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Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en                         
ongein betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het 
heden en verleden. 
 

Deze digitale krant fungeert als verlengstuk en is  
onafscheidelijk verbonden aan de website: 

https://www.tenanker.com 
 en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld. 

 
 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat   onze lezers respect tonen en niet 
lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar               

toestemming voor te vragen. 
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Hij is de miljardenman van de krijgsmacht.  

Vice-admiraal Arie Jan de Waard gaat over de aanschaf van het materieel en IT dat Defensie 
nodig heeft om te beschermen wat ons dierbaar is: onze vrede en veiligheid. De admiraal heeft 
een duidelijke visie: „De Derde Wereldoorlog begint niet in het Midden-Oosten, maar via het 
internet.” Van gevechtslaarzen en IT-computers tot munitie, F35 straaljagers, fregatten en 
pantservoertuigen; met zijn organisatie voorziet de admiraal de krijgsmacht van de best mogelijke 
spullen. De Waard begint aan zijn vijfde jaar als directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO). 
In die periode heeft de door een kwart eeuw bezuinigen geknakte organisatie nieuw elan 
gekregen. Het groeiende budget voor Defensie zorgt voor rugwind, maar de marineman ziet 
dreigingen: „Op bijvoorbeeld Twitter wordt wel eens gezegd dat de Derde Wereldoorlog 
aanstaande is, maar er zijn ook mensen die zeggen dat die allang is begonnen. Ik denk niet dat we 
nu in een grootschalig conflict zitten, maar deze berichten illustreren wel dat dreigingen zijn 
veranderd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De krijgsmacht moet dan ook niet onverkort terugbouwen wat ze vroeger had, maar investeren in 
materieel en IT dat om kan gaan met die nieuwe dreigingen. En dat doen we ook; zo is een F-35 
echt een heel ander jachtvliegtuig dan de vertrouwde F-16.” Eind 2015 loste De Waard 
viceadmiraal Borsboom af als directeur van de Defensie Materieel Organisatie. „DMO stond er in 
de jaren voor 2014 niet goed voor. Door alle bezuinigingen was de organisatie in zichzelf gekeerd; 
de focus was uit zicht geraakt. Vooral het miljard dat het kabinet Rutte I op Defensie bezuinigde 
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heeft er zwaar ingehakt. Borsboom heeft de kentering ingezet. Ik heb vervolgens de focus in ons 
’denken en doen’ versterkt om door te groeien naar een excellerende organisatie. Het personeel is 
de sleutel; als mijn mensen gemotiveerd zijn, een gezamenlijk doel voor ogen hebben en het 
prachtig vinden om voor DMO te werken, dan gaat het aanschaffen van de best mogelijke IT en 
wapensystemen voor de krijgsmacht bij wijze van spreken als vanzelf. Ook onder dit kabinet is er 
weer meer geld beschikbaar voor Defensie waardoor de DMO’ers het vliegwiel van aanschaf van 
materieel en IT steeds sneller laten draaien.”  

 
Uitdagingen  
Admiraal De Waard houdt ook van snelheid maken: „We bouwen 
samen met de operationele commando’s (marine, land- en luchtmacht 
en marechaussee) en het Defensie Ondersteuningscommando aan 
een nieuwe krijgsmacht. Een krijgsmacht die de uitdagingen van deze 
eeuw aan kan. Uitdagingen die ik bijvoorbeeld ook in het cyberdomein 
zie. Moderne oorlogvoering zal zich voor een belangrijk deel in het 
digitale domein afspelen. Door het hacken van software. Het plat 

leggen van vitale systemen. Of het inzetten van onbemande wapensystemen zoals drones die via 
internet aangestuurd worden.” Voor het formuleren van deze antwoorden op nieuwe dreigingen die 
vaak meekomen met de nieuwe ontregelende technologieën moet Defensie samenwerken met 
haar omgeving. En dan is de zogenaamde ’gouden driehoek’ niet goed genoeg meer. Deze 
driehoek was de samenwerking tussen Defensie en de traditionele kennisinstituten en partijen uit 
het bedrijfsleven zoals Damen, Lockheed Martin, Thales en Rheinmetall. Natuurlijk blijven deze 
traditionele partijen een belangrijke rol spelen voor Defensie. Maar de admiraal wil vooral ook de 
banden aanhalen met de unusual suspects, kleine bedrijven die bezig zijn met innovatieve zaken 
waar de krijgsmacht van kan profiteren door te participeren in de ontwikkeling. Tien jaar geleden 
kostte een drone een vermogen, nu kun je ze zo via internet kopen en inzetten op zee of boven 
land. „Van de andere kant moeten we als krijgsmacht een antwoord zien te vinden op het gevaar 
dat commerciële drones kunnen betekenen. 
 
Daarom moet je niet alleen met de grote partners praten, maar zeker ook met de kleine. De 
gouden driehoek moet een gouden ecosysteem worden.” Voor dit ecosysteem vindt De Waard het 
essentieel om vooral niet vanuit afzonderlijke kokers te werken. Met zijn handen beeldt hij een 
verticale kolom uit: „Ik wil juist verbinding tussen die silo’s. Sterker nog: breek die silo’s af en werk 
vanuit de verbinding. Een prachtig initiatief om met open vizier samen te werken is Jong DMO. 
Jonge medewerkers die aangemoedigd worden om op de werkvloer over grenzen heen te kijken 
en ook te gaan. Toen ik begon waren er vijftig werknemers lid van Jong DMO, nu zijn het er 
driehonderd.” 25 leden van Jong DMO zijn onlangs op werkbezoek geweest bij het Korps 
Mariniers. Daar kregen ze van zeesoldaten te horen dat de gasbranders waarmee in het veld een 
maaltijd verwarmd wordt, niet goed werken. Direct na dat bezoek werd de uitdaging opgepakt om 
nieuwe branders aan te schaffen. Zo kunnen mariniers nog beter hun vaak extreme werk doen. De 
snelheid wordt nogal eens getemperd door regels en wetgeving: „Voorop staat natuurlijk dat je de 
wet moet respecteren. Zeker als overheid dien je zorgvuldig met wetten en voorschriften om te 
gaan. Maar je kunt wel kijken hoe de wet ruimte biedt om zaken sneller te doen. Ik ben 
verantwoordelijk voor de verantwoorde besteding van belastinggeld. Centen die wij gezamenlijk 
opbrengen om Defensie in staat te stellen datgene te beschermen wat ons allen dierbaar is.” Het is 
vanzelfsprekend dat Defensie kan verantwoorden hoe dat geld wordt besteed. Maar De Waard 
heeft ook een duidelijke visie op hoe die control moet innoveren: „We moeten beslist van past 
control naar future control. Daarmee bedoel ik dat we in plaats van achteraf controleren hoe een 
proces verlopen is, we veel meer toekomstgericht moeten organiseren. Doel is actief veranderen 
en verbeteren.Regels zijn er alleen om te helpen en niet te beperken.” „Het kan ook niet anders 
dan dat deze manier van werken de standaard wordt. De krijgsmacht verandert onder de invloed 
van technologische ontwikkeling immers razendsnel.  
 
En dat als je blijft steken in stroperige administratieve processen - het zetten van vinkjes - dan 
gaan wij het niet redden. Schrap daar waar het kan, behoud regels die ons helpen, schaf regels af 
die nergens voor dienen en alleen maar hinderen en automatiseer administratieve processen waar 
mogelijk.  
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Zodoende krijgen we ruimte en tijd om aandacht te besteden aan de werkelijke uitdagingen. Zoals 
hoe de militair daadwerkelijk nieuwe technologieën zoals drones en andere onbemande 
wapensystemen kan gebruiken. Innovatie op zich is namelijk niets; de uitdaging is: hoe krijg je het 
zo snel als mogelijk bij de militair.  
 
Want techniek verandert echt het optreden van de krijgsmacht. Kijk bijvoorbeeld naar het 
gevechtsvliegtuig F-35. De eerste toestellen vliegen nu boven Nederland. De vliegers zijn vol lof 
over de mogelijkheden van dit vliegtuig. En als je in de cockpit kijkt; dan zie je eigenlijk alleen maar 
twee iPads waarmee deze kist wordt bestuurd. En die F-35 moet je natuurlijk koppelen aan de 
nieuwe radar op een marinefregat en de digitalisering van het landdomein en de introductie van 
het Verbeterd Operationeel Soldaatsysteem. De krijgsmacht wordt dan echt een system of 
systems waarmee ook in het operationeel optreden de eerder genoemde silo’s in rap tempo 
worden afgebroken.” De Waard streeft zo naar versterking van de vuurkracht op land, ter zee en in 
de lucht: „Maar ook in cyberspace en door de inzet van special forces.  
Daarnaast ben ik blij dat een deel van het groeiende Defensiebudget is gebruikt om salaris en 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Dat is ontzettend belangrijk om personeel te behouden en 
nieuwe mensen te werven.” Gepokt en gemazeld bij de oorlogsvloot zit de admiraal nu alweer vele 
jaren vooral in Den Haag. „Ik mis de vloot natuurlijk. Wat is er mooier dan aan boord van een 
oorlogsschip te stappen en operationeel werk te doen? Van de andere kant pak ik genoeg kansen 
om zoute lucht op te snuiven als ik een bezoek aan de marinehaven in Den Helder breng. Daarbij 
is het ook prachtig dat voor de marine een viertal uitdagende projecten in uitvoering zijn: de 
mijnenbestrijdingscapaciteit, het Combat Support Ship Den Helder, de vervanging van de M-
fregatten en de vervanging van onderzeeboten. In alle programma’s worden belangrijke stappen 
gezet.  
De mijnenbestrijding is onder leiding van de Belgische collega’s onder contract. Voor Zr.Ms. Den 
Helder gaat dat zeer waarschijnlijk binnenkort gebeuren. Ik had dat iets sneller gewild; maar het is 
nog steeds zo dat we in de afgelopen decennia nog nooit een schip zo snel onder contract hebben 
gebracht. De vervanging van de M-fregatten loopt voorspoedig en de zogenaamde B-brief waarin 
we de onderzoeksfase afsluiten en starten met de daadwerkelijke verwerving van deze schepen is 
aanstaande. Stuk voor stuk belangrijke programma’s waarin belangrijke stappen zijn gezet en 
waaraan voortvarend wordt gewerkt.” De Waard neemt dan ook afstand van degenen die beweren 
dat alle marineprojecten vertragen. Hij doet geen inhoudelijke uitspraken over het gevoeligste 
dossier dat momenteel op tafel ligt: de aanschaf van de vier nieuwe onderzeeboten, maar zegt 
wel: „Het is heel goed dat er een besluit is genomen om vier nieuwe boten aan te schaffen en dat 
eind 2019 de B-brief naar het parlement is verstuurd. Nog geen tien jaar geleden was het helemaal 
niet zeker of er ooit een opvolger voor de Walrus-klasse zou komen. Alom bestaat nu de 
overtuiging dat dit wapensysteem een belangrijke bouwsteen voor onze krijgsmacht is. In de 
volgende stap gaan we voortvarend met de drie overgebleven kandidaten aan de slag om de 
aanbesteding tot een goed einde te brengen.”  
 
Afbouwen  
Op de vraag hoe de admiraal aankijkt tegen het voorstel van twee van de drie partijen om boten in 
Den Helder af te bouwen zegt hij: „Ik ben benieuwd hoe ze dat willen gaan doen. Zoals ik 
benieuwd ben naar alle antwoorden van de partijen voor dit programma zodat we uiteindelijk de 
voor onze krijgsmacht beste partij kunnen kiezen. Daarbij heeft Nederland beslist nog kennis en 
kunde in huis over het instandhouden en opereren met onderzeeboten. Vanuit de Defensie 
Industrie Strategie, de daarin benoemde strategische autonomie en de beste boot voor de beste 
prijs gaan we een keus maken. Voor de finale instemming met deze keuze is natuurlijk de politiek 
aan zet.” 
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Tjilatjap, het Duinkerken van Indië 

Bron Java post  

De foto, gemaakt in 1945 vanuit een ML-KNIL verkenningsvliegtuig, toont ons vanaf een hoogte 
van zo’n 2000 meter de monding van de Kali Donan, het eiland Noesa Kambangan en Tjilatjap. Zó 
moet ongeveer het uitzicht zijn geweest vanuit de cockpit van de Japanse bommenwerpers en 
gevechtsvliegtuigen die deze stad op 4 maart 1942 voor het eerst verrasten. 

 

Tjilatjap en omgeving, 1945. 

Tjilatjap was een slaperig provinciestadje dat slechts bestaansrecht ontleende aan zijn 
strategische ligging aan de mond van de kali Donan. Nadat begin 1942 de grote havens aan 
Java’s noordkust waren uitgevallen was Tjilatjap aan de zuidkust de enige aan- en afvoerpost van 
Java geworden. Alleen vanuit deze in alle haast geïmproviseerde basis was nog scheepsverkeer 
mogelijk met de vrije wereld.  
Alleen vanuit Tjilatjap kon nog naar Colombo worden gevlucht, of naar Australië. Het stadje werd 
daarom wel met Duinkerken vergeleken, de stad waar in mei 1940 alles wat kon varen werd 
ingezet om vluchtelingen over te zetten naar het nog vrije Groot-Brittanië.   

Voorbereidingen 

In verband met een verwachtte evacuatie werd in februari 1942 aan alle koopvaardijschepen 
opdracht gegeven de Noordkust te verlaten en uit te wijken naar Tjilatjap. Voor ongeveer 1000 
Europeanen (ambtenaren en particulieren) en 8000 inlandse havenarbeiders moest onderdak 
worden gezorgd. De Europeanen in hotels, pensions en bij particulieren, de inlanders in enkele 
loodsen op het haventerrein. Eind februari lagen zo´n 40 koopvaardijschepen in de haven om daar 
te laden, te lossen, en te bunkeren. 

https://javapost.nl/2014/04/04/tjilatjap-het-duinkerken-van-java/
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De USS Marblehead in Tjilatjap, februari 1942, voor een snelle reparatie na een Japans 
bombardement. 

In de nacht van 27/28 februari kregen alle koopvaardijschepen die voldoende actieradius hadden 
om Colombo of Australië te bereiken, opdracht om uit te varen en op 200 mijl uit de kust op nadere 
orders te wachten. Dit, natuurlijk, om Pearl Harbor-toestanden te voorkomen. Slechts het s.s. 
‘Janssens’ werd opdracht gegeven in Tjilatjap te blijven voor evacuatiedoeleinden. De volgende 
dagen verlieten ook de Amerikaanse, Britse en Nederlandse marineschepen de haven.  
Tegelijkertijd werd echter weer een zevental koopvaardijschepen teruggeroepen, omdat een 
grootscheepse evacuatie op handen was. Uit Soerabaja was het bericht gekomen dat de 
vernielingen van Tandjoeng Perak waren begonnen, en dat het marinepersoneel daar opdracht 
werd gegeven per trein naar Tjilatjap te reizen in de hoop aan de Japanners te kunnen ontkomen.  
Op 1 maart koerste het eerste schip, de Zaandam, met een aantal Britten naar Perth, Australië. 

Richting vrijheid 

Maandag 2 maart arriveerde 3000 man marinepersoneel in Tjilatjap. De situatie was chaotisch. 
Een overvliegend Japans verkenningsvliegtuig deed de zenuwen geen goed. Het marinepersoneel 
werd, evenals een aantal burgers, zo snel mogelijk ingescheept. Sommige mariniers werd er op 
gewezen dat het een verplichte evacuatie was, terwijl hier van hogerhand geen duidelijke orders 
voor waren afgegeven. Velen wilden hun gezin niet onbeschermd achterlaten. Dezelfde avond nog 
vertrokken achtereenvolgens de schepen Sloterdijk, Kota Baroe, Tjisaroea, Duymaar van Twist en 
Generaal Verspijk met in totaal ongeveer 2000 evacuees aan boord, uit de haven van Tjilatjap.  
De Sloterdijk en de Kota Baroe zouden het redden; een week later arriveerden zij in respectievelijk 
Melbourne en Colombo. De Tjisaroea en Duymaar van Twist hadden minder geluk. Ze werden 
onderschept door een enkele Japanse torpedobootjagers en gedwongen hun koers te verleggen 
naar Makassar. Alle opvarenden werden geinterneerd. Het schip Generaal Verspijk, met alleen 
Engelse evacuees aan boord, gelukte het uit te wijken naar Australië. 
De volgende dag, 3 maart, vertrokken tegen de avond de Janssens en de Tawali, de laatste twee 
koopvaardijschepen met evacuees.  De Tawali pikte onderweg nog enkele tientallen drenkelingen 
op en gelukte het Colombo te bereiken. 

https://javapost.files.wordpress.com/2014/04/tjilatjap_ss-marblehead_feb-42.jpg
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Het verhaal van de – overvolle, want met ca. 800 evacuees beladen – Janssens verdient hier 
enige aandacht. De morgen na zijn vertrek werd het beschoten door enkele Japanse vliegtuigen.  
 

 

m.s. Janssens, 1935. 

Niet alleen werden enkele opvarenden gewond, het schip bleek dusdanige averij te hebben 
opgelopen dat verder varen een groot risico inhield. De kapitein, luitenant-ter-zee G.N. Prass, was 
huiverig voor oponthoud. Binnenlopen bij een haven aan de zuidkust van Java – de Baai van 
Patjitan lag dichtbij – zou wel eens kunnen leiden tot verlies van een groot deel van zijn personeel. 
De onduidelijkheid over de orders, in combinatie met de onrust over de achterblijvende gezinnen, 
maakte dat vele opvarenden liever op Java wilden blijven. 
Prass besloot toch tot binnenlopen van de baai om herstelreparaties te plegen en gewonden aan 
land te brengen. De onrust aan boord noodzaakte hem vervolgens een soort krijgsraad bijeen te 
roepen, waarbij aanwezig de hoogste officieren van het geëvacueerde marinepersoneel. De 
uitkomst was, dat de reis werd voortgezet slechts met degenen die dat wilden.  
Sloepen werden gestreken om evacuees die liever op Java bleven aan land te zetten. Niet minder 
dan 200 opvarenden maakten van deze gelegenheid gebruik. Prass prees zichzelf gelukkig dat 
voldoende zeevarenden overbleven om de reis een dag later te vervolgen. Op 13 maart arriveerde 
de Janssens zonder verder oponthoud in Fremantle, Australië. 

Bombardementen op Tjilatjap 

In Tjilatjap was het niet iedereen die dat wilde, gelukt om aan boord van een schip te komen. De 
haven lag nog vol met kleinere vaartuigen, en er verbleven nog voldoende Nederlandse KNIL-
troepen en Britten om een – zij het kleine – aanval te doorstaan. We citeren hier uit  ‘De Japanse 
aanval op Java’, van Nortier, Kuijt en Groen (Amsterdam, 1994): 
“Op 4 maart volgde de eerste luchtaanval. Achttien Japanse bommenwerpers, begeleid door tien 
jagers, vielen het havencomplex aan. De luchtaanval werd van grote hoogte gedaan, waardoor de 
Britse luchtdoelartillerie pas aan het eind van de raid het vuur kon openen.  De schade was enorm 
en enkele achtergebleven schepen en watervliegtuigen werden tot zinken gebracht. Het aantal 
slachtoffers, voornamelijk burgers, bedroeg ongeveer 60. (…) De luchtaanval was ook het sein 
voor de bevolking om in steeds groter aantallen de stad te ontvluchten.” 
 “Op 5 maart omstreeks 10.30 uur voerden 27 bommenwerpers en 20 jagers weer een aanval uit 
gericht tegen de haven, het station en de opstellingen van het luchtdoelafweergeschut. De 
materiële schade was opnieuw groot. Het drijvende dok in de haven werd vernietigd en een 
Nederlandse torpedobootjager en een tanker werden tot zinken gebracht. (…) De Bommenwerpers 

vlogen lager dan de dag daarvoor en waren dan ook een gemakkelijker prooi voor de Britse 
luchtdoelartillerie. Tussen de vijf en de acht toestellen werden neergeschoten. Het aantal 
slachtoffers bedroeg nu 350 à 400. Door de bombardementen was het maatschappelijke leven 
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volledig ontwricht. In de avond van 5 maart waren in Tjilatjap alleen de regent, assistent-resident 
Hölscher, controleur Visscher, politiecommissaris Riemersma en een politie-inspecteur op hun 
post. De stadswacht en politie waren verdwenen, er was geen Europees burger meer te vinden en 
ook de meeste Indonesiërs waren vertrokken. (…) Niet zonder ironie schreef de commandant van 
de batterij veldartillerie, reserve kapitein ir. J.F. Dekker: `De door de genie voorbereide 
vernielingen waren niet meer nodig, aangezien de bombardementen en de daaropvolgende 
branden alles grondig hadden vernield.´” 

Slachtoffers 

Controleur Visscher klaagde later over de geringe bijstand van de militairen bij hulp aan de 
plaatselijke bevolking. Het was waarschijnlijk een situatie van `ieder voor zich, en God voor ons 
allen.´ Toch past het hier even stil te staan bij deze burgerslachtoffers. Als bovengemelde cijfers 
juist zijn, dan hebben we het over 400 à 450 doden, en misschien een veelvoud daarvan aan 
gewonden. Ter vergelijking: het Britse (vergissings)bombardement op 3 maart 1945 op het Haagse 
Bezuidenhout kostte ongeveer 550 slachtoffers. Den Haag heeft vier monumenten die aan het 
bombardement doen herinneren. Wat heeft Cilacap? Niets. De slachtoffers waren arme inlanders 
die niet konden vluchten, havenarbeiders die door het lot van de Noordkust van Java naar Tjilatjap 
waren getransporteerd om daar de Nederlandse evacuatieschepen van kolen en water te voorzien. 
Alle KNIL-militairen maar ook alle Britse militairen die zich nog in deze regio bevonden, werden na 
de KNIL-capitulatie op 8 maart 1942 bijeengebracht in krijgsgevangenkampen in Tjilatjap. In juni 
1942 werd daar nog eens 4000 à 5000 man aan toegevoegd uit de regio Bandoeng. Vandaar, 
begin 1943, ging het richting Batavia en Birma. 
Tjilatjap kent natuurlijk ook zijn geschiedenis van de niet-geïnterneerden, maar daarvan weten we 
helaas te weinig. Eén van de krijgsgevangenen, Bernard Schoonenberg, schreef later: 
“Het stadje, waar we een enkele keer doorkomen, maakt een troosteloze indruk. Geen spoor van 
vreugde of vertier; de huizen, de mensen, zelfs de natuur ligt beklemd onder de kille greep van het 
Japanse regime. De toko’s zijn leeg, je ziet alleen wat vruchten en oude rommel, er wordt natuurlijk 
niets meer aangevoerd. 
Stil en lusteloos zitten de Javaanse mensjes erbij, ze kunnen er ook niets aan doen. Op weg naar 
het havengebied passeert ons een troepje dwangarbeiders in donkerblauwe gevangenisplunje. Ze 
komen van Noesa Kambangan. Een beetje spottend, maar toch ook goedmoedig roepen ze ons 
toe: ‘Sekarang sedjawat!: Nu zijn we collega’s!’” 
Wrange humor in oorlogstijd.  
We hopen dat ze het hebben overleefd. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Kretologie ! 

Vorige maand kwam de vraag over Eene kous maken  

 
Terug in het maatschappelijke debat: de beeldspraken geld in een 
oude sok stoppen, onder je matras leggen of desnoods in de tuin 
begraven. 
De aanleiding zal bekend zijn: banken waarschuwen dat een 
negatieve rente binnenkort tot de mogelijkheden behoort. Dus 

klanten moeten hun bank wellicht gaan betalen om daar (spaar)geld te mogen stallen. 
Het is een interessante samenloop van omstandigheden: sommige banken kunnen schijnbaar 
moeiteloos honderden miljoenen euro’s aan boetes betalen voor hun witwaspraktijken, maar ze 
waarschuwen dat reguliere klanten teveel gaan kosten. 
Zijn geld in een oude sok stoppen of onder je matras leggen slechts beeldspraken? Of waren dit 
ooit gangbare praktijken? Van geld begraven is dat algemeen bekend: nog jaarlijks worden er 
munten opgegraven, soms in potten en kruiken. Voor de achterliggende tragiek heb je maar weinig 
fantasie nodig. 



 

9 
 

Banken ontstonden in de 
middeleeuwen in Italië, en de 
Amsterdamsche Wisselbank 
werd in 1609 opgericht. Ze 
werden vooral gebruikt door 
handelaren en rijke families. 
Wie arm was maar toch iets 
kon sparen, hield het geld 
dicht bij zich. 
Vanaf het begin van de 
twintigste eeuw vinden we 
bronnen waarin geld wordt 
bewaard in een ouwe of 
oude sok, al dan niet onder 
een matras. Er zijn ook 
varianten te vinden. Zo 

schreef A. van Hoogstraten-Schoch in 1909 in Onkeltje: „Ze had het geld in haar matras genaaid, 
de eenige manier om zeker te zijn, dat het haar niet afgenomen zou worden.” 
 
Maar vervang de sok door een kous en je reist opeens veel verder terug in de tijd, helemaal naar 
1600, toen er in Nederland nog geen banken waren. Het was toen zo gangbaar om geld in een 
(oude) kous te 
bewaren, vooral als appeltje voor de dorst, dat kous er de betekenissen ‘spaarpot’ en ‘beurs’ bij 
kreeg. 
Dat zien we onder meer terug in de zeemanstaal. Een kous (over)varen betekende onder 
zeelieden: op een zeereis veel geld sparen. Een spreekwoordenboek uit het midden van de 
negentiende eeuw vermeldt de uitdrukking: hij gaat naar Oost-Indië om eene kous te maken, met 
als uitleg: „Hij zal een goed kapitaal bijeen zien te brengen, om daar naderhand op zijn gemak van 
te kunnen leven. Eene kous maken is bij de zeelieden geld met varen overwinnen [sparen].” 
Ook uitgezonden soldaten gebruikten deze uitdrukking. 
en oude kous hebben betekende volgens de Dikke van Dale: spaargeld hebben. De kous omkeren 
werd gebruikt voor ‘spaargeld bijeenzoeken’. In romans kom je zinnen tegen als „al kostte dat een 
kous 
vol geld” (1932, Herman de Man) en „Hendrickje’s kous wordt opnieuw aangesproken” (Jan Mens, 
1946). 
Ook de uitdrukking de kous op de kop krijgen wordt in verband gebracht met de kous als textiele 
spaarpot. Aanvankelijk zei men: met de kous op de kop thuiskomen. Dit betekent ‘niet geslaagd 
zijn, van een vergeefse reis (ook met schade en schande) terugkomen’. In de oudste vindplaatsen 
gaat het om zeereizen. De matroos die had gehoopt met een volle kous naar huis te zullen komen, 
krijgt hem leeg als narrenmuts op zijn hoofd. 
Dat de kous in het hedendaagse taalgebruik is verdrongen door de oude sok, lijkt mij een gevolg 
van veranderingen in de mode: kousen zijn ouderwets 

 

www.marineshirts.nl 

http://www.marineshirts.nl/
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Het ontstaan van de Marine Luchtvaart Dienst en de 
Marinevliegkampen ( 1e DEEL ) 

De eerste luchtvaarder bij onze Nederlands marine was de luitenant ter zee 2e klasse A.E. 
Rambaldo. Hij beoefende vanaf 1907 de ballonvaart en mede de stoot gaf tot oprichting van de 
Koninklijke Nederlandsche Vereniging voor Luchtvaart (LVA). Toen Rambaldo in 1907 naar Oost-
Indië vertrok, werd op zijn initiatief ook daar de ballonvaart beoefend. De eerste vaart had plaats 
op 26 februari 1910 vanaf Batavia.  
Rambaldo zelf behaalde op 18 februari 1911 zijn brevet als balloncommandant. Op 5 augustus van 
dat jaar, tijdens een vaart van Soerabaja naar Semarang verongelukte hij. 

     

(A.E. Rambaldo, luitenant ter zee der tweede klasse1879-1911 ) 

Toen in 1913 de “Luchtvaart Afdeling” van de Koninklijke landmacht werd opgericht en er op de 
heide bij Soesterberg een vliegkamp werd opgericht kreeg ook de Marineleiding interesse voor de 
vliegerij. De marineleiding heeft van begin af aan het grote belang van een marine luchtvaartdienst 
aangevoeld. Daarom werden in 1914 enige zeeofficieren bij de luchtvaart afdeling te Soesterberg 
gedetacheerd. Op 30 oktober 1915 behaalden drie luitenants ter zee en een officier M.S. D. hun 
F.A.I. vliegbrevet. In 1916 volgde de eerste onderofficier der marine, die zijn vliegbrevet behaalde. 
Van die tijd dateert dan ook onze “Water vliegdienst” waarvoor einde 1916 te Schellingwoude een 
water vliegkamp werd ingericht.   

In Amerika waren een 6-tal Glenn Martin watervliegtuigen aangekocht. Het materiaal werd te 
Schellingwoude gemonteerd en vliegklaar gemaakt. Enige geïnterneerde watervliegtuigen vulden 
het materiaal van onze eerste marinevliegdienst aan. Bij ministeriële beschikking van 18 augustus 
1917 B no. 62 werd de marineluchtvaartdienst kortweg M.L.D. genoemd ingesteld. Drie dagen later 
werd het eerste marinevliegkamp “De Mok” op Texel in gebruik genomen. De watervliegtuigen van 
het type Glenn Martin S. en van het type Friedrichshafen FF33L, vormden het eerste materieel 
voor het vliegkamp “De Mok”.  

De opstelling van de marinevliegkampen, twee rondom het Marsdiep “De Mok” en “De Kooy” en 
twee in de nabijheid van de Schelde, namelijk te Vlissingen en te Veere, bewijst dat de 
marineleiding in de jaren tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914/1918 een vooruitziende blik hadden. 
De geweldige betekenis van het vliegwapen in den huidige oorlog, zowel voor den aanval als voor 
de verdediging, wordt algemeen erkend. Als aanvulling van een goede zeemacht zijn de 
vliegtuigen dan ook onontbeerlijk, mits zij met de meegaande vloot kunnen opereren. De opstelling 
van de vier marinevliegkampen ging uit van de gedachte, dat de M.L.D. de vloot zou moeten 
ondersteunen.   

De beide uithoeken van ons land zouden met een krachtige vloot en een niet minder krachtig 
vliegwapen, zowel aan de zee- als aan de landzijde een machtige verdediging hebben kunnen 
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vormen. Het vliegkamp “Veere” werd 2 September 1918 reeds in gebruik genomen voor 
watervliegtuigen. Het vliegkamp “Vlissingen” dat aanvankelijk Souburg geheten was, werd voor 
landvliegtuigen ingericht. De entourage was uiteraard veel geringer dan op de vliegkampen “De 
Kooij” en “De Mok”, waar immers de opleidingen van vliegers, alsook van de vliegtuigmakers 
gevestigd waren. Op de marine vliegvelden Vlissingen en Veere werden hoofdzakelijk 
onderhoudswerken aan vliegtuigen uitgevoerd. Dezelfde moeilijkheden, die de gehele M.L.D. in 
den loop der jaren ondervond, drukten ook op de marine vliegvelden in Zeeland. Ten gevolge van 
de reorganisatieplannen werden beide vliegkampen “Vlissingen” en “Veere” reeds in 1922 
gesloten. Tot ontwikkeling zijn deze vliegkampen niet meer gekomen.  

De Marine Luchtvaartdienst heeft in Nederland eigenlijk nooit een oorlogstaak gehad, deze had 
men alleen in de Oost en in de West. In Nederland had de M.L.D. de taak om toezicht te houden 
op de Nederlandse territoriale wateren. De M.L.D. is in Nederland nooit tot voldoende ontplooiing 
gekomen omdat er een voortdurende strijd gestreden moest worden tegen de plannen tot 
opheffing van een zelfstandige M.L.D. en samenvoeging bij de Luchtvaart Afdeling (L.A.) van de 
Koninklijke Luchtmacht. En als gevolg van de bezuinigingen in de jaren twintig en dertig, er was 
zelfs enkele malen sprake van dat de vliegkampen zouden worden opgeheven, ja zelfs dat de 
gehele M.L.D. zou worden opgeheven. Maar ook ‘Het gebroken geweertje’ heeft zeker bijgedragen 
aan verdere bezuinigingen op defensie.  

Eind jaren dertig nemen de internationale spanningen onrustbarend toe en dan is het vijf voor 
twaalf en komt er plots weer meer geld vrij voor defensie. Omstreeks 1938 was het pleit eindelijk 
ten gunste van de M.L.D. beslecht. De weifelende houding en speciaal met betrekking tot de 
marinevliegkampen, waaraan met betrekking tot de M.L.D. jarenlang geen oorlogstaak was 
toegewezen in Nederland, was mede oorzaak, dat alleen in de laatste jaren voor het uitbreken van 
de tweede wereldoorlog belangrijke uitbreiding aan het materieel kon worden gegeven. Het was 
echter te laat om van nut te zijn tegen het komende oorlogsgeweld.  

Wie nog niet sterk is, moet vervolgens wel slim zijn. Als dus aan het eind van de jaren dertig de 
militaire bakens eindelijk (wat) worden verzet, krijgt het systeem van dislocatie (het verspreid 
stationeren van watervliegtuigen op andere - geheime - plaatsen dan de officiële vliegkampen) een 
nieuwe impuls. Dat blijkt uit een nieuw ‘Algemeen Memorandum voor den Marinestaf’ dat het 
vorige (nog uit 1926) vervangt. Er worden vijf scenario’s geschetst die elk tot een andere inzet van 
de Marineluchtvaartdienst leiden. In het ergste geval (oorlogsgeval E: volledige oorlog) geldt 
volgens het memorandum: De Marineluchtvaartdienst wordt gedislokeerd conform de Aanwijzing 
MLD (bijlage X). De nodige torpedovliegtuigen worden gereed gehouden om in te zetten op 
bedreigde punten. De Marineluchtvaartdienst blijft rechtstreeks ageren onder den OLZ 
(Opperbevelhebber der Land- en Zeestrijdkrachten) In die bij lage X bij het memorandum staan de 
dislocatie-steunpunten voor de watervliegtuigen vermeld. Maar die bijlage helaas is niet meer 
vindbaar. Hierin wordt het steunpunt Westeinderplas nergens genoemd. Niet in geheime 
correspondentie van voor het besluit dat leidt tot verschijnen van het memorandum (6 juli 1939) en 
ook niet in de stukken van vlak erna.  

Als in 1938 het besluit valt om bommen en torpedo’s voor vliegtuigen van de 
Marineluchtvaartdienst naar steunpunten te brengen, blijkt dat er 7.500 patronen munitie worden 
verscheept naar de steunpunten Akersloot aan het AIkmaardermeer en Oude Wetering aan het 
Brasemermeer (voor drie Fokker C-VIII W’s en drie T-VTIIWs). Op die 11e april 1938 blijkt er ook 
één groep C-VIII W’s op de Kagerplassen te liggen. Vijf maanden later (op 8 september 1939) 
wordt de opzet van de dislocatie beschreven waaruit geen enkele verandering blijkt; ook hier geen 
Westeinderplas!   

Dezelfde verdeling wordt een maand later nog steeds genoemd als er vercijfermachines voor 
(de)coderingen besteld moeten worden. Ook in het begin van het volgende jaar (in januari en op 3 
februari 1939) worden weer dezelfde dislocatieplaatsen genoemd als er boeien moeten worden 
besteld. Op 23 augustus 1939 wordt echter de Kagerplas voor het eerst niet meer genoemd als er 
brandstof naar de steunpunten moet worden gebracht. Er moet 18.600 liter naar drie Fokker  C-
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VIIIW’s op het Alkmaardermeer en 31.900 liter benzine naar de drie T-VIII W’s op het 
Brasemermeer. Dat blijkt een opmaat te zijn voor een actievere rol voor de marinevliegtuigen want 
vijf dagen later wordt de algehele mobilisatie voor Nederland afgekondigd. 

(Tekst D. Swierstra † en E.H. van Essen, foto’s collectie ww2museum.eu) 

================================================================ 

De vliegkampen en steunpunten tijdens de mobilisatie en meidagen 1940 

De Marineluchtvaartdienst, met de marinevliegkampen De Kooy (den Helder) en De Mok (Texel) 
vielen onder de Commandant der Marine te Willemsoord. De commandant van Schellingwoude 
was gedetacheerd van De Mok en stond dus rechtstreeks onder de commandant van De Mok. De 
oudste vliegkampcommandant was onder de naam Chef M.L.D. ingedeeld bij de Marinestaf, hij 
was verantwoordelijk voor alle opleidingen welke op De Kooy en De Mok plaatsvonden, en hij was 
tevens belast met de voorbereiding en uitvoering der mobilisatiebevelen. Gezien de open ligging 
van het vliegkamp De Mok en teneinde zo goed mogelijk aan de, aan de Marineluchtvaartdienst in 
oorlogstijd opgedragen taak te kunnen voldoen was het noodzakelijk dat de vliegtuigen van 
genoemd kamp bij oorlogsdreiging zoveel mogelijk zouden worden verspreid. Het was dus logisch 
dat bij deze verspreiding gebruik zou worden gemaakt van natuurlijke landingsplaatsen, zoals 
plassen en havens, welke aan de gestelde eisen voldeden. Toen op 23 augustus 1939 telegram A. 
uitgevaardigd werd, werd ogenblikkelijk begonnen met de uitvoering aan de reeds in vredestijd 
voorbereide maatregelen, welke vastgelegd waren in “Aanwijzingen voor de 
Marineluchtvaartdienst bij Mobilisatie” vastgesteld bij M.R. dd. 14 september 1938 no. 341 ZG. 
Deze vliegtuigen werden tevens onderverdeeld in oorlogsgroepen, tot een maximum van 7 
groepen.  

De verspreiding van de vliegtuigen had een meer geleidelijke verloop dan in deze aanwijzingen 
stond aangegeven. Een groep van 3 Fokker C-XIVw vliegtuigen ging naar het Alkmaardermeer en 
een groep van 4 Fokker T-VIIIw vliegtuigen werd gestationeerd op het Braassemermeer, terwijl de 
volgende dag een groep van 3 Fokker C-XIw vliegtuigen naar Schellingwoude vertrok. Op De Mok 
was een groep van 3 Fokker C-VIIIw vliegtuigen binnen 12 uur gereed voor dislocatie en bestemd 
om zo nodig de verkenningsgroep Alkmaardermeer te versterken. De overige vliegtuigen moesten, 
voor zover hiervoor personeel beschikbaar was, binnen 24 uur gereed zijn. 

Algemene maatregelen genomen door de Opperbevelhebber van  Land- en 
Zeemacht 

Op zeven mei 1940 werden door de Opperbevelhebber van land- en zeemacht de periodieke 
vakantie-, buitengewone-, en kleine zakenverloven ingetrokken, voor het personeel van de 
luchtverdedigingsorganen en de zeemacht . Bovendien werden de weermachtsindustrieverloven 
ingetrokken. De verlofgangers keerden onmiddellijk naar hun onderdelen terug. Tevens gelaste de 
Opperbevelhebber van land- en zeemacht de “verscherpte bewaking binnenland”, met ingang van 
8 mei 1940. Dit hield ondermeer in, dat in de depots der infanterie, depot compagnieën 
bewakingstroepen werden gevormd. Deze troepen bestonden uit rekruten die drie maanden dienst 
achter de rug hadden. Delen van deze bewakingstroepen werden beschikbaar gesteld voor de 
bewaking van de hulpvliegvelden en de marinevliegkampen, alsmede diverse andere 
bewakingsobjecten. Voor 9 mei 1940 werd door de Opperbevelhebber van land- en zeemacht voor 
de troepen van de strategische beveiliging een verhoogde graad van strijdvaardigheid bevolen, 
van een uur voor zonsopgang tot acht uur. 

Op 8 mei gaf de commandant luchtverdediging, namens de Opperbevelhebber van land- en 
zeemacht, bevelen uit voor de vliegparken en de vliegvelden, de luchtdoel bestrijdingsmiddelen en 
de luchtstrijdkrachten, o.m. inhoudende dat tot nader order van, 3.15 uur tot 8.00 uur, het 
personeel van de luchtdoel bestrijdingsmiddelen, en van de bewakingstroepen der vliegparken en 
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vliegvelden zich in de hoogste graad van strijdvaardigheid moesten bevinden. Bovendien moesten 
gedurende die tijd alle jacht- en bombardementsvliegtuigen gereed staan om op te stijgen, (dit 
laatste bevel was niet gericht aan de Koninklijke Marine. Die geen vliegtuigen van de genoemde 
soort bezat. Tevens moesten alle vliegvelden de gehele nacht verduisterd zijn. De maatregelen 
voor de luchtbescherming moesten bovendien volledig zijn getroffen. 

Fokker T-IVa De Mok 

Op 9 mei 1940 waren de 
berichten die, bij de 
Opperbevelhebber van de 
land- en zeemacht, 
binnenkwamen zodanig, dat 
om 20.45 uur de volgende 
waarschuwing werd 
uitgezonden: “van de grens 
komen zeer verontrustende 
berichten binnen, weest dus 
zeer op uw hoede” Daarna 
volgde, om 23.15 uur, het 
bevel voor de volledige 
strijdvaardigheid voor de 
troepen betrokken bij de 
strategische beveiliging, 
ingaande om 3.00 uur. Op 10 

mei 1940 om 1.10 uur gaf de commandant luchtverdediging bevel aan alle jachtvliegtuigafdelingen, 
dat alle klaarstaande gevechtstoestellen vanaf 3.00 uur gereed moesten zijn voor onverwijld 
opstijgen, hetzij op bevel van de commandant luchtverdediging, hetzij op eigen initiatief na 
waarneming of na radio luchtmeldingen. 

Tijden de meidagen van 1940 heeft de Marineluchtvaartdienst minimaal een rol van betekenis 
kunnen spelen. Men beschikte vrijwel niet over moderne vliegtuigen, het gros van de op de 
marinevliegkampen aanwezige toestellen waren verouderd, en vrijwel zonder enige 
gevechtswaarde. De aanwezige vliegtuigen werden over het algemeen gebruikt voor 
opleidingsdoeleinden. De enige uitzondering waren de vliegtuigen van het type Fokker T-VIIIw, 
maar deze vliegtuigen waren kansloos tegenover de Duitse vijandelijke jachtvliegtuigen. Het 
personeel echter, dat als taak had eventuele vijandelijke landingen te voorkomen, verrichte de 
haar opgedragen taak naar beste kunnen. 

(Tekst D. Swierstra † en E.H. van Essen, foto’s collectie ww2museum.eu) 
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Betonning 

 

 

Boei VS5 in de Vliestroom bij Vlieland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                             

Groen baken langs de IJssel bij Hattem 

 
Betonning  
 
is het met behulp van markeringen aangeven van vaarwegen in relatief ondiep water. Dit gebeurt 
door het plaatsen van tonnen, boeien en bakens. De wijze waarop dit gebeurt, is internationaal 
vastgelegd door de IALA in het IALA Maritiem Betonningsstelsel en binnen Europa door de SIGNI 
voor binnenwateren. Het verschil tussen SIGNI en IALA betonning is de richting. De Signi 
betonning wordt gelegd uit de richting van de bron van de rivier naar de zee. Dus met de rug naar 
de bron, daarbij komt dan dat de rechteroever ROOD en de linkeroever GROEN is gekleurd. Bij 
IALA wordt de betonning richting aangegeven met een pijl met twee cirkels erbij. Hierbij wordt de 
rechterzijde van het vaarwater GROEN en de linkerzijde van het vaarwater ROOD gekleurd, 
gezien de betonningsrichting.  
Bakens worden vooral gebruikt voor de markering van kleine ondiepe vaarwateren. Drijfbakens 
kunnen stomp of spits zijn. Kopbakens zijn in de grond gestoken, net als steekbakens, wat gewoon 
takken zijn.  
Tonnen zijn er spitsvormig, bolvormig en stomp, mogelijk met een topteken. Ze zijn er in zes 
verschillende groottes. Daarnaast zijn er de sparboei en de pilaarboei.  
Betonning wordt vaak geplaatst met speciale vaartuigen die voor dit doel zijn uitgerust: 
betonningsvaartuigen.  

 
Verhoging waarneembaarheid 
Voor bijzondere omstandigheden, zoals 's nachts en met mist, kunnen tonnen voorzien zijn van 
lichten (lichtboei), sirenes (brulboei) of een bel (belboei). Bovendien is op veel tonnen een 
radarreflector aangebracht zodat ze op de radar beter zichtbaar zijn.  
Voor de verlichting worden tegenwoordig vaak zonnecellen toegepast. In het verleden werden 
tonnen gevuld met vloeibaar propaangas, waarop de verlichting tot wel een jaar kon branden. 
Daarna werd de ton opgehaald om aan de wal opnieuw te worden gevuld. Net als bij vuurtorens 
hebben de lichten op de boeien een verschillend knipperpatroon (karakter) om ze in het donker 
van elkaar te kunnen onderscheiden. Voor het vergroten van de herkenbaarheid overdag hebben 
sommige boeien ook een dagmerk of topteken.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliestroom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlieland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaarweg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Water
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baken
https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Association_of_Lighthouse_Authorities
https://nl.wikipedia.org/wiki/IALA_Maritiem_Betonningsstelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Signalisation_des_Voies_de_Navigations_Int%C3%A9rieur%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steekbakens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Betonningsvaartuig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brulboei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radarreflector
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnecel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Propaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagmerk_(schip)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betonning-VS5_detail.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betonning_groen.jpg
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•  

Steekbaken of staak (rechts) en vervangende 

kleine ton in de vaargeul bij Schiermonnikoog  

 

 

 

 

 

 

 

•  

Een wrakkenscheepje bij de Algerabrug 

 

 

 

 

 

Boei 

Een boei is een drijvend lichaam 

met grote variatie aan vormen en 

doeleinden. Buiten het gebruik van 

boeien voor het veilig navigeren 

van wateren, worden ze ook 

gebruikt voor onder andere 

weersvoorspellingen en de studie 

van het klimaat.  

Een boei kan ofwel geankerd zijn 
of vrij rond dobberen. Het woord is 
afkomstig van het Middel-
Nederlandse Boeye.  
 
Soorten 
 
Betonning – helpt bij het veilig navigeren door het afbakenen van een kanaal of een gevaar voor 
schepen. Sommige boeien zijn uitgerust met een bel of gong, lichten, reflectoren of dagmerken. 
 
Reddingsboei – is een hulpmiddel om een drenkeling boven water te houden. Sommige 
reddingsboeien hebben een licht of een rooksignaal. Vaak hangt er ook een touw aan waarmee de 
drenkeling aan boord of aan wal getrokken kan worden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schiermonnikoog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Betonning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reddingsboei
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staken_en_tonnen_bij_Schiermonnikoog.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wrakkenscheepje_WP_NM_(01).JPG
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Noodcommunicatieboeien voor duikboten – deze worden gebruikt om in geval van nood te kunnen 
communiceren. 
 
DAN-boei – heeft meerdere betekenissen:  
Een grote boei die plaats biedt voor een licht en radiobaken om te helpen bij het navigeren van 
schepen. 
Een reddingsboei met een vlag die wordt gebruikt op jachten en pleziervaart. 
Een tijdelijke markering tijdens Deense ringzegenvisserij om het ander einde van het net te 
lokaliseren. 
Een tijdelijke markering uitgezet door een mijnenveger tijdens het mijnvegen, om de grenzen van 
geklaarde mijnvelden, gevaren en ander plaatsen te markeren. 
Een tijdelijke markering om een "man overboord"-positie te lokaliseren. 
Sonobuoy – wordt gebruikt door vliegtuigen om op duikboten te jagen door deze hiermee te 
detecteren. Wanneer de Sonobouy wordt geactiveerd, stuurt deze informatie terug door middel van 
radiogolven. 
 
Oppervlaktesignalisatieboei – of OSB wordt gebruikt om op het water de positie weer geven van 
een duiker door middel van een kleine boei met een vlag. 
Decompressieboei – gebruikt door duikers om hun positie weer te geven wanneer zij onder water 
bezig zijn met het decompresseren. 
Shotboei – gebruikt voor het markeren van plaatsen waar geduikt wordt. Dit helpt de duikers 
veiliger dalen in situaties met slechte zichtbaarheid en vergemakkelijkt het decompresseren. 
Markering voor veilig vaarwater of midvaarwaterboei – is een navigatieboei die de overgang van 
ondiep naar dieper water markeert. 
Laterale markering boei 
 
Aanlegboei – wordt gebruikt om een schip vast te leggen zonder dat dit aan wal vastgelegd moet 
worden. 
Ankerboei – wordt gebruikt om het einde van een 'tripping line' boven water te houden zodat de lijn 
gemakkelijker bereikt kan worden om het anker los te krijgen. 
Weerboeien – zijn uitgerust om luchtdruk, luchttemperatuur, windsnelheid en windrichting te 
meten. Wereldwijd drijven ca. 1250 weerboeien vrij rond in de oceaanstromingen en 400 zijn 
verankerd.[1] Per etmaal verrichten de boeien in totaal meer dan 40 000 weersobservaties, [2] die via 
een satellietverbinding zoals het Argo-systeem worden doorgestuurd. De posities van de vrij 
ronddrijvende boeien worden bepaald met behulp van gps. De weerwaarnemingen worden 
gebruikt voor weersvoorspellingen en het bestuderen van het klimaat. 
Tsunamiboeien – zijn boeien die verankerd zijn aan de bodem en informatie doorgeven als er 
plotselinge veranderingen zijn in druk in de oceaan. Zij worden gebruikt als een vroegtijdig 
tsunami-alarm in het Pacific Tsunami Warning Center en de Indische Oceaan. 
Spar-boei – is een lange, dunne boei, vastgemaakt aan de zeebodem, die rechtop drijft op het 
water. Vaak gebruikt voor het bestuderen van de oceaan. 
Argosondes – zijn boeien die hun drijfvermogen aan kunnen passen zodat ze zinken tot 2 000 
meter onder de zeeoppervlakte. Daar meten ze het zoutgehalte en temperatuur. Na 10 dagen 
komen ze terug naar boven, zenden de informatie door via satelliet, en zinken dan terug. 
Ice marking buoy – wordt gebruikt voor het markeren van gaten in het ijs op meren en rivieren, 
zodat sneeuwscooterbestuurders er niet in zou rijden. 
Marker buoy – wordt gebruikt in zeeoorlogvoering, vooral anti-duikboot-oorlogvoering, door middel 
van pyrotechniek geeft het een fel licht en rook af. Deze boei is 76 mm in diameter en ongeveer 
500 mm lang. Hij activeert wanneer hij in aanraking komt met zeewater waar hij een tijd brandt tot 
hij zinkt of dooft. 
Boeien voor kreeftenvallen – zijn fel gekleurde boeien die gebruikt worden voor het markeren van 
kreeftenvallen. Zo kan de kreeftenvisser deze makkelijker lokaliseren. Elke visser heeft zijn eigen 
kleurmarkering of registratienummer zodat ze weten welke val aan wie toebehoort. Ze mogen 
enkel hun eigen vallen ophalen en moeten hierbij hun kleurcode of registratienummer duidelijk 
markeren op hun boot. Zo kan de autoriteit duidelijk zien welke vallen ze elk binnen mogen halen. 
De markeringen zijn zeer goed zichtbaar zodat in slechte condities zoals regen, mist, zeemist ze 
nog goed zichtbaar zijn. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnenveger_(vaartuig)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonobuoy&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Markering_voor_veilig_vaarwater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Midvaarwaterboei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laterale_betonning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchttemperatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windsnelheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windrichting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeestroom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boei_(water)#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boei_(water)#cite_note-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Argo_(boei)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gps
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weersvoorspelling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deep-ocean_Assessment_and_Reporting_of_Tsunamis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pacific_Tsunami_Warning_Center
https://nl.wikipedia.org/wiki/Argo_(boei)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeoorlogvoering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrotechniek
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Waverider boei – wordt gebruikt om beweging van het zeeoppervlak te meten. De hoogte, periode 
en golfrichting worden hier gemeten. 
Target buoy – wordt gebruikt als doelwit voor training met echte munitie door de Zeemacht en 
Kustmacht. Gewoonlijk wordt dit doelwit onder vuur genomen door antitankgeschut, 
snelvuurgeschut van 20 mm to 57 mm. 
Markeerboei – een boei die aangeeft waar een wrak ligt dat gevaarlijk is voor navigatie omdat het 
niet gezien kan worden. 
Self-locating datum marker buoy (SLDMB) – is een boei die meedrijft met de stroming door middel 
van slierten van 30 tot 100 cm lang. Hij geeft om de zoveel tijd zijn positie door waardoor de 
stroming in een bepaald gebied gemeten kan worden. Deze boei is ontworpen voor gebruik vanaf 
een boot of vliegtuig van de U.S. Coast Guard in een search and rescue. Door de kleine 
oppervlakte boven het wateroppervlak geeft de SLDMB de stroming beter weer. 
De space buoy wordt herhaaldelijk aangehaald in sciencefiction. Het verwijst naar een stationair 
punt in de ruimte. Aan de hand daarvan verkrijgen we waarschuwingen voor dat gebied en een 
manier voor navigeren. 
Bij wedstrijdzeilen worden er vaak boeien gebruikt waar de schepen rond moeten varen. 

 
 
Model van gastransportschip 
Vlissingen waarmee 
lichtboeien werden gevuld 
 

 
 
 

 
 
 
 
AGA gaslampen op de top van een boei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/U.S._Coast_Guard
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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 Zuidoost-Azië. De buitenlandse 
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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 1911-1942 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 
************************************************************************************************** 

 

 

7-HET BREVET ONDERZEEBOOTVERKENNER EN 

ONDERZEEBOOTBESTRIJDER (1961-2015) 

A-VLIEGTUIG-ONDERZEEBOOTVERKENNER (1961-2015) 

Ingevolge de beschikking van 20 oktober 1961 CMM NO 609339/98746 is het brevet 

vliegtuigonderzeebootverkenner (V.O.V. )ingesteld 

Het onderscheidingsteken voor het brevet vliegtuigtelegrafist, omschreven in het 

Voorschrift uniformen zeemacht (VVKM 170), artikel 103, 3e lid onder c, vervalt zodra 

het onderscheidingsteken voor het brevet vliegtuigonderzeebootbestrijder in de 

kledingvoorraden zal zijn opgenomen. 

 
Na het behalen van dit brevet werd de gebrevetteerde geplaatst bij het squadron 

hefschroefvliegtuigen van de marineluchtvaartdienst. 

Eisen van bekwaamheid 

De eisen van praktische bekwaamheid voor het brevet vliegtuigonderzeebootverkenner 

zijn: 

6941 a. op het tijdstip van aanvang van het examen een praktijk als vliegtuig-
onderzeebootverkenner bezitten van ten minste 40 vlieguren; 
b. bedrevenheid in het gebruik in de lucht van de elektronische hulpmiddelen ten 
behoeve van de onderzeebootbestrijding aan boord van een vleugelvliegtuig van een 
type, aan te wijzen door de commandant van de eenheid der zeemacht, waar de opleiding 
wordt gehouden. 
6942 De eisen van theoretische kennis en die van praktische bekwaamheid, niet 

vallende onder het vorige punt, zijn: 

a. kennis van het gebruik van de elektronische hulpmiddelen en de bijbehorende 
registreerapparatuur ten behoeve van de onderzee-bootbestrijding (sonoboei-ontvanger, 

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/leger/


 

20 
 

sonoboeien, "magnetic airborne detectors' (MAO), radar), aan boord van de 
vleugelvliegtuigen der Koninklijke marine; 
b. enige kennis van de tactische voorschriften op het gebied van de 
onderzeebootbestrijding, in het bijzonder van die, betreffende de 
onderzeebootbestrijding met vleugelvliegtuigen; 
c. enige kennis van de wijze, waarop oppervlakteschepen en hefschroefvliegtuigen 
aanvallen uitvoeren op onderzeeboten; 
d   enige kennis van de inrichting in het algemeen en van de werking van de installaties, 
bedoeld onder a; 
e. enige kennis van de inrichting en de werking van de lanceerinrichtingen, in gebruik 
aan boord van vleugelvliegtuigen der Koninklijke marine; 
f. enige kennis van de inrichting en de werking van de onderzeebootbestrijdingswapens, 
in gebruik aan boord van vliegtuigen der Koninklijke marine; 
g. enige kennis van het navigeren in de lucht; 
h. enige kennis van de beginselen van de meteorologie, voor zover die kennis van belang 
is voor de luchtvaart; 
i. kennis van de voorschriften voor de Koninklijke marine op het gebied van de 
elektronische oorlogvoering, voor zover die van belang zijn voor de 
marineluchtvaartdienst; 
j.  enige kennis van de organisatie van de vliegverkeersleiding; 
k. kennis van de veiligheids- en redding voorschriften, geldende voor de luchtvaart in 
het algemeen, en in het bijzonder van die, geldende voor de opsporings- en 
reddingsdienstorganisatie in Nederland; 
l. enige kennis van de algemene hygiënische regels, alsmede van de bij het vliegen 
optredende factoren, die inwerken op het menselijk lichaam en van hun gevolgen; 
m. bedrevenheid in de uitvoering van de procedures, welke moeten worden gevolgd bij 
de onderzeebootbestrijding met vleugelvliegtuigen; 
n. bedrevenheid in het bedienen van de installaties en wapens, bedoeld onder e en f; 
o. bedrevenheid in het bedienen van de installaties voor de elektronische oorlogvoering 
aan boord van vliegtuigen der Koninklijke marine; 
p. bedrevenheid in het herkennen van elektromagnetische uitzendingen op het gehoor 
en uit de afbeelding van die uitzendingen op een kathodestraalbuis; 
q. bedrevenheid in het onderkennen van storing en misleiding op radarschermen en in 
het toepassen van maatregelen daartegen; 
r. bedrevenheid in het opheffen van storingen en fouten in de installaties, bedoeld onder 
o, met behulp van de hulpmiddelen, die in het vliegtuig aanwezig zijn; 
s. bedrevenheid in hee gebruik van de veiligheids- en reddingmiddelen, in gebruik bij 
de marineluchtvaartdienst; 
t. bedrevenheid in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 
u. enige bedrevenheid in het herkennen van de meest voorkomende scheeps- en 
vliegtuigtypen. 
B-VLIEGTUIG-ONDERZEEBOOTBESTRIJDER (1961-2015) 

Ingevolge de beschikking van 20 oktober 1961 CMM NO 609339/98746 is het brevet 

vliegtuigonderzeebootbestrijder (V.O.B. )ingesteld., onder gelijktijdige intrekking van 

het brevet vliegtuigtelegrafist, 

Eisen van bekwaamheid  

a. De eisen van praktische bekwaamheid voor het brevet 
vliegtuigonderzeebootbestrijder zijn: dezelfde als die, welke in punt 6941 genoemd voor 
het brevet vliegtuig-onderzeebootverkenner, waarbij in de eis, genoemd in dat punt 
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onder a, voor vliegtuig-onderzeebootverkenner moet worden gelezen vliegtuig-
onderzeebootbestrijder; 
b. bedrevenheid in het onderhouden van telegrafische en telefonische verbindingen met 
grond en mobiele stations, op een vleugelvliegtuig van een type, aan te wijzen door de 
commandant van de eenheid der zeemacht, waar de opleiding wordt gehouden; 
c. bedrevenheid in het bijhouden van het radiologboek tijdens de vlucht. 
De eisen van theoretische kennis en die van praktische bekwaamheid, niet vallende 

onder het vorige punt, zijn: 

a. dezelfde als die, welke in punt 6942 zijn genoemd voor het brevet vliegtuig-
onderzeebootverkenner; 
b bedrevenheid in het bedienen van de radiozender- en ontvanginrichtingen aan boord 
van vliegtuigen der Koninklijke marine; 
c. bedrevenheid in het onderkennen van storing en misleiding in de verbindingskanalen 
en in het toepassen van maatregelen daartegen; 
d Bedrevenheid in het opheffen van storingen en fouten in de inrichtingen, bedoeld 
onder b, met behulp van de hulpmiddelen, die in het vliegtuig aanwezig zijn. 
8-BOORDWERKTUIGKUNDIGE (1968-heden) 

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  

vliegtuigwerktuigkundige (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 

kenden 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 (vliegtuig)boordwerktuigkundige is 

overeenkomstig de overige brevetten voor luchtvaardigen waarop in het azuurblauwe 

veld zijn aangebracht de letters BW.  
Metalen uitvoering 

Het borstembleem 'Boordwerktuigkundige' (brevet luchtvarenden) word gedragen op de 

linkerborst ter hoogte van de oksel. Door schepelingen. korporaals en onderofficieren en 

bestaat uit een cirkelvormig blauw veld waarin afgebeeld de letters 'BW: omgeven door 

een parelrand met aan de linkerzijde onder een hoek van 45 graden naar boven gericht. 

een gespreide adelaarsvleugel. Het embleem met een breedte van 75 mm en een hoogte 

van 25 mm werd bevestigd op het uniform d.m.v. een eeneenvoudige speldbevestiging. 

Maar dat ging toch wel iets te vlot en de verschillende belangen verenigingen vonden 

eensgezind dat de Minister te hard van stapel liep.Men vond het ondoenlijk om zowel 

de eisen  van bekwaamheid voor het brevet van de boordwerktuigkundige en die van 

vliegtuigwerktuigkundige te laten samensmelten.Het zou een te complex geheel van 

opleidingen vereisen. Het brevet voor vliegtuigwerktuigkundige bleef vooralsnog 
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bestaan en zou dat nog lange tijd blijven. Pas in 1993 komt het brevet van 

vliegtuigwerktuigkundige niet meer voor in de voorschriften. 
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; 
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: 



 

23 
 

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 

9-VLIEGTUIGBOORDKONSTABEL (1968-2015) 

Door de alsmaar voortschrijdende modernisering van niet allen de vloot maar tevens de 

door de MLD gebruikte complexiteit van de vlieg en hefschroefvliegtuigen werd de 

functie van vliegtuig mitrailleurschutter als apart bemanningslid niet meer nodig 

geacht en werd de opleiding van vliegtuigmitraillerschutter (voorlopig) hierbij gestaakt. 

Dit onder gelijktijdige instelling met bijbehorend onderscheidingsteken van het brevet 

vliegtuigboordkonstabel. Men ging er namelijk vanuit dat de taken die voorheen nog 

door de VMS werden gedaan nu overgenomen konden worden door de VBK. In de 

praktijk bleek dit ook het geval en ging men ertoe over om een groot aantal militairen 

die voorheem het brevet VMS hadden verkregen nu over te hevelen naar de VBK. Brevet 

gerechtigden. Uiteraard kwam hiermee de VTMS ook te vervallen.  

Besluit; M.V.D. no.746615/98746 D.D. 5 februari 1968. 

Met ingang van 1 april 1968 wordt ingesteld het brevet vliegtuigboordkonstabel 

Het brevet vliegtuigmitrailleurschutter wordt niet meer toegekend. Voor dat brevet 

wordt geen personeel meer opgeleid. 

Het onderscheidingsteken voor het brevet vliegtuigboordkonstabel is overeenkomstig de 

overige brevetten voor luchtvaardigen waarop in het azuurblauwe veld aangebracht de 

letters BK 

Nu was het zo dat in analogie van de regeling der korpsen er maar een beperkte aantal 

militairen voor het brevet BK in aanmerking kwamen. Onderofficieren in de rang van 

sergeant en hoger kregen deze niet uitgereikt maar waren gerechtigd het nu vervallen 

brevet VMS door te dragen. Nieuwe opleidingen hiervoor vonden echter niet meer 

plaats. 
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Eisen van bekwaamheid 

De eisen van bekwaamheid voor het brevet vliegtuigboordkonstabel zijn: 
a. grondige kennis van de inrichting en de werking van de wapens en de 
bijbehorende systemen aan boord van de vliegtuigen der Koninklijke marine; 
b. grondige kennis van de werking van de munitie en ernstvuurwerken, in gebruik 
bij de marineluchtvaartdienst; 
c. kennis van de werking; van de richtmiddelen aan boord van vliegtuigen, in 
gebruik bij de Koninklijke marine; 
d. kennis van de aard van de functies welke worden vervuld door de leden der 
bemanning van een vliegtuig, bestemd voor de onderzee-bootbestrijding; 
e. kennis van de tactiek van het uitkijken; 
f. kennis van de veiligheids- en reddingvoorschriften, welke gelden voor de 
luchtvaart; 
g.  enige kennis van de werking van de luchtcamera's, in gebruik bij de 
marineluchtvaartdienst; 
h. enige kennis van het beladen van vliegtuigen en van het veranderen van 
zwaartepuntligging tijdens de vlucht; 
i. enige kennis van de opsporings- en reddingsdienst organisatie in Nederland; 
1. enige kennis van de Engelse taal; 
k. enige kennis van de algemene hygiënische regels, alsmede van de bij het vliegen 
optredende factoren, die inwerken op het menselijk lichaam, en van hun gevolgen; 
1. enig inzicht in de wijze, waarop met vliegtuigen wordt deelgenomen aan de 
onderzeebootbestrijding; 
m. zeer goede bedrevenheid in het opsporen en in het opheffen van storingen in de 
wapens en systemen, bedoeld onder a; 
n. goede bedrevenheid in het coördineren van de functie van 
vliegtuigboordkonstabel met de functie, welke de overige bemanningsleden vervullen 
aan boord van een vliegtuig als bedoeld onder d; 
o. goede bedrevenheid in het gebruik van de luchtcamera's, bedoeld onder g, 
p. bedrevenheid in het herkennen van onderzeeboten en van de meest voorkomende 
maritieme oppervlakteschepen; 
q bedrevenheid in het gebruik van de brandblus- en veiligheidsmiddelen aan boord van 
vliegtuigen 
10-VLIEGTUIGSENSOR OPERATOR 1980-heden) 

Dat de Lockheed Neptune op zijn laatste benen stond was duidelijk. Het ging eenvoudig 

weg niet meer ’Het was een kwestie van “pappen en nathouden’ ’zoals een officier van 

de MLD treffend verhaalde. Er moest dus dringend een vervanging van dit toestel 

worden gevonden. Daarbij kwam de focus meer te liggen op de onderzeebootbestrijding 

en patrouillevluchten, en daar was de Neptune minder geschikt voor. Men koos voor het 

eveneens door Lockheed gefabriceerde vliegtuig de P-3C Orion Een toestel waarmee de 

Amerikaanse defensie al jarenlang ervaring hadden en die voor de doelen geschikt 

bleek. Een eerste bestelling volgde eind 1978.en de uiteindelijke levering eind 1981 

Om de Orion adequaat te laten functioneren was het noodzakelijk om de functie van 

vliegtuigsensor operator vast te stellen en hiervoor een geschikt onderscheidingsteken 

in het leven te roepen. Gekozen werd op 6 februari 1980, dus nog voor de uiteindelijke 

aflevering van de Orions ,om in navolging van de overige brevetten voor luchtvarenden 

een halve wing te laten aanmaken met in het azuurblauwe veld de letters VSO (M.V.D 

no: 92422/98746) 

Maar dit had men niet goed gerechercheerd. Het was namelijk niet wenselijk dat de 

letter V -om de gelijkvormigheid van de brevetten voor luchtvarenden te bewaren- 
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daarin op te nemen. Waarmee de voorgaande beschikking werd ingetrokken en een 

nieuwe beschikking werd vastgesteld en daarin valt te lezen: 

Beschikking 934528/98746. Van 29 januari 1981. 

Overwegende: a. dat bij mijn beschikking van 20 maart 1980, nr. 925702/98746, is 

ingesteld het brevetonderscheidingsteken voor het brevet vIlegtulgsensoroperator, 

waarop de letters VSO voorkomen; 

b. dat het echter wenselijk ie de letter V niet in de uitvoering van bovengenoemd 

brevetonderscheidingsteken op te nemen, om de gelijkvormigheid van de brevet 

onderscheidingstekenen voor luchtvarende schepelingen te handhaven; 

Besluit: Vastgesteld wordt een nieuw brevetonderscheidingsteken voor het brevet 

vliegtuigsensoroperator, dat overeenkomt met het brevetonderscheidingsteken 

omschreven in het Voorschrift betreffende de uniformen voor de militairen der zeemacht 

(VVKM 170), artikel 182, eerste lid, onder c, met dien verstande, dat in het azuurblauwe 

veld de letters SO in goud worden aangebracht; 

Trekt in: zijn beschikking van 20 maart 1980, nr. 925702/98746; 

 

Een beschikking waarin het brevet van vliegtuigsensor operator werd ingesteld en de 

eisen van bekwaamheid werden vastgesteld volgde  

(M.V.D no: 925701/98746) waarin onder meer het volgende te lezen valt. Overwegende 

dat in verband met de invoering van de nieuwe personeelsstructuur de brevetten 

vliegtuigonderzeebootverkenner en vliegtuigonderzeeboot bestrijder moeten worden 

vervangen door een nieuw brevet vliegtuigsensor operator. 

Eisen van bekwaamheid 

De eisen van praktische bekwaamheid voor het brevet vliegtuigsensoroperator zijn: 

a. goede bedrevenheid in het gebruik in de lucht van akoestische apparatuur, of 
b. goede bedrevenheid in het gebruik in de lucht van non-akoestische apparatuur en - 
voor zover van toepassing - in het gebruik van radiozender- en ontvangapparatuur, in 
een vliegtuig van een type, aan te wijzen door de commandant van een eenheid der 
zeemacht, waar de opleiding wordt gehouden. 
De eisen van theoretische kennis en praktische bekwaamheid - voor zover niet vallende 

onder het vorige punt en voor zover van toepassing op het aangewezen vliegtuigtype - 

zijn: 

a. goede kennis van de werking en de inrichting van de apparatuur,  
b. goede kennis van de theoretische achtergrond van de systemen, welke ten grondslag 
liggen aan de apparatuur, bedoeld onder a; 
c. goede bedrevenheid in het interpreteren van de informatie, verkregen door middel 
van de apparatuur, bedoeld onder a; 
d. enige kennis van de inrichting, werking en mogelijkheden van akoestische sensoren, 
indien de militair bestemd is voor de functie van non-akoestische 
vliegtuigsensoroperator en van non-akoestische sensoren, indien de militair bestemd is 
voor de functie van akoestisch vliegtuigsensoroperator; 
e. enige kennis van de tactische voorschriften betreffende het opereren met maritieme 
patrouillevliegtuigen; 
f. enige kennis van de inrichting en de werking van de lanceerinrichtingen in gebruik 
aan boord van een maritiem patrouillevliegtuig; 
g. enige kennis van de inrichting en de werking van de onderzeebootbestrijdingswapens, 
in gebruik aan boord van vliegtuigen der Koninklijke marine; 
h. enige kennis van het navigeren in de lucht; 
i. enige kennis van de beginselen van de meteorologie, voor zover die kennis van belang 
is voor de luchtvaart; 
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j. enige kennis van de organisatie van de vliegverkeersleiding; 
k. enige kennis van de veiligheids- en redding voorschriften, geldende voor de 
opsporings- en reddingsdienstorganisatie in Nederland; 
1. enige kennis van de algemene hygiënische regels, alsmede van de bij het vliegen 
optredende factoren, die inwerken op het menselijk lichaam, en hun gevolgen; 
m. bedrevenheid in het opheffen van storingen en fouten in de installaties, bedoeld 
onder a, met behulp van de hulpmiddelen die in het vliegtuig aanwezig zijn; 
n. bedrevenheid in het gebruik van de veiligheids- en reddingsmiddelen, in gebruik bij 
de marineluchtvaartdienst; 
o. bedrevenheid in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 
p. enige bedrevenheid in het herkennen van de meest voorkomende scheeps- en 
vliegtuigtypen, 
ij enige kennis van het Russische alfabet en de standaarduitdrukkingen, gebezigd in 
het radioverkeer tussen maritieme eenheden van de landen van liet Warschaupact 
11-VLIEGTUIGBOORD ELEKTRONICUS (1982-HEDEN) 

Dat binnen afzienbare tijd een nieuw maritiem patrouillevliegtuig, de P-3C Orion, bij 

de Koninklijke marine zal worden ingevoerd; dat aan boord van dat vliegtuig onder 

meer een vliegtuigboord elektronicus werkzaam zal zijn;  

Met ingang van1 juni 1982 wordt ingesteld het brevet vliegtuigboordelektronicus en 

de centrale opleiding tot het behalen van dat brevet. 

Bijlage 1, behorende bij de beschikking van de Staatssecretaris van Defensie van 21 

me1982.nr. 947584/98746  

Vliegtuigboordelektronicus  

a. voldoen aan de geneeskundige eisen voor het brevet vliegtuigboord-elektronicus; 

b. de cursus "vliegtuig-wapensysteemtechnicus" met gunstige uitslag hebben doorlopen; 

c. in het bezit zijn van het zwemdiploma B van de Koninklijke Nederlandse zwembond 

of van een gelijkwaardig diploma, dan wel een speciale zwemproef bij de marine 

luchtvaartschool met gunstige uitslag hebben afgelegd. 

Eisen van bekwaamheid  

De eisen van theoretische kennis voor het brevet vliegtuigboord-elektronicus zijn: 

a. goede kennis van alle apparatuur, behorende tot het werkterrein van een 
vliegtuigboordelektronicus; 
b. goede kennis van de invloed van de systemen, behorende tot het werkterrein van een 
vliegtuigboordelektronicus, op andere systemen; 
c. goede kennis van de beperkingen van de systemen, behorende tot het werkterrein van 
een vliegtuigboordelektronicus; 
d. goede kennis van alle voorschriften, die van belang zijn voor het vervullen van de 
functie van vliegtuigboordelektronicus; 
e. goede kennis van de als vliegtuigboordelektronicus te voeren administratie; 
f. 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, 
ernstvuurwerken en munitie; 
g. kennis van de beschikbare overlevings- en reddingsmiddelen; 
h. kennis van de methodiek van het uitkijken; 
i. enige kennis van de algemene hygiënische regels, alsmede van de bij het vliegen 
optredende factoren, die inwerken op het menselijk lichaam en hun gevolgen; 
j. enige kennis van de wijze waarop de systemen, behorende tot het werkterrein van 
een vliegtuigboordelektronicus, worden ingezet; 
k. enige kennis van de organisatie van de opsporings- en reddingsdienst. 
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7134. De eisen van praktische bekwaamheid voor het brevet vliegtuigboord-

elektronicus zijn: 

a. goede bedrevenheid in het uitvoeren van "pre- en postflight"-inspecties, behorende 
tot het werkterrein van de vliegtuigboordelektronicus; 
b. goede bedrevenheid in het opsporen en het analyseren van fouten in de systemen, 
behorende tot het werkterrein van een vliegtuigboord-elektronicus, met behulp van de 
ingebouwde testapparatuur en het corrigeren van die fouten met behulp van het 
beschikbare boordonderdelenpakket; 
c. goede bedrevenheid in het in de lucht afstellen en/of afregelen van de systemen, 
behorende tot het werkterrein van een vliegtuigboord-elektronicus; 
d. goede bedrevenheid in het gebruik van de reddings- en overlevingsmiddelen die in 
het vliegtuig aanwezig zijn; 
e. goede bedrevenheid in het uitvoeren van die noodprocedures, die tot de taak van een 
vliegtuigboordelektronicus behoren; 
f. bedrevenheid in het herkennen van de meest voorkomende scheeps- en 
vliegtuigtypen; 
g. enige bedrevenheid in het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 
h. een praktijkervaring van ten minste 15 vlieguren als vliegtuigboord-elektronicus. 
Besluit: 

Vastgesteld wordt het brevetonderscheidingsteken voor het brevet 

vliegtuigboordelektronicus, dat overeenkomt met het brevetonderscheidingsteken, 

omschreven in het Voorschrift betreffende de .uniformen voor de militairen der 

zeemacht (VVKM 170), artikel 182, eerste lid onder c, met dien verstande, dat in het 

azuurblauwe veld de letters BE in goud worden aangebracht; 

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

Beste Arie en L.S., 

Naar aanleiding van je stukje over bierconsumptie dat ik 
las in de publicatie van Ten Anker van Arie Krijgsman, wil 
ik graag reageren met een paar herinneringen over de 
bier consumptie bij de Kon. Marine in mijn tijd 1972 tot 
1979. 
Overigens herinner ik me een barbier Arie Booy waar ik 
mee gevaren heb op de Poolster of Evertsen  in de jaren 

zeventig.  Ik was telegrafist van 1972 tot 1979.  
Ik wist niet wat ik als jonkie meemaakte tijdens mijn eerste reizen op de Poolster in 1973 en 74. 
Het cafetaria stond 's avonds blauw van de rook en er werd ontzettend veel bier gedronken.  Ieder 
dienstvak had zijn eigen tafel met bijbehorend rek waar de glazen inpasten. De Poolster had 
tapbier, jawel en dat was best lekker. Ik herinner me de feestavonden als er iemand eerste klas 
was geworden en zijn strepen 'nat' gemaakt moesten worden. Of als er iemand 21 jaar werd, die 
werd op zijn buik op de bakstafel gelegd en er werd bier over zijn kont gegooid,  dan werd de 
broek strak gehouden en kreeg hij 21 klappies op zijn achterste. Ik voel het nog als ik er aan denk. 
Na de onderofficiers opleiding werd ik als korporaal telegrafist geplaatst op de Evertsen.  Hier werd 
nog méér gedronken.  Er was namelijk ook sterke drank in het korporaalsverblijf, een blikje cola 
was 60 cent en een borrel Bacardi of Vieux slechts 20 cent. Maar bier werd wel het meest 
gedronken. Tijdens de Stanavforlant reis waren er altijd veel vrijwilligers van andere buitenlandse 
schepen om deel te nemen aan een uitwisseling op de Evertsen.  
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Na enkele maanden kwamen we aan in Norfolk voor onderhoud. Maar ook voor 
bevoorrading,  want het bier was op en Heineken was bereid om een 40ft container vol dozen bier 
per luchtvracht te leveren. Dit was ongekend, de container werd op de pier geleverd en door de 

maatjes met de hand gelost. Helaas viel er wel eens een doosje 😁. Je had die Amerikanen aan 

de andere kant moeten zien kijken! Zij hadden geen druppel en daar werd even een container bier 
gelost door die langharige Nederlandse jongens. (Zie bijgaande foto) 
Ondanks het alcoholgebruik waren onze prestaties op zee vaak prima en oefeningen werden goed 
afgesloten.   
 
Groet, Cor van Dongen 
 
 

Oud worden en het nog kunnen vertellen. 
 
• Op een verjaardag êên of twee borrels en de rest ging naar de kelder 
voor de volgende. 
• Een vriend van mijn ouders was werkeloos,daar kreeg je een 
gebakken voorntje in het zuur, gevangen in het kanaal. 
• Mijn vader heeft altijd werk gehad, daarom waren we rijk(???} we 
gingen met vacantie naar famillie. 
• Als je thuis dorst had was de kraan je vriend. 
• Vader bracht geld thuis en moeder beheerde het,dat is er altijd in 

gebleven. 
• Mijn broer moest opkomen,vader bracht hem naar het station,moeder stoer maar stond 

achter het gordijntje. 
• Op êênvolgend kwam de moblisatie en de oorlog, hij kwam laat terug door vele 

moelijkheden. 
• De oorlog was een feit, een verschrikking daar alleen over kun je verhalen schrijven, vooral 

in dit bevrijdings jaar. 
• Na de bvrijding begon de weder opbouw en een plaats in de maatschappij.  
• Je had het over de verkeerden, soms kwam het tot moeilijkheden, maar het kwam dan toch 

weer goed. 
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• De Indiëgangers gingen en kwamen weer, in de buurt goed opgevangen maar moesten 
ook hun plek veroveren. 

• Je zelf moest je ook verkopen en dat ging met vallen en opstaan. 
• De militaire dienst riep, een handycap later viel het wel mee,hier hoef ik niet over te 

vertellen. 
• Daarna was het doordouwen om een plek te krijgen en te behouden. 
• Met vallen en opstaan is dat gelukt.  
• Met zes bazen is mij dat gelukt en sleep er al dertig jaar pensioen uit,alleen jammer de 

laatste vijf jaar alleen. 
 
Sorry sobats vele verhaaltjes blijven onder het oppervlak,  
was getekend Herman Radstake 

hradstake1930@kpnmail.nl 
 

“Klaar voor onderwater” 
 
Winderigheid. 
 
De hierna volgende anekdote wil ik u niet onthouden. Allereerst een situatieschets van de 
onderwater en aanvalscentrale Dolfijn en Zeehond begin 1960. In de onderwatercentrale stond 
een kompaskolom middellijn +/- 60 cm, hoogte 140 cm tegen de duikroer stoelen.  
In de bovenzijde zat onder een glazen koepeltje het moederkompas gemonteerd. Dit was een 
uitstekend leunmeubel voor de chef onderwater bedrijf en zijn hulpje de machinist lucht en 
trimverdeelkast. Ter hoogte van de snuivermastkoker zat een zeildoeks gordijn ter afscherming 
van de onderwater centrale en de aanvalscentrale bij onderwatervaart en na zonsondergang.  
Na zonsondergang tot zonsopgang voer de boot onderwater gedeeltelijk verduisterd met 
zogenaamde rode verlichting. Bij het opduiken naar periscoopdiepte moest de commandant c.q. 
de off. v/d wacht direct zicht hebben door de periscoop. Zou men met witte verlichting varen 
dan is het zicht enige minuten nihil, de ogen moeten dan eerst wennen aan de duisternis van de 
nacht. 
De Zeehond was bezig met een meerdaagse oefening ergens op de oceaan waarbij in de nacht op 
grote diepte werd gevaren. In de onderwater centrale was de bezetting van 00h00 tot 02h00 de 
oudste machinist (majoor machinist), korporaal mach en de duikroergangers. Toegevoegd was 
een sergeant (die oudste moest worden) teneinde af te oefenen voor chef onderwater bedrijf. 
Gezellig keuvelend leunden beide o.off. met de ellebogen op het kompas. De genoemde gordijnen 
waren gesloten om de aanvalscentrale goed donker te houden. De oudste machinist stond er 
om bekend dat hij nogal winderig was en zonder geluid een bepaald aroma kon verspreiden. De 
majoor deed op een gegeven moment een stapje achteruit deed het gordijn een beetje open en 
blies vervolgens geheel geruisloos een hoeveelheid gas richting aanvalscentrale. Hij leunde weer 
vlug op het kompas.  
De reactie kwam razend snel en wel van de Off. v/d Wacht. “Welke onverlaat staat er midden op 
de oceaan op 200 meter diepte aan zijn schoonmoeder te denken”. Hij voegde daar aan toe, 
“majoor stuur die vetnek even naar het potje om zich te ontlasten”. Daarop reageerde de majoor 
door te zeggen, “Sergeant je hoort wat de Off. van de wacht verzoekt”. De totaal verbouwereerde 
sergeant was met stomheid geslagen en zei niets hij had immers niets gedaan. De morgen daarop 
waaide het windje (figuurlijk) van die dubbele nogmaals door de gouden bal en er werd smakelijk 
om gelachen. De sergeant beslist geen broekje meer, zon op wraak, en die kwam de nacht 
daarop. Beide O.off. stonden weer naast elkaar leunend op het kompas de sergeant links van de 
majoor een kwartslag naar hem toegedraaid.  
De majoor was uitgebreid de werking van de duikroeren aan het uitleggen en van die gelegenheid 
maakte de sergeant gebruik. Heel voorzichtig opende hij zijn gulp en manoeuvreerde zijn 
puddingbuksje in de linkerbroekzak van de majoor. Hij voelde dat het zo goed was en deed een 
plas en trok direct zijn buksje weer terug. Het duurde even en toen kwam de reactie, de majoor 
deed een stapje terug en voelde aan zijn linkerbeen en zei vol verbazing waterlekkage en het is 
nog warm ook. Al snel had die dubbele door dat hem een kunstje geflikt was en wat daarna volgde 

mailto:hradstake1930@kpnmail.nl
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is niet aan het papier toe te vertrouwen maar erg fraai was het niet. 
Het werd in de minne geschikt maar de majoor had zijn lesje geleerd althans dat dachten wij.  
Het was blijkbaar een tik van hem om anderen in het ootje te nemen op allerlei manieren, het ging 
dan ook gewoon door. De bewuste sergeant heeft nog jaren als oudste gevaren in zijn  dienstvak.    
 
Bron: Klaar voor onderwater 

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

Hoe we Duitsche kustbatterijen tot zwijgen brachten 
 
Een heiige morgen aan de Normandische kust. Een licht waas hing over de zee en de verre, 
hooge wal was in een grijzen nevel gehuld. Als dat zoo bleef werd het een verloren dag. Maar er 
was één troost; de barometer liep omhoog en het kon dus goed worden, als behalve het weer — 
tenminste ook de vijand meewerkte, ’s Nachts was hij zeer bedrijvig geweest en aan boord van Hr. 
Ms. „Flores” had men steeds de alarm- posten bezet moeten houden, zoodat het wachtschema 
van zes uur op, zes uur af voor de meesten in de war was geloopen. Van rusten was er maar heel 
weinig terecht gekomen. En dat was nu al nacht na nacht het geval geweest.  
Maar daarvoor was het dan ook oorlog! 

De „Flores” voer haar gebruikelijke 
patrouille langs de grens van het 
mijnenveld. Het succes van vorige 
dagen, waardoor een paar Duitsche 
batterijen tot zwijgen waren gebracht, 
maakte een aansporing tot 
oplettendheid vrijwel overbodig. Men 
wist nu iets meer van die 
kustbatterijen af en toen het beter 
zicht werd, hielden de wachtposten de 
verdachte plekjes steeds in den kijker. 
De vijand paste echter terdege op zijn 
tellen. Het was en bleef ,.koppen weg” 
daar aan den wal. De tijd verstreek 
zonder dat er ook maar iets gebeurde. 
Je kon er echter van op aan, dat de 
leiding van de strijdkracht, waartoe de 
„Flores” behoorde, de noodige 

plannen zou smeden om te probeeren toch contact met den vijand te krijgen.  
Al heel spoedig werd een boodschap naar de brug doorgegeven en toen stoomden de „Flores”, de 
Britsche destroyer „Scorpion” en de Noorsche destroyer „Stord” — beroemd door zijn actie tegen 
de Duitsche slagkruiser „Scharnhorst” — verder dan gewoonlijk onder de vijandelijke kust. Een der 
officieren van de „Flores” vertelde de bemanning door de luidspreker-installatie wat het doel van de 
onderneming was. „We gaan probeeren de batterijen uit te lokken. Extra scherp uitkijken naar 
mondingsvuur”. De bemanning wist wat dit beteekende. Zoo was het immers ook gegaan onder de 
kusten van Italië. De vijand zou de eerste kans krijgen, doch daarna kwam het op ieder van hen 
persoonlijk aan om snel en goed te reageeren. Uitdagend stoomden de geallieerde schepen 
verder. Als de Duitschers de „Stord” herkenden, dan moesten ze wel het vuur openen. En het 
werkte! Plotseling vlamde mondingsvuur op de verre kust. Drie zware granaten vielen in de buurt 
van een der schepen. De spanning was gebroken. De batterij had z’n positie verraden. Maar het 
was een teleurstelling. De vijand was buiten het bereik van onze kanons. Was dan al dit werk 
vergeefs geweest? Het antwoord op deze vraag werd gegeven toen het Britsche slagschip 
„Ramillies” aan den horizon verscheen en dwars aan bakboord van onze „Flores” ligplaats koos. 
Gespannen wachtten we af wat er ging gebeuren. Het duurde nog al een tijdje; de officier van 
artillerie daar aan boord scheen een erg secure te zijn. Maar zijn moeite werd dan ook rijkelijk 
beloond, want het eerste salvo van de „Ramillies” lag meteen dekkend. Regelmatig slingerde de 
reus toen zijn granaten op de batterij een der zwaarste in dit gedeelte van de kust. Ontzaglijke 
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rookkolommen stegen op. Zelfs onder de zware betonbescherming moet het leven voor de 
Duitschers een hel zijn geweest. De batterij althans zweeg... als een mof. 
Maar in de onmiddellijke nabijheid van het slagschip viel plotseling een granaat en degenen, die 
deze hadden afgevuurd, moesten wel uitstekende artilleristen zijn. De alarmschel op de „Flores” 
rinkelde en de 15 cm kanons werden over stuurboord gebakst. Want de bootsman van de „Flores” 
had terdege uitgekeken en het mondingsvuur van een meer nabije batterij gezien, die nu de 
„Ramilies” aanviel. 
Nog vielen enkele aanslagen bij de „Ramillies”, maar voor en aleer de vijand een treffer kon 
plaatsen, dreunden de kanons van de „Flores” en... het tweede salvo zat boven op de batterij. De 
Duitschers legden er meteen het bijltje bij neer, terwijl de „Ramillies”, zwarte rookwolken 
uitblazend, retireerde. 
De „Flores” had den goeden afstand te pakken en dekte deze manoeuvre van het slagschip op 
afdoende wijze. Toen bovendien twee andere geallieerde schepen zich met de batterij gingen 
bemoeien, was de zaak snel bekeken. 
Twee batterijen tot zwijgen gebracht het was een welbestede dag. 
Den volgenden ochtend verbruikte de „Flores” het restant van haar munitie door een kruispunt van 
wegen te beschieten, waar een aanzienlijke concentratie van troepen en materieel was 
geconstateerd. 
Het was indirect vuur, van de wal geleid door een waarnemer. Het eerste salvo lag tweehonderd 
yards naast het doel, maar de overige waren er alle bovenop en de waarnemer seinde, dat de 15 
cm granaten met hun groote scherfwerking groot succes hadden gehad. 
Als slot van deze episode zette de „Flores” toen als escorte- schip van een convooi koers naar 
Engeland om munitie bij te laden en de bemanning eindelijk weer eens behoorlijk te laten 
uitslapen. 
A. C. VAN BEERS, 
L. t. z. III, 
Marinecorrespondent. 
 
Ingezonden door  

 
 

 
Geachte Lezers van Ten Anker  
De uitgevers van de Marine kalender Jan Kaauw heeft het 
idee opgevat om een VERJAARDAGSKALENDER uit te 
geven in een cyclus van 3 jaar . 
Allereerst wil hij natuurlijk weten of er überhaupt 
belangstelling voor dit project bestaat  
De Verjaardagskalender wordt pas gedrukt bij voldoende 
belangstelling want anders bestaat het risico dat Jan Kaauw 
de drukker betaald en ze niet allemaal kwijtraakt  Een 
verliespost is niet de bedoeling.  
Ook de winst van de Verjaardagskalender gaat naar een 
maritiem doel wat een duidelijke link met onze Koninklijke 
Marine heeft  Dit jaar is de TRAKA van de MLD aan de beurt 
voor minimaal 500 euro als ondersteuning voor hun 
fantastisch werk  
Er is een VOORINTEKENLIJST gemaakt op de navolgende 
link  
 
http://mk.levendwateralmanak.nl/voorinschrijving-
verjaardagskalender/ 

 
 

 

http://mk.levendwateralmanak.nl/voorinschrijving-verjaardagskalender/
http://mk.levendwateralmanak.nl/voorinschrijving-verjaardagskalender/
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PERSBERICHT     

Vrouwelijke veteraan raakte getraumatiseerd in 
Bosnië 

Ze hoorden mijn schreeuwen niet  
 

Op 8 februari verschijnt bij Quo Vadis Uitgeverij het boek Ze hoorden 
mijn schreeuwen niet van Lyanne Paskamp. In het boek beschrijft de 
auteur hoe zij als militair een trauma opliep en vervolgens jarenlang op 
zoek was naar adequate hulp. Het eerste exemplaar zal worden 
uitgereikt aan minister van Defensie Ank Bijleveld. 
 

Lyanne Paskamp (1965) wordt in 1992 als militair chauffeur uitgezonden naar de Bosnische 
hoofdstad Sarajevo. Het toeval wil dat haar echtgenoot Erik als marechaussee op dezelfde 
locatie terechtkomt. Het echtpaar wordt ingekwartierd in het roemruchte Rainbow Hotel dat 
zwaar onder vuur komt te liggen als de oorlog in alle hevigheid losbarst. De Nederlandse 
eenheden waar zij deel van uitmaken, zien zich gedwongen om onder voortdurende 
beschietingen te vluchten naar Belgrado.  
 
‘Driehonderd vredesmilitairen, als ratten in de val. 
Niemand wist wat er moest gebeuren. Het leek 
alsof alles en iedereen werd verlamd door 
onbegrip en onmacht.’ (pag. 36) 
 
Na terugkeer in Nederland is er nauwelijks sprake 
van nazorg. Als Lyanne zwanger raakt van haar 
eerste dochter, verlaat zij de krijgsmacht en lijkt 
haar leven in rustiger vaarwater te komen. Totdat 
Erik door een zwaar dienstongeval een arm 
kwijtraakt. Als haar vader plotseling overlijdt en 
vervolgens blijkt dat haar tweede dochter 
suïcidaal is, raakt Lyanne in steeds grotere 
geestelijke nood. Met de diagnose PTSS begint 
een ‘dwaaltocht in therapieland’, maar een 
succesvolle behandeling blijft uit. Dankzij onder 
meer een pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostella knokt Lyanne zich langzaam maar 
zeker een weg terug naar geluk voor haarzelf en 
haar gezin. 
 
‘De gedachte dat het ooit goed zou komen, hield 

ons op de been. Maar het zoeken naar goede hulp 

was als een wandeling door de woestijn (..). Wij 

kwamen terecht in een situatie waarin ons gezin uit elkaar dreigde te vallen!’ (pag. 113) 

 

Op zaterdag 8 februari wordt het boek gepresenteerd in Zalencentrum de Haverkamp te  

Markelo. Na een korte presentatie van de totstandkoming van het boek door Lyanne en Erik 
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Paskamp zal het eerste exemplaar van het boek om 15.00 uur worden uitgereikt aan minister van 

Defensie Ank Bijleveld, die ook het voorwoord schreef. 

 
Ze hoorden mijn schreeuwen niet  – Lyanne Paskamp 
ISBN 9789492435125, 288 pagina’s, rijk geïllustreerd, softcover, € 19,92 

 
Noot voor de redactie: Voor aanwezigheid bij de presentatie, interviews, foto’s en recensie-exemplaren kunt u 

terecht bij Quo Vadis Uitgeverij, tel: 0653510166 of e-mail: info@qvuitgeverij.nl 
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Ingevlogen reacties op de eerder gepubliceerde uitgave van de “Terrible Twins”  

Hieronder een kleine greep uit de reacties…. 
Beste Arie,  
Dank voor je editie over de Terrible Twins, begin jaren 70 heb 
ik een aantal maanden aan boord van Hr.Ms. Soemba als 
hofmeester mogen dienen. Deze periode koester ik als een 
dierbare herinnering en alles wat ik over deze bijzondere boot 
en haar bemanning te weten kan komen is me zeer welkom. 
Dus nogmaals dank.  
 
vr.gr. Henk v d Zeijden.  
 

DAG ARIE, en L.s, 
IK heb weer genoten deze editie t.m. dat ik lange tijd heb doorgebracht op de Soemba als lid van 
het duikbedrijf. Gtz J. Schalkwijk 
 
Beste Arie; 
Weer een indrukwekkend verhaal, ik denk veel werk aan gehad? 
De herinnering werd weer levend, ik heb in Vlissingen eind 1962 tot Jan, 1963 nog een poosje 
gelogeerd op Hr.Ms.FLORUS toen ik als lid van de kernbemanning van 
Hr.Ms.LIMBURG op de Schelde werf werkte. 
Op de Hr.Ms.FLORUS werkte toen nog een bakken systeem,we hadden een militair werkman als 
zeuntje, hij verkocht ook sambal en ketjap voor bij de rijsttafel, maar zorgde overigens wel goed 
voor ons, achteraf gezien leek het toen wel een beetje op kamperen op eigen kosten. 
Groetjes Wim 

Wim Klepper 
 

 

 
 
Den Helder n Het Post Actieven Netwerk Koninklijke marine heeft zijn eerste jaar er op 
zitten. De eerste successen zijn behaald, dus het netwerk, dat PANKM genoemd wordt, 
gaat dus door. Anniek Reiff-Kranenburg uit Den Helder is vanaf het eerste uur bij de 
organisatie betrokken. De mensen die er een beroep op doen wonen in de gehele 
Noordkop en de rest van het land. Zij zegt: ,,Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 1 
februari 2019 hebben we de wens uitgesproken om daadwerkelijk een bijdrage te mogen 
leveren aan de zorg en steun voor onze postactieve collega’s die daar behoefte aan 
hebben. Daarbij hebben we ook gesteld dat we onszelf drie jaar de gelegenheid geven om 
te bezien of we er daadwerkelijk toe doen. Op grond van de resultaten in het afgelopen 
jaar durven we deze vraag met een volmondig ’ja’ te beantwoorden.”  
 
Bijzonder Militairen vormen een bijzondere beroepsgroep in de samenleving. Werken 
voor de krijgsmacht is niet vrijblijvend en kan letterlijk levensgevaarlijk zijn. Voor actief 
dienende marinemensen is er daarom een netwerk van collega's die elkaar ondersteunen 
als iets ernstigs gebeurd is. Dat heet Collegiaal Netwerk. Omdat er behoefte aan bleek is 
een soortgelijk netwerk opgericht voor mensen die de dienst hebben verlaten. Bij de 
marine worden dat post-actieven genoemd. Anniek Reiff-Kranenburg is lang werkzaam 
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geweest in de personeelszorg van de marine en inmiddels de dienst uit. Als supervisor 
van het netwerk komt die ervaring goed van pas. Reiff-Kranenburg: ,,Ons netwerk biedt op 
verzoek collegiale ondersteuning aan post-actieve militairen van het Commando 
Zeestrijdkrachten (CZSK), zowel veteraan als niet-veteraan.  
 

 
 
Deze collegiale ondersteuning wordt geboden door post actieve collegiale netwerkers van 
CZSK in de vorm van een collegiaal ondersteunend gesprek.”  
 

Bemiddeling Ze vervolgt: ,,Als het gesprek daar 
aanleiding toe geeft, wordt ook advies en desgewenst 
bemiddeling geboden. De collegiale ondersteuning is 
gericht op versterking van de veerkracht en het 
zelfherstellend vermogen en draagt daarmee bij aan 
het voortzettingsvermogen in het dagelijks leven.” Maar 
Reiff-Kranenburg en de leden van het netwerk sluiten 

niet uit dat er nog veel meer post-actieven zijn die behoefte hebben aan collegiale steun: 
,,De vraag is of ze geen contact willen, geen contact durven te leggen of dat ze ons nog 
niet weten te vinden. Daarom willen we ons dit jaar inzetten om het PANKM nog meer 
bekendheid te geven. Onder andere door het ontwerpen van een banner en een flyer, 
waarmee we ons nadrukkelijker kunnen presenteren bij diverse bijeenkomsten.”  
 
Hulsker Anniek Reiff-Kranenburg heeft eind januari de stand van zaken van het netwerk 
gepresenteerd aan de doelgroep. Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten, 
schout-bij-nacht Hulsker, was aanwezig bij deze bijeenkomst. De presentatie over de 
bereikte doelen heeft erin geresulteerd dat Reiff- Kranenburg namens het netwerk in het 
vervolg aansluit bij het veteranen en post-actieven overleg.  
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Het netwerk heeft een lange voorgeschiedenis. Door 
de missie van het Korps Mariniers in Cambodja 
begin jaren negentig, kwam er binnen de marine 

meer aandacht voor zorg voor het mentale welzijn. In deze eeuw zorgden ervaringen 
tijdens inzet in Afghanistan en andere brandhaarden voor de verdere ontwikkeling van 
nazorg.  

 
Als er gevoelens zijn van 
onmacht, het verlies van 
controle, of schaamte over de 
eigen rol komt het netwerk in 
actie.  
Website: ex-actkm.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste Arie en L.S. 
 
Naar aanleiding van een stuk in de leesmap van de bakstafel, wil ik heel graag in contact komen 
met Huib van Wijk 
 
Ik heb het stuk hier gevonden: https://www.debakstafel.nl/ongeval-seahawk-op-de-karel-
doorman.html 
Mocht Huib van Wijk nog in leven zijn en daar open voor staan, dan zou ik graag met hem in 
contact komen.  
Hans de Wolf was de eerste man van mijn tante. Op het eind van haar leven heb ik voor haar me 
verdiept in de historie rond het ongeluk. Het verslag van Huib zou hier een aanvulling op kunnen 
zijn. Ik kan het haar zelf niet meer vertellen, zij is nu acht jaar geleden overleden, maar het zou 
mooi zijn als ik het complete verhaal aan haar dochter (mijn nicht) en kinderen kan overdragen.  
 
Ik hoor graag weer van je. heinscheffer@we.com  
Hartelijke groet, 
Hein Scheffer  

Wie o wie weet waar onderofficier van dekdienst Theo Simons zich bevind dan wel 
woont, hij word gezocht door Gerrit Marcus ,we hebben samen veel  meegemaakt ,weet iemand 
zijn telefoonnummer ,zou graag in contact komen met hem. 

g.marcus.001@gmail.com 

https://www.debakstafel.nl/ongeval-seahawk-op-de-karel-doorman.html
https://www.debakstafel.nl/ongeval-seahawk-op-de-karel-doorman.html
mailto:heinscheffer@we.com
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Aart Hendrik Alblas 

 

Geboren 
20 september 1918 
Middelharnis  

Overleden 
7 september 1944 
Mauthausen  

Land/zijde  Nederland  

Onderdeel Verzetsstrijder  

Dienstjaren 1936-1944  

Rang 

Luitenant-ter-zee der 
3e klasse van speciale 
diensten der 
Koninklijke Marine 
Reserve  

Slagen/oorlogen Tweede Wereldoorlog  

Onderscheidingen Zie onderscheidingen  

Aart Hendrik Alblas, alias Klaas de Waard (Middelharnis, 20 september 1918 – 
Mauthausen, 7 september 1944) was een Nederlands marineofficier en Engelandvaarder, 
die de oorlog niet heeft overleefd.  

Vroege leven 

Alblas werd geboren als zoon van een graanhandelaar. Hij behaalde in 1936 zijn HBS-B 
examen op de Christelijke HBS in Dordrecht. Uit die tijd stamde zijn contact met onder 
andere Jacques Batenburg, Nico Rijsdijk en Kees van Dijk. Op 3 september 1936 werd hij 
adelborst in Den Helder, maar een jaar later ging hij naar de Zeevaartschool in Rotterdam. 
Als leerling-stuurman maakte hij enkele reizen naar China en Japan. 
In 1940 begon hij inlichtingen te verzamelen, vaak met Jan Idema. In de nacht van 18 op 
19 maart 1941 vertrok Alblas met A.M. Westerhout, gekleed in gestolen Duitse uniformen, 
met een motorbootje naar Engeland, waar hij zijn verzameling inlichtingen afleverde. 
Hiervoor kreeg hij het Bronzen Kruis.  

Klaas de Waard 

Alblas werd op 5 juli 1941 gedropt bij Nieuweschans en begroef zijn zendapparatuur. Hij 
nam contact op met zijn schoolvriend Batenburg, die net met zijn vriendin Gré Hoogervorst 
aan het vieren was dat hij was afgestudeerd. Samen ginge ze naar Nieuweschans om 
alles weer op te graven. Alblas bezocht vervolgens het huis van de familie Hueting in Den 
Haag. Hij werd er door Sieg Vaz Dias voorgesteld aan Gerard Hueting als 'Klaas de 
Waard' die onderdak en kleding nodig had. Alblas nam zijn intrek, en het huis werd een 
ontmoetingscentrum voor verzetslieden, onder wie Erik Hazelhoff Roelfzema, Peter 
Tazelaar en Chris Krediet. Alblas kreeg een relatie met Gerards zuster, Pum Hueting, 
verpleegster bij het Zuidwal Ziekenhuis.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/20_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelharnis
https://nl.wikipedia.org/wiki/7_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_verzet_in_de_Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/1936
https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luitenant-ter-zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luitenant-ter-zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aart_Alblas#Onderscheidingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelharnis
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/7_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marine_(strijdmacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Officier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Engelandvaarder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogereburgerschool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1936
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adelborst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Helder
https://nl.wikipedia.org/wiki/1940
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Idema&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronzen_Kruis
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1941
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bad_Nieuweschans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sieg_Vaz_Dias
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Hueting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_Hazelhoff_Roelfzema
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Tazelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Tazelaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Krediet
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aart_Alblas_in_uniform.jpg
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Alblas had een kleine geboorteafwijking; zijn linkeroor was dubbelgevouwen. Omdat hij 
hierdoor herkend kon worden - op identiteitsfoto's moest het linkeroor worden ontbloot - 
werd dit euvel in Bronovo verholpen. Pum Hueting is de assisterende verpleegster.  

Inlichtingen 

In Engeland was Alblas door de MI-6 opgeleid om militaire inlichtingen te verzamelen. Ook 
werd hem geleerd met zendapparatuur om te gaan. Hij reisde door heel Nederland, vaak 
met Gerard Hueting. Deze haalde informatie op die Alblas doorseinde naar Engeland.  

Alblas gebruikte ook andere zendlocaties, onder andere bij de familie Hoogervorst. In 15 
juli 1942 werd Alblas daar door de Duitsers uitgepeild, waarna hij vluchtte. Batenburg werd 
gearresteerd. De zendkoffer werd door Gré op haar fiets meegenomen naar De Bijenkorf, 
waar ze werkte, en afgegeven bij de portier. Ze werd opgepakt, maar Alblas kon de koffer 
daar weer ophalen. Hij werkte er nog elf maanden mee.  

Opgepakt 

Op 16 juli werd Pum als lokaas gebruikt om ook Alblas op te pakken. Ze kwamen allemaal 
in het Oranjehotel terecht. Ook Nico Rijsdijk zat er, toevallig in de cel naast Batenburg. 
Twee weken later werden de Huetings vrij gelaten. Ze konden niet meer terug naar hun 
huis in de Laan van Poot, want dat hele gebied is geëvacueerd, dus trokken bij familie in. 
Alblas werd naar Kamp Haaren overgeplaatst. Gerard en Pum bezochten hem nog 
eenmaal, voordat hij naar Assen en dan naar Mauthausen werd getransporteerd. Ze 
vertelden hem dat hun vader al was gefusilleerd en dat Alblas moest proberen te 
ontsnappen. Dat wilde hij niet, om zo de rest van de familie niet in gevaar te brengen. Hij 
werd op 7 september 1944 in Mauthausen gefusilleerd.  

Onderscheidingen 

Alblas is een van de meest onderscheiden deelnemers aan het verzet. 
Op 3 september 2004 zijn onderscheidingen opnieuw postuum aan Alblas uitgereikt, nadat 
ze uit het Museum 1940-1945 (Dordrecht) waren ontvreemd. Het betrof de:  

• Militaire Willems-Orde 

• Bronzen Leeuw 

• Oorlogsherinneringskruis 

• Verzetsherdenkingskruis 

• King's/Queen's Commendation for Brave Conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geboorteafwijking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenhuis_Bronovo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bijenkorf_(warenhuis)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjehotel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamp_Haaren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauthausen_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_1940-1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militaire_Willems-Orde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronzen_Leeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oorlogsherinneringskruis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsherdenkingskruis
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Nieuw te verkrijgen….. https://www.debakstafel.nl/de-toko.html 

 

 

Geachte lezers,… deze oproep plaats ik in de hoop dat dit gevolg kan krijgen,…. Deze man een 
verjaardag geven die hij verdiend en nooit meer zal vergeten is toch super ?.... 

Ik heb mijn kaart klaar liggen, wie volgt ! 

Arie Krijgsman 

https://www.debakstafel.nl/de-toko.html
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Het schrijverke 
 
 

 

• O krinklende winklende waterding 
• met ’t zwarte kabotseken aan, 
• wat zien ik toch geren uw kopke flink 
• al schrijven op ’t waterke gaan! 
• Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel, 
• al zie ’k u noch arrem noch been; 
• gij wendt en gij weet uwen weg zo wel, 
• al zie ’k u geen ooge, geen één. 
• Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn? 
• Verklaar het en zeg het mij, toe! 
• Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn, 
• dat nimmer van schrijven zijt moe? 
• Gij loopt over ’t spegelend water klaar, 
• en ’t water niet meer en verroert 
• dan of het een gladdige windtje waar, 
• dat stille over ’t waterke voert. 
• o Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan,  
• met twintigen zijt gij en meer, 
• en is er geen een die ’t mij zeggen kan: - 
• Wat schrijft en wat schrijft gij zo zeer? 
• Gij schrijft, en ’t en staat in het water niet, 
• gij schrijft, en ’t is uit en ’t is weg; 
• geen christen en weet er wat dat bediedt: 
• och, schrijverke, zeg het mij, zeg! 

• Zijn ’t visselkes daar ge van schrijven 
moet? 

• Zijn ’t kruidekes daar ge van schrijft? 
• Zijn ’t keikes of bladtjes of blomkes zoet, 
• of ’t water, waarop dat ge drijft? 
• Zijn ’t vogelkes, kwietlende klachtgepiep, 
• of is ’et het blauwe gewelf, 
• dat onder en boven u blinkt, zoo diep, 
• of is het u, schrijverken zelf? 
• En 't krinklende winklende waterding, 
• met ’t zwarte kapoteken aan, 
• het stelde en het rechtte zijne oorkes 

flink, 
• en ’t bleef daar een stondeke staan: 
• “Wij schrijven,” zoo sprak het, “al krinklen 

af 
• het gene onze Meester, weleer, 
• ons makend en leerend, te schrijven gaf, 
• één lesse, niet min nochte meer; 
• wij schrijven, en kunt gij die lesse toch 
• niet lezen, en zijt gij zo bot? 
• Wij schrijven, herschrijven en schrijven 

nog, 
• den heiligen Name van God!” 

 

L.S.  In navolging van de extra editie van Ltz. Veerman 6.9 

Wat een verhaal en wat zijn er veel details bekend gebleven. 
Dat waren nog eens tijden 
Vr.gr. Rens 

Kort maar krachtig Rens, dat zijn leuke reacties die weer tot denken zetten, inderdaad als je het 
Journaal van Veerman volgt zitten daar heel veel elementen in die voor ons bekend in de oren 
klinken en terug zijn te herleiden naar het heden. Wij kunnen wel veertig keer onze matrozen muts 
af nemen voor onze voorvaderen die in de jaren 1800 / 1850 deze tijden hebben doorstaan en 
uiteindelijk de lopers hebben neergelegd voor ons maritiem leventje. De ellelange reizen met 
materiaal waar je eigenlijk zo’n lange tocht niet meer mee kan maken en dan ook nog heldhaftig 
met dat zelfde materiaal moet kunnen optreden. 

Accommodatie was totaal geen sprake van, ontberingen kou, nat , stank, slecht voedsel en vaak 
geen vers, ziektes zoals scheurmuik en malaria  en ga zo maar door was voor hun de normaalste 
gang van zaken, terug denkende aan mij eigentijd in onze 80 persoonshut op de Jagers en 
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Fregatten waar we een droge strot kregen van de niet al te goede ventilatie met zweet sokken 
lucht van de collegae die wat minder hun voeten onderhielden enz., stand van de stookolie luchten 
die hingen aan de overall’s van de stokers, kruit en verfluchten van de matrozen en konstabels, 
maar ook de uitlaatgassen die via ons spijsverterings kanaal de weg weer naar buiten wist te 
vinden afhankelijk of de chefkok zijn best weer had gedaan door extra ui te gebruiken in de 
gebakken marinier…Maar we hadden het niet slecht…. Het smeede kameraadschap doordat we 
lang als familie op elkaar aan waren gewezen en lezend dat er in die jaren 1800/1850 wel eens 
schermutselinge waren onder elkander doet me dat weer terug denken dat in onze tijden die ook 
voorkwamen, want waar je met een dotje poetskatoen op elkander bent aangewezen, ontspoort er 
wel eens iemand. Vaak werden we dan weer met twee benen op de grond gezet door je maten, of 
sloegen we er even op los om s’avonds aan de tap gezamenlijk een biertje te happen en dan weer 
verder met waar we waren gebleven.  

Maar natuurlijk was er tucht,…De straffen uit die tijd waren niet voor de poes en zelfs lijfstraffen 
werden er gegeven, gelukkig is daar veel in veranderd. Wij liepen al te balen als we twee dagen 
licht arrest kregen en tot overmaat van ramp met strafdienst, vooral als je op de vrijdag voor een 
lang weekend die starf werd aangezegd….en uiteraard ook wel zwaardere, maar we accepteerden 
dat gelaten daar we wisten dat je je boekje te buiten was gegaan…Die acceptatie heeft ook te 
maken met dat saamhorigheids gevoel, want dat begint met het samenleven, delen van elkanders 
problemen, maar ook het klaar staan voor de taak waar je voor bent opgeleid en aan boord je 
verantwoordelijkheid had om samen dat gene te klaren waarvoor je hebt getekend! 

Als je de verhalen uit het Journaal van Veerman goed op rij zet en dat afzet tegen hoe wij ons 
marine leven hebben doorlopen, bedenkende dat daar slechts 150 à 175 jaren tussen zit en met 
een schuin oog kijkend naar de hedendaagse tijd veranderd er veel in een ijl tempo…. Waarheen ? 
wie weet, misschien komt er wel een marineluchtvloot met ruimte schepen.  

Ltz. Veerman ligt begraven in Turkije wat deze story terweeg heeft gebracht.  Bart van Rees (zoon 
van de bekende schrijver “Lucky Josph” Admiraal van rees) kwam het graf van Ltz.MWO Veerman 
tegen tijdens een vakantie. Hier rees de vraag “wat doet een marine officier en drager van een 
MWO in een graf te Turkije”, nam contact op met de redactie en uiteindelijk is het verhaal wat nu in 
delen wordt gepubliceert het gevolg van….., en is nog lang niet ten einde ! 

Met dank aan Bart van Rees die uitmuntend veel werk verzet door het Journaal van oud Hollands ( 
c.a. 700 pagina’s ) om probeert te zetten in begrijpelijk Nederlands. 

Wordt vervolgd, Arie Krijgsman 

 

 Heeft u als abonnee op of aanmerkingen, zowel positief als 
negatief of heeft u een idee waar we wat aandacht aan 
moeten besteden, laat het dan even weten. Ons blad gaat en 
staat met uw hulp ! Wij zijn de ambassadeurs voor de 
Koninklijke Marine, onze verhalen en belevenissen zijn 
belangrijk opdat onze nazaten weten hoe die saamhorigheid 
in onze aderen is ontstaan….en nog steeds door borrelt.  

 

De redactie is te bereiken via mail : 
tenanker@kpnmail.nl  

 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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