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Ik sta in Nieuwe Diep aan de haven, en zie een schip,
grijs en statig, die uitvaart naar zee …
Het is een marineschip, vol van kracht, en ik kijk naar haar,
totdat zij eindelijk er niet meer is, een klein stipje nog,
daar waar de zee en de lucht samen gaan.
Dan zegt iemand naast mij: "kijk zij is weg".
Weg?... waarheen? vraagt iemand
Weg uit ons zicht, dat is alles, zei ik.....
Zij is nog net zo statig en mooi als toen zij uitvoer,
en nog net zo fier als toen zij de haven uit ging.
Zij is nog net zo goed in staat onze vrienden naar hun bestemming te varen.
Dat wij haar niet meer kunnen zien, ligt aan ons zelf- niet aan haar
En precies op het zelfde moment waarop iemand tegen me zei: "kijk zij is weg",
zijn er aan de andere kant van de plas ogen die haar zien komen,
aan de andere kant zijn stemmen, die vol blijdschap zeggen: "kijk daar komt zij"....
Zij zoekt een plekje in de luwte om daar “ten Anker” te gaan.
R.I.P.

In nagedachtenis van de
abonnees die ons zijn
ontvallen

Wil Curvers
Tjerk Spriensma
J. Middendorp
Lex Gensen
Harrie Rudolph

† 21-01-2019
† 04-05-2019
onbekend
† 09-12-2019
† 12-12-2019

* 14 februari
* 18 juni 1926
* onbekend
* 7 juni 1947
* 11 september 1950

’s Hertogenbosch
Menaldum
onbekend
Arnhem
Amsterdam

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

Geachte abonnee, “ten Anker” en zijn geschiedenis
Vanuit de redactie wil ik alle abonnees en ieder die u dierbaar is een
voorspoedig en verzekerd jaar toe wensen voor 2020.
Deze maand schrijft “ten Anker” geschiedenis door het 3e jaargang in te gaan met een ruim 685
abonnees. Dat is fors in de wetenschap dat we slechts 24 maanden in de lucht zijn met ons
digitale blad, waarvoor ik dan ook jullie allen wil bedanken.
Dit blad floreert dan ook uitsluitend met uw inbreng, vele abonnees hebben zich inmiddels gemeld
door een en ander neer te zetten via het toetsenbord en hun verhalen of anderszins met U te delen
en dat is dan ook de insteek van dit blad.
Wij allen fungeren dan ook als een soort van ambassadeur voor alles wat maar met scheepvaart te
maken heeft of heeft gehad, zeer zeker wat de Marine aangaat.
Dat maritieme wat in ons zit is deels ons verleden en kan op deze wijze als doorgeef luik dienen
voor de huidige generatie, want dat datgene wat is beleefd mag nimmer teloor gaan…
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Terug blik op de afgelopen 2 jaren:
Ons blad is ontstaan uit een voortvloeisel van ’t Schrijfhoutje (ook digitaal) waarvan ik de redactie
bestierde tot eind 2017. Ik ben toen “ten Anker “ gaan publiceren en heb de redactie van ’t
Schrijfhoutje overgedragen aan het zittende bestuur van de Post Actieve Marine vereniging en ben
vanaf 1 januari 2018 onder de toepasselijke naam “ten Anker” de lucht in gegaan.
Dit was een grote stap daar ik maar moest afwachten of hier animo voor zou zijn, maar de reacties
van velen spoorde mij aan de ingeslagen weg gestalte te doen geven wat geen windeieren heeft
gelegd.
Als snel bleek er behoefte te bestaan om ons in de buitenwereld te onderscheiden en was er
behoefte aan een mooi neutraal borstembleem voor op een colbert of jasje en voor een neutrale
sticker voor auto, caravan of ander zins.
Ook hierin hebben we ons kunnen onderscheiden, en moet toegeven trots te zijn op onze
abonnees als ik een auto voorbij ziet komen met onze “ten Anker “sticker, die overigens nog in
voorraad zijn.
Toekomst:
Voor het jaar 2020 heb ik geen bijzondere zaken op voorhand aan te geven, wat niet wil zeggen op
onze gat te gaan zitten. De redactie heeft veel mail- wisseling gehad over diverse zaken en
uiteraard de nodige gesprekken gevoerd over de publicaties die op de rol staan zoals de extra
edities over de Terrible Twins – MLD – Mijnendienst – Onderzeedienst en uiteraard het vervolg
van het Journaal van Ltz. Veerman
Wensen
Heeft u als abonnee vragen over ons blad of bepaalde ideeën of wensen laat het dan even
weten….de postbus is het gehele jaar open!
Hopende u eind van het jaar mee te kunnen delen dat we zijn uitgegroeid naar de 700 à 750
abonnees rest mij u veel leesplezier toe te wensen.
Vanuit de redactie; v.d.

Arie Krijgsman
=================================================================

4 januari – Ondergang van de Geldermalsen
De Vereenigde Oostindische Compagnie bracht rijkdom, maar ten koste van verdriet.
De Kamer van Zeeland had een belangrijke inbreng in
het reilen en zijlen van de VOC. De Kamer was
verantwoordelijk voor de uitvoering van een kwart van
de activiteiten van de VOC Per cyclus van acht jaar
was de Zeeuwse Kamer twee jaar lang de hoofdzetel.
In het VOC-opperbestuur, de zogenoemde Heeren
XII zetelden vier Zeeuwse bewindhebbers.
In de hoofdzetel in Middelburg besloten de
Zeeuwse bewindhebbers in 1746 dat er zes nieuwe
schepen gebouwd dienden te worden. De
directeur, Jan van Borssele, telg van een oud Zeeuws
geslacht, vervulde meerdere belangrijke functies. Hij bedacht de naam
Geldermalsen voor een van de schepen.
Deze naam sloeg op het ‘Landhuis Geldermalsen’ dat al lang in het bezit was van de familie.
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Men begon met de bouw van de Geldermalsen in oktober 1746. Op 10 juli 1747, negen maanden
na de kiellegging was het schip met een lengte van 42 en een breedte van 12 meter gereed. Aan
de monding van De Geldermalsen had een laadvermogen van 1.150 ton en bood plaats aan een
bemanning van 300 opvarenden.
Fort Rammekens was een fort bij Ritthem aan de monding van het vroegere Kanaal van Welzinge.
Dit kanaal verbond van 1532 tot 1817 Middelburg met hat Sloe aan de Westerschelde. Op 9 km.
ten zuidoosten van Middelburg werd aan de monding van het kanaal in 1547 het fort gebouwd om
controle uit te oefenen en ter bescherming van de vaarroute.
Fort_Rammekens_of_Zee-Burg op
een kaart van Blaeu 1649

Op de rede van Fort
Rammekens
In augustus 1748 vertrok de
Geldermalsen uit Rammekens
voor haar eerste reis naar de
oost. Na een reis van enkele
maanden arriveerde het schip
in 1750 in Kanton in China.
Vandaaruit werd het ingezet
voor reizen naar andere
Chinese bestemmingen. Na
bijna een jaar van
omzwervingen vertrok de
Geldermalsen op 18 december
1751 uit Kanton om de terugreis naar Middelburg te ondernemen. Het was afgeladen met thee,
porselein, zijde, een kist goud en andere zaken.

Noodlot
Riau is een provincie van
Sumatra in het oude
Nederlands Indie. Voor de
kust ligt een archipel van
enkele tientallen
eilanden. De kust was
goed bekend bij de VOC
en redelijk kaart
gebracht. Toch sloeg hier
het noodlot toe voor de
Geldermalsen. Op 3 januari, ‘s
avonds rond zeven uur liep het
schip
door een verkeerd uitgezette koers, op het
Geldria’s Rif in
deze archipel. Een groot lek was het gevolg.
Het schip dreef af van het rif, maar er was geen redden meer aan. Om half een ’s nachts zonk het
schip. Tachtig leden van de bemanning verdronken. 32 wisten zich te redden in twee sloepen,
waarvan er een nog lek bleek te zijn. Ze beschikten over slechts een tonnetje scheepsbeschuit en
een verdronken en gered varkentje. Na een week vol ontberingen bereikten de mannen Batavia.
Twee bemanningsleden overleden alsnog in een ziekenhuis.

https://www.zalig-zeeland.com/zeeuwse-almanac/4-januari-ondergang-geldermalsen
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Schade
De schade voor de VOC was aanzienlijk. Bij elkaar opgeteld schatte men de waarde van de lading
op 714.963 gulden en de prijs van het goud was 68.135 gulden. De prijs van het schip was ca.
100.000 gulden.
Oudst bekende scheepsbeschuit uit
1852 – Foto Paul A. Cziko,
In 1984 ontdekte men het wrak van
de Geldermalsen. De Brit Michael
Hatcher zag kans de lading te
bergen. Het mooie porselein was
nog volledig intact. De thee, die
door het zoute water was uitgezet,
had het porselein met een
beschermende laag omhuld. De
ironie van het verhaal was, dat het
porselein bedoeld was om de thee
te beschermen en moest verhinderen dat vocht de kostbare thee waardeloos zou maken. Het
porselein was eigenlijk maar bijzaak.

Vondst
De boven water gehaalde lading porselein had een omvang van ruim 160 duizend blauw-witte
stukken. Daaronder bevonden zich 40.000 theekommen, schotels, juskommen, botervloten,
zoutvaatjes, beeldjes, po’s, kwispedoors en bierpullen. Er zaten complete eetserviezen bij de
lading waarvan sommige geschikt waren voor 144 personen.

De meest opzienbarende vondst waren de goed geserveerde 125 zeldzame baren puur goud. Ze
bestonden uit twee types, normale langwerpige schuitjes en zogenoemde Nangkin shoes. Dit
waren modellen in de vorm van een helm. Het goud was voorzien van zeldzame Chinese
inscripties die zoveel betekende als ‘veel geluk’.
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Kijkdag Nanking Cargo bij Christie’s – 1986 – Foto Bart Molendijk

Veiling
Een belangrijk deel van de lading van de Geldermalsen werd in mei 1986 geveild door de
Amsterdamse vestiging van Christie’s. Het goud, porselein en gebruiksvoorwerpen brachten ruim
37 miljoen gulden op.
Michael Hatcher had enkele belangrijke stukken ‘Geldermalser porselein’ geschonken aan het
Groninger Museum. In het kunstnijverheid paviljoen van dit museum is een deel van deze gift
ondergebracht in een aquarium dat is ingemetseld in de vloer.
Artefacten, dingen die door de bemanning van de Geldermalsen zelf zijn gemaakt of gebruikt,
waaronder onderdelen van de brandspuit, een kistdeksel en pijpenkoppen, maar ook stukken
bewapening en kogelmallen zijn door het Rijk overgedragen aan muZEEum, het Zeeuws maritiem
museum.

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

Over,,ankeren" en de vrij simpele handelingen die daarmee aan boord gepaard gaan,
werden reeds heel wat folianten volgeschreven. Hier dien ik aan toe te voegen dat er een
bepaalde groep van gezagvoerders bestaat die de zg. ankermanoeuvre tot iets groots en
zeer gevaarlijks weet uit te spinnen.
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Een stuurmansleerling die bij een andere, niet met name genoemde, rederij had gevaren en mij de
,,Carola Smits" welhaast achteloos op d'r stekje op de rede van Port Said zag frommelen, zei nadat de kromme spijker in de plomp was gevallen - vol verbazing: ,,O..., gaat dat zó? " Waarop ik
vroeg: ,,Hoezo?" Uit het relaas van deze ,,Ieraar' * bleek dat op zijn vorige schip de ankerrede
onder ijzige stilte op de brug werd genaderd - waarbij de spanning te snijden was - en dat alle drie
de stuurIieden constant druk bezig waren met het verrichten van peilingen op het zicht en op de
radar.
De eerste stuurman, vanouds in wezen de foutief ** aangewezen persoon om op de bak tegen de
bootsman of baas-timmerman de magische woorden te spreken: ,,Laat maar vallen de hele hap",
mocht zich pas naar het voorschip begeven nadat de kapitein er voor 100% van was overtuigd dat
z'n schip op het juiste stekje was aangekomen.
De in de leerboeken vaak verkondigde vuistrgel dat de lengte van de uitgestoken ketting ge- lijk
moet zijt aan de waterdiepte plus drie ,,shackles" ***, heb ik vrijwel altijd aan m'n laars gelapt.
Want waarom zou je - in afwachting van de loods - met windstil weer buitengaats liggend op de
buitenrede van de Orinoco en met slechts vijf voet water onder de kiel zoveel ketting uitsteken? De
stuurman en de matrozen waren je dankbaar als je dat niet deed, want deed je het wel, dan kregen
ze bij het ankerhieuwen zo'n tachtig meter moddervette ketting op de bak en al die smurrie moet er
eerst met de dekwasslang afgespoten worden voordat de ketting de kettingbak in kan. Op één van
m'n reizen buitengaats voor Port Harcourl in ondiep water ten anker liggend, meldde de stuurman
mij dat het anker krabde. Bij windstil weer denk je dan: ,,How can?" Mijn eerste reactie was:
,,Steek er maar twee shackles ketting bij." En toen dat niet hielp, gingen we ankerop om eens te
kijken wat er aan de hand was. Wel, dat was een duidelijke zaak; we waren onze kromme spijker
kwijt omdat de wartel, waarmee het anker aan de ketting is bevestigd, voortijdig versleten bleek te
zijn.
Lig je daarentegen ten anker op de rede van Roseau
(Dominica, West-Indies), waar de zee- bodem zeer steil
naar zee afloopt, zodat je anker in wezen op een steile
berghelling ligt, dan kun je bij wijze van spreken nooit
genoeg ketting steken. Op de Amazone bleek er bij het
ankerop gaan nog een ander anker - met een stuk
ketting - aan ons anker te bungelen en in zo'n geval ben
je uren en uren bezig om zo'n onding kwijt te raken. En omdat er op dergelijke locaties in de
krikkemikken nooit sleepboten en lichters voorhanden zijn, komt het er helaas op neer dat je dat
andere anker, na het succesvol loswurmen ervan, weer in de plomp moet laten vallen. Eens zal
dan een ander schip met datzelfde anker weer diezelfde ellende beleven... Ten slotte nog een
ellende die soms met anker- op gepaard kan gaan. We lagen op de Mississippi ten anker nabij
Baton Rouge. Het niveau van de rivier was tot zo'n acht meter boven het normale niveau
gestegen, omdat in het noorden - o.a. in de staten Illinois, Iowa en Wisconsin - veel sneeuw was
gesmolten. Er ontstond uiteraard een hel van een zes mijls stroom, zodat zelfs de grootste
duwboten met hun vracht niet meer konden varen. Het gevolg voor ons was dat ons anker zich
ontiegelijk diep en vast in de kleibodem had ingegraven en toen we bezig waren met het ankerop
gaan, meldde de stuurman mij dat hij het anker niet uit de grond en omhoog kon krijgen. Volgens
de loods lag er op die locatie absoluut geen wrak en dus moesten we voorzichtig het anker over de
kop stomen.
Om het grondtakel (de ankerwinch) te ontlasten, draai je dan met je schroef een bepaald toerental
vooruit om de stroom zo'n beetje dood te varen en toen de stuurman op de bak meldde dat de
ketting recht op en neer stak, vermeerderde ik het aantal toeren iets, waarna je als het ware over
je anker heenvaart. Doe je dit een aantal malen met de nodige voorzichtigheid, dan wrikje het
anker uiteindelijk los. Toen die keer onze kromme spijker boven water kwam, zat er - volgens het
relaas van de stuurman - een kluit leemachtige modder aan vast, waarmee je in Holland een kleine
en te laag liggende polder met succes zou kunnen ophogen.
*Leraar: bijnaam voor een stuurmansleerling.
**De vroeger oude, vastgeroeste gewoonte dat het altijd de eerste stuurman was die bij ,,voor en
achter" en bij ankeren en ankerop op de bak aanwezig diende te zijn, wordt thans niet meer
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gebezigd. Een eerste stuurman behoort tijdens die werkzaamheden op de brug te staan. Niet
alleen om praktijkervaring op te doen voor de tijd dat hij zelf als koetsier op de bok zal staan, maar
ook om in gevallen waarbij de kapitein ineens niet beschikbaar is, bekwaam en adequaat te
kunnen in vallen.
***Shackle of sluiting. In verband met eventuele reparaties en slijtage van de ankerketting, bestaat
een ankerketting uit stukken van 15 vaam (een vadem = 6 voet = 1,8288 meter), die d.m.v. een
shackle aan elkaar verbonden zijn. Vaak worden na verloop van tijd, tijdens een dokbeurt, de
eerste twee à drie shackles van de ketting ontsloten en geheel achteraan de ketting aangebracht.

Slag in de Javazee: honderden verhalen (1)
Januari 1992, de Slag in de Javazee, waarbij de kruisers Hr.Ms. ,De Ruyter" en
Hr.Ms. “Java" verloren gingen. In de ondergang van deze kapitale schepen met hun
vele honderden opvarenden, in de nacht van 27 op 28 februari 1942 culmineert de
rampspoed van een zeeslag, die in feite aanzienlijk langer dan een etmaal heeft
geduurd.
Het marine-etablissement te Soerabaja kort
voor het uitbreken van de tweede
wereldoorlog. Rechts het wachtschip
“Koning”

De oorlogsbodems, die op 3
februari 1942 werden opgenomen
in de Combined Striking Force
van schout-bij-nacht Karel
Doorman, kwamen al op 4
februari in actie bij de
Kangeaneilanden en bleven nadien uiterst paraat. Op 14 en 15 februari volgde het gevecht in de
Stolze-straat tussen Banka en Billiton, waar de torpedobootjager ,,Van Ghent" - aan de uiterste
rechter- flank van de vlootformatie - bij de Lima-eilanden op een rifliep. Een andere jager van de
Admiralenklasse, Hr.Ms. Van Nes", werd op 17 februari door Japanse vliegtuigen tot zinken
gebracht ten zuiden van Banka, tijdens het escorteren van het KPM-schip ,,Sloet van de Beele".
Met de jager werden 68 van de 149 opvarenden door de golven verzwolgen.
Hr.Ms. ,,Piet Hein", van dezelfde klasse, verging op 20 februari tijdens een langdurig zeegevecht in
Straat Badoeng, tussen Bali en Lombok. Het eskader van schout-bij- nacht Doorman was
daarheen gedirigeerd om een kolossale landingsvloot van Japanse oorlogs- en transportschepen
te onderscheppen. Bij de ondergang van de ,,Piet Hein" verloren 64 Nederlandse marinemannen
het leven. In hetzelfde zeegevecht liep Hr.Ms. flottieljeleider ,,Tromp" zware schade op. Daarbij
vielen 10 doden en 30 gewonden. Al deze calamiteiten gingen vooraf aan de als zodanig bekend
geworden *Slag in de Javazee*, die op donderdag 26 februari 1942 omstreeks 18.30 uur begon.
Op dat tijdstip verliet de Combined Striking Force, bestaande uit vijfkruisers en negen torpedobootjagers, de rede van Soerabaja. Doorman had van zijn chef vice-admiraal Helfrich, opdracht
gekregen een Japans konvooi te onderscheppen dat opstoomde naar de noordkust van Java. De
volgende middag omstreeks half drie bleek de vijandelijke vloot zich ten westen van het eiland
Bawean te bevinden.
Doorman verlegde de koers van zijn formatie daarheen en kreeg omstreeks kwart over vier de
vijand in zicht. Het verloop van de gebeurtenissen die toen volgden, is op velerlei wijze
geboekstaafd en geanalyseerd. Bekend is dat de Koninklijke Marine tijdens de ,,eigenlijke" Slag in
de Javazee niet alleen het vlaggeschip ,,De Ruyter" en de kruiser ,,Java", maar ook de
torpedoboot- jagers ,,Evertsen" en ,,Kortenaer" verloren zag gaan.
Daarbij vielen resp. 345, 505, 32 en 56 slachtoffers. Dat betekende in de periode van 3 februari t/m
28 februari 1942 het verlies van twee kruisers en vijf torpedojagers met in totaal bijna 1100
slachtoffers. Toen de Combined Striking Force voor het eerst uitvoer, telden de Nederlandse
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oorlogsbodems in totaal ruim 2000 opvarenden. Het aantal overlevenden heeft dus circa 900
bedragen. Degenen die het konden navertellen, hebben veelal hun loopbaan bij de Koninklijke
Marine kunnen vervolgen, hetzij op andere schepen, hetzij aan de wal, in Australië, het Verenigd
Koninkrijk of elders. Velen hebben alsnog een zeemansgraf in oorlogstijd gevonden. Vele anderen
hebben na de bevrijding kunnen meewerken aan de wederopbouw van ons land.
Al deze mensen hebben hun eigen levensverhaal. Hieronder volgt daarvan een voor- beeld, dat in
zekere zin representatief is. Het is het verhaal van de gepensioneerde sergeant-machinist Frans
Verschuur, die tot de gewonden van Hr.Ms. kruiser ,,De Ruyter" heeft behoord. Hij woont in
Alkmaar, is nu 82 jaar oud en komt tijd te kort om van het leven te genieten.

“Paai van de kouwe boel"
Zijn fagot wacht geduldig naast
het Hammondorgel tot Frans
Verschuur is uitgesproken. De
82-jarige oud-marineman is op
1 maart 1947 als sergeantmachinist met pensioen
gegaan, maar zijn tropenjaren
staan hem nog levendig voor
de geest. ,,De Slag in de
Javazee heb ik niet
meegemaakt, wél de voorslag.

De 82 jarige J.S.Verschuur met zijn fagot, die hij nog steeds met groot plezier
bespeelt bij het Alkmaars ouderen orkest

We voeren naar Straat Badoeng, tussen Bali en Lombok, om de Jappen voor te zijn. Die
waren van plan op Bali te landen. Het gierde in de lucht van de vliegtuigen. Niet van ons,
die hadden we niet. Als paai van de kouwe boel was ik bezig op het dek van de .,De
Ruyter". Paai, dat is zoiets als voorman. Ik was sergeant-machinist en de kouwe boel? Dat
was de katapult van het watervliegtuig dat we aan boord hadden, dat waren ook de
barbette-pompen voor de hydrauliek in de stuurkamer, en de lichtdiesel die op dek stond.
Er dartelden wel dertig Japanse kisten om ons heen en ik hoopte in de stuurkamer,
achterin het schip, wel een beetje veilig te zijn. Ik hoorde bommen ontploffen en plotseling,
ik denk bij een near-miss, maakte het schip een schuiver, ik werd opzíj gezwiept en ramde
met mijn hersens tegen het pantserdek. Nou vermoed ik dat we door die near-misses
terug moesten naar Soerabaja. Ik was niet bewusteloos, maar bloedde hevig. Ze hebben
me verbonden en naar huis gebracht. Met m'n vrouw Truus en Rietje, ons dochtertje van
ruim een jaar, woonde ik aan de Singaporeweg. Heel gek, amper was ik binnen of ik werd
helemaal mataglap, zoals ze in het Maleis zeggen. Helemaal over de rooie. Ik wist
nergens meer van en heb alles kort en klein geslagen. Ze hebben me toen opgenomen in
het Centraal Burgerziekenhuis in Soerabaja. Ik praatte moeilijk en was aan één kant
verlamd. In die toestand ben ik in een Jappenkamp beland. Ik zat in het kamp Oendaantje
in Soerabaja en later in het kamp Tiende Bataljon in Batavia. Truus en Rietje zaten eerst
in het kamp De Wijk aan de Lestiestraat in Soerabaja en later in Moentilan, een tot
interneringskamp omgebouwd klooster tussen Magelang en Djokjakarta. We hebben
elkaar pas teruggezien na de bevrijding op 15 augustus 1945." Sergeant-machinist E J. S.
Verschuur werd toen door Nederlandse artsen grondig onderzocht. Met zijn linkszijdige
verlamming werd hij voor 80 procent invalide verklaard. Met zijn gezin kreeg hij ,,priority"
om per vliegtuig te repatriëren.
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Hr.ms. kruiser “de Ruyter”tijdens de slag in de Javazee, het vlaggeschip van schout bij nacht K.W.M.F. Doorman, dat in
de nacht van 27 op 28 februari 1942 strijdend ten onder ging.

De ,,Nieuw Amsterdam:' bracht hen naar Singapore, waar de Royal Air Force de reis naar Londen
verder regelde. ,,Toen Rietje vijf jaar werd, zaten we in Calcutta, in het hoofdkwartier van generaal
Wavell. Daar hebben we drie weken in een barak gebivakkeerd voordat een toestel van de RAF
ons naar Londen kon brengen.
Daar heb ik me gemeld bij het hoofdkwartier van de Koninklijke Marine." Terug in Nederland, zo
vertelt Frans Verschuur, werd het gezinnetje gastvrij ontvangen in het huis van Truus ouders, in de
Emmastraat in Den Helder. In diezelfde straat kwam kort daarop een huis voor hen vrij.
Herstel in Overveen
Een medische behandeling in het Marinehospitaal te Overveen is wonderwel gelukt. ,,Ze hebben
vocht afgetapt uit mijn hoofd en misschien hebben ze ook wel in mijn hoofd gekeken, ik weet het
niet, maar ik weet wel dat de verlamming helemaal is overgegaan. Ze zeiden daar, dat ik nog voor
15 procent invalide was, maar ik voelde me best. En nog."
Verschuur spreekt vol lof over de medewerking van de B.N.M.O., de Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers in Doorn. De oud- sergeant, die 58 jaar geleden in Den
Helder trouwde, verhuisde in 1948 naar de ,,Helderse Buurt" in Alkmaar, waar ze nog steeds
wonen. Het is helemaal hun thuishaven geworden. Frans Verschuur kreeg daar via via al heel
gauw een baan. De Raad van Arbeid in Alkmaar had een vakman nodig voor de technische dienst,
die ook als conciërge kon fungeren. Voorzitter Leestemaker vertrouwde hem die interessante job
toe en merkte al gauw, dat die marine-techneut van aanpakken wist. Verschuur: ,,Och, er liepen
wel wat ambtenaren tussendoor, die hun eigen klok erop na hielden. Ze kwamen wat later en
gingen wat eerder weg. Ik heb toen een moederklok gemaakt, met draadjes naar alle afdelingen.
Het signaal van komen en gaan klonk voortaan door het hele gebouw." In zijn vrije tijd bespeelde
hij de saxofoon en de fagot in het Vitrofoonorkest van Wim Cornelissen. Dat orkest ging over de
kop en toen liet Frans zich ,,ronselen" door zijn broer Gerard, die lid was van het Alkmaars
Ouderen Orkest. ,,Daar staat mijn fagot, ik pak hem straks wel even," belooft Verschuur. ,,Leuk,
dat orkest. We hebben 38 leden. Jammer dat we violisten te weinig hebben. We vragen nog
steeds violisten. Waar blijven ze?"
Even later klinkt het eerste loopje uit de glanzende fagot. Een prachtige, sonore klank vervult de
kamer. De laagste toon doet denken aan een scheepshoorn. Maar Frans Verschuur luistert met
andere oren. Zijn herinneringen aan de strijd in Indië, die hij zonder aarzeling spontaan weet op te
roepen, drijven op de tonen van een weemoedig liedje naar de achtergrond. Truus staat met de
armen over elkaar en glimlacht.
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Hr.ms. torpedobootjager “Van Ghent”, die in de Stolze- straat tussen Banka en Billiton op een rif liep en moest worden prijsgegeven.

Bronvermelding : de Blauwe Wimpel
( wordt vervolgd )

Diepzeeduiken naar een verloren vader
Noordhollands Dagblad vrijdag 4 juli 2003

CASTRICUM
Elvire Spier is nog maar drie maanden getrouwd met Willem Blom als zij hem in december 1941
uitzwaait in Soerabaja. Officier Blom gaat aan boord van de onderzeeboot K16 naar de ZuidChinese zee. Op de valreep meldt Elvirie haar Willem dat hij vader gaat worden. „Nu kan ik niet
meer sterven”, zegt hij
Maar dochter Katja heeft hij nooit in zijn armen mogen houden. Op eerste kerstdag 1941 wordt Hr.
Ms. K-XVI (K 16) getorpedeerd door de Japanners. Dochter Katja (nu 60) dook vorige maand in de
Zuid-Chinese zee op zoek naar het zeemansgraf dat haar vader vond in de K16.

Oorlog met onderzeeboten. In de Zuid-Chinese zee krijgt de K16 bij
Sarawak een Japans konvooi in de kijker. Het is 24 december 1941.
Tien vrachtvaarders onder begeleiding van Japanse oorlogsschepen.
De bemanning van de K 16 vuurt een torpedo af op de Japanse
torpedobootjager Sagiri uit de Amagiri-klasse. Voltreffer! Het is vrij
ondiep water en de Nederlandse onderzeeër krijgt wat dieptebommen
om de oren. Maar ze ontkomen. De K 16 krijgt opdracht terug te keren
naar Soerabaja. Maar daarna blijft het stil.
Kerstdag
Een Nederlandse missiepost onderschept een Japans bericht. De
Japanse onderzeeër I66 meldt in de vroege morgen van eerste
kerstdag op zestig mijl ten noordwesten van Kuching een aan de
oppervlakte varende vijandige onderzeeër te hebben getorpedeerd.
Omdat de andere onderzeeërs K14 en K15 behouden terugkeren op de basis, wordt aangenomen
dat die getorpedeerde
onderzeeboot de K16 is geweest.
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Naar de kelder met 36 opvarenden onder wie ’Officier marine stoomvaartdienst der 2e klasse’
Willem Blom. Een vader die zijn kind nooit heeft gekend. En een dochter die haar vader nooit heeft
gekend. Alleen uit de verhalen van haar moeder en uit een filmpje van de trouwerij. Maar wel gaat
ze ieder jaar op 4 mei trouw naar Den Helder naar het monument voor de gevallenen van de
onderzeedienst van de Koninklijke Marine tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Marinebanden
„Mijn tweede vader - mijn moeder hertrouwde met een marinier - heeft die bezoeken altijd
aangemoedigd. Zo heb ik een geweldige band opgebouwd met de onderzeedienst en de
mariniers.” Via die marinebanden en de bezoeken komt Katja Boonstra- Blom uit Castricum in
contact met Hans Besangon, ook een onderzeedienstkind die :zijn vader (aan boord van de K17)
is kwijtgeraakt. Besangon is stuwende kracht achter zoektochten naar verdwenen onderzeeboten.
„Hij heeft in 1982 het schip van zijn vader gevonden en het stuurwiel in handen gehad Ik hoefde
niet lang na te denken toen hij
mij vroeg of ik het schip van mijn vader wilde opsporen.” Ze besluiten ook de andere nog vermiste
onderzeeboten, de O 20 en de O 13, in de zoektocht te betrekken en richten samen de stichting
Comité Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945 op.
„Voor de expeditie naar de K16
die afgelopen mei plaatsvond, had Besancon contact met een Japanse historicus. Die heeft een
mogelijke locatie heeft gevonden aan de hand van verslagen van de I66 die de Nederlandse
onderzeeboot had getorpedeerd De speurders naar onderzeeboten kunnen voor hun expeditie
een beroep doen op Klaas Brouwer uit Middenmeer, KLM-gezagvoerder en voorzitter van de
International Association for Handicapped Divers. Brouwer en zijn duikteam hebben op 12 juni
2002 ook de verloren gewaande O20 gevonden. Vragen aan lokale vissers brachten Brouwer toen
De onderzeeboot ’K16’ die in december 1941 werd getorpedeerd door de Japanse
onderzeeër I66.
naar de plek van de O20. Maar Katja Boonstra-Blom wil meer dan alleen maar toekijken bij een
expeditie. Voor haar zestigste verjaardag in 2002 vraagt ze een duikcursus. Die krijgt ze. En Klaas
Brouwer wordt haar instructeur. Dobberen met flessen in zwembaden in Noord-Holland. Haar
eerste ’buitenduik’ is in de Zuid-Chinese zee. „Daar dook ik
op het wrak van een Japans schip, de Katori Maru, die door de Nederlandse K14 was
getorpedeerd. Dan besef je dat een oorlog twee partijen heeft, maar dat iedereen slachtoffer is.
Misschien heeft daar ook wel eens een Japanse vrouw gedoken als bezoek aan de laatste
rustplaats van haar vader.”
Met zes Nederlandse duikers en haar dochters Claire en Jessica, beiden heel betrokken bij de
zoektocht naar hun grootvader, gaat ze aan boord van het expeditieschip. Op zoek naar de K16.
„Maar op de positie die de Japanse historicus had doorgegeven, vonden we niets.” Na contact met
vissers gaan ze naar een andere plek waar de netten altijd blijven vastzitten aan ijzeren platen. Ze
zien de platen en een stuk ankerketting. Alles wordt onder water op video vastgelegd. Toch nog
een keertje terug naar de plek van de historicus.

Offer
De Indonesische bemanning vertelt Katja en haar dochters dat als zij iets van de zee willen
hebben, zij de zee ook iets moesten geven. Dus maken ze een offer voor de zee van een
uitgeholde kokosnoot, bloemen, vruchten en persoonlijke bezittingen zoals sieraden en een
zakmes van moeder Elvire. De
bemanning zingt een Maleis lied. Het wordt een kleine maar mooie ceremonie. Ze krijgen ook wat
terug van de zee, maar niet wat ze vragen. “Het weer sloeg om en het zoeken werd door de
sterke golfslag bijna onmogelijk. We krewgen die nacht bericht dat er een typhoon naar ons
onderweg was. Die had al een vrachtschip laten omslaan Toen de watervaten bij ons overboord
sloegen hebben we een veilige haven opgezocht
Na een dag keren ze toch weer terug naar de locatie waar ze eerder brokstukken hebben
gevonden. Daar gaat Katja ook zelf te water, al is het alleen om te snorkelen en te zwemmen, want
ze wil de duikers die met slecht zicht en sterke stroming afdalen niet in de weg zitten. „In het water
had ik een heel vertrouwd gevoel. Niet zwaar emotioneel, maar iets van: ’hier moet mijn vader
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ergens zijn.’ En ik niet alleen. Iedereen had het gevoel dat dit de plek van de K16 moet zijn. Maar
door het slechte weer was het moeilijk materiaal te vergaren.” De tijd ontbreekt en ze moeten terug
naar Nederland.
Basis
Daarmee komt ook een
einde aan de expeditie
2003 naar de K16.
Videomateriaal is
inmiddels bij de marine
die filmpjes van
beplatingen en de
ankerketting
onderzoekt. „Het is nog
niet alles, maar het is
een basis om verder te
gaan.
We kunnen niet
zeggen dat de K 16 op
die plek rust. Maar we
kunnen ook niet
zeggen dat de
onderzeeër er niet ligt.”
Dus wordt het tijd voor
nog een expeditie naar
de Zuid-Chinese zee.
Misschien nog wel dit
jaar. „Het zijn kostbare operaties. Ik; hoop dat we weer voldoende fondsen bij elkaar kunnen
krijgen om nog een keer af te reizen. Belangrijk is de apparatuur aan boord. Als er meer geld is
kunnen we ook andere en betere zoekapparatuur gebruiken. Ik weet of ik er dan zelf weer bij zal
zijn.
„Sinds ik in de omgeving van de boot ben geweest slaap ik beter en heb ik ongelooflijk veel
energie. Ik zou het geweldig vinden om weer te gaan, maar bij een volgende expeditie moet alle
aandacht besteed worden aan het duiken naar bewijsmateriaal. Als bewezen is dat het de K16 is,
ga ik weer en dan zullen er vast meer nabestaanden zijn die op die plek een eerbetoon willen
brengen.”
…………………………………………………………………………………………………………….

Nautische instrumenten en navigatie

Barometer
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In de tijd van Galileo (1564-1642) ontwierpen
ingenieurs fonteinen (en dus ook pompen)
voor de stad Florence. Ze merkten dat de
enorme pompen er niet in slaagden om water
meer dan zo'n 12 meter omhoog te zuigen.
Galileo werd om hulp gevraagd, maar hij stierf
voordat hij het probleem op kon lossen. In zijn
aantekeningen werd de hypothese gevonden
dat lucht een massa moet hebben, maar hij
kon er geen conclusies uit trekken.
De opvolger van Galileo was Torricelli (16081647). Hij las de aantekeningen van zijn
voorganger en wilde bewijzen dat het de
luchtdruk was die het water omhoog bracht.
Om niet met buizen van 12 meter hoog te
hoeven werken, vatte hij het idee op om met
kwik te werken, bijna 14 maal zo zwaar als
water.
In 1643 deed Torricelli als eerste de bekende
kwikbuisproef, al had zijn opstelling nog geen
schaalverdeling en was het dan ook niet echt
een barometer.[1] Het besef van de Weers
voorspellende waarde ervan kwam pas na zijn dood. Torricelli vulde een dunne buis van
een meter lengte in zijn geheel met kwik en zette de buis op zijn kop in een bakje met
kwik. Het kwik zakte voor een deel uit de buis, maar een kolom van circa 76 cm bleef in de
buis staan. De hoogte van deze kwikkolom varieerde een beetje met de
weersomstandigheden. Als de kolom wat zakte kwam er meestal regen en storm. Bij
stralend rustig weer stond de kolom hoog.
Torricelli trok hieruit de gevolgtrekking dat de druk die het gewicht van het kwik in de
kolom op het kwik in het bakje uitoefende gelijk moest zijn aan de druk die de luchtkolom
van de atmosfeer er op uitoefende.
De druk p uitgeoefend door de kolom is gelijk aan het gewicht M van de kolom gedeeld
door de doorsnede A van de buis (gewicht is een kracht en druk = kracht per oppervlak):
p = F A = M O {\displaystyle p={\frac {F}{A}}={\frac {M}{O}}}
Nu is het gewicht M van de kolom evenredig met de dichtheid ρ maal het volume V:
p = M A = g ρ V A {\displaystyle p={\frac {M}{A}}={\frac {g\rho V}{A}}}
De evenredigheidsconstante g hangt samen met de zwaartekracht en is overal op aarde
vrijwel hetzelfde (aan de polen wat groter). Ten slotte is voor een cilindrische kolom de
inhoud (volume) V gelijk aan de doorsnede A maal de lengte L:
p = g ρ A L A = g ρ L {\displaystyle p={\frac {g\rho AL}{A}}=g\rho L}
De druk is dus evenredig met de lengte en kan daaraan meteen afgelezen worden. Ook
andere vloeistoffen zouden gebruikt kunnen worden, maar doordat de meeste vloeistoffen
een veel kleinere dichtheid hebben, wordt de kolom veel langer. Bij het gebruik van water,
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bijvoorbeeld, is het nodig een buis van meer dan 10 meter lengte te nemen. Bovendien
zou het water door de onderdruk boven in de kolom gaan verdampen, waardoor de
dampspanning de meting zou verstoren.

Torricelli die de barometer uitvindt, een gravure uit
een boek van Flammarion (1923)
Torricelli realiseerde zich al snel dat in de ruimte boven
de kwikkolom geen lucht kon zitten. Hij kon
bijvoorbeeld van onderen een paar luchtbelletjes in de
buis inbrengen en dan kwam de kolom ineens een stuk
naar beneden. Het was duidelijk dat de ruimte boven
de kolom luchtledig was, een vacuüm, en dat zonder
zo'n vacuüm de barometer niet werkte. Voor Torricelli's tijd was het echter niet zonder
risico dit soort ketterse dingen te zeggen. Aristoteles had namelijk verklaard dat zoiets
onmogelijk was.
Verder constateerde Torricelli dat het kwikniveau licht varieerde. Tegenwoordig weten we
dat dit veroorzaakt wordt door de plaatselijke luchtdruk (hoge- of lagedrukgebied).
Omstreeks 1660, jaren na Torricelli's dood, verbeterde de Franse fysicus René Descartes
(1596-1650) de kwikbuis door het toevoegen van een schaalverdeling. Pas toen kon er
echt van een barometer worden gesproken. Descartes' landgenoot Blaise Pascal (16231662) opperde het idee dat de atmosferische druk lager is op grotere hoogte.
Het woord barometer werd in 1665 door de Ierse scheikundige Robert Boyle
samengesteld uit de Griekse woorden báros (zwaarte) en métron (maat). De bar als
eenheid voor druk werd naar aanleiding hiervan gevormd door de Noorse fysicus en
meteoroloog Vilhelm Bjerknes in 1906.
Kwikbarometer
De buis van Torricelli is een rechte glazen buis die toelaat de hoogte van een kolom kwik
te meten. De hoge dichtheid van kwik zorgt ervoor dat de buis minder dan een meter hoog
hoeft te zijn (de gemiddelde luchtdruk van 1013 hectopascal komt overeen met ongeveer
760 mm Hg). Deze barometer heeft een aantal nadelen:
•
•
•
•

•
•

de glazen buis is breekbaar;
kwik is duur;
kwikverbindingen en -damp zijn giftig;
door de hoge oppervlaktespanning van kwik is het oppervlak convex; in smalle buisjes
is het afgelezen kwikniveau iets onder zijn werkelijke waarde, er moet dus een (van de
diameter van de buis afhankelijke) correctie aangebracht worden;
kwik heeft een relatief grote uitzettingscoëfficiënt, waardoor de afgelezen hoogte niet
alleen van druk, maar ook van temperatuur afhankelijk is;
de hoge dichtheid van kwik heeft tot gevolg dat kleine verschillen in de luchtdruk
eveneens kleine wijzigingen in het kwikniveau zullen veroorzaken (minder dan een
millimeter per hectopascal).
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Men schrijft Christiaan Huygens een belangrijke verbetering aan de buis van Torricelli toe.
In 1672 construeerde Huygens een U-vormige buis, met een been afgesloten en het
andere been open en blootgesteld aan de luchtdruk. De buis bevat kwik, zoals voorheen,
maar in het open been ligt boven op het kwik een gekleurde indicatievloeistof. De
vloeistoffen mengen niet en de indicatievloeistof heeft een lagere dichtheid dan kwik,
zodat deze vloeistof op het kwik blijft drijven. In het afgesloten gedeelte van het systeem
heeft de buis bovenin een grotere diameter. Ter hoogte van de kwikspiegel aan de open
kant van de buis zit eveneens een breder gedeelte. Daarboven wordt de buis weer
smaller. De indicatievloeistof reikt tot in dit smallere gedeelte. De hoogte van de kwikkolom
is de verticale afstand tussen beide kwikniveaus. Een kleine niveauverandering van het
kwik zal een grotere niveauverandering in de smalle buis met indicatievloeistof
veroorzaken vanwege het verschil in diameter.

Huygens slaagde er zo in de aflezing tien keer zo nauwkeurig te maken.
Een bijkomend voordeel is dat het kwik afgesloten is van de lucht en niet
meer kan verdampen. Overigens zal de vloeistofspiegel van de
indicatievloeistof dalen als de luchtdruk stijgt. De barometer van Huygens
wordt daarom ook wel contrabarometer genoemd.
een Antieke Scheepsbarometer is cardanisch opgehangen en hangt dus
altijd recht naar beneden ongeacht stand van het schip in het water Heeft
een buis van Torrecelli gevuld met kwik

Dit is een neppert
Het is een replica van een
zogenaamde Portugese
barometer Wordt vaak voor veel geld
verkocht maar is in feite weinig waard.
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PRINSES JULIANA heeft alle maatregelen getroffen om, zoo noodig, onmiddellijk naar
Engeland over te kunnen komen, al behoeft haar eventueele aankomst in dit land niet
beschouwd te worden als een aanwijzing dat de geallieerde invasie van Europa op
handen is," zei Prins Bernhard bij zijn terugkeer in Londen.
Z.K.H. vertelde, dat hij naar Canada was gegaan in de eerste plaats om Kerstmis te vieren
met Prinses Juliana en de Prinsesjes. " Ik heb echter," aldus Prins Bernhard, " zoowel in
Ottawa als in Washington verschillende besprekingen gevoerd en overal den indruk
gevonden, dat wij in 1944 de overwinning in Europa zullen behalen. " Ditmaal heb ik niet
zooveel bezoeken aan fabrieken gebracht, maar wel heb ik inzage gekregen van
belangrijke cijfers omtrent de industriële productie van Amerika en de Vereenigde Staten.
Die cijfers geven duidelijk blijk van een nog steeds groeiend arsenaal op het Westelijk
halfrond." Het eenige bedrijf, dat Prins Bernhard op zijn reis heeft bezocht was de
vliegtuigfabriek van den heer Noorduyn, een landgenoot, die een jaar of vijftien geleden in
Montreal op bescheiden schaal is begonnen. De fabriek is nu uitgegroeid tot een groot
industrieel bedrijf, dat werk geeft aan meer dan 11.000 arbeiders. Er worden twee typen
vliegtuigen gebouwd, de " Norseman " en, in licentie, het Amerikaansche
opleidingsvliegtuig de " Harvard."
De " Norseman " is een eenmotorig transportvliegtuig, dat zoowel met skis, drijvers als met
een normaal landingsgestel kan worden uitgerust, een groote actieradius heeft en met
twee man in de cockpit, zes passagiers en een behoorlijke hoeveelheid vracht kan
vervoeren. Zoowel de Amerikaansche als de Canadeesche regeering hebben orders voor
dit vliegtuig geplaatst.
Prinselijk gezin bijeen
De Prins vertelde nog wat 'n feest het was voor Prinses Beatrix en Prinses Irene om mee
te mogen helpen den Kerstboom op te tuigen. De Prinsesjes hebben met Kerstmis heel
veel geschenken ontvangen. De Prins had zelf speelgoed voor zijn dochters meegebracht.
Het was bitter koud in Canada en gedurende zijn verblijf schommelde de thermometer
voortdurend om en nabij de 12 graden Fahrenheit. " Maar gelukkig was er zoo goed als
geen wind," vervolgde de Prins, " en was het dus mogelijk nog wat te skiën. Ik had daarbij
nog bijna een bevroren neus opgeloopen, maar gelukkig merkte ik het bijtijds.
Ook heb ik nog wat geski'd met Prinses Beatrix en lrene maar door de kou mochten ze
niet te lang buiten blijven." De Prins en Prinses Juliana hebben met enkele vrienden
Oudejaar gevierd in een buitenverblijf in de Laurentian Mountains, waar zij een paar dagen
bleven om enkele ski-tochten te maken. daarna vloog Prins Bernhard naar Washington,
waar hij door President Roosevelt is onderscheiden met de Legion of Merirt. "
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Ondanks de vermoeiende reis naar Teheran en Noord- Afrika zag de President er goed
uit. Hij toonde zich ook zeer opgewekt," volgende Prins Bernhard. " Ik was op 7 Januarionze zevende trouwdag weer terug in Canada en dien dag hebben wij in eigen kring
gevierd." Daarna heeft Prins Bernhard den terugtocht naar Londen ondernomen in een
bommenwerper, dien hij gedurende geruimen tijd zelf heeft gevlogen.
************************************************************************************************

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
**************************************************************************************
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Nostalgische momenten uit een ver
Marine verleden!
Toen! In de zestiger jaren was onze
Marine uitgegroeid tot een
indrukwekkend geheel van velen
schepen. Dat had waarschijnlijk te maken
met de dreiging uit het oosten!
Onze marine bouwden na de tweede
wereldoorlog een groot aantal schepen
en deze schepen werden bemand met
velen marine mensen en die werden door
middel van reclamefolders en
krantenberichten geworven!
Dit resulteerde in de velen aanmeldingen van jongens die zich moesten melden in het MOKH te
Hilversum. Dus velen waren nodig! Dus velen hebben in die jaren gediend bij onze vloot van de
Koninklijke Marine!
Na al die jaren zijn er een groot aantal veranderingen gebeurd in onze maatschappij en onze vloot
heeft niet meer dat aantal dat toen nodig was! Zie: https://marineschepen.nl/dossiers/marine-incijfers.html
Nu is er internet met facebook! Op facebook zijn een groot aantal marine sites met velen oud
maten die houden van nostalgische herinneringen uit die ( goede) oude tijd van schepen die het
gevoel van zeemanschap gaven! Schepen die de nostalgische gevoelens blijven prikkelen?
Waarom is dat zo? Waarschijnlijk omdat de schepen van toen mooie ranke schepen waren die
door Nederlandse werven werden gebouwd ! In mijn tijd werd er ”nog” geen rekening gehouden
met de manschappen want meer belangrijk was de aanvalskracht en het doel waarvoor het schip
gebouwd was!
De manschappen werden in verblijven gestopt die je nu niet meer zou accepteren! Met 40 of zelfs
met meer in een verblijf met bedjes van drie hoog die omlaag moesten om te kunnen slapen! Dus
werd je gedwongen om samen te werken om een goede verstandhouding met je kameraden te
behouden! Is dit dan de oorzaak van al die nostalgische gevoelens? Op facebook is het woord
kameraadschap en samenhorigheid een algemeen goed en het woord sobats wordt velen malen
genoemd! Tijden veranderen en onze vloot ook! Wij uit die tijd kunnen niet oordelen over de tijd
van nu?
Dit moeten de jongeren maar doen? Ik ben nu 74 jaar oud en als ik kijk naar de vloot van nu heb ik
alleen maar een idee van schepen waarmee je op een cruisevaart kunt gaan!
Frits Hueber.

DE BREVETTEN VOOR LUCHTVARENDEN (deel 2)
1-(VLIEGTUIG) MITRAILLEURSCHUTTER Nederlands 1 ste model (1929- 1941).
Voor hen die een brevet van vliegtuigmitrailleurschutter 1ste klasse bezitten op de
rechter boven mouw een borduursel van rode wol, bestaande uit een vijfpuntige ster met
aan beide zijden gespreide vleugels met aan de topzijde een kroon eveneens in rode wol
geborduurd.
Voor de vliegtuigmitrailleurschutters 2de klasse eenzelfde distinctief maar dan zonder
de in rood uitgevoerde kroon. Vastgesteld: 1929 bij K.B. van 13 juni no 61. Beschikking
21 juni Afd. B. no 119.
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Brevet vliegtuigmitraillerschutter 1ste klasse (collectie auteur)
Geheel tegen de regels in - het betreft hier immers geen dienstvak onderscheidingsteken
maar een brevet onderscheidingsteken, - werd deze voor de korporaals-onderofficieren
in gele wol aangemaakt. Vermoedelijk betreft het hier op eigen initiatief bij een lokale
Engelse
kleermaker
aangemaakt
brevet
onderscheidingsteken.

Niet officieel brevet korporaal vliegtuigmitraillerschutter 1ste klasse (collectie auteur)
Met het K.B van 8 Mei 1935 no.33.Beschikking van 3 Juni 1935, III Afd. A, no. 76.kwam
het brevetonderscheidingstekens van vliegtuig mitrailleur schutter der 2de klasse te
vervallen en werd deze klasse opgeheven. Men sprak toen allleen nog maar van
vliegtugmitrailleurschutter waarbij het brevet onderscheidingsteken van die der eerder
vastgestelde vliegtuigmitrailleur schutter der 1ste klasse werd gedragen.
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Portretfoto van een korporaal met het brevet mitrailleur schutter met op de kraag “”ons
speldje””. De advertentie stamt uit 1940.
2-(VLIEGTUIG) MITRAILLEURSCHUTTER 2de model (1941- 1968).
De eisen van bekwaamheid voor het brevet vliegtuigmitrailleurschutter zijn:
1. Grondige kennis van de wapens en mitrailleuropstellingen te gebruiken door de
schutter.
2. Kennis van de schietmethoden en richtmiddelen in gebruik bij de
marineluchtvaartdienst.
3. Kennis van de werking van alle typen munitie en ernstvuurwerken in gebruik bij de
marineluchtvaartdienst.
4. Kennis van de veiligheidsmiddelen, welke zich bevinden aan boord van een vliegtuig.
5. Kennis van de tactiek van het uitkijken, de tactiek van de vuurleiding en de tactiek
van het luchtgevecht.
6.Goede bedrevenheid in het schieten met de vliegtuigbewapening, bestemd voor de
vliegtuigmitraillerschutter, alsmede in het schieten met de handvuurwapenen,
gangbaar bij de marineluchtvaartdienst.
7. Bedrevenheid in het schieten op een luchtschijf met de mitrailleurs van 7,7 mm en
12,7 mm, waarbij de luchtschijf:
1e. Dwars is van het vliegtuig (100 patronen);
2e. Achter en boven het vliegtuig is (100 patronen);
3e. Achter en onder het vliegtuig is (100 patronen);
4e. Zich verplaatst recht over het vliegtuig of omgekeerd met grote relatieve snelheid
(200 patronen);
7.Bedrevenheid in het schieten met de cameramitrailleur blijkende uit:
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Ie. Het zonder uitwijkmanoeuvres schieten op een aanvallend jachtvliegtuig (2 films)
2e. Het met uitwijkmanoeuvres schieten op een aanvallend jachtvliegtuig (2 films);
8.Bedrevenheid in het opheffen van alle storingen aan het gebruikte wapen alsmede het
geven van dagelijks onderhoud aan dat wapen;
3-(VLIEGTUIG) TELEGRAFIST (1941 -1962)

De eisen van bekwaamheid voor het brevet vliegtuigtelegrafist zijn:
1.Bedrevenheid in het opnemen op het gehoor tijdens de vlucht;
2. Bedrevenheid in het morseseinen tijdens de vlucht;
3. Bedrevenheid in het bedienen van standaardtypen radio zend en ontvanginrichtingen
aan boord van vliegtuigen;
4. Bedrevenheid om, met behulp van de in het vliegtuig aanwezige hulpmiddelen,
eventuele storingen en fouten in de apparaten, bedoeld onder 3 op te heffen;
5. Goede bedrevenheid in het onderhouden van telegrafische en telefonische
communicatie met grond. en mobiele stations en in het bijhouden van het radiologboek.
Gedurende de vlucht;
6.Ten tijde van examens beschikken over een luchtpraktijk als telegrafist van ten
minste 30 vlieguren;
7.Grondige kennis van de voorschriften voor de verbindingsdienst;
8. Enige kennis van de organisatie van de vliegverkeersleiding.
9.Enige kennis van de radionavigatie en enige bedrevenheid in de toepassing daarvan;
10.Enige kennis van de beginselen van de luchtvaart meteorologie bedrevenheid in het
coderen en decoderen van weerberichten van belang voor de luchtvaart
11.Kennis van de veiligheid- en redding voorschriften geldend voor de luchtvaart en
goede bedrevenheid in het gebruik van de veiligheids en reddingsmiddelen;
4-(VLIEGTUIG) MITRAILLEURSCHUTTER- (VLIEGTUIG) TELEGRAFIST
‘’1. Bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1941 No. 2 zijn ingesteld de navolgende

brevetten:
Voor het geheel of gedeeltelijk in Engeland opgeleide personeel van de
Marineluchtvaartdienst: het brevet van vliegtuig-telegrafist en die voor vliegtuigmitrailleurschutter.
en is bepaald:
a- dat het toekennen van deze brevetten geschiedt in Engeland door den Bevelhebber
der zeestrijdkrachten en in Nederlandsch-Indië door den commandant der zeemacht;
b- dat het onderscheidingsteeken voor het brevet van vliegtuig-telegrafist zal bestaan
uit een van azuurblauwe zijde geborduurd, door gouddraad. omgeven cirkelvormig veld
met een middellijn van 15 m.m. waarin de letter T in goud en aan de linkerzijde waarvan
een in gouddraad geborduurde onder een hoek van 45 graden naar boven gerichte
gespreide adelaarsvleugel, metende de afstand tusschen het middelpunt van den cirkel
en het uiteinde van de vleugel 38 m.m.;
c-dat het onderscheidingsteeken voor het brevet vliegtuig-mitrailleurschutter wordt
gewijzigd in een onderscheidingsteeken gelijk aan dat voor het brevet van vliegtuig
telegrafist met dien verstande dat instede van de letter T in den blauwen cirkel de
letters M.S. in goud. zijn aangebracht;
d-dat het onderscheidingsteken voor personeel in het bezit van het brevet van vliegtuigtelegrafist, en het brevet van vliegtuig-mitrailleurschutter zal zijn als dat voor het
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brevet van vliegtuig-telegrafist met dien verstande dat behalve de letter T, de letter M
en de letter S aan weerszijden van de letter T in goud zijn aangebracht. ‘’
Toelichting van de minister van Marine Furstner van 3 october 1942.
1-De opleidingen vinden plaats in Engeland bij de in dienst zijnde escadrilles in
samenwerking met de R.A.F. en in zover betreffende de opleiding tot vliegtuigtelegrafist in Nederlandsch-Indië bij een inrichting aan te wijzen door de commandant
der zeemacht.
2-De brevetten worden in Engeland toegekend door den bevelhebber der
zeestrijdkrachten op voorstel van de commandant van het escadrille waar de opleiding
plaats vindt terwijl het brevet van vliegtuig-telegrafist in Nederlandsch-Indië wordt
toegekend door den commandant der zeemacht op voorstel van den chef van de
opleiding.

3-deze brevetten benevens het brevet van vliegtuig-mitrailleurschutter worden
eveneens toegekend aan het personeel van de Koninklijke Marine dat de Engelse
examen ter verkrijging van de overeenkomstige R.A.F.-brevetten met gunstig gevolg
heeft afgelegd.
Zoals nu nog het geval is, mocht in sommige gevallen als de militair daartoe gerechtigd
was de letters van twee brevetten worden gecombineerd.
De verwarring.
Het was wederom niet mogelijk een voor eenieder duidelijk voorschrift te publiceren.
Want wat werd er bedoeld met ‘’ de letter T, de letter M en de letter S aan weerszijden
van de letter T in goud zijn aangebracht. ‘’ dat was niet helder geworden en gaf
aanleiding tot de aanmaak van buitenmodel
distinctieven. Het woord benevens gaf ook nogal
wat interpretatieproblemen. Hoewel er uiteindelijk
werd
bedoelt
dat
het
brevet
van
ste
vliegtuigmitrailleur van het Nederlandse 1 model
niet meer gedragen mocht worden.
We zien dat er in de oorlog voor de schepelingen van
de MLD maar drie brevet onderscheidingstekenen
zijn aangemaakt. En dan alleen maar geborduurd.
Dat de Engelse firma ‘’TOYE’’ eveneens diezelfde
brevetten heeft aangemaakt in metaal in diezelfde
oorlogse periode berust op een misverstand en kon
ook na intensief onderzoek bij de Firma TOYE zelf,
niet worden bevestigd. Vermoedelijk betreft het
hier een aanmaak die kort na de oorlog is
geproduceerd, hetzij door de firma TOYE zelf of in
consignatie afgegeven.
Publicatie uit ‘’De wervelwind’’ 1944.
5-VLIEGTUIGWERKTUIGKUNDIGE (1948-1968)
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Het brevet vliegtuigwerktuigkundige
en de daarbij behorende kwalificatie
eisen werden met het KB van 4
september 1946 no.46 ingesteld.
(beschikking no. PD103/2/3/46 van 16
september 1946). tot de instelling van
het
daarbij
behorende
onderscheidingsteken kwam het
echter nog niet. Een advies hiertoe
werd door de Hoofdofficier-vlieger 1ste
klasse van de MLD H. Schaper op 4
mei 1948 (no.346), verzonden aan de uniformcommisie ter beoordeling;
‘’Dat geadviseerd word het onderscheidingsteken voor vliegtuigwerktuigkundige

hetzelfde zal zijn als voor vliegtuigtelegrafist (z.g. “halve vink") met dien verstande, dat
de letter "T" vervangen wordt door de letter "M".
Hoewel de letter M duidt op Mecano (de algemeen in gebruik zijnde benaming voor een
vltg. boordwerktuigkundige) en niet op Werktuigkundige, wordt om practische redenen
aan deze letter de voorkeur gegeven ("B" zou duiden op bommen, terwijl "W" reeds wordt
gebruikt voor waarnemer).’’
De uniformcommisie had geen bedenkingen en keurde het door Schaper gedane voorstel
op 31 mei 1948 goed. Waarna de Minister het onderscheidingsteken accordeerde en
formeel vaststelde op 23 juli 1948. (Beschikking no.127242/103334.)
De eisen van bekwaamheid voor het brevet vliegtuigwerktuigkundige
1. Voldoende bekwaamheid en practische ervaring voor het uitvoeren van de noodige
werkzaamheden tijdens de vlucht aan boord van het type vliegtuig, waarvoor hij
bestemd is.
2. Kennis van de inrichting en werking van de geheele voortstuwingsinstallatie,
omvattende o. m.:
a.de bedieningsorganen en instrumenten van de motoren-installatie, benzine- en
olieleiding systemen; b de besturingsorganen; c.de hydraulische installatie; d.de
verstelbare schroeven; e.de automatische piloot; f.de brandblus- en veiligheidsmiddelen;
g. Alle noodbedieningsinstallaties.
3. Kennis van de elektrische installatie, daarin begrepen het opsporen en verhelpen van
kleine storingen en het verwisselen van smeltveiligheden.
4. Bekendheid met de belading van vliegtuigen en zwaartepunt verandering gedurende
de vlucht.
5. Grondige kennis van brandstofverbruik, vliegduur en vliegbereik, economische
snelheid e. d.
6.Voldoen aan de eischen gesteld voor het behalen van het brevet
vliegtuigmitrailleurschutter.
7.Voldoen aan de vlieg medische eischen.
1950-Er was echter een probleem. Het was niet mogelijk gezien de
opleidingsmogelijkheden om aan een vliegtuigwerktuigkundige tevens de eis te stellen
dat hij in het bezit moest zijn van het Brevet vliegtuigmitraillerschutter. (punt 6 van de
eisen van bekwaamheid) Deze eis kwam dan ook spoedig te vervallen met de
beschikking van 15 augustus 1950 no 223771/98746) waarna de combinatie van
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vliegtuigmitrailleur en boordwerktuigkundige niet meer voorkomt en hiermee het
onderscheidingsteken MMS voor mecano mitrailleurschutter niet meer gedragen mocht
en kon worden. Van het onderscheidingsteken MMS werd geen dienstmodel vastgesteld
vandaar dat deze alleen bij mijn weten voorkomt in een buitenmodel metalen
uitvoering.
Het combinatie brevet Telegrafist en

Mecano.
6-NAVIGATOR (1951-1968)
Het was al snel duidelijk dat de voortschrijdende navigatie op een veel hoger niveau
kwam te liggen. En de telegrafist (hij was het immers die de navigatie aan boord moest
verzorgen.)
die alleen bekend was met een eenvoudige wijze van navigeren (de
zogenaamde platte communicatie) en niet voldoende hiervoor was opgeleid. Men ging er
in 1946 bij de in dienst stelling van de Fairey Firefly vliegtuigen toe over om deze
telegrafisten te vervangen door ervaren officieren waarnemers en daar waren er niet
zoveel van. De vlagofficier MLD vond dit een ongewenste situatie en pleitte er dan ook
voor, zoals hij in zijn nota (no. 8/1/89/50) van 20 november 1950 schreef om de
telegrafisten een aanvullende opleiding te laten volgen om zodoende de radionavigatie
aan boord van de Firefly vliegtuigen, en vanaf 1953 de Lockheed Neptunes verder uit
de doeken te doen, en hoe hiermee kon worden omgegaan. En dat was vrij vlot
gerealiseerd. Het brevet onderscheidingsteken werd vastgesteld als dat van de overige
brevetten voor luchtvaardigen met in het azuurblauwe veld de letter N, en deze komen
wij voor het eerst tegen in de circulaire zeemacht. 980 g (besch.m.v.m. .no.
264842/55676. dd. 10 juli 1951) een officieel instellingsbesluit ben ik in de archieven
niet tegengekomen, evenmin de eisen van bekwaamheid. Voor te stellen is dat deze
eisen een kleine toevoeging betroffen die niet verder is vermeld. Zowel de Letter N als
het combinatiebrevet NT komen voor in een metalen en een geborduurde versie.

7-BOORDWERKTUIGKUNDIGE (1968-heden)
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De verregaande modernisering van de vloot met onder anderen de bouw en
indienststelling van de van Speijck klasse fregatten , en deze waren voorzien van een
helikopter dek , de vervroegde uitdienststelling van het vliegkampschip ‘’Karel
Doorman ‘’in 1968 en daarmee het komen te vervallen van vliegtuigen aan boord van
schepen waren aanleiding voor de vlagofficier personeel om op 24 augustus 1967 een
nota ( kenmerk; p 6330) te doen uitgaan waarin hij pleite om het brevet
vliegtuigboordwerktuigkundige (M) en het daarmee verbonden onderscheidingsteken te
moderniseren en een nieuw onderscheidingsteken voor te stellen en de benodigde
bekwaamheid voor zowel vliegtuigen en helikopters te laten samengaan cq de functie te
laten rouleren.. Een voorstel dat door de chef van de marinestaf met zijn nota van 20
november 1967 (kenmerk nr.; S 98022/47484) werd ondersteund. Deze voorstellen
kregen geen weerstand. Reden voor de Minister om het onderscheidingsteken en de
daarmee verbonden eisen van bekwaamheid met zijn besluit van 6 augustus 1968
(MVD, nr. 764701/98746) ingaande 1 september rechtsgeldig te verklaren. En het nu
verouderde distinctief voor de meccano’s te laten vervallen en hiervoor geen personeel
meer op te leiden. We kunnen hieruit en de op dit onderwerp betrekking hebbende
aanvullingen blad C ondermeer het volgende vernemen;
-Het onderscheidingsteken voor het brevet vliegtuigboordwerktuigkundige is
overeenkomstig de overige brevetten voor luchtvaardigen waarop in het azuurblauwe
veld zijn aangebracht de letters BW.
De eisen van theoretische bekwaamheid voor het brevet boordwerktuigkundige zijn:
a.
kennis van de inrichting en de werking van het casco, de casco-installaties en de
voortstuwingsinstallaties van vleugelvliegtuigen;
b.
kennis van de elektrische installaties en het instrumentarium - daaronder
begrepen de stuurautomaat - van vleugelvliegtuigen kennis van het opsporen en
verhelpen van kleine storingen en het verwisselen van smeltveiligheden in die
installaties
c
grondige kennis van de noodbedieningsinstalaties van vliegtuigen;
d.
grondige kennis van brandstof, verbruik, vliegduur, vliegbereik, economische
snelheid en dergelijke, alsmede van het opstellen van "how-goes it’’ schema's van
vleugelvliegtuigen;
e.
kennis van het beladen van vleugelvliegtuigen, van het veranderen van de ligging
van het zwaartepunt tijdens de vlucht, en van het opstellen van beladingsformulieren,
alsmede grondige kennis van de limieten, die ter zake van de ligging van het
zwaartepunt zijn gesteld;
f.
kennis van het beladen van hefschroefvliegtuigen, het veranderen van de ligging
van het zwaartepunt door het tijdens de vlucht aan boord nemen of afgeven van lasten
en van de limieten, die ter zake van de ligging van het zwaartepunt zijn gesteld;
g.
kennis van de inrichting en de werking van de installaties, bestemd voor het aan
boord nemen, stuwen, vastzetten, hijsen en vieren van lading of lasten, alsmede
grondige kennis van de te volgen handelwijze en te gebruiken hulpmiddelen bij het
kappen of afwerpen van die lading of lasten - een en ander, voor zover zij worden
toegepast bij hefschroefvliegtuigen;
h.
kennis van de reddingmiddelen, die bij hefschroefvliegtuigen worden gebruikt bij
het oppikken en aan boord hijsen van drenkelingen;
i.
kennis van de bediening van boordtelefoon-installaties van vliegtuigen;
j
enige kennis van de algemene hygiënische regels, alsmede van bij het vliegen
optredende factoren, die inwerken op het menselijk lichaam en van hun gevolgen;
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k
grondige kennis van de voorschriften betreffende het verankeren van vliegtuigen
en van de daarbij te gebruiken hulpmiddelen;
l. kennis van de veiligheids- en redding voorschriften, welke gelden voor de luchtvaart;
m.
kennis van de indeling en indexen van de technische voorschriften en andere
publicaties, alsmede enige kennis van de inhoud van die voorschriften en publicaties,
voor zover zij van belang zijn voor de boordwerktuigkundige;
n.
enige kennis van de Engelse taal en wel juist zoveel al nodig is om de
voorschriften en andere publicaties, bedoeld onder m, welke in die taal zijn gesteld, te
kunnen opzoeken, lezen en begrijpen.
De eisen van praktische bekwaamheid voor het brevet boordwerktuigkundige zijn:
a. op het tijdstip van aanvang van het praktische gedeelte van het examen beschikken
over een praktijk als boordwerktuigkundige:
1°. indien de schepeling is bestemd voor een type vleugel-vliegtuig: van ten minste 40
vlieguren aan boord van dat type vliegtuig;
2°. indien de schepeling is bestemd voor een type hefschroefvliegtuig: van ten minste 10
vlieguren aan boord van dat type vliegtuig;
b. bedrevenheid in het uitvoeren van de werkzaamheden, welke de
boordwerktuigkundige moet verrichten tijdens de vlucht aan boord van het type
vliegtuig, waarvoor hij is bestemd. Indien hij is bestemd voor een hefschroefvliegtuig,
moet die bedrevenheid betrekking hebben op:
1'. het bedienen van de hijskraan;
2°. het hijsen en binnenboord brengen van personen, zowel uit het water als vanaf de
grond;
3°. het aan en uitpikken van uitwendige lasten;
4°. het geven van aanwijzingen aan de vliegtuigbestuurder bij de vliegmanoeuvres,
nodig bij het verrichten van de vorenbedoelde handelingen;
5. goede bedrevenheid in het reddend zwemmen;
c zeer goede bedrevenheid in het uitvoeren van noodprocedures tijdens de vlucht aan
boord van het type vliegtuig, waarvoor de schepeling is bestemd;
d.
bedrevenheid in het gebruik van de veiligheids- en reddingmiddelen, in gebruik
bij de marineluchtvaartdienst;
e.
bedrevenheid in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
f.
indien de schepeling is bestemd voor een type hefschroefvliegtuig: bedrevenheid
in het uitvoeren van de maatregelen, nodig voor het veilig parkeren en verankeren, voor
het vouwen van hoofdrotorbladen en staart en voor het afdekken van het
hefschroefvliegtuig;
g. enige bedrevenheid in het herkennen van schepen en vliegtuigen;
h. het bezit van de getuigschriften "inspectiebevoegdheid lijnonderhoud vliegtuigen" en
"inspectiebevoegdheid hangaronderhoud vliegtuigen", beide getuigschriften voor ten
minste de delen casco, voortstuwingsinstallatie, elektrische installatie en
instrumentarium van het type vliegtuig, waarvoor de schepeling is bestemd.
(1) Waar in dit punt wordt gesproken van "vliegtuigen", "vleugel-vliegtuigen" of
"hefschroefvliegtuigen", heeft de vereiste kennis slechts betrekking op vliegtuigen van
een type, aan boord waarvan een boordwerktuigkundige als lid van de bemanning kan
worden ingedeeld. De hier bedoelde typen vliegtuigen zijn thans: SP-2H- SH-34J(D)UH-1 en AH-12A
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Na druppel…..

Bovenstaand berichtje heeft in de Kerst editie gestaan in het maandblad van de Post Actieve
Marine vereniging ( PAM ).
In verband daarmee heeft uw redactie (van Ten Anker) diverse telefoontjes met vragen om uitleg
ontvangen.
Die wil ik bij deze graag geven….
Het thans zittende bestuur van de Post Actieve Marinevereniging (PAM) uit monde van de
Voorzitter en Penningmeester, hebben mij hun excuses aangeboden over hetgeen er in het
verleden is gepasseerd.
De excuses heb ik aanvaard, en dat wil ook zeggen dat ik zonder enige rancune met hen (weer)
op goede en normale wijze wil communiceren (zie ook : Terug blik op de voorbije 2 jara op blz. 3
van dit blad).
En als ik informatie heb die de vereniging en/of commissie aangaat sluis ik hen dat door.
Let wel: dit betekent dus niet dat ik welke vorm van samenwerking dan ook met de PAM
aanga want de weg die ik met “ten Anker” ben ingeslagen, is de weg die ik, samen met u
allen, blijf volgen.
Arie Krijgsman

https://www.debakstafel.nl/marine-mutsen.html
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Denk eens over jezelf
matroos 3 Uitdeketting........
Heb je wel eens opgemerkt, hoe overal en op allerlei tijdstippen, thuis, aan boord, op het werk,
kleine en grote spanningen heersen, die ineens kunnen opvlammen tot iets gevaarlijks. Dikwijls
ontstaan zij onbewust en zijn eenvoudig in hun oorsprong.
Een kwartiermeester bijvoorbeeld maakt op wat prikkelende toon een aanmerking, de jonge
matroos antwoordt iets te scherp en wordt vervolgens zelfs wat brutaal wanneer hij hierover iets te
horen krijgt. Het ongeluk is geboren.
Op parade, straf en van dit tijdstip af leven er in de matroos, die zijn tong zo slecht in bedwang
had, gevoelens van wrok. Hij denkt er natuurlijk niet aan dat deze zo kortaf is geweest omdat hij
zojuist een uitbrander van de officier van de wacht heeft gehad, of dat hij in spanning is over
huiselijke moeilijkheden. De matroos denkt slechts aan datgene wat hemzelf is overkomen.
Zo gaat het voort. Soms zelfs onbedoeld, zoals dit gebeurt door mensen die alleen belangstelling
hebben voor zichzelf of hun eigen belang. Soms zijn het gevolgen van egoïsme, hebzucht of het
toegeven aan hartstochten. Er zijn mensen die hun plicht verzuimen, die hun maatjes voor hun
werk laten opdraaien of door hun venijnige tong hun omgeving vergiftigen. Lieden die het flink
vinden te grote hoeveelheden drank te verzwelgen, of die er zo aan gewend zijn geraakt, dat zij er
niet meer buiten kunnen. Zo is er van allerlei, op alle gebieden van menselijke fouten en hartstochten. Dan komt er ook het stadium waarin men geen geld heeft om dat te doen waarvan men
niet of niet meer af kan blijven. Er volgt oneerlijkheid, diefstal, zelfs diefstal van eigen kameraden.
Dit zijn de kleine of grote drama's die voor de krijgsraad hun einde vinden.

Redactie:
Is het eigenlijk nodig zoveel van dit alles te vertellen? Wij zijn het immers roerend met elkander
eens. Er moet veel veranderen op de wereld. Een meerdere die slechts de militaire verhouding tot
zijn minderen ziet, een schepeling die denkt dat orders slechts worden gegeven uit machtswellust,
het wachtsvolk dat wacht doen slechts beschouwt als een overdreven vertoning. Dan de buurman
met wie wij sinds mensenheugenis al ruzie hebben. Onze huisvrouw die het altijd zo druk met de
kinderen heeft naast haar baan, dat zij voor haar man er maar niet In slaagt het eten op tijd klaar te
hebben. Onze ouders die zo hopeloos ouderwets zijn.
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Wij stellen dan graag vast dat het droevig is gesteld met onze wereld, in het huisgezin, in de
marine, in de politiek, uitzendingen naar andere oorden, de ene missie na de andere, terwijl wij
nog niet eens van de WO2 zijn bekomen.
Ja, het is maar dat er veel moet veranderen! Zo kan onze wereld niet verder doorgaan.
Ruzies in gezinnen, echtscheidingen, krijgsraden, oorlogen!
Gelukkig bestaat er op de wereld in ieder geval een mens die je kan veranderen en verbeteren.
En dat ben jezelf !.
Wil je een andere wereld, begin dan aan jezelf. Probeer het maar eens. Je kan zonder meer aan
de slag. Vandaag nog. Het recept is zo eenvoudig. Je hebt niet meer dan drie ingrediënten nodig:
een rustig ogenblik, een stuk papier en een potlood, computer met toetsenbord of Tabblad…..
Wanneer je dan zo ergens ongestoord zit, maak dan vier kolommen. Goed breed want je hebt
waarschijnlijk veel plaats nodig. Schrijf boven de eerste kolom het woord eerlijkheid, boven de
tweede reinheid, boven de derde onzelfzuchtigheid en boven de laatste naastenliefde.
Loop nu je leven eens door en schrijf in iedere kolom wat je daarin aan voordeligs en nadeligs kan
noteren. Het zal waarschijnlijk een lelijk lang lijstje worden met heel veel nadeligs erin.
Voor jou is dit stuk echter een kostbaar document geworden. Je vindt er de sleutel in om je leven
te verbeteren.
Zet al die lelijke, nadelige posten overboord, schenk het aan Gerrit…. en leg je erop toe om het
voordelige zo hoog mogelijk op te voeren.
Hierbij hoort een welgemeende waarschuwing.
Wantrouw jezelf. Je zult bijvoorbeeld wel eerlijk willen zijn in het algemeen, maar bepaalde zaken
uitsluiten, zoals bijvoorbeeld douane en belastingen. Dat zijn immers van die belachelijke dingen,
denk je dan graag. Neen, er is maar één antwoord. Je mag geen medelijden hebben met jezelf.
Je moet je programma met onverbiddelijke strengheid uitvoeren. Laat jezelf geen keus door de
mogelijkheid van afpingelen open te houden. Je moet streven naar absolute eerlijkheid, absolute
reinheid, absolute onzelfzuchtigheid en absolute naastenliefde.
Probeer dit alles in ernst en Je zult verwonderd staan over de resultaten. Je leven verandert en
naast veel strijd om in het rechte spoor te blijven zul je merken hoe gelukkig en bevrijd je jezelf
gaat voelen. Je zult openstaan voor gedachten van hogere en diepere aard dan je vroegere
materialistische en egoïstische denken.
Nu een goede raad.
Het begin is waarschijnlijk niet zo heel erg moeilijk, maar...... Je wilt toch op de goede weg blijven!
Daartoe bestaat een zeer werkzaam middel. Sta 's morgens wat vroeger op en besteed een
kwartiertje om je te bezinnen op datgene wat je die dag zult doen. Toets je plannen aan Je
geweten en luister naar de stern in je hart. Schrijf je gedachten op en zift daaruit het belangrijke
dat je deze dag kan leiden. Op deze wijze zul je een goed mens kunnen blijven tot heil van Je
omgeving en van jezelf. Veel zou er nog over dit alles zijn te schrijven en te vertellen, want vele
duizenden zijn reeds langs deze weg tot hun geluk en tot een dieper geloofsleven gekomen. Denk
aan het Engelse spreekwoord: „The proof of the pudding is in the eating." Schud je apathie van Je
a! en begin een ander leven.
Dit is zo waar als een koe...... uit 1952, maar is dat voor de 2020 ook nog van toepassing.
In mijn beleving was de schrijver Matr. 3 Uitdeketting een voortreffelijk kijker in de glazenbol.
In de huidige Marine is dat nog steeds aan de orde, maar ook in de periode daarna. Kijk eens in
het verenigingsleven, hoeveel opvattingen worden daar verkeerd geformuleerd, verkeerd
begrepen, verkeerd opgevat, ja zelfs verkeerd uitgevoerd.
Een oordeel vellen is gauw geschied, maar even tot tien tellen om daarna eerst te informeren wat
er daadwerkelijk speelt is al een probleem. Daarbij is de wereld van elektronica natuurlijk niet
verschoond, want ook de sociaalmedia werkt daar aan mee ! Ja vrienden denk eens over je zelf ...
redacteur Ten Anker
Arie Krijgsman
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