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Slag in de Javazee: honderden verhalen (deel 2)
Door C.A. Dekkers
Oud redacteur Helderse Courant
Deze maand vijftig jaar geleden: de Slag in de Javazee. ln het januari nummer van ,,De
Blauwe Wimpel" werd deze historische gebeurtenis gememoreerd zonder de maritieme
geschiedschrijving te willen completeren. Opgemerkt werd, dat vele honderden
marinemannen de strijd in de Javazee hebben overleefd en als het ware verder mochten
schrijven aan hun eigen levensverhaal. Als voorbeeld werden een paar fragmenten gelicht
uit de memoires van de thans 82-jarige F. J. S. Verschuur uit Alkmaar, gepensioneerd
sergeant-machinist van de Koninklijke Marine.
Hieronder volgt een tweede voorbeeld: de belevenissen van Leo van Zeeland uit
Roelofarendsveen, die in de loop der jaren een omvangrijk marine archief heeft opgebouwd.
Leo van Zeeland als botteliersmaat

Leo van Zeeland: tweemaal schipbreukeling
ln het crisisjaar 1936 liep de 17 jarige Leo van Zeeland met zijn ziel
onder de arm rond in het landelijke dorpje Meerveldhoven, in het hart
van de Brabantse Kempen. Het was een paar jaar na de dood van zijn
vader en hij begon zich zorgen te maken over zijn toekomst. Een
baantje in een sigarenfabriek trok hem allerminst aan, maar de verhalen
van een neef die was afgekeurd voor de marine, openden voor Leo
nieuwe perspectieven. Met een steuntje in de rug van de
dorpsonderwijzer, die reserveofficier was bij de Koninklijke Landmacht,
kwam Leo van Zeeland in beroepsdienst bij de Koninklijke Marine. Op
12 mei 1937 meldde hij zich op Hr.Ms. wachtschip ,,Noord-Brabant" te
Vlissingen, om te worden opgeleid tot matroos. Nog altijd bewaart Leo
van Zeeland dankbare herinneringen aan de chef van de opleiding,
bootsman D. Brusselman.
Op 2 januari 1938 werd de hele matrozenopleiding overgebracht naar
Hr.Ms. ,,Hertog Hendrik" in Den Helder. Na zijn opleiding begon het
,,grote werk" voor Leo van Zeeland pas goed, toen hij met een divisie torpedobootjagers naar de
Oostindische wateren voer. Daar werden in de eerste oorlogsjaren konvooi- en escortediensten
verricht, tot de parate schepen op 3 februari 1942 in de Combined Striking Force werden
ingedeeld. Leo van Zeeland diende op de ,,Witte de With" toen deze jager uitviel en in Soerabaja
moest worden gerepareerd.
De hele bemanning werd overgeplaatst op Hr.Ms. ,,Van Ghent", die juist een onderhoudsbeurt
achter de rug had.
Schipbreukeling
Toen de “Van Ghent" op 14 februari 1942 bij de Lima-eilanden op een rif liep en door de
bemanning moest worden verlaten, kreeg haar zusterschip ,,Banckert" opdracht op tegenkoers te
gaan en de schipbreukelingen over te nemen. Onder hen was matroos Leo van Zeeland, die kan
navertellen hoe in een stromende regen de boten en reddingvletten van de jager te water werden
gelaten. De bemanning ging van boord en nam zoveel mogelijk waardevolle onderdelen mee, o.a.
de reflectoren van de zoeklichten. Met hier en daar gedeponeerde diepte- bommen en blikken
benzine werd het wrak op het laatste moment in brand gestoken. ln een helse vuurzee bleef het
achter.
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Hr.Ms. van Ghent nadat ze door de bemanning
in brand was gestoken. Foto: afdeling
Maritieme Historie, via L.L.von Münching

De ,,Banckert" keerde terug naar
Soerabaja, waar de
schipbreukelingen werden
ondergebracht op het
logementschip ,,Koning".
Na van een nieuwe uitrusting te zijn
voorzien, embarkeerden Van
Zeeland en zijn lotgenoten aan
boord van Hr.Ms. ,,Witte de With",
die na te zijn gerepareerd weer
vaarklaar kon worden gemaakt. Tijd voor een proefvaart was er niet, want de jager moest
onmiddellijk opstomen naar het eskader, dat inmiddels ten noord- oosten van Banka hevige
luchtaanvallen van Japanse deklandingsjagers had doorstaan. Om olie te laden en te provianderen
zette Hr.Ms. kruiser ,,De Ruyter" met de ,Witte de With" en een aantal andere schepen koers naar
de haven van Tjilatjap, aan de zuidkust van Java. Van hieruit vertrok de vloot op 18 februari naar
Straat Bandoeng, tussen Bali en Lombok, om een omvangrijke Japanse landingsvloot het hoofd te
bieden.
Bij de confrontatie in Straat Bandoeng ging Hr.Ms. ,,Piet Hein" verloren en liep de Flottieljeleider
Hr.Ms. Tromp" zware schade op.
Achteraf kan worden verondersteld dat de ,Tromp" hierdoor aan haar ondergang in de Javazee
ontkwam... Als opvarende van Hr.Ms. ,,Witte de With" maakte Leo van Zeeland vervolgens de slag
in de Javazee mee, tot de Britse kruiser HMS ,,Exeter" een voltreffer kreeg en onder escorte van
de Nederlandse jager naar Soerabaja moest terugkeren. De ,,Witte de With" lag daar ruim een
etmaal afgemeerd, toen kort na zonsopkomst luchtalarm werd gegeven. Met de zon in de rug
kwamen Japanse vliegtuigen hun bommen afwerpen boven het Marine-etablissement. Terwijl Van
Zeeland en zijn maten in de schuilkelder zaten, kreeg de ,Witte de With" een bomtreffer dwars
door het schip heen. Verscheidene doelgerichte bommen hadden in het hele Marineetablissement
een enorme schade aangericht. Er was in Soerabaja geen redden meer aan. Op 1 maart 1942
verlieten bijna alle marinemensen met de allerlaatste trein de bedreigde stad, om hun heil te
zoeken in Tjilatjap, de laatste nog operationele haven aan de zuidkust van Java. Daar lagen
verscheidene koopvaardij schepen, waarmee zij misschien nog konden ontsnappen naar Australië
of Colombo. Op het rommelige stationsemplacement gaf de commandant van de .,Witte de With",
de luitenant ter zee der eerste klasse P. Schotel, tegenover een groep van zijn mannen uiting aan
zijn grote bezorgdheid.

De torpedojagers van de Admiralenklasse,
waartoe ook Hr. Ms. Van Genth, “, “Banckert”,
“Witte de With”, en de “Piet Hein behoorden,
waren uitgerust met twee drieling
torpedolanceerbuizen voor torpedo’s van 53
centimeter. Op de foto de lancering van zo’n
torpedo.

Ambteloos burger. . .
Leo van Zeeland: ,,Hij vertelde, dat
we werden ontslagen van al onze
marineverplichtingen en konden
doen en laten wat we wilden. We
waren ambteloos burger geworden.
We konden proberen, per schip
weg te komen. maar dat was volgens Schotel veel te riskant. Japanse schepen lagen in een wijde
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boog om de haven en dat leek hem een ondoordringbare barrière. Zelf wilde Schotel, evenals
eerste officier Koppen, proberen terug te keren naar zijn vrouw in Soerabaja."
Kort daarop vroeg Schotel of er vrijwilligers waren, die een kans wilden wagen op de ,,Sloterdijk",
een snel schip van de Holland-Amerika Lijn. Toen Van Zeeland zich daarvoor opgaf bracht Schotel
hem in contact met een vrouw, die ook met de trein was meegekomen. Het was de echtgenote van
een marine vlieger, die een maand tevoren als instructeur was overgeplaatst naar Australië.
lnmiddels had Schotel een platte havenboot gepraaid, die aan de kade lag met een grote groep
marinemannen op het dek. Toen mevrouw Smits en ik aan boord wilden gaan, stapte luitenant ter
zee Koppen naar voren met de boodschap dat mevrouw Smits niet aan boord mocht en wij wel. lk
stond erop, dat zij in mijn gezelschap bleef, hetzij aan boord, hetzij aan de wal. Met de revolver in
de hand wilde Koppen me dwingen, alleen aan boord te gaan. Dan blijf ik hier, zei ik, waarop
mevrouw Smits me liet gaan. Ze wist op eigen gelegenheid wel toestemming te krijgen om op de
,,Sloterdijk" te komen," zegt Van Zeeland. Op het afgeladen schip volgde een weinig comfortabele
tocht naar Perth aan de zuidwestkust van Australië. Hier werden de Nederlandse marinemannen in
een Australisch landmacht uniform gestoken, waarna de ,,Sloterdijk" doorvoer naar Melbourne. ln
de nabijgelegen Flinders Naval Base kregen de mannen een Australisch marine-uniform, waarvan
de pet een geïmproviseerd lintje droeg met het opschrift ,,Koninklijke Marine". Bij het verlaten van
het schip in Melbourne hebben mevrouw Smits en Leo van Zeeland elkaar nog even ontmoet. Na
een verblijf van enkele weken in Melbourne bracht de trein hem naar Adelaide, waar Van Zeeland
aan boord kon gaan van een oud zeeschip, dat gedurende een lange reeks van jaren
Mekkagangers had vervoerd.
Met dit schip stak hij de Indische Oceaan over, naar Colombo op het toenmalige Ceylon. Hier
embarkeerde bottelier Leo van Zeeland op Hr.Ms. ,,Colombia", het onderzeebootmoederschip van
de Koninklijke Marine.
Hr.Ms. ,,Colombia"
Deze ,,Colombia", het 10.782 ton metende vlaggeschip van de KNSM, was eind 1940 in Westlndië gevorderd om te worden omgebouwd tot onderzeeboot- moederschip. De verbouwing werd
verricht bij de Caledon Shipyard Company in Dundee (Schotland), waar het schip op 1 augustus
1941 in dienst werd gesteld.
Na enkele maanden in de Europese wateren te hebben gevaren, werd de ,,Colombia" ingedeeld in
een groot konvooi, dat begin januari 1942 via Freetown en Kaapstad naar Colombo voer.
Daar bleek het schip in een grote behoefte te voorzien. Met haar uitstekend uitgeruste
werkplaatsen en haar comfortabele accommodatie heeft de ,,Colombia" talrijke onderzeeboten,
soms verschillende keren, kunnen “bijspijkeren". Eerst vanuit Colombo en later vanuit Bombay. In
juli besloot de marineleiding het operatiegebied van de ,,Colombia" te verleggen naar het
zeegebied tussen East-London aan de zuidoost- kust van Zuid-Afrika en Simonstown ten zuiden
van Kaapstad. Het schip werd vaarklaar gemaakt in Colombo, waar Leo van Zeeland precies op
tijd met zijn Mekkavaarder arriveerde.
De oversteek over de Indische Oceaan had eerst Kilindini, de voorhaven van de Keniase
hoofdstad Mombasa, als bestemming. Van daaruit werd enkele weken geopereerd in
samenwerking met het Britse zusterschip van de ,,Colombia", HMS ”Adamant". Vervolgens koerste
de “Colombia" via de Straat van Mozambique naar East-London. Tot medio januari 1943 heeft het
schip, veelal in samenwerking met de Marinewerf te Simonstown, talrijke onderzeeboten, korvetten
en mijnenvegers belangrijke diensten bewezen. ln februari kreeg de ,,Colombia" andermaal Ceylon
als bestemming aangewezen. Maar eerst moest het schip een dokbeurt in Simonstown ondergaan.
Op 27 februari 1943 - precies een jaar na het debacle in de Javazee verliet de ,,Colombia" de
haven van East-London onder escorte van het Britse korvet HMS “Genista" en vliegtuigen van de
Royal Air Force.

Torpedotreffer
Na ruim drie uur stomen voltrok zich een ramp. Exact om 11.42 uur werd de ,,Colombia" aan
stuurboord getroffen door een torpedo. Het was een fatale treffer, want elf minuten later stond het
water tot op de brug, en om 11.55 uur verdween het achterschip onder de zeespiegel. De luitenant
ter zee der eerste klasse J. Metz, die van begin tot eind op de ,,Colombia" heeft gediend, geeft
deze feiten in het gedenkboek “Veertig jaren Onderzeedienst".
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Pas later werd bekend dat het schip was getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot “U 516". Acht
opvarenden van de “Colombia" verdronken bij de ramp, de overige 318 konden in goede orde het
schip verlaten en stonden 's avonds om acht uur weer in East-London aan wal. Na een gastvrije
ontvangst door de bevolking, gekenmerkt door de hulpvaardigheid van velerlei organisaties en
instanties, vertrokken de overlevenden van de “Colombia" op 6 april per trein naar Kaapstad.

Hr.Ms. Onderzeeboot “O 11 “ in actie tijdens een bergingsoperatie op de Javazee.

Leo van Zeeland herinnert zich, dat de marinemannen daar een nieuw paspoort kregen, dat geldig
was voor de hele wereld, behalve voor... Nederland!
Zij konden in Kaapstad aan boord gaan van de snelle oceaanstomer “Queen Mary" (81.237 btÍ, 30
knopen), waarop zich 16.000 passagiers, waaronder duizenden verlofgangers uit het Verre
Oosten, grote groepen schipbreukelingen en 3000 Italiaanse krijgsgevangenen, bleken te
bevinden. Na een reis van veertien dagen bereikte het schip de haven van Greenock aan de
Clyde. Een lange treinreis naar Portsmouth bracht Leo van Zeeland naar Hr.Ms. kruiser
,,Sumatra", die daar sedert november 1942 opgelegd lag.
De tien 15 cm-kanons waren al gedemonteerd en o.m. op Hr.Ms. kanonneerboten ,,Soemba" en
,,Flores" geïnstalleerd.
Naar de,,Pens"
Als botteliersmaat heeft
Van Zeeland ruim drie
maanden gediend bij de
onderzeedienst in
Dundee, waarna hij werd
overgeplaatst naar de
,,Pens", de ver- maarde
betonnen basis van de
motortorpedoboten der
Koninklijke Marine in
Dover. De commandant
van de MTB-groep, de luitenant ter zee der tweede klasse E. H. Larive, belastte van Zeeland met
de inkoop en administratie van alle proviand en verdere toebehoren voor de MTB's en de staf aan
wal. De commandant stelde daarbij de voorwaarde dat Van Zeeland over een rijbewijs beschikte.
Dat was helaas niet het geval. Hij had nog nooit achter een autostuur gezeten en kon de rem niet
van de koppeling onderscheiden, laat staan dat hij wist wat “dubbel clutchen" betekende. Toch
antwoordde hij onvervaard “ja zeker" op de vraag van Larive, of hij een rijbewijs had. Hij kon het
alleen niet laten zien, want hij was het kwijtgeraakt tijdens de Japanse aanvallen op Soerabaja.
Larive geloofde het verhaal en zorgde ervoor dat Leo van Zeeland een nieuw rijbewijs kreeg.
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Bovendien stond op 23 december 1943 een nieuwe bestelauto bij de ,,Pens". Een Engelse
chauffeur van de nabijgelegen basis ,,Wasp" maakte hem in een half uur wegwijs, waarop Leo zich
als volleerd chauffeur allerlei opdrachten liet aanleunen. Gewend aan het linkse verkeer in
Soerabaja zag hij er niet tegenop, inkopen in Londen te gaan doen. Een jaar lang heeft Van
Zeeland het MTB-bedrijf gediend, tot de patrouillediensten in september 1944 werden
overgedragen aan de Royal Navy.
Nadien heeft botteliersmaat Van
Zeeland zich nog verdienstelijk kunnen
maken in Grangemouth (Schotland)
tijdens de verbouwing van Hr.Ms.
kanonneerboot ,,Soemba" tot
radarinstructieschip. Deze plaatsing
kreeg voor Leo een heel bijzonder
karakter, want hij leerde er het meisje
kennen waarmee hij in het huwelijk
trad. Na de bevrijding liep Leo's
marineloopbaan ten einde. Hij ging met
eervol ontslag als korporaal- bottelier
en kreeg in 1948 een walbaan bij de
rederij Van Nievelt Goudriaan in
Rotterdam. Hij bleef echter in zijn
Het motorschip “Columbia” ( KNSM ) als moederschip voor onderzeeboten.
,,branche", in de functie van
walhofmeester en ging na een respectabele loopbaan in 1983 met pensioen.
Grafsteen op Sark
Eigenlijk keerde hij toen pas in gedachten terug naar zijn veelbewogen jaren bij de Koninklijke
Marine, en naar de mensen met wie hij zoveel lief en leed had gedeeld. Soms rezen er vragen en
zocht hij een antwoord, bij marine-instanties en bij oud-collega's. Hij ontmoette ook anderen, die
met vragen rondliepen. Zo kreeg hij con- tact met een Rotterdamse onderzoeker, die op het kleine
Kanaaleiland Sark een merkwaardige grafsteen had aangetroffen. ,,Op de begraafplaats daar
lagen drie grafstenen van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, verteld oudgediende Leo van
Zeeland in zijn werkkamer te Roelofarendsveen. ,,Het waren kennelijk Nederlanders die daar
begraven lagen, maar het wonderlijke was dat op één der stenen stond, dat de overledene had
gediend bij de Kriegsmarine. We hebben dat uitgezocht en toen bleek dat een eigenaardige fout
was gemaakt door de afdeling Maritime General lnformation van het Britse ministerie van defensie.
Om het erg goed te doen, hadden ze de afkorting K.M. voluit op de grafsteen willen zetten. Ze
maakten er Kriegsmarine van . . ." Van Zeeland zwijgt. Door het raam van zijn kamer, met een
omvangrijk marinearchief, op de eerste verdieping van hun vriendelijke woning, dwaalt zijn blik van
het steigertje beneden naar de wijde ruimte van de Braassemermeer. Ruimte, maar toch weer
anders dan op de Indische Oceaan.
Leo van Zeeland draait zich om en zegt, met enige aarzeling: ,,Dat graf, op Sark, daar lag
Brusselman begraven. De bootsman bij wie ik ben begonnen.
" Bootsman D. Brusselman bleek op 17 december 1940 te zijn geplaatst op de bewapende trawler
Hr.Ms. ,,Jean Frederic", die van de Franse marine was overgenomen. Omstreeks half vijf in de
middag van 1 mei 1941 werd het scheepje voor de kust van Devon aangevallen door een vliegtuig
van de Luftwaffe en in de grond geboord. Van de 39 opvarenden konden 13 overlevenden bij
Dartmouth aan land worden gebracht. De overigen kwamen om het leven.
Bootsman Brusselman spoelde aan op Sark, waar hij op 8 juni 1941 werd begraven. Vier jaar
nadat Leo van Zeeland van hem hoorde, hoeveel je van de wereld kunt zien in het uniform van de
Koninklijke Marine . . .
Bronvermelding: de Blauwe Wimpel
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https://www.tenanker.com/ten-anker-stickers.html#
4 Stickers voor slechts € 5,00 voor alle abonnees…. OP = OP

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

Kretologie !
Waar komt de kreet “eene kous maken” vandaan ? …
Wie het weet mag het zeggen, stuur uw antwoord op naar de
redactie. De postbus sluit 24 januari !

7

Over vriendschap, matengevoel en saamhorigheid gesproken…..
Deze foto’s dateren al weer uit
2010,… nu alweer 10 jaren
geleden, maar wil deze toch wel
even met u delen….
Op de foto v.l.n.r. Cor Lem en
Gerrit Engelbertink, deze vrienden
zijn al 20 jaar onafscheidelijk op
reünies, vaardagen en/of
veteranendagen….
Gerrit nam zijn blinde collega Cor
20 jaren aan één stuk mee op
sleep maar het meesjouwen gaat
naar maten de leeftijd een rol gaat
spelen niet meer, maar Gerrit is
inmiddels ook mantelzorger voor
zijn echtgenote waar ik mijn
marinemuts voor afneem !
Zulke mannen zijn vaak op één
hand te tellen. Cor zit thans in een verzorgingstehuis in Losser en is inmiddels ingeburgerd in de
veteranen wereld van Losser, die hem onlangs mee hebben genomen naar een happening in het
bij ons allen bekende Bronbeek

Op de groepsfoto te Den Helder v.l.n.r. Gerrit, Cor Lem, Willy van Heeswijk ( kwam ieder jaar over
uit Australië), Fred Bernhard, Joop Henneveld ( met buurman?), en Henk van Turenout †, allen
Kortenaer NNG Veteranen.
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Uit de rubriek Nautische instrumenten en navigatie
Echo sounder

Een echolood is een instrument dat gebruikt wordt om vanaf
het water de waterdiepte te bepalen. Dit is de afstand tussen
de bodem van het betreffende water en de kiel van een schip.
De gemeten waterdiepte noemt men de loding. Internationaal
heeft men het over een echo sounder, maar die wordt ook
voor seismologisch onderzoek gebruikt.
In de hydrografie is de afstand tussen de bodem en het
wateroppervlak van belang. Deze kan eenvoudig worden
berekend door de diepgang van het schip ter plaatse van de
voor het loden gebruikte transducer bij de loding op te tellen.

Hydrografische werkzaamheden. Bediening
van het echolood. De opschrijver, Seiner 1
Kuppeveld in de sloep; hij bedient het MS26 echolood, schrijft dit bij en vult het
lodingsboekje in. Links nog net zichtbaar
het sloepblad dat door één der officieren
bijgehouden wordt. Ook te zien is de
zogenaamde "hoekspiegel", bekend en veel
gebruikt attribuut bij het loden, rechts
daarvan een zgn. lodings sextant. Opname
van Kaitero rivier, Golf van Bintoeni NNG
1955

Een echolood, Recording Echo Sounder MK 1, door
Kelvin & Hughes (Marine) Ltd., bestaande uit een schrijver
en een zender. Kan tot maximaal 720 voet of 720 vadem
meten. Afkomstig van de "Benkalis" van de Stoomvaart
Maatschappij 'Nederland'. .

De geschiedenis
Het woord loding komt van het oude mechanische
instrument, dat voor dit doel al duizenden jaren in de
scheepvaart wordt gebruikt: een dieplood, een stukje
lood aan een touw. Met een echolood kan echter tevens
de grondsoort bepaald worden, wat van groot belang
kan zijn voor de navigatie. Landrotten noemen een
echolood een dieptemeter. Een dieptemeter werkt op
waterdruk en wordt gebruikt door duikers. Er zit ook heel
ander soort dieptemeter in een schuifmaat.
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Het echolood werd in 1912 uitgevonden door de Duitse natuurkundige Alexander Behm, die na de
ramp met de Titanic een manier zocht om de locatie van ijsbergen te kunnen bepalen. De echotechniek bleek hiervoor niet geschikt, maar bleek wel een goede manier te zijn om de diepte te
kunnen bepalen. In 1913 patenteerde hij zijn uitvinding. In Nederland is het gebruik van het
echolood voor onderzoek ingevoerd Door Johan van Veen In de jaren 1930, met name voor zijn
morfologisch onderzoek in Het Kanaal.

Het principe
De waterdiepte wordt bepaald aan de hand van een geluidstrilling die verticaal naar beneden wordt
uitgezonden, door een voor dit doel aangebrachte transducer. De propagatiesnelheid van deze
trilling door het water bedraagt 1500 m/s. Door het nauwkeurig meten van de echotijd - tijd tussen
het zenden en ontvangen van een trilling - kan het echolood de diepte bepalen. d = 1 / 2. v . t
{\displaystyle d=1/2.v.t}
d is de waterdiepte
v is de propagatiesnelheid van de trilling
t is de echotijd

De propagatiesnelheid
De propagatiesnelheid is afhankelijk van
de temperatuur van het water
de druk
de dichtheid van het water (hier meestal afhankelijk van het zoutgehalte)
de pollutie van het water

De frequentie
Oude echoloden gebruikten een frequentie rond de 40 000 Hz. Modernere exemplaren gebruiken
een frequentie rond de 16 000 Hz. Kleinere vaartuigen, zoals plezierjachten, gebruiken een
frequentie tussen 150 000 Hz en 200 000 Hz. Dit omdat het echolood dan veel kleiner is. Hoe
hoger de frequentie hoe hoger haar doordringingsvermogen maar hoe moeilijker de geluidsbundel
te richten is.

Blinde diepte
De blinde diepte is de diepte die niet gemeten kan worden door het echolood, doordat dit niet kan
zenden en ontvangen tegelijk.
blinde diepte = de helft van de pulslengte

De transducer
Bij sonarinstrumenten noemt men de zender en ontvanger van geluidspulsen de
transducer of transducent (Latijn: trans = doorheen, ducere = leiden). In principe is een
transducer een omzetter van één energievorm in een andere. Bij sonarinstrumenten is dit
de omzetting van elektrische energie in geluid en omgekeerd.
Bepaalde materialen hebben de eigenschap dat ze van vorm veranderen als er een
elektrische stroom doorheen wordt gevoerd. Een stukje van dergelijk materiaal wordt
bijvoorbeeld korter en dikker. Breng je een wisselspanning aan dan wordt het stukje
afwisselend korter en dikker en langer en dunner. Het gaat dus trillen.
De periode van de trilling is gelijk aan de periode van de wisselspanning, bijvoorbeeld 1
ms. De trilling veroorzaakt in het medium waarin deze wordt opgewekt een drukgolf, die
zich naar alle kanten voortplant. Zolang de wisselspanning wordt aangebracht, ontstaat er
een aantal malen overdruk en onderdruk ten opzichte van de normaal heersende druk in
het medium. Dit geheel noem je een puls.
Drukpulsen zijn niets anders dan geluidspulsen (afgezien van 90° faseverschil). Geluid
plant zich in zeewater veel beter voort dan elektromagnetische golven. Daarom gebruikt
men sonar.
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De puls plant zich door het medium voort en treft dan een reflector. Een dergelijke reflector
is in wezen een overgang van het ene medium naar het andere. De reflector weerkaatst
de puls en deel van de weerkaatste puls bereikt weer de geluidsbron. Het stukje materiaal
gaat dan weer trillen, waardoor een variërende spanning wordt opgewekt, die kan worden
waargenomen en geregistreerd.
Het trillend stukje materiaal bevindt zich in een behuizing die gevuld is met een soort olie
(castorolie) die dezelfde akoestische impedantie als zeewater heeft.
De onderkant van de behuizing bestaat uit materiaal met opnieuw dezelfde akoestische
impedantie, bijvoorbeeld ρc-rubber. De rest van de behuizing bestaat dan uit materiaal
waarvan de impedantie juist sterk met die van zeewater verschilt.
De akoestische impedantie bepaalt in welke mate geluid wordt gereflecteerd. Bij
transducers streeft men ernaar om de materialen zo te kiezen dat aan de kant waarheen
het geluid moet worden uitgezonden, de impedantie ongeveer gelijk is aan die van
zeewater. Een echolood meet dus de waterdiepte aan de hand van de verplaatsing van
trillingen (geluid) in water. De transducer ‘hangt’ in het water en registreert het tijdsinterval
tussen het moment van zenden, reflectie op de bodem en ontvangen.
Bundelbreedte

De transducer die de geluidspulsen naar de bodem stuurt, heeft een bepaalde
openingshoek. Dat wil zeggen dat de geluidspulsen worden uitgewaaierd, als een
kegelvorm, weggezonden. De tophoek van deze kegel, de openingshoek van de
transducer, wordt bundelbreedte genoemd. Deze bundelbreedte is van groot belang voor
de nauwkeurigheid waarmee gemeten kan worden.
De bundelbreedte is afhankelijk van de gebruikte frequentie en van de afmetingen van de
transducer.
Hoe lager de frequentie, hoe hoger de bundelbreedte. Hoe lager de frequentie, hoe groter
de transducer.
Het effect van de bundelbreedte op echolodingen is echter zeer groot.
In alle gevallen zal echter het echolood de punten in het bundelgebied registreren die het
dichtst bij liggen, de echo’s van deze punten zijn tenslotte het eerst terug. Dit kan onder
andere tot gevolg hebben dat relatief smalle sleuven niet geregistreerd worden en dat in
het algemeen oneffenheden verminkt zichtbaar worden. Bovendien zal de afwijking van de
werkelijke diepte altijd naar ondiepere waarden leiden.
Er zijn transducers beschikbaar met zeer kleine bundelhoeken, bijvoorbeeld 3 graden bij
een frequentie van 210 kHz is een veel toegepast type transducer. Men moet hierbij echter
goed bedenken dat de voordelen van deze kleine bundelhoek alleen opgaan bij
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scheepsbewegingen die ook binnen die 3 graden (ofwel +1,5 en –1,5 graden) liggen. Over
het algemeen zal een peilvlet al snel meer slingeren dan deze waarde, zodat dan niet
meer verticaal onder de transducer gemeten wordt en het effect van de kleine bundelhoek
door de positiefout weer tenietgedaan wordt.
Piëzo-elektriciteit, elektrostrictie & magnetostrictie
Er zijn drie principes die kunnen worden toegepast in akoestische transducers: piëzoelektriciteit, elektrostrictie en magnetostrictie.
Het verschijnsel van vormverandering als gevolg van een elektrische stroom noemt met
piëzo-elektriciteit. Materialen, die deze eigenschap hebben, zijn onder meer kwarts,
rochelle-zout, lithiumsulfaat en dihydrogeenfosfaat.
Voorbeelden van elektrostrictieve materialen zijn bariumtitanaat, loodtitanaat, zirkonaat en
Ceramic-B. Deze materialen zijn opgebouwd uit verschillende gebieden (domeinen) met
elk hun eigen elektrische veldje. Deze veldjes zijn willekeurig gericht met een resulterend
moment gelijk aan 0. Leg je op een dergelijk materiaal een uitwendig elektrisch veld aan,
dan richten de veldjes in alle domeinen zich in dit externe veld en veranderen de fysische
afmetingen van het stukje materiaal.
Deze verandering in afmetingen is onafhankelijk van de richting van het aangelegde
elektrische veld en evenredig met het kwadraat van de veldsterkte. Dit houdt in dat de
mechanische verplaatsing niet lineair is. Om dit toch te bereiken wordt het materiaal
gepolariseerd. Dit gebeurt door het materiaal tot de Curietemperatuur te verhitten en het
daarna in een sterk magnetisch veld te laten afkoelen.
Magnetostrictieve materialen zijn bijvoorbeeld nikkel en kobalt.
De duur waarmee het materiaal trilt (de pulsduur) bedraagt enkele milliseconden.
Montage transducer
Positie transducer
De ideale positie van de transducer is tussen 1/3 en de helft van de lengte van het schip,
gemeten vanaf de boeg, en zo dicht mogelijk bij de midden-as. Dit minimaliseert onnodige
bewegingen door pitch en roll, en meestal ligt dit punt ook recht beneden de antenne van
de positionering.
Bronnen van storing
De transducer moet zo ver mogelijk van geluidsbronnen gemonteerd worden, vooral van
bronnen die bijna dezelfde frequentie gebruiken. Boeg-platen kunnen trillen als het schip
beweegt, en deze trillingen kunnen op dezelfde frequentie zijn als die van de uitgezonden
frequentie.
Montage transducer
De transducer zou zo gemonteerd moeten worden dat hij een beetje onder een hoek
vooruit staat, en een klein beetje onder de romp van het schip vandaan komt. Dit zorgt
ervoor dat er genoeg waterdruk op het transduceroppervlak staat, en het is noodzakelijk
voor het goed uitzenden van het akoestische signaal in het water.
Als waterbubbels onder en langs het schip een probleem zijn, zal de transducer vrij van de
romp gemonteerd moeten worden; mogelijk zo dat de transducer uit het water kan worden
gehaald als hij niet gebruikt wordt.
Singlebeam echoloden worden voor verscheidende doelen gebruikt. Bijvoorbeeld door
grote vrachtschepen, om niet aan de grond te lopen en door vissers, om vissen op te
sporen. Omdat de koopvaardij en vissers geen nauwkeurige dieptemeting nodig hebben,
zullen ze een standaard geluidssnelheid gebruiken.
Voor hydrografische doeleinden is dit echter niet nauwkeurig genoeg. Daarom zal een
singlebeam echolood altijd worden vergezeld door een geluidssnelheidsmeter. Omdat een
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schip nooit helemaal stil zal liggen in het water, zullen de bewegingen van het schip tijdens
de meting moeten worden gecompenseerd. Dit gebeurt met een deiningscompensator.
De uitlezing
De uitlezing gebeurt op een diepteaanwijzer. Dit is een instrument dat men kan
terugvinden op de plaats waarvandaan een schip wordt gestuurd. In de beroepsvaart is
het om juridische redenen verstandig dat er achteraf een bewijsstuk kan worden
geproduceerd en daarom kan er aan het echolood een schrijvend instrument gekoppeld
zijn. Dit instrument kan dan bestaan uit een metalen pen, die verhit wordt en een afrollend
thermisch papier beschrijft. De pen schuift na iedere uitzending verticaal over het papier.
Wanneer het echolood een weerkaatste trilling ontvangt laat de pen een zwarte streep
achter op het papier. Modernere versies beschikken over een digitale uitlezing, maar ook
dan blijft de eis dat in verband met de aansprakelijkheid het signaal achteraf moet kunnen
worden uitgelezen.

Dieptemeter onder water
Een dieptemeter wordt gebruikt bij duiken, bij onderzeeërs, enz. Een dieptemeter maakt gebruik
van de druk van het water om de diepte te bepalen.

Onderzeeboot Hr.Ms. K XI (1925-1945), deel van de
centrale (voor- en achterduikroeren, ondiepe en
diepe dieptemeters)

Dieptemeter onderzeeboot Walrus-klasse. Ronde
meter met lichtgrijze, metalen kast en een zwarte
wijzerplaat. Op de plaat staat onderaan: m.W.s
(omgekeerd visje) = 1,026. De meter gaat van 0 t/m
50.

kikvorsman bij Klepperkajak met kompas
en dieptemeter
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In de jaren vijftig, toen er nog weinig
ontspanningsmogelijkheden waren aan boord van schepen of
instellingen van de Koninklijke Marine, was “de warme hap”
een hoogtepunt in het sobere marineleven.
Naar de warme hap werd met verlangen uitgekeken. De maaltijd
was niet gevarieerd en hij was eenvoudig van samenstelling. De
rantsoenen die verstrekt werden waren onvoldoende om de maag
van een Hollandse jongen te vullen. Het systeem van “tafelgelden”
was nodig om de maaltijden te verfraaien en aan te vullen.
Ondanks het toch nog krappe budget werden door botteliers, koks
en hofmeesters hoogstandjes verricht om tot een smakelijke
maaltijd te komen.
De vroege vogels die op maandagochtend de haven of marinekazerne betraden, werden
getrakteerd op de lucht van “snert”. Men was gelijk klaar wakker. Het was maandag, de dag van de
snert met nasi – bami of witte rijst met goulash. Maar de hoofdzaak was snert. Een traditie bij de
Koninklijke Marine. De samenstelling was vrij eenvoudig: men trok bouillon van een varkenskop of
hamschijven, zwoerd, erwten, prei en andere groenten. De dan verkregen soep werd rijkelijk
voorzien van dobbelsteentjes spek en werd “snert met drijfijs” genoemd. In een later stadium werd
er ’s maandags ook de bekende bruine bonensoep geserveerd. Als er snert op het menu stond
dan werd er bij het avondeten “theewater” oftewel doorgeslagen snert geserveerd. Dit “theewater”
bestond uit het restant snert van het middagmaal, dat was fijngewreven door een zeef en bij de
broodmaaltijd werd opgediend.
De woensdag was een feestdag bij de Marine, de dag van “de rijsttafel”. De doordringende geur
van gebakken kroepoek, ragout, sajoer lodeh en diverse sambals hing op en in het schip of de
instelling. De sambals waren te verdelen in drie groepen: rauwe sambal, sambal goreng en sambal
boeboeks. Vergaderingen of afspraken werden verzet, speciaal voor de rijsttafel. Oudgedienden of
werfianen kwamen regelmatig bij de oude Zuiderkruis een hapje ophalen en stonden zelfs in de rij
met potjes en pannetjes (gamellen). Deze “nasi of rijsttafel” was ook traditie bij ouderdagen of
grote vergaderingen.
De donderdag was ingeruimd voor de “Hollandse of Zeeuwse rijsttafel”. Dat was voor de botteliers,
koks en hofmeesters – naast de woensdag – de topdag. Zij hadden dan de mogelijkheid om hun
vakkennis ten toon te spreiden. De Hollandse of Zeeuwse rijsttafel was een uitgebreide maaltijd
bestaande uit rijst, schijven gebakken aardappels, bruine bonen of grauwe erwten (raasdonders),
veel sla, tomaat, augurken, komkommers, speklap en spekvet met kaantjes (schipper).
De Chef d’ Équipage bij de Marine werd “Kaan” genoemd, vandaar die associatie met de naam
“schipper” voor kaantjes. Wat vooral niet vergeten mocht worden, waren de uitjes. Gebakken en
rauwe uitjes. Daarnaast natuurlijk sambal en piccalilly.
Door de toeloop van buitenstaanders werd de maaltijd vaak verzet en/of aangepast. Bij deze
maaltijd waren de seizoensgebonden artikelen belangrijk.
Wat ook traditie van het zuiverste water was, was het “proefbordje”. Dit was een begrip voor iedere
marineman. Het bestond uit het voorproeven van de maaltijd door de Commandant, de Eerste
Officier en de Arts. Deze ceremonie werd verzorgd door de Chefkok.
De menulijst bij de Marine stond vast op hoofdlijnen, alleen het toebehoren verschilde vaak. Op de
donderdag (Hollandse of Zeeuwse rijsttafel) was de “stamppot, zuurkool met leuning” (worst) een
favoriete maaltijd. Of de “oranje rats”, stamppot wortelen en uien en stamppot boerenkool met
leuning of gehaktbal uit blik. Verder werd er vaak “provinciaal” op tafel gezet – vooral op dinsdag –
wat bestond uit een stevige ragout met veel vlees, wortelen en doperwten… en het klapstuk niet te
vergeten.
In de jaren vijftig was in het menu, de vrijdag gereserveerd voor de Rooms Katholieke
bemanningsleden. Die mochten toen op vrijdag geen vlees eten, dus was het vis! Gekookte of
gebakken aardappelen met wortelen en doperwten (punten en strepen). Op Goede Vrijdag werd er
vaak stokvis op het menu gezet. Dit werd door niemand gegeten en ging rechtstreeks naar de
spoelington.
Oud Marineofficieren aten vaak bij of na afloop van zeilwedstrijden of andere samenkomsten, het
zogenaamde “zeven gangen menu”. Dat bestond uit stokvis, rijst, stroop, bonen, schijfjes
aardappelen en uien of augurken, soms sla.
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De avondmaaltijd (theewater) was karig en bestond uit brood, smeerkaas, jam, muisjes gekleurd
(technicolor), sardines en hagelslag gewoon. Vaak werd er een schijf gebakken bloedworst met
een schijf appel er op als aanvulling geserveerd. Ook kwam er af en toe “gebakken marinier” op
tafel. Dat was een gerecht dat bestond uit gebakken cornedbeaf, uien en sambal. Vaak bestond
het echter uit blokjes gesneden boterhamworst (Leusderheiworst).
Binnen het korps mariniers was men niet gecharmeerd ten aanzien van de benaming “gebakken
marinier”. De smeerpastei uit blik werd amper gegeten op brood, maar werd wel vermengd met
uien, mayonaise, paprika, chilisaus, gesneden komkommer en opgediend op schalen, gegarneerd
met sla, tomaten en ei.
De “Duitse aardappel” was een delicatesse en een favoriete hap bij de mijnendienst en de “witte
vloot” (Hydrografische Dienst). De samenstelling van de “Duitse aardappel” bestond uit gebakken
aardappelen, spek, ham en uien. Het werd veel gegeten bij veeg- en dregwerkzaamheden van de
Mijnendienst die in de avond of nacht plaatsvonden. Wekelijks werd het afgewisseld met rijst en
kippenlevertjes.
In de jaren vijftig had het wachtvolk ’s avonds en ’s nachts weinig te eten. Er waren wel rantsoenen
maar die bestonden veelal uit brood met weinig beleg. Dit brood werd dan geroosterd en bestrooid
met suiker, dan was het nog wel te eten.
De “bakszeun” was naast een traditie ook een begrip. Het was meestal de jongste matroos en hij
diende zorg te dragen voor de maaltijd aan “de bak” of “klas”. Dat hield in: tafeldekken, onderhoud
van het “komaliwant” (bestek en servies) en het ophalen van de rantsoenen. Daarnaast tuigde hij
de hangmat of kooi op van de baksmeester.
Het serviesgoed was herkenbaar aan kleuren. Het commandantsservies was wit met een groene
rand. Dat van de officieren was wit met een paarse rand, van de onderofficieren wit met een
blauwe rand en dat van de korporaals en manschappen was gewoon wit.
De koffie werd gezet in een perculatorpot, die was verstrekt ( of versterkt?) met een zeefje. Onder
in de pot een klein beetje suiker, dan liep de koffie beter door. Soms werd er gebruik gemaakt van
een “batterijlap in een ring” om koffie te zetten boven een koffieketel.
Voor deze serviesonderdelen zijn op bepaalde kazernes vitrines ingericht waar ze zijn te
bezichtigen. Het zijn ook vandaag nog gewilde artikelen voor verzamelaars.
De tijden zijn veranderd, we hebben meer ontspanningsmogelijkheden, maar de zorg voor de
voeding, de “warme hap”, zal bij de Koninklijke Marine altijd een hoogtepunt blijven
Was getekend ,
Jo Otterloo
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Hi Arie en L.S.
Ik heb een groot gedeelte van mijn
marine tijd (dienstplichtig) gewerkt
op de Rijkswerf in Den Helder,
voornamelijk op de Tijgerhaai
1959/1961
Ik ben dus altijd geïnteresseerd naar
deze onderzeeboot

Tijdens mijn zoeken op het internet kwam ik dit verhaal tegen in een uitgave van de
Onderzeedienst Reünisten Vereniging van september 2004
Ik vond het wel leuk, misschien kun je het gebruiken
Groeten
Jan Weber
Adelaide South Australia
jaydubbau@gmail.com

16

Waar is Willem Klaas Piet?
Inleiding

Laat ik me even voorstellen, mijn naam is Joop Piet, 57 jaar,
geboren in Den Helder en sinds mijn tiende wonende in
Hengelo (O.)
Mijn grootvader, Willem Klaas Piet,
was schipper op het marineschip Hr.
Ms. Evertsen tijdens de Slag op de
Javazee.
Op 1 maart 1942 om 02.00 uur is hij zwaargewond geraakt toen het schip
werd aangevallen door de Japanners. Het schip strandde op Sebuku
Besar. In de loop van de middag is hij overleden en hebben zijn kameraden
hem in een provisorisch graf begraven. Mijn ultieme doel is om hem te laten
herbegraven op het ereveld Kembang Kuning in Indonesië waar enkele van
zijn kameraden liggen.
Dit is zijn verhaal

Willem Klaas Piet wordt geboren in Amsterdam op
donderdag 14 oktober 1897 in Amsterdam. Hij is het
tweede en tevens laatste kind van Klaas Piet, slager en
agent van de politie (16 juli 1866 – 7 april 1904) en
Geesje Visser (3 september 1868 – 16 januari 1951)
Na zich netjes te hebben verloofd …
Verlovingsfoto Willem Klaas Piet

… is hij op 30-jarige leeftijd op 25 maart
1927 getrouwd met de dan 23-jarige
Elisabeth Jacoba Coppens.
1927: trouwfoto Willem Klaas Piet

Ruim twee jaar later is Willem Klaas
kwartiermeester en wordt hij op 31-jarige
leeftijd op 17 juli 1929 vader van Johan Philip
Piet.
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In 1935 besloten ze om zich te
vestigen in Nederlands-Indië.
1935: de uitreis naar Nederlands-Indië

1937: Familiefoto n.a.v. een bevordering van Willem Klaas Piet

In de tweede helft van februari 1942 bereidde Japan een
landing voor op Java, het belangrijkste eiland
van Nederlands-Indië. Op 27 februari verliet een
gemeenschappelijke Amerikaanse-Britse-NederlandseAustralische zeemacht onder leiding van admiraal Karel
Doorman Soerabaja om de Japanse invasievloot te
onderscheppen.

De eerste zeeslag vond plaats in de Javazee, waarbij bijna alle geallieerde schepen tot zinken
werden gebracht of op de vlucht sloegen.
De HMAS Perth en USS Houston trokken zich beide terug naar Tanjung Priok, de belangrijkste
haven van de Nederlands-Indische hoofdstad Batavia (nu Jakarta). Daar kwamen zij op 28 februari
aan.
De HMAS Perth kregen later op de dag de order om in gezelschap met de USS Houston en de
Nederlandse torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen via de Straat Soenda naar de haven- Tjilatjap te
Cilacap aan de zuidkust van Java te gaan.

Torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen
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De Nederlandse torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen was op 1 december 1941 in dienst gesteld en
slechts enkele dagen later brak de oorlog uit in Nederlands-Indië. Daarom was de Hr. Ms. Evertsen
niet ingedeeld in het smaldeel dat Nederlands-Indië moest verdedigen. De bemanning was nog te
kort aan boord om een goede eenheid te zijn. Hr. Ms Evertsen werd vooral ingezet om
konvooidiensten uit te voeren.
In het begin van de oorlog was het voor de Hr. Ms. Evertsen 'een rustige tijd'. Ze merkten eigenlijk
weinig van de oorlog. Echter vanaf februari 1942 waren er luchtbombardementen. Eenmaal aan wal
om olie te laden kreeg men er mee te maken, maar op zee hebben ze nooit iets meegemaakt.
Torpedobootjager Hr. Ms. Evertsen

De Hr. Ms. Evertsen hadden hun
krachten ondertussen gebundeld
met het Westen in de richting van de
Straat Banka. Hij ging terug naar
Tanjung Priok om op orders te
wachten, hij zag de HMAS Perth en
USS Houston gaan en kreeg van
HMAS Perth de opdracht om een
kilometer voor hem te gaan staan.
Echter beschikte de Hr. Ms.
Evertsen niet over voldoende
vermogen in de motor en kon hij niet
volgen en moest een uur later (20.00
uur) vertrekken.
De Hr. Ms. Evertsen ontving
hiervoor officieel de orders van
Conrad Helfrich (commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië) om HMAS Perth en USS Houston
te begeleiden, maar op de weg naar de Straat Soenda, een zeestraat tussen Java en Sumatra, vond
hij geen van beiden.
De HMAS Perth en USS Houston hadden de haven Tanjung Priok rond 19.00 uur al verlaten en
stonden onder commando van Hector Waller, de kapitein van de HMAS Perth. Hij kreeg het
commando omdat hij ouder was dan zijn Amerikaanse collega Albert Harold Rooks, kapitein van
de USS Houston. De enige schepen die zij verwachtten tegen te komen waren Australische
korvetten die in en in de omgeving van de Straat van Soenda aan het patrouilleren waren.
Tegen 22.00 uur stuitten de HMAS Perth en USS Houston op de Japanse invasievloot (meer dan
50 schepen) die bezig was aan land te gaan in de Baai van Bantam ten noordwesten van Java.
De twee kruisers volgden een koers zo dicht mogelijk bij de Java-kust met HMAS Perth
als leider. Babi Island werd waargenomen op de stuurboord-straal op 1,5 mijl afstand om 22:45 uur.
Omstreeks 23.00 uur werden de geallieerde schepen als eerste gesignaleerd door de
patrouillerende Fubuki, een Japanse torpedobootjager, die hen voorzichtig volgde. Om 23.06 uur,
toen de geallieerde schepen ongeveer halverwege de monding van de Baai van Bantam waren,
bemerkte de HMAS Perth op 0,8 kilometer afstand vooruit bij St. Nicolas Punt het schip op. Eerst
dacht men dat het hier een Australische korvet betrof, maar toen de bemanning van het vijandelijke
schip merkte dat ze was gezien gaf ze signalen, vuurde negen lange Lance type 93 torpedo's en
deed het schip toen snel wegvaren. Het schip werd toen door de geallieerde manschappen al snel
herkend als een Japanse torpedobootjager (waarschijnlijk de Harukaze). Waller rapporteerde deze
ontmoeting en gaf het bevel om het vuur te openen.
Na een hevig gevecht dat eindigde na middernacht zonken beide geallieerde kruisers.
696 man aan boord van de USS Houston vonden de dood, terwijl 369 werden gered. Van de HMAS
Perth overleefden 375 man het zeegevecht niet, tegen 307 overlevenden.
Beide kapiteins werden gedood. Rooks kreeg postuum de Medal of Honor. Aan Japanse zijde viel
het dodental mee. Slechts tien Japanners verloren het leven.
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Het zeegevecht was nog in volle gang toen de Hr. Ms. Evertsen na enkele uren ter plekke arriveerde.
De kapitein besloot niet mee te doen aan de strijd en probeerde de slagschepen voorbij te steken
om via de Sumatrawal en de Straat Soenda in de Indische Oceaan te komen. Alles ging goed totdat,
na het passeren van het eilandje Dwars in de Weg onder de Javawal, dacht dat ze de
HMAS Perth en USS Houston zagen, maar het bleken twee Japanse torpedobootjagers, een van
hen zette een zoeklicht aan en opende het vuur op de Hr. Ms. Evertsen.
Door snel manoeuvreren en het leggen van een nevelscherm wist de Nederlandse jager de belagers
van zich af te schudden. Na het passeren van de eilanden Seboekoe en Sebesi kreeg de Hr. Ms.
Evertsen opnieuw zicht op de Japanse torpedojagers Murakumo en Shirakumo die terstond het vuur
openden. De Hr. Ms. Evertsen kreeg de volle laag over zich heen, 7 hits in een korte tijd. Het
vuurleidingssysteem was beschadigd en het werd onbestuurbaar.
En aan boord van de Hr. Ms. Evertsen gebeurde helemaal niets. Er werd niet teruggeschoten,
misschien in de wetenschap dat er niets te winnen viel maar ook omdat de bemanning nog te
ongeoefend was.
Er ontstond brand op het voor- en achterschip. De brandweerlieden konden de brand op het
achtersteven niet doven.
Sergeant-geschutmaker J.C. Borst kwam bij dit alles direct om het leven en kreeg later een
zeemansgraf, terwijl zowel schipper Willem Klaas Piet, als stoker H. Koopman levensgevaarlijk
werden gewond.
De commandant meende dat het niet verantwoord was een nachtgevecht aan te gaan en zette de
Hr. Ms. Evertsen tussen Seboekoe Besar en Seboekoe Ketjil om 01.30 uur aan de grond, waarna
de hele bemanning (149 personen), met uitzondering van wijlen sergeant Borst, op het grootste
eiland aan wal ging.
Er werden zoveel mogelijk voedings- en geneesmiddelen meegenomen. Op de dagwacht (4.00 –
8.00 uur) van 1 maart bereikte de brand de bergplaats van de achtermunitie-bergplaats. Deze
explodeerde en daarbij werd het achterschip weggeslagen.

De gestrande Hr. Ms. Evertsen

Aan de wal overleden al spoedig schipper Willem Klaas Piet (rond 14.00 uur) en stoker Koopman
aan hun verwondingen. Zij werden nabij het strand begraven.
De Off. M.S.D. III (w.g.) J.E. Zietse meldt na de oorlog op 27-11-1945 aan de weduwe van Willem
Klaas Piet: het schip werd brandende door den Commandant op het droge gezet op het eiland
Seboekoe. Toen de M.K. bedankt was en ik mij naar boven kon begeven, zag ik de ziekenverpleger
bezig met het verbinden van het rechterbeen van den schipper, hetwelk bijna geheel afgeschoten
was. De schipper was den eerste, die met den Stoker II z/m/H. Koopman stbbn. 9493 Z in den sloep
werd geheschen en in veiligheid aan den wal gebracht. Aan den wal kreeg den schipper nog alle
noodige en mogelijke behandelingen van den ziekenverpleger uit de beperkte voorraad medicijnen
en geneesmiddelen, doch het mocht niet baten en de schipper overleed in de loop van den middag.
(Notitie van Joop Piet: in een ander rapport stond dat de schipper wel blij moet zijn geweest met zijn
overlijden i.v.m. de helse pijnen van de afgelopen 12 uur)
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De schipper Willem Klaas Piet werd in het bijzijn van o.a. den Commandant en het Hoofd
Machinekamer Kraal op het strand begraven.
Op 7 december 1945 meldt de wnd. Commandant der Zeemacht in Nederlandsch-Indië, Namens
dezen: het Hoofd van het Bureau Personeel, De Kapitein Luitenant ter Zee:
In de loop van den middag is het stoffelijk overschot in het bijzijn van de gehele bemanning op het
strand te Seboekoe Br. begraven; de Commandant, wijlen de Luitenant ter Zee der 1ste klasse,
W.M. de Vries, heeft bij de plechtigheid een korte toespraak gehouden en zoo werd de laatste eer
gebracht aan een man, die gedurende zijn leven zijn beste krachten had gegeven voor de Koninklijke
Marine en in dien nacht het grootste offer gebracht, wat een mens kan brengen.
Het lot van de bemanning

De bemanning trok in een leegstaande kampong op het eiland ten einde de komende
gebeurtenissen af te wachten. Een zevental Europese opvarenden van de Evertsen probeerde een
goed heenkomen te zoeken. Zij splitsten zich op 3 maart in twee groepjes. Elk groepje vertrok in een
zeilprauw om te proberen Java te bereiken.
Het ene groepje bestond uit de luitenants ter zee J.G. Colijn en P. Groustra, alsmede majoormachinist A. de Heer. Van hen is nooit meer iets vernomen.
Het tweede groepje, bestaande uit sergeant-machinist J.G.A. van Kordelaar en de matrozen J.
Eleveld, A. Stücken en Th.E. Wiggers, heeft in eerste instantie getracht de Sumatrawal te bereiken.
Door ontberingen en longontsteking stierven Van Kordelaar, Eleveld en Wiggers binnen enkele
weken, terwijl Stücken krijgsgevangen werd gemaakt.
Op 8 maart kregen de achtergebleven bemanningsleden bij monde van een Sumatraan bericht dat
zij zich de volgende dag aan de Japanners moesten overgeven. Een aantal Indo-Europese en
inheemse bemanningsleden maakte zich daarop uit de voeten.
Op 9 en 10 maart begaven de resterende opvarenden van de Hr. Ms. Evertsen zich met de
motorsloep en de whaleboot naar de Sumatrawal (Radjabasa), waar de Japanners hen stonden op
te wachten en formeel krijgsgevangen maakten. Met vrachtwagens werden zij overgebracht naar de
gevangenis van Tandjong Karang op Zuid-Sumatra. Daar overleed op 25 maart door onbekende
oorzaak de commandant van de Hr. Ms. Evertsen, luitenant ter zee W.M. de Vries. Intussen waren
de nog overgebleven Indonesische bemanningsleden door de Japanners in vrijheid gesteld.
Mijn verzoek
In 2005 kwam ik in contact met een van de overlevenden, namelijk de heer Jan Roelse.
Hij vertelde me dat Willem Klaas Piet en H. Koopman inderdaad, zoals de officiële lezingen
weergeven, in eerste instantie op het strand begraven waren, echter de volgende dag bij eb weer
tevoorschijn waren gekomen. Geprobeerd werd om ze op het eiland te begraven, maar door de
aanwezigheid van wilde honden hebben ze hiervan afgezien. Uiteindelijk zijn ze bij een riviertje of
stroompje onder een hoeveelheid keien gelegd voor hun laatste rustplaats.
Ook vertelde Jan Roelse dat familie van H. Koopman na de oorlog bij de graven van Willem Klaas
Piet en H. Koopman zijn geweest en hier foto’s van hebben gemaakt.
Ondertussen is in 2011 de heer Jan Roelse overleden en ben ik door een laptopwissel allerlei
belangrijke informatie kwijtgeraakt.
Graag kom ik in contact met mensen die meer informatie kunnen geven over de exacte locatie van
het graf of iets weten van de mensen die het graf hebben gefotografeerd.
Mijn emailadres: jp.piet@hotmail.com
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Plaquette op ereveld Kembang Kuning in Soerabaja

Bronnen:

wikipedia:
Slag om de Javazee
Slag om de Straat van Soenda
Website van Jan Roelse (overlevende Hr. Ms. Evertsen)
Correspondentie met Jan Roelse (overlevende Hr. Ms. Evertsen)
Correspondentie Koninklijke Marine met de weduwe van Willem Klaas Piet
Geboorteakte zoon Johan Philip Piet
Aalsmeerse Stambomen deel 5
Oorlogsgravenstichting (OGS)
www.zweiterweltkrieg.org/
http://onzevloot.weebly.com/evertsen--ev.html
http://www.navy.gov.au/hmas-perth-i
http://www.vansandick.com/familie/archief/In_het_Rijk_van_Vulcaan/kaart.php?l=Eerste
(info waar sinterklaaspunt ligt)
http://docplayer.nl/6822320-Gedenkrol-koninklijke-marine.html
Nationaal Archief (ooggetuige verslagen)
………………………………………………………………………………………………………………
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Bier, bier, bier.
Wat was het een feest aan
boord van Harer Majesteits
oorlogsschepen in de vorige
eeuw. Toen gebeurde het
geregeld dat er voor de lunch
al een blad bier
leeggedronken was. Door
één persoon zelfs. Want wie
het eerst zo’n blad met
gevulde bierglazen had
geledigd, won het spelletje en
hoefde de barrekening niet te
betalen.
Nou liep die nota niet zo snel
op: een glas bier in het
manschappenverblijf slechts
een dubbeltje in het guldentijdperk kostte. Maar toch.

Roes uitslapen
Legendarisch zijn de verhalen van leidinggevende onderofficieren die na een met veel alcohol
omgeven middagmaaltijd schielijk de kooi opzochten om hun roes uit te slapen. ,,Dat had ik liever
dan dat zo’n chef aan dek bleef of in de commandocentrale de boel ging verstieren”, zegt een oudcommandant van een fregat. Er waren genoeg sergeants of officieren die aan de jenever gingen
voor de warme hap opgediend werd. In de avonduren ging het hek pas goed van de dam bij de
matrozen, korporaals en hogere rangen. Op de foto’s op deze pagina’s is te zien hoe het er dan
aan toe kon gaan. Gezelligheid kent geen tijd. De saamhorigheid was geweldig. In de tot café
omgebouwde verblijven stond een bar, barkrukken, professionele tapinstallatie etcetera. De bel die
aan de ombouw van de toog was bevestigd werd regelmatig geluid om weer een rondje aan te
kondigen.

Gerookt
Aan de baktafels werd gekaart, stevig gerookt en geproost. Het was een stuk gezelliger dan de
bedaagde sfeer die er nu hangt in een van de naar rang verdeelde ’huiskamers’ aan boord van
een oorlogsschip. De longroom is sinds jaar en dag het verblijf waar officieren samen komen om te
ontspannen. In het verleden was het in marinetaal nog ’hard ontspannen na hard werken’.
Vandaag de dag wordt er enkel koffie of een glaasje frisje geschonken. Alleen als de commandant
het gepast vindt om de alcoholteugels iets te laten vieren kunnen er één of twee blikjes bier
opengetrokken worden.
In plaats van samen aan de bar te hangen, zoeken de meeste bemanningsleden tegenwoordig
hun hut op om zich te vermaken met een filmpje op de laptop of gesurf op internet. Tenminste als
het schip voorzien is van snel internet en niet in een zogenaamde ’blackbox’ vaart waarin alle
individuele communicatie met de buitenwereld wordt afgesloten. ,,Ik vind er geen bal meer aan”,
verzucht een adjudant die in zijn jonge jaren menig keer als laatste het ’caf’ verliet om zijn kooi op
te zoeken.

Uitbannen
Net als met het uitbannen van roken aan boord is het op zich heel logisch dat anno 2020 de regels
qua gebruik van alcohol en andere verslavende middelen aangepast zijn aan de normen en
waarden van de Nederlandse maatschappij. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat in de tweede
helft van de vorige eeuw matrozen, onderofficieren en officieren aangeschoten of gewoon dronken
op een oorlogsschip zaten. Gezien het levensgevaarlijke wapentuig aan boord en de
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verantwoordelijkheid voor zware machines, de vaart van het schip en zaken als wacht lopen is het
uiteraard beter en veel veiliger als iemand broodnuchter is. Maar de mores van de toenmalige
samenleving waren heel anders dan die van vandaag de dag. Zo was het in de jaren zeventig nog
de gewoonste zaak van de wereld dat de leraar voor de klas een sjekkie draaide, de vlam er in
stak, gretig inhaleerde en al pratend over de lesstof een minuut lang rook aan het uitstoten was. Of
neem al die kantoren waar de asbak vol peuken op het bureau stond en in sommige bureaulades
een fles wodka of whisky voor het grijpen lag.

Rap
Het droogleggen van de Nederlandse oorlogsvloot is achteraf gezien nog vrij rap gegaan. Een
artikel in een landelijk dagblad over de losse mores bij de Koninklijke Marine begon in 2006 nog
als volgt: ’Ze mogen alcohol drinken op hun 122 meter lange, 29 knopen snelle oorlogsbodem:
maximaal drie biertjes per dag voor het matrozenvolk. Officieren en onderofficieren is het
toegestaan sterke drank te drinken. Alcohol aan boord? Op Amerikaanse schepen zouden ze,
verbouwereerd maar stinkend jaloers, spontaan met de wijsvinger op het voorhoofd tikken.
Waarmee ze maar zouden willen zeggen: oké, we weten van de koffieshops en de Amsterdamse
Wallen, maar kom nou, ook nog drank aan boord van jullie oorlogsschepen?’ In het artikel wordt
overste Peter van Maurik opgevoerd om uit te leggen hoe het zo heeft kunnen komen.
Nieuwedieper Van Maurik was toen hoofd opleidingen in Den Helder en een ambitieuze officier.
Een ernstige hartkwaal en
vervolgens een
harttransplantatie die hem
het leven redde,
noodzaakten de
carrièreman in het vorige
decennium voortijdig
afscheid van de
zeemacht te nemen. In
april 2006 vertelde hij aan
de verslaggever van de
Volkskrant: ,,Drinken van
alcohol aan boord is een
gebruik zo oud als Michiel
de Ruyter.
Alcohol was lang
houdbaar en een prima
middel tegen scheurbuik.
Het alcoholgebruik bij de
marine neemt de laatste jaren af. Maar zag je vroeger jongeren binnenkomen die tot hun 17ee
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slechts twee pijpjes bier op hadden, nu zie je types die een hele krat in het weekend doodgewoon
vinden. Vergeleken met vroeger moeten we meer doen aan vorming van de matrozen”, vertelde
Van Maurik - die een periode voorzitter van de officierenbond KVMO was en daarom het woord
mocht voeren buiten de hiërarchie van het commando zeestrijdkrachten om. Toch barstte in 2006
de bom. Begin november van dat jaar maakte vice-admiraal Jan Willem Kelder bekend dat
mariniers en vlootpersoneel voortaan geen alcohol meer mochten drinken tijdens oefeningen, ook
niet als ze in het weekend gingen passagieren aan de wal.

Volgens het ANP ging de ’drooglegging’ onmiddellijk in. Aanleiding was een aantal incidenten met
mariniers, waarbij alcoholmisbruik een belangrijke rol speelde.
De zeesoldaten gelden als ruige militairen waarmee het slecht kersen eten is als ze onder invloed
zijn. De maatregel van Kelder kwam nadat enkele tientallen mariniers zich enkele weken eerder in
een discotheek in het noorden van Noorwegen misdragen hadden. Gaandeweg zijn de touwtjes
krijgsmachtbreed verder aangetrokken. Zes jaar geleden meldden de media dat een militair niet
meer dan twee biertjes per week mag als hij of zij op oefening is.
Weg waren de vrachtwagens met honderden biervaten die op de kade stonden om een
marineschip dat op reis ging te bevoorraden. Voortaan kon een oorlogsschip het wel af met een
aantal trays bierblikjes. Voor de mannen en vrouwen die de ’goede oude tijd’ nog hebben
meegemaakt, is de huidige situatie een bron van leedvermaak. Het lijkt echter geen toeval dat het
aantal uitspattingen waarbij marinemensen betrokken zijn
duidelijk is afgenomen. Het alcoholbeleid heeft eveneens effect
op vermindering van het aantal alcoholisten bij de zeemacht.
De uitdrukking ’een burger-alcoholist is een gezellige meedrinker bij de marine’ wordt niet vaak meer gehoord
Den Helder  11 januari 2020
Het artikel over drinken bij de marine heeft
heel wat reacties opgeleverd. Volgens één
marineman viel het wel mee. Anne de Poel bevestigt de strekking van het stuk: „In ’mijn’ jaren
zestig was het drankgebruik ook gigantisch. Op de Van Nes waren we met zes maten. Wie er om
11.45 uur op zee het eerste bij de toko was, bestelde zes bier. We kwamen alle zes aan de beurt.
Bij de onderofficieren was het nog erger. Sommigen zag je na de warme prak niet meer terug,
incapabel. Bij de Mijnendienst heb ik een onderofficier op zijn knieën door de whalegang zien
kruipen na de middag.” Volgens Harm Salomons is het artikel overdreven: „De foto’s zijn volgens
mij genomen tijdens een verjaardagsfeestje binnen liggend. Op zee komt zoiets niet voor. Een
groot deel van de bemanning loopt de wacht en de rest slaapt of werkt. En verder worden er
dagelijks oefeningen gehouden. Na werktijd is er gelegenheid tot ontspanning en kon een biertje
gedronken worden. Ik durf te stellen dat excessen, zoals toen met de mariniers in Noorwegen
hebben plaatsgevonden, bij de marine niet gebeurden.” „Een commandant die een onderofficier
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z’n roes laat uitslapen, is ongeschikt. Hij heeft door deze beslissing al zijn gezag verloren bij de
bemanning. Ik twijfel dan ook of dit waar is”, stelt Salomons. Anderen zeggen echter dat dit vaker
gebeurde.
Oud-seinchef Henk Visser weet uit decennialange ervaring tijdens de hoogtijdagen van de
naoorlogse marine dat er wel flink gedronken werd op volle zee. Visser: „Het is een leuk artikel
over ’wat biertjes’ bij de KM... Tsja in die tijd was drinken een zeeliedencultuur, want ook bij de
koopvaardij, visserij en de sleepvaart werd aardig ingenomen. Bertus Lamboo was
vertegenwoordiger van Heineken, die alles mogelijk maakte voor vloot en wal! Zo stonden er in
1970 honderden doosjes bier op de kade toen Hr.Ms. Van Speijk de haven van Osaka binnenliep.
Van 28 jan-9 aug 1970 werden 131.304 flesjes bier geleegd. De 220 man op de Drenthe nuttigden
van 28 jan’77- 1 jun’78 163.220 blikjes.” Dat laatste, imposante getal is overigens wel een bewijs
voor drankgebruik bij de marine, maar niet van misbruik. Teruggerekend komt dit neer op
anderhalf biertje per man per dag

Den Helder  18 januari 2020
,,Ik zie een grote overeenkomst met de huidige discussie over het verbieden van vuurwerk. Toen
wij het drankgebruik aan boord van marineschepen beteugelden, was ook sprake van groeiende
overlast. Het peilglas was vol.” Jan Willem Kelder was Commandant der Zeestrijdkrachten die in
2006 ingreep in de eeuwenoude cultuur van stevig drinken aan boord van oorlogsschepen. Na een
aantal alcohol gerelateerde incidenten, waaronder een ruzie van mariniers in een discotheek in
Noorwegen, kon admiraal Kelder er niet meer omheen.

In november 2006 meldde het persbureau ANP: ’Mariniers en vlootpersoneel mogen voortaan
geen alcohol meer drinken tijdens oefeningen, ook niet als ze in het weekend gaan stappen.
Commandant der Zeestrijdkrachten viceadmiraal Jan-Willem Kelder heeft dat besloten. De
'drooglegging' gaat onmiddellijk in en geldt tot nader order.
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Aanleiding is een aantal incidenten van mariniers waarbij alcoholmisbruik een belangrijke rol
speelde’. Een van die incidenten speelde zich af tijdens de befaamde wintertraining in Noorwegen.
Onder het marinemotto ’Hard werken en hard ontspannen’
gingen de mariniers los tijdens enkele vrije uurtjes in de
burgermaatschappij. ,,Sinds de jaren van admiraal Michiel de
Ruyter is er stevig gedronken aan boord van Nederlandse oorlogsschepen”, brengt Kelder in
herinnering.
Bier was eeuwen lang een stuk veiliger om te drinken
dan water. Zeker op schepen die maanden op reis
waren. ,,Toen ik nog commandant van een fregat
was, probeerde ik de vinger aan de pols te houden
door het aantal geconsumeerde flesjes bier af te
zetten tegen de omvang van de bemanning. De
stelregel was: drie biertjes de man. Niet iedereen
dronk bier natuurlijk. Er werd daardoor behoorlijk de
hand gelicht met het maximum, maar bewijs het
eens... Het was gewoon moeilijk te controleren.”
Nogal wat marinemensen nuttigden in die tijd geen
warme maaltijd tussen de middag, maar verkozen
een ’liquid lunch’, de vloeibare variant van voedsel
dus”, zegt Kelder met een glimlach.

De gevleugelde kreet dat een alcoholist in de
burgermaatschappij een gezellige meedrinker bij de
marine was, wordt tegenwoordig niet meer gebezigd.
Kelder heeft er een eind aan gemaakt. Hij blijft erbij dat
het besluit van toen onontkoombaar was. Nu er een
landelijke discussie
woedt over het
verbieden van
vuurwerk, ziet de
oudvlootvoogd een
parallel: ,,Ik vind het
vergelijkbaar. Op een gegeven moment is de maat vol.”
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Geachte lezers,….
In eerdere uitgaven van ten Anker had ik een oproep staan
of dat er iemand interesse had mij te assisteren met de
LayOut van ons blad.
Hier is inderdaad een reactie op gekomen door Paul Jacobs
die het een en ander wel wilde uit proberen zodat ik wat
meer aandacht aan lopende en komende zaken kon gaan
besteden. Toffe gabber, die Paul…. We gingen er mee aan de slag, doch na 2 weken kwam ik tot
de conclusie dat het te omslachtig werd en heb besloten op de oude voet verder te gaan. Alle
correspondentie in de vorm van telefoontjes en mails bleven via de redactie lopen, die ik dan uit
moest werken, deze daarna door moest zetten naar Paul om ergens ruimte te maken en het te
plaatsen.
In deze tijdsspanne kon ik het net zo goed direct zelf plaatsen in de voorbereidende uitgave van de
maand waarin het gepubliceerd diende te worden en had hierdoor ook steeds een beter beeld van
datgene wat er al was en wat er diende te worden aangepast.
De afstand tussen Paul en mijn persoontje is te ver om elkaar te bezoeken en door te bespreken,
alles moet dus via een buffer in de cloud en via telefoon.
Paul, bedankt in ieder geval voor jouw welwillende inzet en medewerking.

Naar aanleiding van het verhaal van Arie over de boot van zijn
vader:
In de tweede helft van de jaren tachtig werkte ik als calculator bij een
bouwbedrijf, hetzelfde bedrijf waar ik een jaar eerder mijn functie als
uitvoerder moest opgeven na een hartoperatie waarna ik op kantoor
terecht kwam; wat heel wat anders was dan op de bouw werken!.
Een vriendje van de baas had een villa uit de jaren dertig gekocht en
daar moest natuurlijk van alles aan worden verbouwd en normaal
deden we niet dat kleinere werk maar ja, het vriendje van de baas
hè.
Op een dag kwam de man die daar de leiding had bij me en deponeerde een lange, 5 cm. dikke
kartonnen koker met een postzegel van 1.5 cent uit 1942 op m`n bureau met de woorden: “ hier
zo, jij ben toch van de bootjes, ik heb wat op de zolder gevonden en dacht wel dat dat wat voor jou
zou zijn, anders ging ie toch met de puincontainer mee.
Bij thuiskomst voorzichtig het deksel van de koker gehaald en daar kwam een bundel opgerold
calc papier uit. Calcpapier is dat doorzichtige papier waar meestal tekeningen opstaan waarvan je
( zo was de techniek vroeger ) een z.g. lichtdruk op gewoon papier kon maken want calc papier
scheurt heel erg snel en is dus onbruikbaar in de praktijk van de bouw.
Drie lappen van tekeningen kwamen eruit: het bleek een trewes te zijn ( een schoenerachtig schip
met een lange, doorlopende kiel ), èèn van het zeilplan, èèn van het spanten en lijnenplan en op
de laatste stonden diverse doorsneden, voornamelijk betreffende het interieur en de indeling
daarvan.
De boot van de Fam. Krijgsman was 8 meter lang; deze was 12 meter lang en de tekeningen
waren allemaal op schaal 1:10 dus behoorlijke lappen papier.
Het was een ontwerp van ontwerper S. M van der Meer uit Alkmaar die als èèn van de eerste in de
wereld een zeilboot in een stalen uitvoering ontwierp en waarschijnlijk was het een offerte ( zonder
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prijsvermelding ) voor een industrieel die toen in die villa woonde.
Opmerkelijk is wel dat de vader van Arie de tekeningen had in (hoogstwaarschijnlijk) een stalen
uitvoering maar hij was , net als ik, timmerman en die denken in hout.
Ik had toen al het idee om deze boot weliswaar op schaal, maar toch te gaan bouwen voor als ik
tijd had.
Die tijd had ik dus niet en het hele project
heeft 25 jaar bij mij in de kast gelegen, alleen
had ik de tekeningen bij een lichtdruk bedrijf
de helft kleiner laten afdrukken zodat er een
handzamer formaat van 1:20 ontstond zodat
het model +/- 60 cm. lang is geworden.
Na onze verhuizing van een dorp naar een
flat met gelukkig een grote berging kon ik
m`n hobby van zendamateur op de korte golf
met morse niet meer uitoefenen, ze zagen
me al aankomen met een antennepark op de
flat!, dat ging dus niet meer maar de
timmerman-meubelmaker die ik van huis uit
ben moest toch wat met z`n handjes doen en
na een vluchtige studie modelbouw en wat
daarbij kwam kijken eerst maar eens de
mijnenveger M848 Hr.Ms. Beilen waar ik in
m`n ZM tijd op had gevaren met vallen en
opstaan gebouwd en toen ik de tekeningen
van de trewes weer onder ogen kreeg ben ik
die gaan bouwen.
Het oorspronkelijke ontwerp ging uit van
staalbouw maar ik vond het zo`n mooi schip
met z`n S-spant en vloeiende lijnen dat ik
besloot, in navolging van vader Krijgsman
om `m in hout uit te voeren, geen teak want
dat heb ik niet ,wel eikenhout.
Het onderwaterschip is op de foto`s zwart
gekleurd, in die tijd was het gebruikelijk dat
alles wat onder water verdween in de koolteer werd gezet, iets wat van het milieu niet meer mag
maar o zo effectief was.
De M848 staat in het Marinemuseum in de Helder, de trewes en nog een Fisher motorsailer staan
in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, alle drie als geschenk omdat ik niet wil dat na mijn
verschijden ze in het beste geval bij de kringloopwinkel terecht komen en in het slechtste geval in
de kliko verdwijnen, daarvoor heb ik ze niet gemaakt en ook al staan ze eventueel in de musea in
depot, ze staan warm en droog en blijven (hopelijk) heel.
Alle tekeningen, met uitzondering van de M848 zijn met de modellen mee gegaan; wat ik hier nog
heb zijn m`n eigen vervaardigde detail werktekeningen.
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Flip van der Eijk,
Gorinchem.

Bij het ter persegaan van de januari editie kwam nog een
nagekomen bericht dat Klaas Helder is overleden op 27
december j.l. Klaas was een frequent lezer van ons blad en
voorzitter van de NVOAM

R.I.P.

30

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

Dag Arie
met veel plezier de bijlage gelezen en
heel leuk om te lezen dat je in het begin
van de 70tiger jaren veel op de Boomhoek
vertoefde. Vanaf 72 was ik daar tot oct74
een vaste bezoeker en heb leren zeilen in
de vrijheid,( brevet gehaald) de BM 16M3
en de B1 sloepen. Dan moeten we elkaar vast wel een keer zijn
tegen gekomen, Ik woonde toen in Bussum en op de brommer deed ik
er een klein half uurtje over om er te komen. Ik was toen als ZVP
1 op het MOKH geplaatst en bleef gedurende het zeilseizoen vaak
een paar nachies illegaal boordplaatser alleen maar om te kunnen
zeilen. De openings-zeilrace in de B1 sloepen, heb ik als stuurman
/ zvp 1 kaderschool , zelfs de categorie B1 zeilen gewonnen.
Groeten
Bert
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PS namen toen van de boomhoek, KPLBOTT Bart v/d Lucht als
beheerder van de bar en restaurant,
Nog een rode schipper, naam kwijt, SGTZVP Klinkhamer KPLZVP Don
Wildeboer.
****************************************************************

Ik heb nog ruimte voor 5 bestellingen….
Deze speldjes zijn te koop voor slechts €
6,00 incl. porto…. Stuur daarvoor een
mail naar de redactie
De speldjes worden c.a. de laatste week
in februari geleverd.
( op = op )
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Beste lezers,
Ik ben in het bezit van een aluminium
geklonken WM2 sloep die op de
Rijkswerf gebouwd zou zijn. Als het
klopt is deze gebruikt voor de
Frieslandklasse.
Ik ben de boot momenteel aan het
opknappen en ik wil alles zo veel
mogelijk origineel laten. Ik kan echter
weinig originele foto's vinden. Met name
van de binnenkant heb ik niks gevonden.
De bouwtekeningen heb ik wel kunnen
bemachtigen.
Het gaat om de zelfde boot als op de
bijgevoegde foto, maar dan van aluminium i.p.v. polyester.
Kan iemand mij helpen om aan foto's te komen om mijn verhaal compleet te maken?
Met vriendelijke groet,
Tijmen Brinkers
t.brinkers@gmail.com
***********************************************************************************************************

Vrijwilligers buffelen stug door om houten mijnenveger
Hoogeveen te behouden voor marinestad
We schrijven december 2019 ….
Ik ben vanuit de redactie een bliksem bezoek wezen brengen aan de Hoogeveen teneinde een
kijkje te nemen aan boord van dit oude schip wat er ligt te liggen in zicht van velen die Den Helder
bezoeken. Wat er zoals afspeelt deze tijden aan boord van dit schip waar veel marine mannen hun
roots lagen wordt mooi verwoord door Arie Booy in de krant die ik voor onze lezers hieronder
weergeef….

Bestuurslid Fred Dijkhuis (rechts) samen met een maat achter het geschut van de mijnenveger: ,,Saamhorigheid is belangrijk.”
FOTO MEDIAHUIS/ARIE BOOY
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Kerels van staal op een houten oorlogsschip

Den Helder 

Het is een mooi visitekaartje voor de oude Rijkswerf. Voormalig oorlogsschip Hr.Ms. Hoogeveen
ligt immers pal naast de toegang aan de Weststraat en wordt door elke Texelganger opgemerkt
Dat Den Helder de belangrijkste marinestad van ons land is, is goed verborgen. Ja, er zijn
oorlogsschepen te zien, maar dan dien je wel te weten waar je moet kijken. De meeste bezoekers
van de stad zijn echter op doorreis naar Waddeneiland Texel en gaan via de Provincialeweg
richting Weststraat om de veerpont te bereiken.
Noordzee
Gelukkig ligt langs die route de grijze, houten mijnenveger die van 1956 tot 1996 gevaren heeft in
dienst van de Koninklijke Marine. Het schip is gebouwd op de bouwwerf De Noord in Alblasserdam
en heeft vooral dienst gedaan op de Noordzee. Na de actieve dienst lag de ex Hr.Ms. Hoogeveen
met nog andere houten mijnenvegers in het Natte Dok op zo’n honderd meter van de huidige
ligplaats. De Hoogeveen is nu eigendom van vrijwilligers die zich verenigd hebben in de VVKM,
stichting Vrienden van de Koninklijke Marine. Als de verslaggever aan boord stapt van het schip,
treft hij een van die mannen. De Nieuwedieper heeft zijn werkzame leven gesleten als marine kok.
,,Ik ben schoon schip aan het maken”, zegt hij terwijl zijn bezem rommel bijeen veegt in een hoek
van het dek dat betere dagen gekend heeft. In de hut van de oudste officier zit bestuurslid Fred
Dijkhuis stukken door te nemen. Er wordt hard gewerkt, want er komt centrale verwarming in de
Hoogeveen.
Kachel
Oud-marinemannen slepen met
buizen en leggen verbindingen met
de kachel die tweedehands op de
kop is getikt. Aan de bakstafel
verzamelen de vrijwilligers van
deze week zich voor een bakkie
koffie en wat sterke verhalen.
,,Hier heeft ooit brand gewoed”,
vertelt Dijkhuis. ,,De brand was
gesticht door inbrekers. Inmiddels
is het hele verblijf opnieuw
betimmerd en gaan we de
vloerbedekking aanpakken.” De
mannen die deze dag aan het
werk zijn komen uit heel Nederland
en zelfs Duitsland. De meeste
reiskilometers zijn gemaakt door een inwoner van Zuid-Limburg. Ze verblijven een week lang door
de weeks op de Hoogeveen om aan het schip te klussen. Na werktijd maken ze het samen gezellig
en in de late uurtjes zoeken ze voldaan hun kooi op in een van de slaaphutten aan bakboordzijde.
Het is net als vroeger: saamhorigheid, hard werken en daarna hard ontspannen. Je kunt zien dat
deze kerels zich een stuk jonger voelen als ze met elkaar optrekken. Net als bij een reünie is een
verblijf op de Hoogeveen voldoende om het marinegevoel weer te ervaren.
Donaties Fred Dijkhuis legt uit dat het veel geld kost om de Hoogeveen in stand te houden: ,,Onze
club is niet groot. We zijn afhankelijk van donaties en rondleidingen.” De Hoogeveen is van hout
vanwege de mijnenbestrijding. De opvolgers van de huidige Alkmaarklasse worden door Dijkhuis
tupperware- schepen genoemd omdat ze van kunststof zijn gemaakt. Inmiddels wordt in Frankrijk
gewerkt aan een nieuwe klasse jagers. Voor de foto neemt Fred plaats achter het boordgeschut:
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,,Dit zijn niet de originele wapens, maar ze zien er wel een stuk dreigender uit.” Eens aan boord
kijken? Ga naar de Website vvkm.nl
*****************************************************
Ik werd door Peter van
Winsen ontvangen en
getrakteerd op een heerlijk
bak warme pleur waarna hij
kort uiteen heeft gelegd wat
de doelstellingen waren van
de Hoogeveen en waar de
problemen liggen.
De vrijwilligers zijn druk
doende het schip een mooi
aanzien te geven en er
wordt momenteel hard
gewerkt aan een
verwarmingsinstallatie
beneden schip.

Vrijwilligers
Ook op de Hoogeveen kan men wel wat assistentie gebruiken om hand en span diensten te
verrichten, alle soorten van vrijwilligers werk is welkom, en woon je wat verder van huis behoeft dat
geen belemmering te zijn want er is slaapplek voldoende aan boord.
De bedoeling is om dit schip open te kunnen stellen als museum schip.
Sponsoren en het goede doel….
De Hoogeveen kampt natuurlijk ook met inkomsten en zijn volledig afhankelijk uit donaties, ieder
schroefje, plakbandje, pulletje verf en noem maar op moet worden aangekocht.
Mede door die informatie heb ik besloten mooie mutsen te verkopen met een geborduurde
wapenschild voor € 14,50 ex verzend en verpakkingskosten.

35

Meer storten mag, want alles wat binnen komt boven de gevraagde prijs wordt overgemaakt aan
de penningmeester van de Hoogeveen teneinde hiermee een bijdrage te leveren aan onze
nalatenschap.

Kom op mannen, bij de baas geleerd geen linkse handen te hebben,
breng dat nu even in de praktijk en meld je even op de Hoogeveen

Hoe te bestellen ?.... klik even op de link hieronder en de rest wijst vanzelf

https://www.debakstafel.nl/marine-mutsen.html
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Eind december verscheen deze rijk geïllustreerde uitgave,
over de uniformering van het KNIL.

Rond de eeuwwisseling vond een grote omslag plaats in de uniformering van buitenlandse
koloniale legers. Men stapte af van uniformen in opvallende kleuren en ging over op kaki
of dril. Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), verruilde in 1911 het oude
vertrouwde blauwe velduniform voor het grijsgroen en werd hiermee koploper in ZuidoostAzië. De buitenlandse koloniale legers gingen circa dertig jaar later over op groene
uniformen. Naast de uniformen werd ook de bijbehorende uitrusting van het KNIL
grotendeels aangepast, die tevens praktischer werd.
De stoffen voor de grijsgroene uniformen werden aanvankelijk vervaardigd in Nederland
en vanaf 1920 ook deels bij de strafgevangenis te Cheribon op Java en waren van hoge
kwaliteit. Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog was men echter genoodzaakt stoffen van
slechte kwaliteit uit Japan te importeren. Aan het einde van de oorlog komt de productie
van uniformstoffen weer normaal op gang. Na 1935 mogen uniformstoffen alleen nog
maar in Nederlands-Indië worden vervaardigd. Zodoende wilde de Nederlandse regering
de nationale industrie in de kolonie bevorderen. Daarnaast zou de bevoorrading van het
KNIL dan niet teveel afhankelijk worden van het moederland. Vanaf 1936 liet het Indische
leger de uniformstoffen daarom hoofdzakelijk vervaardigen bij de Preanger Bontweverij in
Garoet en bij de strafgevangenis te Cheribon.
Dit boek gaat over de transformatie van de uniformering van het KNIL in de jaren 19111942 in navolging van de grote omslag van de uniformering van de buitenlandse koloniale
legers rond de eeuwwisseling. Hierin worden alle verschillende grijsgroene uniformen,
hoofddeksels en uitrustingsstukken van het KNIL en de uniformering van de militaire
luchtvaart beschreven. Daarnaast worden de over- en onderkleding, lederen uitrusting en
schoenen van het KNIL behandeld. De uitgave is rijk geïllustreerd met 1065 afbeeldingen
in kleur en zwartwit.
Neem telefonisch contact met ons op: (+31) 575 - 51 05 22
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Den Helder bied scheepsbel aan voor “haar” schip….
Bij een nieuw schip hoort natuurlijk
ook een bijpassende scheepsbel.
De scheepsbel voor de nieuwe
tanker Zr.Ms. Den Helder is
donderdag 26 september door de
gemeente Den Helder
geschonken aan de Koninklijke
Marine
De vertrekkende burgemeester
van Den Helder, Koen Schuiling,
greep zijn afscheidsmoment aan
als gelegenheid om de scheepsbel
te overhandigen. Traditiegetrouw
schenkt de naamgever van een
oorlogsschip een scheepsbel.

De Gemeente Den Helder liet speciaal een zeer fraaie bel maken met daarop het
stadswapen van de marinestad; een krans met gekroonde ankers en de tekst van artikel 1
van de Grondwet.
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Wie kan mij aan deze speldjes helpen (Pins)
Squadron 5

Squadron 6

Squadron 7

Squadron 8

Reacties graag naar email marinekalender@gmail.com
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Wat een stofzuiger zo al kan doen …….! En wat waren de gevolgen……!
Deze stuk ben ik op papier gaan zetten na het lezen van “de Nacht “ aan boord van Hr.Ms Isaac
Sweers (Internet) geschreven door Wemnt 1 e klas Leonardo†
Inderdaad het gaat vaak over kleine dingen met grote gevolgen, doch och naar mijn gevoel lag
men daar bij de Koninklijke Marine niet wakker van.
Dit verhaal vertellend aan mijn kinderen en kleinkinderen, zei ik wel eens : “velen hebben deze
nacht een blijk van waardering verdiend “ maar die zijn uitgebleven !
Ik was de bewuste nacht van 19 op 20 september 1968 net te kooi, na 6 uur oorlogswacht te
hebben gelopen op de brug, en even een slaapmutsje genuttigd te hebben in het KPL.verblijf, of ik
werd al weer geroepen door iemand van de wacht divisie met de dringende mededeling me direct
op de brug te melden bij “onze ouwe “ KLTZ J.B.Genet.
E.e.a. diende in alle rust te geschieden want er was brand aan boord en we konden ons absoluut
geen panieksituatie veroorloven.
Het grootse deel van de bemanning sliep op dat moment, althans normaliter, doch er waren best
nog wat sobats die de slaap niet konden vatten vanwege het slechte weer.
Ik had mijn tampatje in het OB verblijf (hier sliepen alle OBD’ers, Torpedomakers en ik als ongebrevetteerde Kwartiermeester, enz.) net voor de schacht van onze 4 ½ inch geschutstoren,
onder aan de trap in het bovenste bed.
Als Kwartiermeester was dit ook mijn eerste plaatsing.
Tevens was ik havenroerganger aan boord, wat inhield dat zodra er nauwkeurig moest worden
gestuurd, ik achter het roer moest.
Op de brug aangekomen, ben ik in het kort bijgepraat door de Cdt en de off. van de wacht LTZ 2 jc
De Wit (t) en begreep op dat moment ondanks mijn weinige ervaring, dat dit een uiterst serieuze
aangelegenheid was, en ik als een speer naar beneden het stuurhuis in.
In de whalegang en het halletje van het stuurhuis wat zich boven de omvormerruimte bevond was
het al een drukte van jewelste, veel brandslangen en ander blusmateriaal, doch ik moest mij een
weg zien te banen daar ik het roer moest overnemen.
Als mijn geheugen me niet in de steek heeft gelaten heb ik deze nacht verder doorgemaakt samen
met Matr. 1e klas Boeren of Broeren als zijnde mijn rechterhand (blindeman) en tevens telegraaf
bediende.
(mocht ik abuis zijn qua naam, laat het me dan even weten)
Wij hadden in het stuurhuis dan ook maar één opdracht……. KOP ZO ZORGVULDIG MOGELIJK
OP DE GOLVEN HOUDEN, ZODAT ONZE COLLEGA’S HUN WERK NAAR BEHOREN
KONDEN DOEN, TENEINDE DE BRAND ONDER CONTROLE TE KRIJGEN.
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Tijdens het verloop van de nacht ben ik regelmatig op de hoogte gehouden via de intercom, en
later de spreekbuis, en kreeg steeds meer het gevoel dat alles erger werd dan ik het voor mogelijk
had gehouden.
Na een periode van X …. kon ik het nawelijks meer uithouden, daar wij niet meer fatsoenlijk kon
ademen van de warmte en de rookontwikkeling die in het stuurhuis optrad.
De linoleum tegels op de vloer begonnen al los te geraken van de hitte onder ons, echter de
rookontwikkeling die bij ons binnendrong via de kieren van de aluminium deur en het luchtroosters
baarde mij zorgen. Wat er achter de deur zich afspeelde hadden we geen weet meer van, achteraf
gezien was dat ook geen prettige situatie.
Matr. Boeren en ikzelf hadden inmiddels al onze T-shirts opgeofferd en aan flarden gescheurd,
alsmede onze Antiflash handschoenen en hoofdkap teneinde deze te gebruiken als stopmateriaal
om de kieren zo veel mogelijk te dichten.
Na een geruime periode was het zo ondraaglijk geworden dat ik de brug heb verzocht over te
gaan op noodsturen, daar wij het niet veel langer konden volhouden.
Er was is toen besloten inderdaad over te gaan op noodsturen, doch dit was voor zeer korte tijd,
daar dat qua zuiverheid van sturen een fiasco is, daar je niet adequaat kan reageren op
scheepsbewegingen enz.
Het slingeren en stampen nam enorm toe en we werden dan ook al snel en nadrukkelijk verzocht
het roer weer over te pikken en trachten het zo lang mogelijk vol te houden, daar dit van cruciaal
belang was.
Zo gezegd, zo gedaan, met van mijn kant direct de kreet er achter aan “zuig de rook dan wat af “,
er is toch wel een stofzuiger voorhanden die via de spreekbuis wat rook kan afzuigen ?
Ondanks de ernstige situatie kon er nog een lolletje vanaf of was het misschien een beetje uit
angst, ik hou het maar op beiden maar hoe dan ook dit is wel uitgevoerd, doch het resultaat werkte
juist averechts, daar ik daarmee meer rook het stuurhuis in zoog en niet dat de rook daar door
afnam.
Al spoedig riep ik naar de brug niet te zuigen doch de stofzuiger te laten blazen. Ik heb ooit nog
wel iets geleerd bij de Marine (zal wel bij de NBCD zijn geweest) en wist dat als je overdruk kon
realiseren hoe gering ook, je de verdere rook ontwikkeling tegen kon houden, alhoewel ik daar niet
echt in geloofde dat je dat kon bereiken met een stofzuiger, maar niet geschoten is altijd mis.
Het resultaat was er echter wel, en dankzij de stofzuiger hebben we het nog geruime tijd vol
kunnen houden, teneinde het schip zo fatsoenlijk mogelijk op de golven te houden en zodoende de
bemanning en met name de blusploeg hun werkzaamheden zo goed en zo kwaad als kon uit te
laten voeren.
Later heb ik vernomen dat blussen niet meer tot de opties behoorden, dus is de gehele boel onder
water gezet.
De risico’s die wij deze nacht hebben gelopen waren voor ons niet te overzien en ik realiseer me
des te meer dat door de zorg van de rookproblematiek ons eigenlijk niet heeft doen beseffen dat
we op een tijdbom zaten.
Later hoorde ik inderdaad dat het onderwater zetten niet veel langer had moeten duren, daar de
ruimte waar de brand woede grensde aan de dieselolie en kerosine tank .
Dat de gehele bemanning klaar stond voor verlaatrol hebben wij, Boeren en mijn persoontje geen
weet van gehad, of het eigenlijk niet hebben beseft, en dat is maar goed ook.
Ik was dolgelukkig dat wij uit deze hachelijke situatie zijn gekomen. Mijn vrouw was buiten de stad
tijdens dit gebeuren en heeft dat allemaal niet meegekregen, tot de buren haar hebben gebeld dat
er brand was geweest op de Isaac Sweers.
Er heeft een heel klein stukje van twee regels in de “ Helderse Courant “ gestaan en verder niets.
Van de Koninklijke Marine is niets vernomen, de achterban is totaal niet op de hoogte gebracht!
Helemaal niets.
In het verhaal, geschreven door Leonardo, “de Nacht “, worden ook de dagen daarna beschreven.
Ik weet daar alles van, daar ik 2e tokobaas was.(1e tokobaas was Kplgsknst Arie Juyn) ‘
Ik had toen aandelen moet kopen van de “Grolsch” brouwerijen.
Hoef ik verder niet over uit te wijden, lijkt me.
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De dagen na de brand is het uiteraard puinruimen geblazen, en ondanks de rotzooi heb ik geen
onvertogen woord aan boord gehoord. Deze bemanning was in mijn ogen een goede eenheid en
de stemming zat, en bleef erin.
Nu, na jaren, vergrijst maar wel wijzer geworden, ben ik van mening toegedaan dat de Koninklijke
Marine wat meer had mogen reageren naar zijn personeel, en ook naar de achterban.
Ze hebben hierin, althans in mijn ogen, absoluut dan ook géén schoonheidsprijs verdiend.
Misschien bekrompen van mij bedacht, maar waren dit ook naweeën van de koude oorlog in die
tijd ?
Moest alles dan maar in de doofpot ?
Nooit te laat……….
Misschien een beetje laat, doch wat mij aangaat nooit te laat ………
Langs deze weg wil ik alsnog de gehele bemanning, en in het bijzonder alle maten die nauw
betrokken zijn geweest bij het blussen van deze brand en alles wat daaromheen hangt, bedanken
en ik realiseer me des te meer dat als jullie niet van je taak waren gekweten, had ik hier niet
gezeten en had ik dit stuk ook
nooit kunnen schrijven.
later op deze plaatsing ben ik
nogmaals geconfronteerd met
een gebeuren dat veel impact in
mijn leven heeft gehad.
Op 2 maart 1970 is door een
ongeval in de geschutstoren
aan boord matroos 1e klas /
kann. 1e klas Karst Loonstra
overleden.
Karst was voor velen aan boord
een bekende en graag gezien in
Cafetaria.
Hij was ook mijn
klaverjasmaatje.

Kort voor dat dit ongeval plaats vond, hebben we met de Isaac Sweers tijdens de Stanavforlant
een bezoek gebracht aan Duitsland. Dit moet zijn geweest in oktober 1969.
Vanuit Bergen (Noorwegen) hebben we (Karst, Kwmr. Bosman en Kwmr. Heinen en mijn
persoontje) een huurauto geregeld die bij aankomst in Kiel klaar stond om het weekend naar huis
te kunnen rijden.
Vanuit Kiel naar Den Helder, daar woonden wij (kwartiermeesters) en Karst woonde in Drachten,
alwaar we hem hebben af gezet. Kort daarna was Kas er door een ongeval in Toren 1 ineens niet
meer…….., zulke dingen vergeet je niet gauw.
Tijdens deze reis is op een nacht naar ik dacht de USS McCaffery (kan ook zijn opvolger zijn
geweest, want dat ben ik kwijt) met een noodgang op een eilandje geschoven. We voeren toen
met een snelheid van c.a. 28 mijl/uur door de fjorden van Noorwegen.
Raar gezicht als je een schip aan SB hebt varen die ineens stil ligt.
Ik weet niet hoe dat afgelopen is, want daar heb ik geen herinnering meer aan, maar het zal wel
schroot zijn geworden.

42

In mijn situatie heeft de Koninklijke Marine toen een hele verstandige
zet gedaan, alhoewel ik de overtuiging heb dat het geen bewuste zet
is geweest, doch Arie werd op 23 maart 1970 overgeplaatst naar het
AOK Texel
Daar kon ik even afblazen, want deze plaatsing was voor mij een biovakantieoord.
Ik heb nog nooit zoveel konijn, fazant alsmede geep en paling
gegeten als hier.
Er zijn daar geen nare gebeurtenis voorgevallen, behalve dat in
Alkmaar mijn accu-kist in de machinekamer uit elkaar is geknald en
gelukkig mijn machinist er alleen maar met de schrik en een beetje groggy is uitgekomen, zodat ik
op deze plaatsing al het gebeurde van de Isaac Sweers een plaatsje kon geven.
Vergeten? Nee, dit kan je niet vergeten, sterker nog ik vindt dat je dit nooit mag vergeten, doch als
je het een plaatsje hebt weten te geven, blijven er ook hele fijne herinneringen achter, en die
koester ik.
F 814 “DE WITTE OLIFANT “ ……PUIK SCHIP, GOEDE BEMANNING EN IN MIJN 13 MARINE
JAREN EEN VAN MIJN FIJNSTE PLAATSINGEN GEWEEST.
Arie Krijgsman

Dit speldje is vervaardigd van licht metaal zwart met een ingelegd emaille logo van de
mijnendienst....
Ze kosten slechts € 3,00 voor onze lezers….
kijk even op www.debakstafel.nl
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Als afsluiter van deze editie….F 812 Pieter Florisz is de Griekse Eli geworden.
F 826 Pieter Florisz is de Griekse F 463 Bouboulina.
Kiellegging: 15 januari 1980;
Tewaterlating: 8 mei 1982;
In dienst gesteld: 1 oktober 1983; Uit dienst gesteld 2001.
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