een bepaald gebied berekenen.
Hiermee kan de vuurleidingscomputer de vuurmond doeltreffender richten en nevenschade
beperken. Ze ondersteunen de marine, bijvoorbeeld tijdens het orkaanseizoen in het Caribisch
gebied, en adviseren bij de oefening en inzet van mariniers en parachutisten. De JMG bedient ook
missiehoofdkwartieren overal ter wereld. Daarnaast maken de meteorologen dagelijks een space
weather- verwachting: zaken als zonnevlammen en protonenstormen kunnen
communicatiemiddelen - en daarmee militaire operaties -ernstig verstoren.

Hoewel de JMG op vliegbasis Woensdrecht is gestationeerd, werken de meteorologen op
vliegbases in het hele land. Bij missies in het buitenland gaat soms ook een meteoroloog mee.
Claudia Maas was onlangs in Mali. Als meteoroloog ben je dan 24/7 inzetbaar. In de periode
waarin ik in Mali was, was het rustig weer. Maar collega's hadden te maken met zandstormen en
zware onweersbuien.' Maas was vooral verantwoordelijk voor weersverwachtingen voor de
helikopters. 'Het mooie van het werk ter plaatse is: je ziet direct welke impact je advies heeft. Wat
het voor een
vlieger betekent om beperkt zicht te hebben realiseerde ik me pas echt toen ik kon meevliegen in
een Chinook.'
Weersverwachtingen kunnen ook belangrijke informatie geven over de mogelijkheden die de vijand
heeft om eventuele operaties uit te voeren. Waar de
Duitsers op D-Day de essentiële informatie misten over de kortdurende luwte in de
storm die de geallieerden gebruikten, zo kan kennis over het weer ook in deze tijd
een belangrijk voordeel opleveren ten opzichte van de tegenstander, benadrukt Maas.
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SPECIALISTEN EN WEERMODELLEN
Ook in de voorbereiding op missies spelen de meteorologen een belangrijke rol.
'We maken bijvoorbeeld klimaatbeschrijvingen, geven briefings en leiden mensen op', vertelt
Minnema. Hoewel Maas in Mali vooral vliegers van advies voorzag,
groeide het aantal partijen dat graag een weersverwachting van haar kreeg.
'Eenheden voor ze de poort uit gingen, organísatoren van sportactiviteiten, de VN:
hoe langer je ergens zit, hoe meer er een beroep op je wordt gedaan.' De moderne
meteoroloog is steeds meer een adviseur: iemand die helpt de vele informatiestromen te
selecteren en te duiden. Wat is wel en niet relevant? Wat is wel en niet betrouwbaar? 'Neem de
populaire weer-apps', zegt Minnema 'Die zijn gemaakt op basis van weermodellen, maar er zit
geen meteoroloog tussen die deze gegevens analyseert en een verwachting aanpast als dat nodig
is. Door de complexiteit en veelheid van informatiebronnen groeit de behoefte aan een specialist
die dit kan filteren, analyseren en uitleggen. Zo willen het Korps Mariniers en
11 Luchtmobiel bij oefeningen graag weer een meteoroloog ter plaatse hebben.'
Voor D-Day meteoroloog Stagg liep het goed af: zijn verwachting kwam goed uit.
De golven waren weliswaar aan de hoge kant, de bewolking was dikker dan gehoopt, maar de
landing was een succes.
Onder de neuzen van de verraste Duitsers, die doordat zij belangrijke weersinformatie misten, de
invasie die dag niet hadden verwacht.
Stagg werd daarmee het symbool van het belang van meteorologie voor militaire operaties
Bronvermelding: “Vrij “uitgave van het VI

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

Schenkingen aan Fort Pannerden.
Dat er een detachement van de Koninklijke Marine (KM)
gelegerd was op het Landmachtfort bij Pannerden in de
periode ’39 t/m mei 1940, is inmiddels in brede kringen
bekend bij de KM. Waar deze Marinemannen hun verblijf
hadden in het Fort is ook duidelijk te zien aan de diverse
muurschilderingen, waarvan de grootste een aantal schepen
laat zien.
Door middel van de zgn. “Oral History” , is enkele jaren
geleden, voornamelijk door familie die het Fort bezocht, fotoen ander materiaal verkregen, die ertoe hebben geleid, dat
dit lokaal werd ingericht als “Marinelokaal” waar zoveel
mogelijk de aspecten van de aanwezigheid van de KM
worden getoond. Heel geleidelijk kwam er meer materiaal ter
beschikking en op enig moment stonden er 3 matrozen in het
lokaal in een (min of meer) Marine – uniform. Dat gaf
natuurlijk aanleiding tot commentaar van bezoekende ex –
Marinemensen en zo hier en daar kwam niet alleen advies
maar ook aanvullend materiaal los. Het ging er steeds beter
uitzien.
Ook de rol van de Rivier – kanonneerboot “Braga” werd
belicht en ook de leden van haar bemanning opgenomen in
de verzameling.
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De grote doorbraak in het Inrichtingsproces van het “Marinelokaal” en het verhaal van de KM op
het Fort kwam eind vorig jaar/begin dit jaar als gevolg van een bezoek aan het Fort door een ex
Officier KM, de Ltz2OC Jan Kaauw, die op bezoek was bij zijn tweelingbroer, woonachtig in
Doornenburg. Toen hij het Fort bezocht en zag, welke moeite werd gedaan om het Marineverhaal
handen en voeten te geven, besloot hij ter plaatse, dat hij actief wilde gaan meewerken en dit in
Marinekringen bekend te maken met het verzoek om steun.
Dat hebben we gemerkt! De spontane reactie van een
aantal Marinemensen was van dien aard, dat we nu echt
even moeten pauzeren om onze knopen te tellen en
verbaasd en zeer verheugd kunnen vaststellen, dat het
een enorm succes is geweest. Naar verwachting kunnen
we niet alleen de inrichting van het Marinelokaal
uitbreiden, maar dat ook doen op een correcte manier.
Ons, het Bestuur en de Vrijwilligers van Fort Pannerden,
past slechts oprechte dank voor zoveel vrijgevigheid en
respect voor ex – militairen, die hun Krijgsmachtdeel op
zo’n overtuigende wijze promoten. We zullen er alles aan
doen, om dit volledig tot zijn recht te doen komen.
Namens Directie en Vrijwilligers van Fort Pannerden,

Nog wat nagekomen informatie !
Pannerden heeft momenteel contact met museumschip
Mercuur in Vlissingen. Die hebben nog oude plunjekastjes
Er is contact gezocht met de firma Oostwoud die vroeger
deze kasten maakte voor de Marine Ik vraag aan de
Mercuur wat foto’s van de diverse kasten zodat Oostwoud kan zien wat ik zoek
Qua kleding maakt het fort nu een inventarisatie, ook de Mercuur zoekt kleding
Korte broeken hebben ze nog niet net als lange kousen in zowel kaki als wit.
Witte Canvas schoenen ook nog niet aanwezig. Officierspet wordt ook nog gezocht
Ook zijn we nog op jacht naar een Mariniers Sabel, de schenker wordt vereeuwigd met zijn naam
in het fort en heeft levenslang gratis toegang voor hem en zijn familie
Er wordt over nagedacht om een Marinedag te organiseren op het fort, zodra daar meer over
bekend is wordt u geïnformeerd middels onze krant!
Jan Kaauw.

……………………………………………………………………………………………………..
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Kerst & oud-nieuw
6 daags € 415,- p.p. aankomst 23e
7 daags € 465,- p.p. aankomst 22e
8 daags € 515,- p.p. aankomst 21e

Oud en nieuw special:
5 daags € 315,- p.p aank. 28e of 29e
6 daags € 375,- p.p aank. 27e of 28e

De Kerst & Oud-Nieuw arrangementen zijn inclusief:
3 boeiende excursies ( incl. touringcar)
Kerstavonddienst in naastgelegen kerkje
Op 25 december een feestelijk 4 gangen diner met een verrassing
Op 26 en 31 december een 4 gangen kerst,(silvester) feestelijk diner met live muziek

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

Er heerst onder geïnteresseerden nogal eens verwarring betreffende de brevetten die
door onze marine zijn gedragen. Ik heb daarom gemeend hier enige klaarheid in te
brengen. en systematisch de brevetten die zijn gedragen op papier te zetten en aan u te
presenteren. Gebruik is gemaakt van de officiele documenten die door Defensie zijn
uitgegeven. Op die manier ontstaat en helder en correct beeld anders dan de vele niet
door Defensie geautoriseerde publicaties, en die uitgaan van verkeerde aannames en
soms niet geheel vrij zijn van enig natte vinger en giswerk. Het was niet mogelijk om
alles in keer te beschrijven vandaar dat het niet anders kon dan in delen te gaan werken.
Hieronder treft u het eerste deel aan. Voor op- en aanmerkingen houd ik mij aanbevolen
en stel ik zeer op prijs.
Fred Sint
Brevetten voor luchtvarenden.

Begripsomschrijving: “Een brevet is een bijzondere bekwaamheid door middel van een
schoolopleiding of een interne opleiding, en ten aanzien waarvan door de minister eisen
van bekwaamheid zijn vastgesteld".
1-Vlieger.
Vastgesteld: 1925 bij KB van 22 juli no 13. Beschikking van 27 juli Afd. B.1ste bureau.
no 67.
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Brevet vlieger in metaal voor op de witte tropenkleding (Collectie J. Viotta)
Een onderscheidingsteken bestaande uit een van oranjezijde geborduurd, door gouddraad omgeven
cirkelvormig veld met een middellijn van ongeveer 25 mm waarop en waarover in gouddraad
geborduurd een vliegende adelaar metende tussen de uiteinden der vleugels ongeveer 75 mm. Op
het witte uniform werd dit brevet los bevestigd door middel van een speld op een donkerblauwe
lakense ondergrond.

2-Waarnemer
Vastgesteld: 1930 bij KB van 1 augustus no 73. Beschikking 13 augustus Afd. A. no 53.

Brevet waarnemer in geborduurde uitvoering (Collectie Auteur)
Een onderscheidingsteken bestaande uit een van azuurblauwe zijde geborduurd, door gouddraad
omgeven cirkelvormig veld met een middellijn van ongeveer 25 mm waarin de letter ‘W’ in goud en
ter weerszijden waarvan een in gouddraad geborduurde horizontaal gespreide adelaarsvleugel, de
vleugels onder het azuren veld samenkomende, metende tussen de uiteinden der vleugels ongeveer
75 mm.
Tevens werd in dit KB vermeld dat indien een vlieger in het bezit was van het brevet waarnemer en
die van vlieger hij alleen dat van vlieger op de linkerborst mocht dragen.
Het lijkt ons dat deze onderscheidingstekens rechtstreeks op het uniform door een al dan niet
bekwame kleermaker op het uniform werden geborduurd.

3-Vlieger ingedeeld bij de militaire administratie
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Brevet vlieger (administratie) voor op de witte tropenkleding. (Collectie Auteur)
Een onderscheidingsteken bestaande uit een van oranjezijde geborduurd, door zilverdraad
omgeven cirkelvormig veld met een middellijn van ongeveer 25 mm waarop en waarover in
zilverdraad geborduurd een vliegende adelaar meet tussen de uiteinden der vleugels ongeveer 75
mm.

4-Waarnemer ingedeeld bij de militaire administratie
Een onderscheidingsteken bestaande uit een van azuurblauwe zijde geborduurd, door zilverdraad
omgeven cirkelvormig veld met een middellijn van ongeveer 15 mm waarin de letter, W, in zilver en
ter weerszijden waarvan een in zilverdraad geborduurde horizontaal gespreide adelaarsvleugel, de
vleugels onder het azuren veld samenkomende, meet tussen de uiteinden der vleugels ongeveer 75
mm.
Tevens werd in dit KB bepaald dat op de witte kleding de wing van vlieger en van waarnemer in
metaal gedragen moest worden. De door de administratie gevoerde wing werd na de oorlog niet
meer heringevoerd en kwam daarmee dan ook te vervallen. Een geborduurd exemplaar is in geen
enkele museale of privécollectie aangetroffen. Behalve enige kopieën die in de jaren tachtig van de
vorige eeuw verschenen.

5-Vlieger-waarnemer
Vastgesteld: 1931 bij KB van 7 april no 30. Beschikking 13 april IIIe Afd. A. no 93.

Brevet vlieger-waarnemer in metaal voor op de witte tropenkleding (Collectie J. Viotta)
In 1931 werd een brevetonderscheidingsteken geïntroduceerd dat beide brevetten, dus die van
vlieger en waarnemer verenigde. Het onderscheidingsteken bestaat uit:
Een onderscheidingsteken bestaande uit een van oranjezijde geborduurd, door gouddraad omgeven
cirkelvormig veld met een middellijn van ongeveer 25 mm waarop en waarover in gouddraad
geborduurd een vliegende adelaar metende tussen de uiteinden der vleugels ongeveer 75 mm. En
gedeeltelijk vallende over een daaronder gelegen van azuurblauwe zijde geborduurd cirkelvormig
veld met een middellijn van ongeveer 25 mm waarin de letter; W; in goud. En omgeven tot de rand
van eerstgenoemd veld met een in gouddraad geborduurde lauwertak.
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Een vastgesteld model of uitvoering voor deze Wings was er niet. Dit gold zowel voor de LVA
alsmede voor de MLD, vandaar dat er vrij veel verschillende uitvoeringen ontstonden. zowel in de
stoffen alsook de metalen uitvoeringen De mening die onder verzamelaars heerst dat de adelaar die
specifiek voor de MLD bestemt zou zijn met een neergaande kop, in tegenstelling tot die van de LVA
die een horizontale kop laat zien kon door mij niet worden bevestigd, en dit was zeker voor de oorlog
niet het geval, en is een onderling verschil tussen de verschillende fabrikanten. In de archieven is
van dit distinctief ook geen standmodel teruggevonden.

Overste J.J. van Santen (1883-1937), commandant van de Luchtvaartafdeeling (LVA).
Híj draagt de onder verzamelaars bekendstaande MLD wing met neerhangende kop.
Onderzoek wijst uit dat dit niet het geval is en vele uitvoeringen zowel door de LVA en
de MLD werden gedragen. (NIMH)
DE BREVETTEN VOOR VLIEGER EN WAAREMER IN DEN OORLOG.
Vlieger (Nederlandsch model)
Koninklijk besluit van 28 augustus 1941 no.2.
Bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1941 No.2. is ingesteld het bovenstaande brevet voor het
geheel of gedeeltelijk in Engeland opgeleide personeel van den Marineluchtvaartdienst en is
bepaald: *
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a. Dat het toekennen van dit brevet geschiedt in Engeland door den Bevelhebber der
zeestrijdkrachten en in Nederlands-Indië door den commandant der zeemacht;
Dat het onderscheidingsteeken voor het brevet van vlieger gedurende het verblijf in Engeland
gelijk zal zijn aan het onderscheidingsteeken voor het Marine-vliegbrevet*
Dat het onderscheidingsteeken voor het brevet van waarnemer gedurende het verblijf in Engeland
gelijk zal zijn aan het onderscheidingsteeken voor het brevet van waarnemer der 2 de klasse.

1-Eisen van bekwaamheid voor het verkrijgen van het brevet vlieger gedurende het
verblijf in Engeland.
A-Proeven van vliegbekwaamheid: 1. Instructie en solo vliegen (ongeveer 50 uur ter
beoordeling van de instructeur) 2. Vollast start en landing 3. Wiellanding met en zonder klappen 4.
Landing met klappen (40 en 60 %) 5. Een motor vlucht en een motorlanding 6. Koersvlucht van
ongeveer drie uur, waarvan 1.30 uur gevlogen word zonder koerstel met behoud van constante
hoogte en snelheid. 7. Een uur blind vliegen (starten, landen en ongeveer 5 uur solo) Manoeuvreren
met het vliegtuig op de grond zonder te zware rembelasting 8. Bommenwerpen in glijvlucht.

B-Theoretische kennis: 1-Aerodynamica.
Begrip van de grondbeginselen waarop het vliegen berust, van de stabiliteitsvoorwaarden en
middelen tot het verkrijgen van de stabiliteit. Bekendheid met de werking van de verschillende
bestuursorganen gedurende de vlucht, ook bij bijzondere vliegstanden.

2-Vliegtuigbouw. Bekendheid met de samenstelling van de bij de M.L.D. in Engeland in gebruik
zijnde vliegtuigen Bekendheid met de werking van alle bij den M.L.D. in Engeland voor den vlieger
bestemde vliegtuiginstrumenten en het volledig kunnen beoordelen van de betekenis van de
aanwijzingen van de instrumenten

3-Motorkennis. Begrip van de grondbeginselen waarop de werking van een vliegtuigmotor berust.
Bekendheid met de samenstelling van de bij den M.L.D. in Engeland in gebruik zijnde motoren en
van de daarbij voorkomende vergassers, oliepompen, benzinepompen, magneten,
aanzetinrichtingen en olie- en benzine systemen.
Bekendheid met de soorten, merken en hoofdeigenschappen van de bij den M.L.D. in Engeland
gebezigde brandstof en smeermiddelen.
Bekendheid met de werking van alle bij den Engeland in de vliegtuigen ingebouwde motor controleinstrumenten.

4-Theoretische zeevaartkunde, luchtnavigatie en meteorologie.
Bekendheid met de inrichting der verschillende bij den M.L.D. in Engeland in gebruik zijnde vliegtuig
kompassen. Hun behandeling en voornaamste eigenschappen (begrip van de oorzaak der
afwijkingen) kennis van de bepaling der afwijkingen.
Bekendheid met de hoofdeigenschappen van de bij den M.L.D. in Engeland in gebruik zijnde zeeen luchtvaartkaarten en vaardigheid in het gebruik daarvan. Kennis van de wijzen waarop het gegist
bestek wordt bijgehouden. Begrip van meteorologische waarnemingen en algemene luchtcirculatie.
Bekendheid met de beoordeling van synoptische weerkaarten met practische weerregels.

5-Artillerie. Kennis van de inrichting en het gebruik van de bij den M.L.D. in Engeland in gebruik
zijnde vliegtuigmitrailleurs met bijbehorende richtmiddelen en afvuurinrichting.
Kennis van het seinpistool, valschermlicht, drijflichten e.d.
Begrip van het gebruik van luchtafweergeschut i.v.m. het ontwijken van het vuur.

6-Bepalingen op luchtvaartgebied. Kennis van het luchtverkeersreglement, de bestaande
vliegorders en de silhouetten tabellen.

7-Aardrijkskunde.P.M
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8- E.H.B.O. Het met goed gevolg doorlopen hebben van een cursus E.H.B.O.
C-Practische kennis: Kennis van het praktische gebruik van de bij den M.L.D. in gebruik zijnde
toestellen. Kennis van de behandeling der bom-ophang en afwerpinrichtingen. Kennis van de
reddings en veiligheidsmiddelen en hunne behandeling. Seinen met de Aldis Lamp (acht woorden
proef) en kennis van de noodseinen. Zwemmen.

D. Mitrailleurschieten.P.M.
E. Linktrainer Het met goed gevolg doorlopen hebben van een linktrainer cursus.
Waarnemer (Nederlandsch model)
Koninklijk besluit van 28 augustus 1941 no 2.
Bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1941 No.2. is ingesteld het bovenstaande brevet voor het
geheel of gedeeltelijk in Engeland opgeleide personeel van de Marineluchtvaartdienst en is bepaald:
Dat het toekennen van dit brevet geschiedt in Engeland door den Bevelhebber der zeestrijdkrachten
en in Nederlands-Indië door den commandant der zeemacht;
Dat het onderscheidingsteeken voor het brevet van waarnemer gedurende het verblijf in Engeland
gelijk zal zijn aan het onderscheidingsteeken voor het brevet van waarnemer der 2 de klasse

Verrichtingen van bekwaamheid. voor het verkrijgen van het brevet van waarnemer
gedurende het verblijf in Engeland.
A-Navigatie: 1. Kennis van de luchtnavigatie.2. Kennis van land- en zeekaarten. 3. Kennis van
kaartpassen.4. Kennis van positiebepaling d.m.v. peilingen en radiopeilingen.5. Kennis van
vliegtuigkompassen met hunne afwijkingen en fouten; het opheffen en bepalen dezer fouten.6.
Kennis der bij den M.L.D. in Engeland gebruikte navigatie-instrumenten.

B-Meteorologie: 1. Kennis van de atmosfeer en haar samenstelling.2. Kennis van de
warmteverbreiding in de atmosfeer.3. Kennis van de vochtigheid in de atmosfeer.4. Kennis van de
luchtbewegingen in de atmosfeer.5. Kennis van den luchtdruk in de atmosfeer.6. Kennis van
depressies.7. Kennis van ijsafzetting op vliegtuigen. 8. Kennis van blikseminslag in vliegtuigen.9.
Kennis van weerkaarten.10. Kennis van weerberichtendienst.

C-Tactiek: 1. Kennis van de soorten van schepen en vaartuigen hun eigenschappen en
silhouetten2. Kennis van de soorten van vliegtuigen, hunne eigenschappen en silhouetten. 3. Kennis
van Coastal command tactical and operational instructions.

D-Bommenwerpen: 1. Bekendheid met de theorie van het bommenwerpen.2. Kennis van het
Engelsche bommenrichtapparaat (Course setting bomb sight).3. Kennis van het elektrische
bommenafvuurkastje.4. Praktisch bommenwerpen van hoogten van 1000, 4000 en 10 000 voet,
waarbij de afwijkingen niet groter mogen zijn dan resp. 50, 60 en 80 M.

E-Radio- en seinwezen: 1. Seinen en sounderen met een snelheid. van ten minste 8 woorden per
minuut (woorden van 5 letters).2. De bediening van de radio-installatie in de bij den M.L.D. in
Engeland gebruikte type vliegtuigen,3. Kennis van de aircraft-code en Sijko.4. Kennis van de A.S.V.
en I.F.F.5. Kennis van de „Regional control".

F-Artillerie: 1. Kennis van de behandeling, werking en voorkomende storingen van de Browning,
Vickers- en Lewis-mitrailleurs.2. Bescherming en gebruik van de collimateur.3. Kennis van eigen-
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en vijandelijke vliegtuigen (afmeting, bewapening, snelheid). 4. Kunnen afstand bepalen met behulp
van de collimateur.
5. Kennis van de taak van den mitrailleur schutter (samenwerking boord communicatie system
melden van verkende vliegtuigen)6. Kennis van het schieten volgens de relatieve beweging.7.
Kennis van het schieten met gebruik van lichtspoormunitie.8. Praktisch geschoten hebben net de
fotocamera op den grond op aanvallende vliegtuigen en enige malen geschoten hebben op de
sleepschijf (manche) van uit het eigen vliegtuig.

G: Praktisch gebruik vliegtuigen. Kennis van de navolgende inrichtingen in de bij den M.L.D.
in Engeland gebruikte vliegtuigen:
1. Bommen ophang en afvuurinrichtingen2. Bewapening3. Benzine systeem en kranen stelsel4.
Radiostelsel5. Verlichtingsschema 6. Reddings en veiligheidsmiddelen

H. Fotografie. Kennis van de behandeling van de bij de M.L.D. in Engeland in gebruik
zijnde fototoestellen.
E.H.B.O. Het met goed gevolg doorlopen hebben van een cursus E.H.B.O.

Zwemmen. Kunnen zwemmen
We kunnen met name zien aan de eisen die werden gesteld aan de brevetten vlieger en waarnemer,
dat in geval van nood de ene functie kon overgaan in de andere. Dat wil zeggen dat zowel de vlieger
*als de waarnemer veelal kennis hadden van elkaars vakgebied. We zien ook dat zowel de piloot
als de waarnemer kennis hadden genomen in hun opleiding van zowel een gedeelte navigatie als
een gedeelte mitrailleur schieten. Vandaar dat de Nederlandse autoriteiten het niet nodig vonden
om een apart brevet van navigator voor de MLD in te stellen. Er is wel over gesproken maar
aangezien de communicatie en navigatiemiddelen in die tijd nog zeer eenvoudig waren (de
zogenaamde platte communicatie) en dan met name op de “Fairey Swordfish” vliegtuigen die in het
in 1943 opgerichte squadron* 860 werden gevlogen, vond met dit niet nodig en werd deze navigatie
taak overgelaten aan de vlieger of de waarnemer
“Deze brevetten benevens het brevet van vliegtuigmitrailleur schutter worden eveneens toegekend
aan het personeel van de Koninklijke marine dat het Engelsche examen ter verkrijging van de
overeenkomstige R.A.F.-brevetten met gunstig gevolg heeft afgelegd”.
Bij de mitrailleur schutter en de vliegtuigtelegrafist was dit een ander verhaal. Deze functies moesten
fysiek worden ingevuld. Daar zowel de vlieger als de piloot hun handen vol hadden met de aan hen
toegewezen taken. En het niet mogelijk was om hierbij nog een extra taak te vervullen.

* het betreft hier de eisen die werden gesteld aan deze brevetten. De uiterlijke
kenmerken bleven dezelfde als hiervoor beschreven.
* Bij de marine spreekt men van vlieger. Bij de luchtmacht (dat in de oorlog nog geen
zelfstandig onderdeel was) spreek men van piloot.
*Een eskader (Squadron) telde normaal 18 jagers waarvan 6 in reserve gehouden
werden; de resterende 12 opereerden in twee vluchten van 6. Daarvoor moesten
voortdurend ruim twintig jachtvliegers beschikbaar zijn. Bij elk eskader was voorts ca.
honderdveertig man grondpersoneel ingedeeld
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Vlieger-waarnemer (Nederlandsch model)
Hoewel er met geen woord word gerept over de combinatie wing vlieger-waarnemer in
de in de oorlog uitgegeven voorschriften is het hoogstwaarschijnlijk dat deze wing voor
het voor de oorlog al gebrevetteerde personeel van de MLD wel werd gedragen. Foto’s
uit die tijd laten dat ook wel zien. Vandaar de vermelding in dit hoofdstuk. De wing was
van dezelfde uitvoering als vastgesteld in 1931en hierboven al beschreven.
De bovenstaande vliegbrevetten zijn alle al voor de oorlog ingevoerd en doorgedragen of
hernieuwd aangemaakt. Er komen dan ook vele variaties in voor zowel in stof als in
metaal. Overigens was het verschil tussen de wing gedragen door de Legerluchtmacht,
* ten opzichte van die van de Marineluchtvaartdienst erin gelegen dat de kop van de
adelaar naar beneden keek, dus richting het water en die van de Luchtmacht meer
horizontaal is gericht. Dit is in geen enkel voorschrift of circulaire terug te vinden en is
waarschijnlijk historisch zo gegroeid en als traditie gehandhaafd. en meer gebaseerd
zoals eerder in dit hoofdstuk al aangegeven op een verschil in aanmaak.
*De luchtmacht bestond toen nog niet als zelfstandig onderdeel maar maakte deel uit
van de Landmacht

Met dank aan Fred Sint…, de redactie
Hello,
Between 1970 and 1972 I had a friendship with John Versteegh.
We met when his ship came into Chatham Dockyard.
He gave me a Stein, which I understood belonged to his
grandfather, which I would like to return to either him or his family
as I believe in keeping things of sentimental value within our
families.
In September of this year while on holiday in Croatia I met Ira Kamminga who is Dutch,
and I cheekily asked her if she could help me in reuniting the stein to John or his family,
and she said she enjoyed a challenge! I have not been able to do any of this as I do not
speak any Dutch, if I learnt any way back in the 1970’s I have forgotten it.
I am sending a photo of the stein to jog memories.
I hope you can help me.
Angela Hallums <angela@hallums.co.uk
Datum: 13 nov. 2019 13:07
Vertaald: "Tussen 1970-1972 was ik vrienden met John Versteegh. We ontmoetten elkaar
als zijn schip in Chatham was.
Hij gaf me een bierpul (zie foto) die naar ik begreep van zijn opa was geweest. Deze wil ik
graag teruggeven aan hem, of zijn familie, omdat ik geloof dat dingen met sentimentele
waarde in de familie zouden moeten blijven.
Ik stuur een foto van de pul mee.
Ik hoop dat u mij kunt helpen….Angela Hallums (- Beach)."
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Alle reacties
rechtstreeks
naar de
redactie van
dit blad a.u.b.
of per mail
naar
Engeland.

*********************************************************************************
Beste Arie en L.S.,
De Hendrik Karssen is inmiddels weer uit het droogdok en volledig
officieel zeewaardig verklaart
Het schip is opengemaakt, alle spanten zijn gecontroleerd, alle roest
weggehaald en de zwakke plekken, voor zover nodig, verstevigd
Komende 12 maanden is nu het plan om het interieur zoveel mogelijke
in oude glorie te restaureren.

Ik hoop je binnenkort daar wat afbeeldingen en video opname van te kunnen laten toekomen.
De Hendrik Karssen wordt nu weer volop ingezet voor de as verstrooiingen op zee.
Recentelijk heeft Aqua Omega, voor de kust van Engeland, bij het eiland Wright, met een ander
schip, zelfs nog een echte zeemansgraf ceremonie uitgevoerd!
Heel bijzonder!
Op termijn is overigens het plan om het schip aan de buitenzijde weer helermaal in de kleuren van
de Koninklijke Marine te schilderen,.
Dit mede in verband met ook toekomstige as verstrooiingen van overleden (oud-)
medewerkers, op speciaal verzoek van de Marine.
Op Youtube zijn wekelijks video opnames te volgen van de diverse as verstrooiingen door Aqua
Omega per schip, per liegtuig en/of met een ballon.
Tot binnenkort weer. Met vriendelijke groet.
Mede namens de vereniging vrienden van de Hendrik Karssen
Sebastiaan Smit.
Ad C. Duivenvoorde
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Hallo Arie en L.S,
Het verhaal van torpedomaker Paul Jacobs is zeer herkenbaar. 5 februari 1960 ben ik opgenomen
in het Marine hospitaal in Overveen met een gebroken been. Volgend de doctoren was het een
mooie breuk en hoefde niet gezet te worden. Omdat het been nogal gezwollen was is er 2 weken
gewacht tot de zwelling minder was en is toen in het gips gezet. Na een verdere week ben ik naar
huis gestuurd. Na 6 weken door een Marine busje opgehaald en naar Overveen gebracht. Daar
vonden de artsen dat het scheenbeen toch niet recht stond en is het in de OK alsnog gezet.
Gegipst en weer naar huis gestuurd met de order om me na 6 weken te melden bij de SMD in
(toen nog) Leiden. Op de bewuste datum gemeld bij de SMD en naar de ziekenboeg gestuurd
waar men vreemd op keek en vroegen wat ik hier kwam doen. Ja gestuurd door Overveen. Je zit
in het gips en zo kunnen we niets doen. Dus, weggestuurd naar Overveen. Daar in een
ziekenkamer gelegd en na een paar dagen het gips eraf gehaald. Vond men het nog niet goed en
weer deels gips gezet. Teruggestuurd naar Leiden waar men nog weinig kon doen . Na 4 weken
weer naar Overveen, gips verwijdert en terug naar Leiden. Gemeld bij de fysiotherapeute, juffrouw
Zwart, een jonge vrouw die getracht heeft mijn been weer in de oude conditie te brengen hetgeen
erg moeizaam ging. Warm waterbaden, massages, oefeningen niets hielp. De fysio had het er ook
wel moeilijk mee en zag ook wel in dat het niets meer werd. Uiteindelijk is besloten dat ik voor de
commissie moest komen en ben ik na 2 jaar afgekeurd en moest ik de Marine verlaten. Het bleek
dat er in Overveen fouten waren gemaakt door het been in een verkeerde stand in het gips te
zetten. Al met al weg Marine carrière. Net zoals Paul Jacobs zegt het doet me tot op de dag van
vandaag nog pijn dat het zo is gelopen, ik had het me heel anders voorgesteld.
Vele keren ben ik opnieuw gekeurd in Overveen en Driehuis.
Ik had er behoefte aan om te reageren op het verhaal Driehuis .
Vriendelijk groet
Tlg. 3 Oscar Seijnaeve

Lezers rubriek
Beste Arie;
De ouwe Buffel roept gelijkt weer herinneringen op aan de tijd dat ik daar
sliep tijdens de machinisten opleiding in 1960 en later in 1963/64 tijdens de
KPL opleiding als vice baksmeester, ‘s morgens de kooien opmaken onder
toezicht van de provoost,
2 kopslagen en 4 rompslagen en dan opslaan in de kooistelling.
Ik denk er met weemoed aan terug als ik langs het schip loop in Hellevoetsluis.
Groetjes Wim
Wim Klepper
Tel 06-13211487
………………………………………………………………………………………………………………
Arie dank je, ik heb veel wacht gelopen op de Buffel toen ik in 1963 -1964 op TOKM was in de
opleiding voor RRMNT ...die stinkende sokken van de machinisten die sliepen in hun hangmatten
ruik ik nu nog als ik eraan denk rondlopen met een zaklantaarn om te kijken of alles goed was....bij
de manschappen....
Gr, Ben Derkink
……………………………………………………………………………………………………………………………

In 1973 lag de Buffel in Amsterdam en ik was daar de laatste maanden van mijn marine tijd als
vaste bemanning, enige malen het schip bezocht, en af en toe werd daar een afscheid gevierd van
een collega. Interessant om het schip te bezoeken en complimenten voor dit stukje maritieme
geschiedenis.
Vr.Gr. Jos de Wit
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……………………………………………………………………………………………………………….

De website
www.onzevloot.weebly.com
heeft een naamswijziging
moeten ondergaan daar er veel
verwarring ontstond met de
website www.onzevloot.nl.

De bij u inmiddels bekende website is thans weer actueel en
te vinden op

http://www.onzemarinevloot.weebly.com
L.S.
Voor mijn verzameling dienstvakken ben ik op zoek naar nog een
exemplaar om de verzameling compleet te krijgen. Namelijk de
loodsdienst onderofficier.
Wie kan mij daar aan helpen.
Bedankt,
Rob de Groot

familiedegroot@casema.nl
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