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Het ontstaan van de Marine 
Luchtvaart Dienst en de 
Marinevliegkampen (2e DEEL) 

Marinevliegkamp DE KOOY 

De allereerste marinevliegers werden 
opgeleid bij de Luchtvaart Afdeling van 

de Koninklijke Landmacht op de heide bij Soesterberg. Vanaf 21 augustus 1917 werd de voorgezette 
vliegopleiding verzorgd vanaf het marinevliegkamp De Mok op Texel. Maar doordat dit vliegkamp niet 
geschikt bleek te zijn als basis voor landvliegtuigen, als start en landingsbaan werd namelijk het strand 
gebruikt, moest men uitkijken naar een geschikter terrein. Uiteindelijk koos men voor de aanleg van een 
marinevliegkamp de polder “Het Koegras”, deze polder lag aan het Noord Hollands kanaal, ten zuiden van 
Den Helder (destijds een goed half uur van de Marinestad). Marinevliegkamp De Kooy werd op 17 oktober 
1918 in dienst gesteld, het gehele vliegkamp was omgeven door een ringgracht. Als eerste commandant 
werd benoemd de luitenant ter zee 2e klasse Alexander Smith Thomson, hij werd op 7 oktober 1918 als 
zodanig benoemd. Als commandant van de Marine Luchtvaartdienst werd de luitenant ter zee 1e klasse D. 
Vreede benoemd. Het Marinevliegkamp De Kooy was met grote haast aangelegd, en had daardoor het 
karakter van een tijdelijk vliegkamp. De werkplaatsen, de verblijven voor de officieren en de overige 
manschappen waren grotendeels van hout opgetrokken. Het lag wel in de bedoeling deze tijdelijke 
onderkomens te zijner tijd te vervangen door stenen gebouwen. Maar door de verschillende plannen, o.a. 
tot het samen laten gaan van de M.L.D. met de Luchtvaart Afdeling van de landmacht en zelfs plannen tot 
de totale opheffing van de M.L.D., bleef het bij nooit uitgevoerde plannen. 

In “Luchthavens” (Fuchs) werd het vliegkamp als volgt beschreven: Militair luchtvaartterrein, voor burger 
vliegtuigen alleen nood landingsterrein. Plaatselijke ligging: 5 km Z.Z.O. van Den Helder, tusschen den 
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spoorweg van Alkmaar naar Den Helder en het Noord-Hollandsch kanaal, ongeveer 5 km Z.O. van den 
lichttoren (wit groep schitterlicht) van Kijkduin. Grootste afmetingen: Noord-Zuid 900 m, Oost-West 800 
m. Hoogte boven den zeespiegel: 0 m. Bodemgesteldheid: weiland . Dit vliegveld is door den 
marineluchtvaartdienst bezet. Nacht verlichting, loodsen, radio enz. aanwezig. 

Toen op 10 mei 1940 de 2e wereldoorlog uitbrak stonden deze “tijdelijke” gebouwen er nog. Deze waren 
zelfs nog volop in gebruik. Op De Kooy werd de grondslag gelegd voor de gehele personeels- en 
materiaalvoorziening van de Marine Luchtvaartdienst zowel voor Nederland als voor de gebieden overzee. 
Met name voor het toenmalige Nederlands-Indië was het vliegkamp De Kooy erg belangrijk. Op het 
Marinevliegkamp De Kooy werden de opleidingen verzorgd voor vliegers, mitrailleur schutters. 
vliegtuigmakers. Hout- en metaalbewerkers en bekleders. Niet alleen de vliegers kregen hier hun eerste 
opleiding met landvliegtuigen. Maar hier werden ook proeven gedaan en keuringen verricht ten behoeve 
van het aan te kopen materiaal, welke bestemd was voor dienst in de tropen. Daarom beschikte men op De 
Kooy over een laboratorium en over een technische dienst. Deze beide diensten waren van zeer groot 
belang voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen bestemd voor de overzeese gebiedsdelen. Want daar ligt, 
als aanvulling van en, in samenwerking met de vloot, de voornaamste taak van onze Marine 
Luchtvaartdienst. Bovendien kregen op De Kooy alle vliegtuigen en motoren van de Marine 
Luchtvaartdienst hun periodieke onderhoudsbeurten. De vliegeropleidingen begonnen in 1918 met enkele 
2 persoons lesvliegtuigen van het type Farman en Thulin, later aangevuld met Spijker lestoestellen, alle 
met motoren van 80 pk. 

Hoewel nimmer overvloedig, beschikte de M.L.D. steeds over enkele der nieuwste types landvliegtuigen 
waaronder Fokker’s, Koolhoven’s en anderen. In 1920 kreeg het vliegkamp zelfs, zij het voor een korte 
periode, een oorlogstaak toebedeelt. Deze taak bestond uit, in geval van oorlog, de verzorging van de 
luchtverdediging van Den Helder en de kop van Noord Holland. Voor deze oorlogstaak kreeg de M.L.D. op 
De Kooy de beschikking over 20 Fokker D-VII jachtvliegtuigen met B.M.W.-motor van 185 pk. In april 1921 
ontstonden er geruchten dat het marinevliegkamp De Kooy zou worden opgeheven. Deze geruchten 
ontstonden door het plan van het departement van defensie om de Marine Luchtvaartdienst samen te 
voegen met de Luchtvaart Afdeling van de Koninklijke Landmacht. Dit plan, en ook de latere plannen tot 
opheffing van de M.L.D. gingen niet door. Maar door al deze plannen bleef de uitbreiding en de 
modernisering van het vliegkamp een Utopia, er werd geen geld voor beschikbaar gesteld. Ook doordat er 
in die jaren flink werd bezuinigd op de defensie uitgaven, er werd zelfs aan gedacht om het gehele defensie 
apparaat maar af te schaffen. 

In 1924 werd de M.L.D. op De Kooy met de Fokker lestoestellen uitgerust, welke met Mercedes-motor van 
120 pk. waren uitgerust met deze toestellen werd de opleiding voortgezet. In 1927 begonnen de gebouwen 
op het marinevliegkamp diverse mankementen te vertonen, bovendien begonnen ze zwaar te lekken. 
Eindelijk kwam er enig geld beschikbaar om het kamp op te knappen. Tevens werd het kamp uitgebreid 
met een hangar. Er stonden nog twee hangars op het inmiddels gesloten vliegkamp Veere, een van deze 
hangars werd daar gesloopt en op het vliegkamp De Kooy weer opgebouwd. Tevens werden er nieuwe 
gebouwd, een munitie bergplaats en een portiersloge. 

Op 1 mei 1939 werd de kapitein luitenant ter zee G.G. Bosuwa tot commandant van het vliegkamp 
benoemd. In het ontwerp tot wijziging van de Defensie begroting 1939 werden eindelijk gelden uitgetrokken 
om zowel het marinevliegkamp “De Kooy” als ”De Mok” op peil te brengen. Met ruim een half miljoen 
gulden zouden er belangrijke uitbreidingen tot stand kunnen komen. Beide vliegkampen moesten weer op 
een operationeel peil worden gebracht. Van dat bedrag moest o.a. op De Kooy nieuwe hangars worden 
gebouwd. De aanvraag voor de bouwvergunning van deze hangar dateert van 10 januari 1940. De 
geraamde kosten bedroegen Hfl.170.537. Maar door de Duitse inval werd deze hangar nooit afgebouwd. 
Voor Nederland was het echter te laat! De oorlog in mei 1940 heeft de uitwerking van de meeste plannen 
verhinderd. In het mobilisatiejaar 1939 werd De Kooy onder commando gesteld van de Cdt. der Marine te 
Willemsoord. 

 

 

De mobilisatie van Marinevliegkamp DE KOOY 
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Tijdens de mobilisatie winter van 1939/1940 werden er patrouillevluchten boven de Noordzee gevlogen 
door Fokkers T-VIIIw vanaf het Alkmaardermeer, toen deze toestellen door de zware ijsgang op het 
Alkmaardermeer uit dienst moesten worden gesteld, werden de patrouilles gevlogen door Koolhovens FK-
51 vanaf De Kooy. In januari 1940 werd bij de Gemeente Den Helder een bouwvergunning aangevraagd 
voor een nieuwe hangar (geld beschikbaar gekomen via defensiebegroting 1939) Op 6 februari 1940 werd 
deze vergunning (no.1732) verleend. De totale bouwkosten van de hangar bedroegen Hfl.70.537,=   Op 20 
februari 1940 kreeg men van het kadaster de toestemming om te bouwen in de sectie C no.8096. Door het 
uitbreken van de 2e wereldoorlog is men met de bouw van de hangar nooit verder gekomen dan de 
fundamenten. Op 8 maart 1940 werd de kapitein luitenant ter zee G.G. Bosuwa als commandant van De 
Kooy opgevolgd door de kapitein luitenant ter zee W.H. Tetenburg. 

 Op 10 april 1940 werd op De Kooy gestationeerd het 1-11-A LvR (het 1e Luchtvaart Regiment 1e groep 1e 
Afdeling), uitgerust met 13 Fokker D-XXI jachtvliegtuigen.  
De 1e JaVa stond onder het bevel van de reserve kapitein-vlieger H.M. Schmidt Crans. 
Deze 1e JaVa kreeg als oorlogstaak toegewezen, de luchtverdediging boven De Kooy Den Helder en de 
kop van Noord Holland. De 1e JaVa stond onder maar  niet onder het bevel van de commandant van de 
Stelling Den Helder, en evenmin viel het onder de bevelen van de commandant van het vliegkamp. De 1e  

JaVa was als gast van de Marine op het vliegkamp De Kooy aanwezig. 

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

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

De mobilisatieperiode van het Marinehulpsteunpunt ALKMAARDERMEER 

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 Alkmaardermeer en Oude Wetering aan het Braasemermeer (voor drie Fokker C-VIIIw’s 
en drie T-VIIIw’s). Op die 11e april 1938 blijkt er ook één groep C-VIIIw’s op de Kagerplassen te liggen. Vijf 
maanden later (op 8 september 1938) wordt de opzet van de dislocatie beschreven waaruit geen enkele 
verandering blij kt. 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-VIIIw’s op het 
Alkmaardermeer en 31.900 liter benzine naar de drie T-VIIIw’s op het Braasemermeer. Dat blijkt een 
opmaat te zijn voor een actievere rol voor de marinevliegtuigen want vijf dagen later wordt de algehele 
mobilisatie voor Nederland afgekondigd. Hieruit blijkt dat het steunpunt op het Alkmaardermeer al voor de 
officiële in dienst stelling in gebruik was. 

De vliegtuigen op het Alkmaardermeer waren gestationeerd in de jachthaven van Akersloot. Vanaf het 
Alkmaardermeer werden patrouillevluchten gevlogen langs de Nederlandse kust, vanaf IJmuiden tot 
Rottumeroog. Deze vluchten werden gevlogen met vliegtuigen van het type Fokker C-XIVw, Fokker C-VIIIw 
en Fokker C-XIw. De eerste groep vliegtuigen arriveerde hier op 23 augustus 1939. Tijdens een van deze 
vluchten ontdekte een patrouille een Duits verkenningsvliegtuig boven Terschelling. Toen de Nederlandse 
vliegers, volgens de regels van het internationale seinboek, het sein K gaven (welk betekend “stoppen”), 
leek het Duitse toestel hieraan gevolg te willen geven. Althans het nam gas terug en het ging lager vliegen, 
om schijnbaar de landing in te zetten. Vlak boven het water gekomen, gaf de Duitse piloot plotseling vol 
gas, en voordat men van Nederlandse zijde kon reageren was het Duitse toestel buiten Nederlandse 
territoriale wateren, en dus buiten Nederlands rechtsgebied. Uit dit gebeuren werd aan Nederlandse zijde 
de les getrokken om voortaan schietklaar te zijn. Tijdens de strenge winter van 1939/1940 was het 
Alkmaardermeer door zware ijsgang onbruikbaar geworden als steunpunt. De aanwezige vliegtuigen 
werden overgevlogen naar het Marinevliegkamp De Mok op Texel. 
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De patrouillevluchten langs de Nederlandse kust werden overgenomen door Koolhovens FK-51 
landvliegtuigen vanaf het Marinevliegkamp De Kooij. Deze Koolhovens waren lesvliegtuigen, en totaal 
ongeschikt om als verkenner dienst te doen. De M.L.D. had reeds eerder gevraagd om landvliegtuigen die 
dienst konden doen als verkenner, als door weersomstandigheden de watervliegtuigen niet ingezet konden 
worden. Dit verzoek werd nooit in behandeling genomen. Op 10 januari 1940 werd de Fokker C-XIVw F-20 
beschoten door een Frans schip. Toen de politieke toestand zich toespitste werd begin april 1940 de Groep 
Vliegtuigen 7 van De Mok overplaatst naar het Alkmaardermeer, deze groep bestond uit 3 Fokker C-XIVw 
toestellen. Begin april 1940 sloeg de Fokker C-XIVw F-4 tijdens de landing over de kop en werd zwaar 
beschadigd. Het vliegtuig werd overgebracht naar het Marinevliegkamp De Mok om daar te worden 
gerepareerd. Door de luitenant ter zee 2e klasse Smalt werd in april 1940 het club lokaal van de 
Jachthaven van Akersloot gehuurd, om als verblijf voor de bemanning van de groep vliegtuigen te dienen. 
De huur vergoeding voor de maanden april en mei 1940 bedroeg fl.533.50 tevens werd voor herstellingen 
fl.196.- vergoed. In de avond van de 13e april 1940 ontving de commandant van het Marinehulpsteunpunt 
Alkmaardermeer, de officier-vlieger 1e klasse M. Vaarzon-Morel, van de Commandant Eskader Vliegtuigen 
de opdracht een verkenning vlucht te laten maken. De vlucht moest nog dezelfde avond of nacht gemaakt 
worden in het drie mijls gebied, ongeveer begrenst in de noord-zuid richting door het licht van de vuurtoren 
IJmuiden en het licht van Huisduinen, maar niet noordelijker dan Den Helder. Het weer was die avond 
stormachtig, het wolkendek was laag en gesloten zodat, afgezien van de gevaren aan een dergelijke tocht 
verbonden, het als vast staand zou kunnen worden aangenomen dat een vliegtuigverkenning onder deze 
omstandigheden niet zou kunnen leiden tot het verkennen van geblindeerd varende schepen. Vaarzon-
Morel had reeds eerder een verzoek ingediend aan de Commandant Eskader Vliegtuigen om de basis uit 
te rusten met motorboten, lampen voor nacht verlichting op het terrein en het aanbrengen van nacht 
landingslampen op alle vliegtuigen waarover men beschikte, zodat men ook s ‘nacht kon vliegen, Dit werd 
door de Commandant Eskader Vliegtuigen afgewezen, omdat de op het Alkmaardermeer gestationeerde 
lesvliegtuigen nooit voor nachtvluchten ingezet zouden worden. Ondanks deze door de commandant naar 
voren gebrachte bezwaren bepaalde de Commandant Eskader Vliegtuigen dat de verkenningsvlucht 
diezelfde nacht uitgevoerd moest worden. De noodzaak hiervoor werd gemotiveerd door de vermelding dat 
er aanwijzingen waren dat een groep Engelse schepen zich voor de Nederlandse kust zou bevinden, 
vermoedelijk binnen de Nederlandse territoriale wateren, en mogelijk met plannen om een landing op de 
Nederlandse kust uit te voeren. 

De officier die Vaarzon-MoreI deze opdracht gaf, was niet de Commandant Eskader Vliegtuigen zelf, maar 
diens plaatsvervanger de officier-vlieger 1e klasse Freddy Bakker. De luitenant ter zee 1e klasse Smalt, en 
de sergeant-vlieger Avenarius boden zich als vrijwilligers aan, nadat Vaarzon-MoreI de opdracht met zijn 
vliegend personeel had besproken. Een tweede vliegtuigbemanning bestaande uit de sergeant-
vliegtuigmaker A.H. Daniels, als vlieger, en de luitenant ter zee van de Berg, als waarnemer, bood zich 
vrijwillig aan. Deze laatste bemanning deed wel startpogingen, maar kwamen niet in de lucht, daar zij zich 
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op het meer niet konden or i enteren door gebrek aan nacht verlichting. Het vliegtuig gevlogen door de 
luitenant ter zee 1e klasse Smalt startte wel, en rapporteerde bij terugkomst na een vlucht van een klein 
uur dat het zo donker was dat het zelfs niet mogelijk was om de overgang van de Nederlandse 
kust/Noordzee te constateren, en dat dit alleen op te maken was door peilingen van de vuurtorens van 
Egmond aan Zee en IJmuiden. 

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

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

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 Paskamp zal het eerste 
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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 

 

*************************************************************************************** 
 
Marine-opleidingskamp te Hilversum 
Commandant: kapitein ter zee H. J. Baaij, sedert 6 juli kapitein ter zee S. H. de Boer 
Enkele wetenswaardigheden van het MOKH 1962  

 
In totaal doorliepen 1423 beroepsmilitairen en 2795 zeemiliciens de eerste militaire vorming, waarbij een 
afvalpercentage van 12 a 14 procent bij de beroepsmilitairen viel te constateren. 
De kaderschool werd met goed gevolg doorlopen door 408 beroepsmilitairen en 184 zeemiliciens. Boven-
dien werd een kadercursus gegeven aan 31 adspiranten-reserveofficieren.  
De vakopleidingen tot schrijver, hofmeester en magazijnbeheerder vonden voortgang. In deze opleidingen 
bevonden zich 577 leerlingen en in de voortgezette opleidingen dezer dienstvakken in totaal 77.  
Tenslotte werden cursussen instructietechniek gegeven, waaraan 747 militairen en 22 burgers deelnamen. 
 
In de loop van 1962 kwam een aantal belangrijke verbeteringen tot stand. De centrale verwarming van het 
gehele kamp kwam gereed, bestaande uit 6 oliestookcentrales. Van de oorspronkelijk aanwezige 250 met 
kolen gestookte potkachels zijn nu nog 20 stuks overgebleven, waarvan 7 op de jachthaven Boomhoek, die 
mettertijd ook door een centrale verwarming zullen worden vervangen. Door het verdwijnen der 
kolenkachels konden de schoorstenen der barakken worden verwijderd, waardoor een aanzienlijke 
ruimtewinst op de zolders ontstond. Een aanvang werd gemaakt met de modernisering der barakken. 
Het longroomcomplex werd vergroot en gemoderniseerd; een nieuwe eetzaal voor de officieren werd in 
februari in gebruik genomen. De oude isolatiebarak werd vernieuwd en vergroot en dient thans onder meer 
voor massale inentingen; zieke officieren en onderofficieren kunnen hier worden opgenomen. 
Ook de tandartsenbarak werd inwendig verbouwd en is thans voorzien van een wachtkamer. De twee 'bij-
sportvelden' werden geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. 
Genoemde wijzigingen stonden mede in verband met de samenvoeging van het marineopkomstcentrum te 
Voorschoten met het marineopleidingskamp te Hilversum. Deze samenvoeging is zonder moeilijkheden 
verlopen; de situatie is zodanig, dat de werkzaamheden der beide onderdelen zoveel mogelijk gescheiden 
zijn. 
Op 13 februari viel het marine opkomstcentrum de eer te beurt een bezoek te krijgen van de inspecteur-
generaal der Koninklijke marine.  
Op l mei werd de uit de Duitse tijd stammende nummering der barakken en gebouwen afgeschaft en 
kregen alle gebouwen namen van zeehelden eni schepen uit de 17e eeuw. Hierbij zijn b.v. de barakken 
voor de militie aangeduid met namen, beginnende met een M. 
 
Op de gebruikelijke wijze werden geregeld ouderdagen gehouden; 7738 ouders maakten van de 
gelegenheid gebruik het kamp te bezoeken. Het is een traditie geworden, dat gedurende het zomerverlof 
het kamp beschikbaar is voor waterkampen van de 'personeelsvereniging ministerie van marine' en het 
zeekadettenkorps Nederland; tweemaal per jaar wordt de vereniging van oud-marineofficieren in 't Gooi en 
Amsterdam ontvangen. 
Zo dat weten we dan........ 
Heeft een van jullie wat nieuws of wetenswaardigheden te vermelden, stuur het dan even per mail naar de 
redactie ! 

 
De Torpedo’s eisen hun zware tol 
 

mailto:info@qvuitgeverij.nl
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De laatste maanden van 1939 werden bekend als de tijd van de "schemeroorlog,,. Na de val van 
polen werd ter land vrijwel niet meer gevochten. Op zee was de situatie anders; daar woedde de 
oorlog met een hevigheid die een lange en bloedige strijd voorspelde. Nog geen 10 uur na de 
bekendmaking van premier Neville Chamberlain dat de oorlog was begonnen werd het 
passagiersschip Athenia door een U-boot getorpedeerd. Van de 1400 opvarenden kwamen 
daarbij 112 om het leven, waaronder 28 Amerikanen.  ln de daarop volgende weken bestookten 
Hitlers zeewolven (zoals zijn onderzeeërs werden genoemd) keer op keer de koopvaardijschepen 
die van levensbelang waren voor de overleving van de economie van Groot-Brittannië. Zelfs de 
Britse oorlogsschepen vielen ten prooi aan de duikboot aanvallen. Het eerste belangrijke 
slachtoffer was het vliegkampschip Courageous in september, binnen een maand gevolgd door 
het slagschip Royal Oak.  
 
De materiële verliezen waren schrikbarend, maar het lot van bemanning en passagiers was 
schokkend. Degenen die niet onmiddellijk door de explosie werden gedood, werden tussen staal 
verpletterd, levend verbrand door stoom uit gesprongen ketels, of verdronken in het naar binnen 
stromende water. AIs er brand ontstond moesten de overlevenden zich drijvende houden op een 
zee vol brandende olie. Naast de enorme schade door de torpedo’s eisten ook de magnetische 
mijnen hun gruwelijke tol. Tegelijkertijd maakten machtige kapers, zoals het vestzakslagschip- 
Graf Spee op verafgelegen zeeën hun eigen slachtoffers. Tegen het einde van 1939 waren de 
verliezen in de Slag om de Atlantische Oceaan angstwekkend opgelopen. In slechts vier maanden 
hadden U-boten, mijnen, vliegtuigen en kapers meer dan 215 koopvaardijschépen in de grond 
geboord  

  
 

Athenia: 3 september 1939. Slachtoffer van een U boot ter hoogte van Schotland op de eerste 
dag van de oorlog, het Britse lijnschip begint te zinken. 

 
(een indrukwekkend totaal van 748000 ton) en twee van de belangrijkste Britse oorlogsschepen. 
Meer dan 1500 levens waren verloren gegaan - ondanks de betrekkelijke rust op het land lag op 
de wereldzeeën duidelijk een lange oorlog voor de boeg.  
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San Galisto: 2 december 1939. Terwijl ze voor de Engelse kust zinkt door twee mijnen, bengelen de touwladders nog 
vanaf het dek langs dit Britse tankschip. 

 

 

Aragonite: 22 november 1939. Met nog slechts haar schoorsteen en masten boven water wordt deze 

mijnenveger het zoveelste mijnenslachtoffer. 
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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 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 
 
 

 

 
 
 

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/leger/
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DE ONDERGANG VAN HET S/S "BODEGRAVEN" OP 2 JULI 1944 IN DE GOLF                     
VAN GUINEA. 
door GEZAGVOERDER B.A. MOLENAAR. 
 
Na een jaar te hebben gevaren in de Pacific tussen Britsch-Indië, Australië en de Middle East, vertrokken 
wij begin Juni 1944 met het s.s. '‘Bodegraven" van de K.N.S.M. 92^0 ton deadweight, bouwjaar 1929, van 
Durban via Kaapstad naar Freetown, waar een konvooi samengesteld zou worden voor het Vereenigd 
Koninkrijk.  
 
Te Beira was reeds 4000 ton geladen, hoofdzakelijk koper. In Durban en Kaapstad werd de lading 
aangevuld met looistof en diverse stukgoederen en half Juni werd de reis naar Freetown aanvaard met aan 
boord 48 passagiers, 67 man equipage en een totaal gewicht aan lading van 7200 ton. 
Ik vertrok als commodore van een konvooi van acht schepen, dat drie dagen na vertrek ontbonden werd, 
waarna elk de hem aangegeven geheime route kon volgen. 
De reis naar Freetown verliep aanvankelijk vlot onder gunstige weersomstandigheden en de stemming 
onder de passagiers, waaronder 20 vrouwen en kinderen, was uitstekend, zodat je een gevoél kreeg of het 
een normale reis was in vredestijd. 
Zondagavond om elf uur, ongeveer 150 mijl ten Zuiden van Monrovia, werd het schip echter getorpedeerd. 
De torpedo trof aan bakboordzijde ter hoogte van de machinekamer; de machine stopte onmiddellijk, het 
licht ging uit en de draadloze installatie geraakte buiten werking.  
Het schip maakte veel water en begon snel te zinken over de achtersteven, doch maakte gelukkig geen 
slagzij. Het was prachtig weer met .kalme zee en maanlicht, hetgeen ons te hulp kwam in deze 
omstandigheden. Dank zij het geregeld houden van sloepenrol  was ieder vlug bij de boten en varen deze 
in zeer korten tijd bemand en te water. Helaas kostte deze scheepsramp het leven aan drie leden der 
bemanning (machinepersoneel) en zes passagiers. 

 
Ik verliet de "Bodegraven" met de 
laatste boot, doch was nog maar 
nauwelijks vrij van het schip of de 
Duitsche onderzeeboot kwam naar 
ons toe en nam mij aan boord als 
gevangene. Ik werd meteen naar 
beneden gebracht en door de 
commandant van den U 547, " 
Niemeyer, ondervraagd. Van hem 
vernam ik dat de U-boot ”s middags 
om drie uur al gedurende een uur 
onder onze kiel had meegevaren en 
zodoende onze koers en vaart 
nauwkeurig had gecontroleerd. Hierna 
had hij zich achteruit laten zakken tot 
de avond, De eerste torpedo om tien 
uur ’s avonds had gemist, doch de 
tweede trof doel. Volgens 

nauwkeurige controle op den U-boot had zich alles in acht minuten na de torpedering afgespeeld, tot het 
moment, dat het schip onder water verdween. Ik was de enige gevangene aan boord, ofschoon ze voor de 
"Bodegraven" drie schepen tot zinken laadden gebracht op het traject Lagos-Freetown maar deze schepen 
voeren onder escorte, hetgeen de U-boot noodzaakte, onder water te blijven. 
 
Er werd mij een slaapplaats aangewezen bij de Feldwebels (twee Obersteuerleute en twee machinisten} en 
door middel van luidsprekers werd bekend gemaakt aan de equipage dat ik gevangene was en correct 
behandeld moest worden, maar dat ieder mij met het oog op eventuele sabotage in de gaten moest 
houden. 
Overdag werd onder water gevaren op ongeveer 70 meter diepte, en 's avonds bij het donker worden 
kwamen wij aan de oppervlakte. Daar deze duikboot was uitgerust met een installatie om onder water op 
periscoopdiepte de accu's op te laden, kwam het voor, vooral in de laatste dagen, dat we weinig of niet aan 
de oppervlakte kwamen. 
Een dag na onze torpedering werden wij aangevallen en met dieptebommen bestookt, hetgeen mij de hoop 
gaf dat onze reddingboten waren opgepikt. We doken meteen tot honderd meter diepte, kwamen daarna 
terug tot tachtig meter en bleven eenige uren op deze diepte varen.  



 

12 
 

 
Het was een spannend en critiek uurtje en ik kreeg soms het gevoel of al de klinknagels in de boot 
rammelden, doch volgens de moffen vielen de bommen nog ver genoeg weg. 
Ik ben ongeveer zes weken aan boord van de onderzeeër geweest en heb in dien tijd geen daglicht gezien, 
daar ik nooit aan dek mocht kamen. Er werd in deze weken gelukkig geen enkel schip meer getorpedeerd 
en, daar de Fransche thuishaven Loriënt niet meer te bereiken was  
(de landing in Normandië vorderde flink), kreeg de commandant orders, Bordeau aan te loopen. De 10e 
Augustus voeren wij de Gironde op en liepen, na bij Pauillac de Duitsche marineloods aan boord te hebben 
genomen, ’s morgens om acht uur op een mijn, die waarschijnlijk dien nacht door een Engelsch vliegtuig 
daar gelegd was. De dieselmotoren stopten onmiddellijk en de boot kreeg slagzij, maar bij inspectie bleek, 
dat er een gat was geslagen in een der tanks en dat de boot helaas drijvende kon worden gehouden.  
Na aankomst te Bordeau werd ik van boord gehaald en opgeborgen in het bureau van de Duitsche 
havenpolitie. Zondagavond, 13 Augustus, werd ik op transport gesteld naar Bremen onder geleide van een 
Feldwebel en een soldaat. We vertrokken per trein naar Toulouse, daar de reis via Parijs reeds niet meer 
mogelijk was. Over het traject Bordeau - Toulouse dat normaal zes uren nam, werd nu drie dagen gedaan 
wegens de opgeblazen bruggen, vernielde rails en aanvallen der Engelsche vliegtuigen. 
Bij Toulouse bleek het niet meer mogelijk om per trein verder te konen en besloot mijn geleide, de reis per 
vrachtauto te vervolgen. Hun plan was, naar Marseille te gaan, en vandaar naar het Noorden, maar door 
de Geallieerde landingen bij Toulon werd een streep door hun rekening gehaald.  
De reis verliep toen als volgt: 
 
Van Toulouse naar Montpellier met twee vrachtauto’s. Daar overnachten wij in hotel Angleterre en vandaar 
vertrokken we met een wagen van de Luftwaffe naar Oranje, die de volgende nacht daar aankwam. Daar 
sliep ik in de stuurcabine van de auto op het plein van de cavalleriekazerne en ’s morgens kon ik mij daar 
wassen en scheren in een paardentrog.  
‘s Middags met een vrachtauto van Orange naar Lyon en vandaar op het dak van een door de moffen 
gerequireerde Fransche autobus met mijn geleide als mitrailleur bediening tegen eventuele aanvallen van 
de Maquis. Twee dagen oponthoud te Dyon wegens reparatie aan de motor, ’s Nachts geslapen in een 
park met een aardappelzak als beschutting tegen de koude. Van Dyon werd de reis vervolgd via Besanqon 
naar Belfort. Op dit traject werd een dorpje van ongeveer tachtig huizen een prooi der vlammen wegens het 
verbergen van eenige leden van de Maquis. 
 
Van Belfort ging de reis per trein naar Mülhausen en van daar rechtstreeks naar Bremen.  
Te Bremen werd overnacht in het station, de volgende morgen met een locaal- treintje naar Tarmstedt en 
na een wandeling van een uur, die er op volgde, was ik aangeland in het krijgsgevangenkamp Marlag und 
Milag Nord, Marlag voor de marine en Milag voor de marine geïnterneerden of wel de koopvaardij. 
 
Ik werd ondergebracht in het zogenaamde Durchgangslager (Dulag) en werd daar opgesloten in een cel. 
De eerste dag werd mij gevraagd of ik wilde varen voor Duitschland, dan kreeg ik onmiddellijk mijn vrijheid 
terug, maar hierop ging ik vanzelfsprekend niet in. 
Tweemaal per dag mocht ik een half uur in de buitenlucht, doch het was ten strengste verboden met 
iemand te spreken gedurende deze lichtperiode. Na enige malen ondervraagd te zijn werd ik na drie weken 
overgebracht naar het grote kamp Milag Nord. Het leven hier was natuurlijk geen pretje, maar de 
behandeling was correct en van enige mishandeling is gedurende mijn verblijf daar geen sprake geweest. 
  
We waren met plus minus 2500 zeelieden van alle nationaliteiten, hoewel het overgrote deel uit 
Engelschen bestond. In totaal waren er zeven Hollanders. Dank zij het Internationale Roode Kruis werden 
we geregeld voorzien van voedselpakketten, zodat de voeding vrij-behoorlijk genoemd kon worden. Ook 
werden wij door dit Roode Kruis voorzien van de nodige kledingstukken en schoeisel. 
Door de nodige clandestiene radio ontvanginstallaties waren wij in het kamp precies op de hoogte van de 
oorlogsgebeurtenissen en de vorderingen van de Geallieerden.  
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https://alchetron.com/Marlag-und-Milag-Nord 

Het gebeurde nogal eens, dat tijdens een razzia één of meerdere koptelefoons of kristalontvangers werden 
ontdekt en in beslag genomen maar voor een paar honderd sigaretten was dat zelfde instrument 
gewoonlijk eenige dagen later weer terug te kopen. Er werd twee of drie maal per dag appèl gehouden, 
maar verder was men vrij en kon niet gedwongen worden om te werken. 
 
Voor afleiding werd er veel aan sport gedaan; er was een flinke bibliotheek, en er werden diverse 
cursussen gegeven voor stuurlieden, machinisten, marconisten enz. Het leven was er natuurlijk niet 
aangenaam en steeds tegen dat prikkeldraad op te kijken was ook niet alles, maar vergeleken bij de 
verschillende concentratiekampen hadden wij het als krijgsgevangenen onder de marine vrij behoorlijk, 
De 3e Mei 1945 werd ons kamp bevrijd door de Tommys, nadat er de laatste paar dagen in de 
onmiddellijke nabijheid van het kamp hevig was gevochten, 
 
Na de bevrijding begon men de gevangenen naar huis te transporteren, met dien verstande, dat zij, die het 
langst achter den draad gezeten hadden, het eerste naar huis gingen,(ik was de allerlaatste, die in het 
kamp was aangekomen), 
 
Wij Hollanders vertrokken de 11e Mei uit het kamp en werden met een army-truck naar Enschede 
gebracht. Na enige nodige en onnodige formaliteiten vertrokken wij de volgende dag naar onze diverse 
bestemmingen en kwam ik de 12e Mei behouden en wel thuis na een afwezigheid van 5½ jaar. 
Gezagvoerder s,s. ‘‘Bodegraven” 
w,g, B,A. Molenaar. 
 
Bron: Documentair Informatiespecialist Militaire Geschiedenis  
Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
Ministerie van Defensie 

 
nimh@mindef.nl 
 
*************************************************************************************************************** 
 

Het komen en gaan van de "Baksorder " 

BAKSORDER  VERDWIJNT UIT MARINE 
 
Eeuwenlang is het de gewoonte geweest de bemanning van een oorlogsschip te verdelen in bakken, 
variërend van 6 tot 15 personen. Of dit oorspronkelijk alleen uit practisch oogpunt gebeurde, valt niet meer 
na te gaan. Wel is het zo, dat in de vroegste stukken van onze zee historie wordt gesproken over `schotels' 
waaruit een aantal leden van de bemanning  
gezamenlijk aten. Dit woord schotel wordt gaandeweg vervangen door `bak'. Deze eetgemeenschap kreeg 
in de loop der jaren een totaal ander karakter. Het samen eten bleef wel bestaan, maar op de eerste plaats 
kwam nu te staan: de  
baksgemeenschap als instrument voor het aanleren van discipline en het overbrengen van gewoontes en 
gebruiken aan de nieuwelingen in de marine. In hoeverre deze verandering in het karakter van de 
baksgemeenschap in de zeventiende en de achttiende eeuw plaats greep, valt - op enkele aanwijzingen 
na  - niet met zekerheid te zeggen. Degene die de mogelijkheden van het bakkensysteem eerst goed zag 

https://alchetron.com/Marlag-und-Milag-Nord
mailto:nimh@mindef.nl
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en inwerkte was de toenmalige kapitein ter zee Van Kinsbergen (1735-1819). Hij legde zijn ideëen neer in 
de instructies voor de baksmeesters en het Baksvolk'. Van dit geschrift zijn meerdere versies voorhanden. 
Het meest bekend is die, welke hij in 1782 in een handboek voor  marineofficieren liet afdrukken. Een 
soortgelijke instructie voor de mariniers aan boord van zijn schip gaf hij de naam `baksorder'. Onder deze 
benaming zouden beide instructies -die voornamelijk in de straffen verschilden - verder bekend worden. 
Van Kansbergen begint met te zeggen dat hij graag op goede voet met de matrozen wil staan, maar dat hij 
ambtsalve orders moet geven die de matrozen  moeten nakomen. Om zoveel mogelijk straffen wegens het 
niet nakomen van die orders te voorkomen, heeft hij nu deze instructie opgesteld, opdat een ieder weet wat 
er van hem verwacht wordt. Daarom ook moet de baksmeester de instructie eens per week aan zijn 
baksvolk voorlezen;niemand zal dan kunnen zeggen dat hij de regels niet kende. Wat waren de regels die 
de baksmeester voorlas? Bepalingen dat het baksvolk zijn kleding niet mocht verkopen of laten verrrotten 
(aan boord van de schepen is het vochtig en alleen binnenIiggend in de winter wou er wel eens een kachel 
in het verblijf gezet worden !). De baksmeesters moesten er voorts op toezien dat de kleren van het  
baksvoIk héél waren en dat de vuile gewassen werden. Waren matrozen hierin nalatig dan volgden 
straffen: om te beginnen een waarschuwing; voor de tweede keer moest hij bij wijze van strafdienst 14 
dagen meehelpen het schip lens te pompen, en de derde maal werd strafdienst opgelegd en bovendien 
mocht betrokkene dan niet met zijn baksmaten maar moest hij een week lang apart zijn maaltijden nuttigen. 
 
 

Piepers jassen aan de wal voor de 
bemanning van Hr. Ms. Hertog Hendrik in 
1928 
 
Gortmachines 
 
Verder kon de matroos straffen oplopen 
wegens het gelegenheid geven tot 
diefstal, het niet merken van zijn plunje, 
het nalaten eens per week een schoon 
hemd aan te trekken, zich niet 
van ongedierte vrijhouden  
 
een probaat  ontluizingsmiddel was het 
om de kleren in de oven van de kok te 
stoppen!).  
De baksmeester moest er op toezien dat 
men gewassen aan de ontbijt-gort 
verscheen. De 'gortmachines' (een 

bijnaam voor matrozen uit die dagen) die daar niet aan voldeden, werden van de 
baksmaaltijden uitgesloten en moesten alleen eten, net zo lang tot hun baksmaats hen weer in hun midden 
wilden hebben 
Uitgebreid zijn de artikelen die in de eerste baksorder aan de maaltijden werden gewijd. Voor het schaften 
moest er gebeden worden en erna God gedankt. Tijdens de maaltijden waren vunze praatjes uit den  boze. 
Het omgooien van de etenskom waaruit het baksvolk at, werd bestraft met  een aantal slagen met de 
gortspaan: 12 van de baksmeester en van ieder van het baksvolk nog eens 6! Een rantsoen bier was er 
(nog) niet. Slechts werd bepaald dat men zich niet mocht 'dronken drinken'. Gebeurde dit toch dan 
werd niet alleen betrokken matroos gestraft, ook degeen die hem het laatst een drankje had ingeschonken, 
kon op enkele dagen arrest rekenen! Uit het voorgaande blijkt dat het de bedoeling is dat het baksvolk 
elkaar opvoedt, onderling controleert en bestraft. Dit blijkt nog duidelijker als  Van Kinsbergen stelt, dat het 
een  plicht van een matroos is boven zijn baksmaten in vlijt en ijver uit te blinken en de bevaren matroos de 
onbevaren collega moet onderwijzen in knopen, splitsen, kennis van het tuig enz. In het  algemeen moeten 
allen elkander voorthelpen  'als regte Baksmaats'. 
Tenslotte: ten alle tijde wordt van een ieder geëist, dat hij zijn meerderen blindelings gehoorzaamd en 
behoorlijke  achting bewijst'. 
Andere commandanten schreven dit voorschrift van Van Kinsbergen over en pasten het aan voor gebruik 
aan boord van hun schip. Omstreeks 1800 werden de baksorders van Van Kinsbergen 
verplicht  gesteld voor alle oorlogsschepen. 
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Vernieuwde  baksorder 
 
Na de Franse overheersing (1813) vernemen we niets meer over de  baksorder tot 1847. In dit jaar 
verschijnt het reglement inwendige dienst, waarin één baksorder voorkomt. Hoewel deze vernieuwde 
baksorder duidelijk  aansluit bij de gedachten van Van Kinsbergen is ze toch anders.  
De zogenaamde baksstraffen zijn verdwenen. Daartegenover staat, dat van nu af aan de rechtspositie van 
de matroos wat duidelijker wordt omschreven, doordat duidelijker beklagregelingen in de baksorder 
zijn opgenomen. Nu voorziet de  
baksorder in een verdeling van het scheepsvolk in bakken onder leiding van een  kwartiermeester 
(korporaal): de baksmeester.  Een oudere matroos wordt, als vice-baksmeester, zijn plaatsvervanger. 
Bij  elke bak wordt één van het baksvolk  tot zeuntje benoemd. Deze functie vervult hij vier tot zes weken. 
Hij haalt  de etensrantsoenen voor zijn  bak en verdeelt die onder het baksvolk. Hij is ook  verantwoordelijk 
voor het kommaliewant. Na de maaltijden maakt hij dit schoon,  controleert het en bergt het weer op in de 
z.g. bakskist. Deze kist staat onder zijn  beheer, niemand anders mag daar wat uithalen, met name 
geen  etenswaren. 's  Ochtends zorgt het zeuntje ervoor dat hij de kooi van de  baksmeester sjort en 
opbergt in de kooienbergplaats en 's avonds dat hij de kooi weer ophaalt en ophangt. Gezamenlijk moeten 
de zeuntjes van de bakken de verblijven schoonhouden. De controle van de baksmeester op het baksvolk 
is  ook nu  nog veelomvattend: tijdens de maaltijden, de baksgewijze  zindelijkheidsinspecties, het 
plunjewassen, de lessen, het 'lappen en naaien'  (de tijd bestemd om de kleding te herstellen), enz. Ja zelfs 
was het zo,  dat  klachten in verband met het 'kat' over de baksmeester moesten lopen, evenals 
de reparaties voor de schoen- en kleermaker. Voor deze reparaties  hield de baksmeester een apart 
register bij.  
 
Sociale  `pressurecooker' 
 
Dit alles en nog veel meer, diende er toe de schepelingen discipline le leren. Ook in deze baksorder werd 
uitgegaan van  
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de meerderen in rang. Deze uiterlijke gehoorzaamheid achtte men 
nodig om in  
tijd van oorlog het zeilschip met zijn - toen nog eenvoudige geschut  'zonder aarzelen, zonder zich een 
oordeel over de  
van hooger hand gegeven bevelen aan te matigen, zonder morren, zonder een ogenblik te denken aan 
of  te letten op eigen belang, met volkomen zelfverloochening handelend' te  kunnen bedienen.  
Dit gewenste automatisch handelen is geen aangeboren, doch eene door oefening en leering 
verworven eigenschap. Ook in dit opzicht moet  derhalve de vredestijd een oefeningstijd zijn. Men kan tot 
zekere hoogte met recht beweren, dat overdrijving daarbij niet  mogelijk is, althans veeleer baat dan 
schaadt. Men verwachtte dus, dat als de militair maar lang genoeg volgens de streng gecontroleerde 
voorschriften leefde hij dit vanzelfsprekend zou gaan vinden. Op de lange duur zou hij dan automatisch  
de regels opvolgen en dus minder controle nodig hebben: hij handelde dan  immers automatisch ? Dit 
laatste noemde men dan innerlijke discipline. Het aanleren van deze discipline werd vooral bevorderd door 
het  isolement van het oorlogsschip, waardoor men inderdaad kon zeggen dat je daar  vierentwintig uur per 
dag in dienst was. Een socioloog heeft eens dit - niet alleen door de marine gehanteerde vormingssysteem 
een 'sociale  pressurecooker'  genoemd: het isolement van de buitenwereld (ook in de havens door de 
stringente passagiersbepalingen), de uniformering, de  
voortdurende controle en de  trapsgewijze ondergeschiktheid, schiepen een maximale garantie tot het 
kneden van de persoonlijkheid van de scheepsbemanningen, overeenkomstig de bedoeling van de leiding. 
In dit systeem nam de baksorder een voorname plaats in; de baksorder gaf de practische uitwerking van 
het veromschreven aanleren van discipline. In de loop van deze eeuw deden zich echter binnen de 
marine veranderingen voor, waardoor het stringente bakkensysteem moeilijker te handhaven werd. Deze 
ontwikkeling begon in feite al bij de invoering van de stoomvoortstuwing voor de stoom-machines en de 
benodigde kolen had men ruimte nodig, wat ten koste van de dekdienst ging. Erger was dat 
de  'pijpluizen'  (deeltjes roet uit de schoorsteen) en het 'aswippen' (het overboord gooien van de kolenas) 
bronnen van conflicten tussen de stokers en het dekpersoneel werden.  
Bovendien: was de commandant vóór de invoering van het stoomvermogen slechts (!) afhankelijk van weer 
en wind, nu moest hij accepteren dat er ook binnenboord factoren waren die zijn wensen 
konden doorkruisen. Vervolgens werd het  
isolement, waarin men aan boord leefde, langzamerhand afgebroken: door belangenverenigingen, kranten, 
radio,  televisie, enz. werd ook de marineman meer en meer bij het gebeuren in de burgermaatschappij 
betrokken. Voorts werd in zijn werk meer en meer zelfstandigheid van de schepeling gevraagd, doordat 
de oorlogsschepen steeds ingewikkelder werden. Het gevolg was dan ook dat het zonder denken reageren 
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steeds minder in de werkzaamheden kon worden  toegepast. 
 
Leiderschap 
De moderne apparatuur eiste een bediening door specialisten die in verschillende dienstvakken 
werden ondergebracht. Dit leidde er weer toe dat een commandant niet meer alle details  n zijn bedrijf kon 
weten en er over kon beslissen zonder het advies van die specialisten; kortom hij moest meer en meer 
delegeren. Eveneens tengevolge van de toegenomen apparatuur aan boord moest het 
plaatsrovende bakkensysteem worden verlaten en deed het cafetariasysteem zijn intrede. Hierdoor 
verminderde dan weer de dirécte controle op het doen en laten van de militair. Door deze ontwikkelingen 
moest er worden gezocht naar nieuwe methoden om het menselijk gedrag aan boord te beheersen. 
Langzaam maar zeker vond dan ook het begrip  'leiderschap' ingang. Daarnaast werden -  mede onder 
invloed van de  ontwikkelingen in de burgermaatschappij - de regels voor het zogenaamde leefklimaat 
versoepeld. Men denke maar aan de bepalingen omtrent het  passagieren, de haardracht, het dragen 
van  burgerkleding, enz. Wat evenwel niet altijd wordt onderkend is het feit dat door het geven van 
meer zelfstandigheid ook meer zelf-verantwoordelijkheid van de militair wordt  gevraagd. Dat is immers 
de consequentie van het verlaten van het systeem van de opgelegde uiterlijke discipline door dat van de 
vrijwillig aanvaarde innerlijke discipline; een systeem dat naar de mening van velen zijn waarde overigens 
nog  moet bewijzen. Historisch bezien is nu de afschaffing van de baksorder een mijlpaal in deze 
ontwikkeling. Een mijlpaal die trouwens in vele opzichten meer van symbolische aard is. De geschetste 
ontwikkelingen hebben er niet toe geleid dat vele zaken uit de baksorder in de loop der jaren uitgebreider 
in aparte voorschriften werden geregeld. De afschaffing van de baksorder is in feite dan ook niets anders 
dan het vaststellen van het feit dat hij zijn gelding had verloren; voor de militair verandert er daardoor niets!  

Anthonie Catharinus van Versendaal 1904-1942 

Geboren op 19 juni 1904 te  Amersfoort 

Overleden op 11 januari 1942 te  Z.O. van eiland. Boenjoe a/b Hr.Ms. Prins van Oranje 

Rang:    Ltz.I 

Militair onderdeel:  Koninklijke Marine  

Onderscheidingen  Bronzen Leeuw 

    Officierskruis  

    Oorlogsherinneringskruis   

Als commandant van de mijnenlegger Hr.Ms. Prins van Oranje, die op 12 januari 1942 te Tarakan 
met zijn schip strijdend tegen Japanse torpedobootjagers ten onder ging. Hij werd posthuum 
onderscheiden met de Bronzen Leeuw. 
Hr.Ms. Prins van Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de 
Prins van Oranje gestationeerd in 
Nederlands-Indië. In december 1941 en 
januari 1942 legde de Prins van Oranje 
een mijnenveld bij Tarakan. Nadat de 
Japanse invasievloot Tarakan had bereikt 
probeerde de Prins van Oranje in de nacht 
van 11 op 12 januari 1942 uit te breken en 
uit te wijken naar Soerabaja. Tijdens de 
poging werd het schip door artillerievuur 
van de Japanse torpedobootjager 
Yamakaze en patrouilleboot 38 ten zuiden 
van het eiland Bunyu in de Celebeszee tot 
zinken gebracht. Van de 118 
bemanningsleden aan boord kwamen er 
102 om het leven en 16 wisten het te 
overleven  

 

https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken?object=persoon&filter%5b0%5d=geboorteplaats&value%5b0%5d=Amersfoort#zoeken-form
https://oorlogsgravenstichting.nl/zoeken?object=persoon&filter%5b0%5d=overlijdensplaats&value%5b0%5d=Z.O.+van+eil.+Boenjoe+a%2Fb+Hr.Ms.+Prins+van+Oranje#zoeken-form
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tarakan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soerabaja
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Yamakaze&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bunyu&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Celebeszee
https://www.tracesofwar.nl/articles/2080/Nederlandse-mijnenleggers.htm?c=gw
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De redactie is nog steeds op zoek naar het “ Jaarboek van de 
Koninklijke Marine 1974 ” Wie heeft deze en wil er afstand van 
doen ?.... 

 Stuur even een e-mailtje naar :  tenanker@kpnmail.nl  

 

 
DE GESCHIEDENIS VAN DE WITTE PET EN MUTS…... 

 
De huidige witte pet, evenals de op l oktober 1965 bij de beschikking van de minister van defensie 
van 7 september 1965 nummer 704911/465648 afgeschafte blauwe pet, werd bij de Koninklijke 
marine ingevoerd per l januari 1925 (Koninklijk besluit van 21 oktober 1924 nummer 40). Het 
voorgaande model (het zogenaamde conducteurpetje) mocht worden afgedragen tot l januari 
1928. 
  
Sinds l januari 1949 zijn de petemblemen voor alle marineofficieren gelijk aan het bij Zr. Ms. 
besluit van 21 mei 1857 voor de zeeofficieren ingevoerde embleem. Slechts de pet van de 
fficieren van het korps mariniers vertoont nog enige verschillen te weten de rode biezen en 
gebombeerde ankerknopen. 
De naam pet (uniformpet) werd ingevoerd bij Zr. Ms. besluit van 10 september 1862 nummer 46; 
daarvoor werd gesproken van uniformmuts of monteringmuts. 
 
Hoewel er afbeeldingen bekend zijn van officieren in uniform gekleed met een eenvoudige pet 
zonder enige versiering in 1831, is het destijds monteringmuts genoemde hoofddeksel pas 
officieel ingevoerd bij Zr. Ms. besluit van 7 mei 1835 nummer 91. Dit uniformstuk vertoont veel 
gelijkenis met onze huidige pet. 
De pet werd oorspronkelijk alleen gedragen bij gewone dienst aan boord en in zeeplaatsen, maar 
sinds 1865 ook elders doch dan alleen buiten dienst. Pas sinds 1894 behoort de pet tot het 
gewone of klein-uniform. 
 
Bij het korps mariniers werd de pet in 1876 ingevoerd ter vervanging van hun kwartiermuts. Bij de 
onderofficieren werd het de algemene dracht na het vervallen van de hoed in 1877, in welk jaar 
ook het huidige petembleem werd ingevoerd. De eerste witte pet werd ingevoerd bij Koninklijk 
besluit van 10 augustus 1900 nummer 33 gelijktijdig met het witte uniform. Voordien kende men 
vanaf 1857 een afneembare witte overtrek (ook om de klep) met een achter afhangende klep ter 
bescherming van de nek. 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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De huidige lakenmuts met lint voor de mindere schepelingen dateert van 1877 toen de hoed met 
lint (Koninklijke Nederlandsche Marine) werd afgeschaft. 
De witte muts werd pas in 1938 ingevoerd. Tussen de 
keerkringen kende men vanaf l januari 1891 
(Koninklijk besluit van 25 april 1890 nummer 39) de 
bamboehoed, welke in de tweede oorlog verdwenen is. De 
witte overtrek verviel bij de invoering van de 
bamboehoed. De matrozenmuts is ontstaan uit een schotse 
wollen muts met rood-wit geblokte rand en pompon zoals 
die op afbeeldingen rond 1830 te zien is. 
 

 

Zoals het was 

 

en zoals het is  

 
EN  VAN  HET  
FROKJE 
 
Bij Zr. Ms. besluit van 6 april 1877 en de resolutie van 12 mei 
1877 nummer 78 werden de tenuebepalingen van 1868, 
zoals vastgesteld bij Zr. Ms. besluit van 31 december 1867 
nummer 64 gewijzigd bij aanvullingsblad nummer 9. 
 
In artikel 8 (nieuw artikel) van het hoofdstuk bijzondere 
bepalingen voor mindere schepelingen werd dan voor het 
eerst melding gemaakt van de katoenen borstrok. 'De 
katoenen borstrok behoort tot de onderkleding en wordt altijd 
gedragen, behalve onder het baaien hemd'. 

Bij resolutie van 5 maart 1878 nummer 68 vervallen de woorden: 'behalve onder het baaien 
hemd'. 
De bepalingen vastgesteld bij Koninklijk besluit van 10 april 1894 nummer 10 geven: 'Borstrok, wit 
en donkerblauw gestreept, met korte of lange mouwen, te dragen op het blote lijf, zoowel onder 
het hemd als onder de boezemen. Het dragen van de gestreepte borstrok is niet verplicht voor de 
muzikanten en de machinistleerlingen'. 
 
Het frokje met dubbele borst en lange mouwen behoorde tot de eerste uitrusting van de jongens 
en de zeemiliciens die voor het eerst in dienst kwamen. Dit om ziekte te voorkomen onder hen, die 
niet gewend waren een open hemd te dragen. De jongens probeerden echter zo spoedig mogelijk 
het andere frokje te bemachtigen om dan als ouwe jongens te kunnen passagieren. Bij de 
ouderen, kwartiermeesters en baantjesgasten, zag men het jaeger ondergoed dragen, dat de 
oude botten beter warm hield. Op het zichtbare gedeelte was dan een vaste borstlap genaaid. 
Een losse borstlap werd in de winter soms over de blauw wollen trui gedragen, die aan de wal niet 
zichtbaar mocht zijn. 
Bij Koninklijk besluit van 7 juli 1938 werd de witte borstrok (borstrok met korte mouwen, de hals en 
de uiteinden der mouwen voorzien van een blauwe bies) ingevoerd als tropentenue,  
De borstlap werd in de tropen officieel ingevoerd om gedragen te worden onder het witte hemd 
instede van de, sindsdien gestreept genoemde, borstrok. Deze borstlap was bij Koninklijk besluit 
van 13 juni 1911 toegestaan voor gebruik tussen de keerkringen instede van de borstrok.  
De borstlap was van voldoende grootte en van dezelfde stof vervaardigd als de borstrok. 
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Na de evacuatie van het vlootpersoneel in 1940 had men in het Verenigd Koninkrijk moeite om 
frokjes te doen vervaardigen en ging men ook buiten de keerkringen over tot het verstrekken van 
de gestreepte borstlappen. 
De tweede wereldoorlog is dus de oorzaak dat het frokje geheel verdwenen is. 
Enige bepalingen betreffende het aantal zichtbare strepen van het frokje of de borstlap heeft nooit 
bestaan. Dat zou ook niet mogelijk geweest zijn in verband met het verschil in snit van de beide 
frokjes. 
De laatste jaren heeft de burgerkleding een zogenaamd Dorus truitje gekend, dat geïnspireerd 
was op de Dorus figuur van de bekende artiest Tom Manders, die optrad in een frokje met 
dubbele borst en lange mouwen.  
De oude marinesporttenue, ook voor de adelborsten, bestond uit een frokje en witte sportbroek. 
Vele adelborsten prefereerden het frokje als onderkleding boven de verstrekte flanellen hemden, 
hetgeen overigens verboden was. Of het frokje ouder is dan 1877 is nog niet bekend. De baaien 
hemden waren toen hoger gesloten en een eventueel gedragen frokje is op foto's dan ook niet 
zichtbaar. 
De plunje verstrekking van de schepelingen van 1867 en eerder vermeldde merkwaardig genoeg 
wel onderbroeken, maar geen borstrokken, in tegenstelling tot die van de mariniers die blauw 
baaien borstrokken verstrekt kregen. Wel werd reeds aan het einde van de 18e eeuw, 
internationaal, breed gestreepte truien gedragen, rood-wit dan wel blauw-wit. De Franse marine 
kent nog steeds een borstrok met smalle blauwe strepen, terwijl de Russische marine een op het 
Nederlands frokje gelijkende borstrok draagt. 
Met de afschaffing van de borstlap verdwijnt de laatste herinnering aan dit voor de Koninklijke 
marine zo typische kledingstuk. 

 

 Hr.Ms. Dubois….F 809 
Spatus…… 

Het geloof dat iedere Hollander op Woodenshoes loopt heeft 

vooral bij de Amerikaanse marine in Korea een deuk opgelopen. 

Dat kwam door het volgende;…. 

Japan, waar de V.N. Vloot nog wel eens verbleef was een 

“stap”land bij uitstek. Veel stappen betekend echter ook veel 

slijtage aan je stappers, zoals je spatus ook wel genoemd 

werden.  En dan betekend zo iets als nieuwe aanschaffen of 

repareren, maar dat kost geld! En wat geld kost gaat ten kosten 

van het stappen. Nu mag je van een Jantje veel verlangen maar 

zoiets beslist niet ! 

Zoals zo velen van U bekend, moet men bij het betreden van een Japans huis de schoenen uit doen, men 

ziet bij de entree dan ook altijd de schoenen staan van zo wel de bewoners als de bezoekers keurig netjes 

naast elkaar uitgestald staan…. Nu bezocht de Amerikaanse marineman nog wel eens zo’n woning. En ja, 

als je dan als Hollandse Jan met een katje nog niet de helft van je U.S.N  collega  daar van die schitterende 

glimmende spatus bij  ziet staan die wel eens jouw maat kunnen hebben, dan wordt de verleiding tot ruil 

wel heel erg groot! Als dan zo’n Yank bij zijn vertrek in plaats van zijn in nieuw staat verkerende schoenen 

een paar stappers “made in Holland “ er voor in de plaat vond staan, is het natuurli jk niet vreemd dat hij 

terugkerend in de States op de vraag”en lopen de Hollanders op klompen “?  

Zal antwoorden “ Wel nee…….op versleten schoenen “ 
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Heb ik weer🙈 

De stokers klaagden dat de scheepshond met de naam Hond non-stop aan het blaffen was. en 
dat ze niet van de hondenwacht konden recupereren  
Aangezien ik totok matroos 3 zv de teletac echt haat, besloot ik een vriendelijkere methode te 
nemen en koos voor de citronella band. 
Als de hond dan blaft, komt er een pufje citronella uit onder de neus en blijkbaar haten ze dat 
waardoor ze stoppen met blaffen. 

Dus vanmorgen maakte ik de band in orde (rampokte daartoe een bokkentuig en monsterflesje ) 
en vulde hem met het citronella goedje. Wat ik in een toko op de wal toch maar mooi scoorde 
En dat is waar mijn voormiddag  had moeten eindigen.. maar nee, als  eigenwijze baroe  *(adoe 
zeg) als ik ben, werd ik wel nieuwsgierig naar hoe die band nu echt werkte... 

Even later stond ik bij de waterdichte deur van het halfdek tegen die band te blaffen, maar er 
gebeurde niets. 
Ik keek nog maar een keer of ie aan stond, of ie vol genoeg was en heb de instructie nog een keer 
extra bekeken. Hmm dat klopte, dus ik blafte nog maar een keer. 
Nou weet ik niet meer zeker waar ik het idiote idee vandaan haalde om het nog eens te checken, 
maar ik deed het toch...ik deed de band zelf maar om, deed het blafdeel tegen mijn keel en 
blafte... 
Nou het was duidelijk, blijkbaar doet het ding het op trillingen, want ik kreeg me daar toch een 
partij citronella in mijn gok gespoten! Ik denk ik word ter plekken mataglap  

Dus daar stond ik, ik begon te hoesten waardoor het fucking rotding nog meer citronella in mijn 
gezicht spoot, zo recht mijn gokgaten in. Nou daar zat ik, op handen en knieën op het halfdek met 
mijn blote knieën op de antislip, proberen adem te halen en om het allemaal nog erger te maken, 
begon de Anjing kapal Hon ook nog eens te blaffen. Dus tussen het hoesten en het schreeuwen 
tegen die hond dat ie zijn klep moest houden, spoot dat ding nog tig keer citronella in mijn bakkes. 
Ondertussen deed ik mijn uiterste best dat kloteding van mijn nek te krijgen, wat dus niet ging 
omdat dat ding wel erg stevig vast was gaan zitten tijdens dit klote fiasco.Ik was mooi de pisang 

Het duurde even,( Mengambil masa) maar eindelijk kreeg ik dat ding af en smeet dat zo niet 
diervriendelijke kutding achter het verhaalspil en daar lag ik dan in de koele ochtendlucht op het 
halfdek me te bedenken dat dit wel eens van de Terbodoh (domste) dingen was die ik in lange tijd 
had gedaan. 
En pas toen hoorde ik het, gelach...De stokers hadden alles gezien Die stonden  zo hard te 
lachen de patjakkers dat ze nauwelijks konden lucht pompen het was mij toch een soesa 
Tussen hun  lachbuien door zegt er een doodleuk, "Ik wilde je komen helpen, maar elke keer dat 
ik over de waterkering  wilde klimmen, ging dat ding weer en lag ik zo in een deuk, dat ik de 
waterkering  maar niet over kwam." (Adoe Jantje)  
Dusssss, nu zijn niet alleen mijn luiken knalrood, maar mijn plaat en kroepoeks ook. 
Nadat we hadden gekeken of alles verder kits  was, hebben we tabee gezegd en ben ik eerst 
maar gaan mandiën onder het gemalen water  zodat ik niet meer naar 'Eau de Citronella' rook. En 
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mij weer senang voelde. Les van vandaag: de volgende keer (want ja, mezelf kennende, gaat er 
echt wel een volgende keer komen) zorgen we dus dat: 

1 We de band niet vullen voor we hem af laten gaan 
2. Onthouden we dat we geen zak aan stokers in een crisis situaties hebben 

Maar het had ook een voordeel, we hebben de komende dagen vast geen last van muggen! 
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Wat is een “Kameraad ? “ 
 
Kleine Jantje was op de leeftijd, dat hij alles wilde weten en vandaag was Pa aan de beunt. 
"Papa," vroeg het ventje, "wat is een kameraad?" 
"Nou," zei vader, "dat is iemand waar je goed mee op kunt schieten waar je samen mee speelt en praat, 
een fijne kerel dus." 
Jantje tevreden..... maar al spoedig had hij al weer een ander woord opgevangen en vroegs "Papa wat is 
een regering?" Dat was toch wel moeilijken voor papa om dat uit te leggen, maar na enige overpeinzingen 
zei hij; "Kijk, dat is net zo iets als je moeder, die verzorgt het lekkere eten dat je krijgt dat je schone en 
mooie kleren aan hebt en die met nóg meer dingen goed voor je zorgt." 
Jantje was ook hiermee tevredengesteld, maar voor hij naar bed gebracht werd wilde hij toch nog wel even 
weten wat het woord 'toekomst' betekende. Hierop nam zijn-vader hem mee naar het wiegje waarin zijn 
kleine zusje lag. 
"Dit lieve kleine hummeltje," sprak vader, "is de toekomst.  
Die moet nog leren lopen, praten, naar school gaan en later net zo worden als mama, maar dat duurt nog- 
een hele poos en dat is de toekomst. En Jantje viel een paar minuten later helemaal tevreden in slaap. 
Helaas werd hij midden in de nacht wreed gestoord door een hoop gekrijs en aangezien hij nog geen oor-
doppen verstrekt had gekregen, toog hij op onderzoek uit. Al spoedig stond hij bij de wieg van zijn zusje, 
waarin de bron van de herrie zich bevond. Na enige- vruchteloze pogingen het volume enige decibels lager 
te. schroeven, liep het manneke, ten einde raad, naar de hobby ruimte van zijn ouders, waar hij zijn vader 
wakker schudde en zei; 
"Kameraad,-..roep de regering, want de toekomst ligt in de stront." 
 
De redactie…. 
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F 812 Pieter Florisz is de Griekse Eli geworden. 
 
F 826 Pieter Florisz is de Griekse F 463 Bouboulina. 
Kiellegging: 15 januari 1980; 
Tewaterlating: 8 mei 1982; 
In dienst gesteld: 1 oktober 1983; 
Uit dienst gesteld 2001. 
 
*************************************************************************************************************************** 

North American B-25 Mitchell (squadron 320) 

Bronvermelding : Wikipedia en Min.Def. 
 

Algemeen  

Rol Middelzware bommenwerper  

Bemanning 

6 (2 piloten, navigator/bombardier, 
koepelschutter/boordwerktuigkundige, 
radiobediener/zijschutter, 
staartschutter)  

Varianten 

B-25, B-25A, B, C, D, XB-25E, XB-
25F—A, XB-25G, B-25G, H, J, TB-25—
A, D, G, C, J, K, L, M, N, VB-25J—A, 
CB-25J, ZB-25C, D, ZXB-25E, PBJ-1C, 
D, PBJ-1G, H, J  

Afmetingen  

Lengte 16,10 m  

Hoogte 4,80 m  

Spanwijdte 20,60 m  

Vleugeloppervlak 57 m²  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bemanning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lengte_(meetkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanwijdte_(vlucht)
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De North American B-25 Mitchell (NAVO-
codenaam: Bank) was een Amerikaanse 
middelzware bommenwerper. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd ze op alle fronten 
ingezet, maar voornamelijk boven de Stille 
Oceaan. Er zijn tal van verschillen tussen de 
opeenvolgende versies, naarmate het ontwerp 
werd aangepast in de loop van de oorlog.  

De eerste B-25 had zijn dakgeschutskoepel 
vooraan bij de cockpit en had aan beide 
boordzijden geschutsramen. Onderaan had dit 
type toestel nog een platte 
buikgeschutskoepel. Onder en opzij van de 
cockpit waren aan beide zijden, elk twee 12,7 
mm mitrailleurs.  

De bekende aanval op Tokyo, in april 1942, 
geleid door luitenant-kolonel Doolittle, was bedoeld om Japan een morele klap toe te brengen, en vooral 
om de Amerikanen een hart onder de riem te steken. Deze aanval werd uitgevoerd met B-25's van dit type. 
Zij stegen op van het vliegdekschip USS Hornet (CV-8), een unicum voor deze vliegtuigen die daarvoor 
niet ontworpen waren.  

Mitchell C-versie 

Vanaf de C-versie kregen de B-25 Mitchells vooraan een neusgeschutskoepel, in tegenstelling tot de 

"gewone" B-25. De geschutskoepel bovenaan het vliegtuig stond middenachter en de B-25 had geen 

zijwaartse geschutsramen, maar wel een staartschutterspost. De buikschutterspost ontbrak bij deze versie.  
 

Zie ook 

• No. 18 (Netherlands East Indies) Squadron, was een squadron uitgerust met B-25 Mitchells. 
• 320 Dutch Squadron RAF was een eenheid van de Marine Luchtvaartdienst uitgerust met onder 

andere B-25 Mitchells. 

Galerij 

B 25 bommenwerpers 
De Nederlandse bijdrage aan Operatie Overlord bestond uit B-25 bommenwerpers van 320 
Squadron RAF van de Marineluchtvaartdienst,  

 
 
B-25 Mitchell 
bommenwerper 
van de 
Marinelucht 
vaartdienst.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Gewicht  

Leeggewicht 9580 kg  

Brandstofgewicht: 15200 kg  

Max. gewicht 19000 kg  

Krachtbron  

Motor(en) 

2× Wright R-2600 "Cyclone" 
radiaalmotoren  

Vermogen elk 1380 kW  

Prestaties  

Topsnelheid 442 km/h  

Vliegbereik 4300 km  

Actieradius 2170 km  

Dienstplafond 7600 m  

Bewapening  

Boordgeschut 12 × 12,7 mm machinegeweren  

Bommen 2700 kg  

https://nl.wikipedia.org/wiki/NAVO-codenaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/NAVO-codenaam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bommenwerper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cockpit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doolittle_Raid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tokio
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Doolittle
https://nl.wikipedia.org/wiki/USS_Hornet_(CV-8)
https://nl.wikipedia.org/wiki/No._18_(Netherlands_East_Indies)_Squadron
https://nl.wikipedia.org/wiki/320_Dutch_Squadron_RAF
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marine_Luchtvaartdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Motor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogen_(natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boordgeschut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bom_(wapen)
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320 Squadron dropt 
bommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De B-25's van het 

320 Squadron  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ik help een vriendin om info te krijgen over de diensttijd van haar 
vader  in Nederlands Indië: Hendrik Minderhoud uit 
Westkapelle (Z). 
In maart 1945 als OVW-er bij de KM gekomen en met de Oranje 
Nassau naar Engeland gegaan. 
Voor (basis-) opleiding verbleven op: Ganges, Glendower, 
Valkyrie, Collingwood opleiding tot radioafstandpeiler (plotter) 2e 
klas. (foto’s 1 en 2) 
 
Eind oktober 1945 is hij met de Van Kinsbergen vertrokken naar 
Nederlands Indië 
In periode van 231145 tot 130946 heeft hij op de Van 
Kinsbergen in de Oost gevaren en toen overgeplaatst naar MTC 
Soerabaja. 
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Van september 1946 tot maart 1948  heeft hij op HDML patrouilleboten gevaren (foto’s 3, 4, 5, 6). Nog aan 
het uitzoeken op welk schip hij voer. 
Op 270348 thuisvaart met de Sloterdijk. 
 
Vragen: 

1. Kent iemand toevallig zijn naam nog uit die periode 
2. Weet iemand waar de foto’s 1 en 2 zijn genomen en ken je iemand? 
3. In de opleiding wordt gesproken over “HO ratings” (Hostilities Only) weet iemand wat dat zijn? 
4. Ziet iemand iets specifieks aan de HDLM boot waaruit het RP nummer is af te leiden? 
5. Iets anders wat naar uw mening interessant kan zijn of een richting om meer info te krijgen. (Ministerie van 

Defensie, Nationaal Archief, Nederlands Instituut voor Militaire Historie e.d. zijn al bekend of 
gecontacteerd). 

 
Bij voorbaat dank, 
Piet Zoeteweij. 
0620461168 
piet.zoeteweij@kpnplanet.nl 

 

 
                                                                 Hendrik opleidingsklas 1945-1946 
 
 

mailto:piet.zoeteweij@kpnplanet.nl
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Hendrik op schip NI groep zijkant 

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

 
Wie ooit bij de Marine heeft gediend kent de bootsmansfluit.  
Dat ook kwartiermeesters de bootsmansfluit veelvuldig gebruiken mag ook bij hen algemeen bekend zijn. 
De misverstanden beginnen pas bij de burger zonder enig maritiem gevoel. Als dan een kwartiermeester in 
een Noord Afrikaans land een fluit koopt waarmee hij slechts kleine slangen kan bezweren zijn de 
misverstanden alom. 
 
Ik was onlangs getuige van een gesprek tussen de bedoelde kwartiermeester en een dom blondje. 
Kwmr. Als ik dienst heb moet ik dikwijls op mijn fluit blazen! 
Blondje. U moet wel een groot kunstenaar en lenig zijn! 
 
Kwmr. Dat valt wel mee, ik gebruik maar een paar vingers om het gaatje zo nu en dan dicht te knijpen. 
Blondje. Dat U fluitje maar één gaatje heeft is mazzel; stel je voor U had er meer! 
 
Kwmr. Ja, dan had ik misschien wel alle vingers nodig. Neem nou onze bootsman. Dat ding van hem glimt 
wel, maar hij krijgt er weinig geluid uit. 
Blondje. Hoe weet U dat het fluitje van Uw bootsman glimt? 
 
Kwmr. Dat is nogal simpel, hij laat hem mij dikwijls zien! Laatst zei hij tegen nog tegen mij “Blaas jij eens op 
mijn fluitje”; nou ik had er óók moeite mee!" 
Blondje. Gadverdamme wat vies, ik word er misselijk van! 
 
Kwmr. Ach, dat valt wel mee. Ik had zijn fluitje eerst met een lapje afgeveegd. Blondje. Wel ja, lekker fris 
zeg, weet U niets anders? 
 
Kwmr. Jawel. Ik heb sedert kort een nieuwe fluit. Ik was in Noord Afrika en heb toen  
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Blondje. Ja, ja ,ik begrijp het. Die Noord Afrikanen met hun fluiten. De dokters daar moeten héél knap zijn. 
 
Kwmr. Als ik nu op mijn fluitje blaas steken alle kleine slangetjes hun kop omhoog en dan zie je ze héél 
langzaam heen en weer wiegen.  
Het blondje viel flauw  
 
Bali, 13 februari 2001 
Wim Degen. 

 

 
Subject: Fw: Hr.Ms.Wamandai A870 ligt klaar in Den Helder voor vertrek naar 
Curacao. 

  

 
                                                      08-April-1964. vertrek voor de oversteek vanuit Den Helder. 
  
Eerste stop:  Plymouth, Engeland. 
Tweede.      La Coruna, Spanje. 
Derde.          Lissabon,    Portugal. 
Vierde.        Tenerife,     Can. Eilanden. 
Vijfde.         Sao Vincente.   Cop. Verde. 
Eilanden. 
Zesde.        Trinidad. 
  
27-05-1964.  Aankomst Willemstad Curaçao. 

  
Bemannings lijst:  a/b Hr.Ms. Wamandai. 
  
CDT.Ltz. de Bree.   Matr. Frederiks.  
OO. Ltz. Paalman.              Matr. van Wort.  
Spr. de Graaf.                   Mach. Markus.  
Sgt.Mach. van ‘Veldt.   Mach. Beck.  
Kwmr. Vromans.                Mach. Jongsma.  
Kpl. v/d Putten.                 Chef kok. 
Wolferink.  
Matr. Meijer. 
    
Peter Jongsma  pj.jongsma@kpnmail.nl 

mailto:pj.jongsma@kpnmail.nl
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Heimwee naar “de zee”…,  
 
Iedere keer als ik naar Den Helder gaat, moet ik even uitwaaien aan de kust en dan klauter ik de zeedijk op 
om aan de andere zijde de schoonheid te aanschouwen van het Marsdiep, het Schulpengat, het Molengat 
met daartussen de Noorderhaaks (Razende Bol)  
 
Tussen Fort Erfprins en Fort Kijkduin zwalk ik dan langs het water en neem de gezonde levenslucht tot me 
en proef het zilte zoute nat, luisterend naar het gekrijs van “de duiven van de Admiraal”, maar vooral 
luisterend naar de rust die hier nog is te vinden en besluit verder te gaan naar het strand….. 
 
Na de nodige passen te hebben gemaakt houd ik even plaats rust, kijk dan over het Marsdiep van  Oost, 
via de Razende Bol naar West, aan de overkant een blik op Texel met het pittoreske torentje van Den Burg 
en de mast van de Mok naar de Noordzee en er komt weer een gevoel over me heen die moeilijk is te 
beschrijven.  

Een gevoel die wat onderbuik gevoelens 
meebrengt net als vroeger jaren toen je 
vlinders in je buik kreeg, toe we nog jong 
waren en verliefd werden op een wezen 
van het andere geslacht, die gevoelens 
van toen waren ook moeilijk te 
beschrijven.  
Maar dit gevoel was geen vlinder-gevoel, 
maar wat was het dan ? 
Was dit nu het gevoel van heimwee?, …. 
Heimwee naar zee ? 
 
Denkend aan die tijden varend of voor 
anker op de ree?..... 
Ik luister met beide handen aan mijn 

oorwanden, …. Loop naar beneden tot daar waar het zoute water spat op de keien van de promenade, 
daar waar het witte schuim sijpelt door het wier en de kelp.  
Ik zie daar een schelp en besloot deze op te pakken, rook er aan en luisterde. 
In deze schelp hoor ik die zingende kelp en het ruisen van de zee…. 
Ik kijk te vree, maar kreeg weer dat gevoel, dat gevoel van heimwee 

 
 
 
Ja dat waren andere tijden, ik vaar nu niet meer. Ik loop maar wat heen en weer ! 
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Ik ben niet meer die bink uit het verleden, die stoere held, dat manneke die trots rondliep in zijn matrozen 
pak, uitgedost met een muts waarop een tekst was te lezen, jawel zelfs met 17 letters “KONINKLIJKE 
MARINE” 

 
Ik voel me nu oud en 
neergeveld, mooi of slecht 
weer, niet varen doet me 
nu zeer.  
Alle mooie reizen uit het 
verleden, behoren niet 
meer tot mijn heden. 
Denkend aan alle havens 
en landen, beginnen nu 
mijn ogen te branden 
?….. jawel een traantje is 
daarvan de oorzaak. 
Wordt ik nu softie?... 
Is dit nu  “heimwee ?“, 
heimwee naar wat?, 
heimwee naar zee ?.....Is 

dit een virus waar ik mee ben besmet?. 
Deze virus draag ik mijn hele leven mee, deze virus noem ik dan ook “de Zee” 
 
Redactie, 
v.d.  Arie Krijgsman 
 

 
Hoi Arie en L.S. 
 
De extra editie samengesteld door G. Hornman heb ik het geheel 
verslonden en opgeslagen, wat een pracht stuk die bij mij veel 
herinneringen te boven haalde, en stuur ik jou mijn verhaal toe, aan te 
geven hoe dat ik bij de OZD terecht ben gekomen, en met veel genoegen 
er op terug kan kijken…….. 
 
 
Na de term in de West met Hr. Ms. v Ewijck 1962-63, vlogen wij terug naar dat koude kikkerlandje, wij 
zouden met taxi's terug gebracht worden naar huis, maar door de dikke sneeuwval, kwam daar niets van 
terecht en moesten we met de trein naar huis, niemand had daar aan gedacht, ik ook niet, kou kleumen in 
mijn gabberdiene regenjas, zeker na het warme zonnetje wat we zo gewend waren. Na een weekje 
vakantie werden de meeste van ons op (toen) Hr.Ms. Zuiderkruis, oud passagiersschip en wachtschip 
geworden, geplaatst. Zij lag afgemeerd tegenover de brandweer kazerne, na indeling, moest ik vaak 
wachtlopen bij de kleine vaartuigen dienst, ik weet nog dat wij met een paar landingsvaartuigen naar A ’dam 
voeren voor de Koninginnedag aldaar, waar wij ergens onze jongens moesten op pikken en een paar 
grachten verder hen weer eruit laten zodat zij daar wee langs de weg konden geen staan voor de parade 
van de gouden koets (was het net of wij een heel groot leger hadden) Op een dag (datum ?) werden wij 
met 5 man aan boord als verplicht vrijwilliger aangewezen en geplaatst op de OZD, aan boord van Hr.Ms. 
Walrus, deze kwam een aantal mensen te kort en moest gaan varen, niet gekeurd voor de OZD, en van 
toete geen blaze afwetend, werden wij in het diepe gegooid aan boord, varen richting de Middellandse zee, 
doordat ik nog niets wist over het schip heb ik hoofdzakelijk Zeuntje van de wacht moeten doen, ik herinner 
me nog dat ik een keer de wacht had achter het verticale roer, het mooie wat mij is bij gebleven is dat wij bij 
aankomst in Gibraltar met de bemanning in een hotel werden onder gebracht, behalve die die de wacht 
aan boord hadden dat weekend, ik vond dat prachtig, zo wie zo, het leven aan boord beviel mij wel. Bij 
terugkomst in Den Helder werden wij toen pas gekeurd voor de OZD In het zwembad moesten wij met een 
gordel met veel lood om proberen over de bodem naar het diepe te lopen en daar je gordel af doen en naar 
boven stijgen, ik presteerde het om halverwege met lood en al boven te komen, een beetje paniek, dat 
kwam door een nare ervaring die ik in de West had gehad tijdens het zwemmen, na drie keer achter elkaar 
het gepresteerd te hebben om boven te komen, en een scheld kanonnade van de Korporaal die dreigde 
dat als ik nog een keer met lood en al boven kwam, ik werd afgekeurd voor de OZD, en dat wou ik niet, ik 
vond het prachtig aan boord en wou graag bij de OZD blijven, dus op je tanden bijten en doorgaan, na 
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goed keuring werd ik aan boord van Hr.Ms. Tijgerhaai geplaatst, zij zou na een paar weken naar Engeland 
varen om uit dienst te worden gehaald om gesloopt te worden, waarna wij met het vliegtuig terug naar Ned. 
zouden komen, maar dat heb ik jammer genoeg niet mogen mee maken, op het laatste weekend dat zij in 
Ned. was had ik op Vrijdag de A.M. wacht, het was eb en het schip lag heel laag aan de steiger, een hele 
zware valreep moest ik iedere keer als een pers. van boord ging omlaag trekken omdat dat ding op het 
randje zweefde, nog geen 
15 min. nadat ik de wacht had betrokken en mijn koppel met 9 mm. had omgedaan, schoot die valreep toen 
weer een persoon naar boven klom, omlaag en zat ik met mijn rechtervoet klem tussen de zware valreep 
en de rand waaraan je een lijfseizing kan vastmaken, doordat het schip op dat moment ook nog in de 
trossen die valreep weer omhoog duwde, kon ik niet meer los komen, je begrijpt wel, ik schreeuwde het uit 
van de pijn, toen dan (leek wel uren) eindelijk het schip weer de andere kant op dreef, kwam ik los en 
hebben mij een aantal mensen moeten bevrijden van mijn schoen, toen die kapot geknipt was, werd mijn 
voet dubbel zo dik, hij was zwaar gekneusd, koppel af, en met me naar de centrale ziekenboeg, ik heb echt 
gejodeld van de pijn een paar weken, na een paar dagen werd ik naar huis gestuurd om bij te komen, terug 
op de OZD Kazerne werd ik op Hr.Ms. Zeeleeuw geplaatst, hier heb ik een mooie tijd gehad, als konstabel 
het beheer van de wapenkamer, oefenen bij Noorwegen en Zweden, in de duiktoren leren ontsnappen uit 
een sub, en niet te vergeten het weekend in Hamburg waar ik mijn eerst tattoo kreeg, 
Na deze trip nog een grote oefening en toen moest ik van boord omdat ik niet mocht bij tekenen van mijn 
meisie, ik heb toen de laatste drie maanden nog op de OZD Kazerne doorgebracht, daar heb ik de eerste 
Fal geweren uit de px 10 moeten halen en schoon maken, ik kon die krengen na twee dagen wel dromen, 
maar het was wel leuk en leerzaam, hiervandaan ben ik toen afgezwaaid, maar heden ten dage, is de tijd 
die ik door gebracht heb met Hr.Ms. v Ewijck, en de drie Subs waarop ik geplaatst ben geweest, eigenlijk 
mijn mooiste tijd geweest bij de Marine, de rest vergeten we maar, maar ik heb tot op heden ten dage nog 
altijd spijt dat ik toen niet bij getekend heb voor de volgende 6 jaren, maar het is niet anders, blijven wel de 
mooiste herinneringen. 
 
Chris Caanen. 
 
Chris bedankt voor jouw reactie. Dit zijn nu juist de reacties waar ik als redacteur erg blij van kan worden 
en ik denk ook wel veel van onze lezers. 
Dat stuk van Gerard Hornman heeft weer getoond dat “ten Anker “bij uitstek geschikt is om dit soort 
memories boven te halen, en dit weergeven in een digitale uitgave geeft ook inkijk in de generaties die na 
ons komen en kunnen leven en meebeleven hoe wij in dit marine leven hebben gestaan. Iedereen heeft het 
op zijn eigen wijze ervaren, maar één ding is zeker…. 
99,9% geeft aan een puike tijd meegemaakt te hebben bij de KM, toegevend dat de leuke en fijne 
herinneringen blijven hangen en de sores wordt naar achteren gedrukt, maar dit is met alles in het leven. 
 
De redactie, v.d. 
Arie Krijgsman 
********************************************************************************************************** 

 
Beste Hr. Krijgsman, en L.S. 
Naar aanleiding van het herinneringsartikel  betreffende de Agadir ramp, 
waarvoor alle lof over de inhoud en het plaatsen er van  in ten Anker. U 
vroeg zich af of de draaginsigne nog wel gedragen wordt. Ik was destijds 
tik op het fregat “de Bitter onder commando van de zeer door ons zeer 
gewaardeerde overste Piet van Noort en de 1e officier ltz 1 J. B Hulshof. 
Het was een fijne tijd onder dit commando. Het insigne wordt zeker nog 
gedragen, ieder jaar als ik meeloop met de Veteranen dag in het peloton 
van de AVOM. Ik zie het nog geregeld bij militaire bijeenkomsten van de Kon.Marine. Ik wilde dit even laten 
weten. 
Met hart. groet 
J.L. Bake 
(voormalig tlg. 1 znr ms “de Bitter”) 
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Draaginsigne "Agadir 1960" 
Het Draaginsigne "Agadir 1960" werd pas in 2000 ingesteld.  
Het schildje wordt gedragen op de rechterborstzak van een uniform. Het is sterk de 
vraag of het insigne gedragen is want personeel van de Koninklijke Marine gaat met 55 
jaar op pensioen. De jongste nog in actieve dienst zijnde veteranen van de hulp aan 
Agadir zullen in 2000 ongeveer vijfenvijftig jaar oud zijn geweest. Er is geen baton of 
miniatuur.  

 
Geachte abonnee,…. 

Bedankt voor uw reactie, doch wil ik u er op attenderen dat de redactie zich niet afvroeg of het werd 
gedragen, maar zoals te lezen is vraagt men zich af of het is gedragen op een uniform, want bij het 
instellen van het Draaginsigne in het jaar 2000 moet de jongste marine man die daar aanwezig was op zijn 
FLO leeftijd zijn aangekomen, dus is de kans van het dragen van deze Insigne op uniform klein!  
Dat in de jaren daarna het wordt gedragen door voormalig-marinemannen is mij bekend. 
 
De Redactie 
 

 

Wapenemblemen Koninklijke Marine 
 

Emblemen kennen een lange traditie. Al in de Oudheid werden schepen versierd met symbolen. Het doel 
was de zeegoden gunstig te stemmen.  
Angstaanjagende tekens dienden juist om vijanden af te schrikken. 
Tijdens de Middeleeuwen voerden oorlogsschepen het wapen van hun heer of stad. Deze traditie was 
vergelijkbaar met de banieren en vaandels van landlegers.  
In de zeventiende eeuw werd op de achtersteven van het schip een decoratie aangebracht die de naam 
van het schip zelf symboliseerde.  
Deze scheepssier verdween met de introductie van stalen schepen in de negentiende eeuw. 
 
Invoering embleem voor schepen en vliegtuigen 
In Groot-Brittannië voerden commandanten van de Royal Navy omstreeks 1900 opnieuw het 
scheepsembleem in. In 1918 besloot de Admiralty de folklore in goede banen te leiden.  
Elk marineschip moest voortaan een officieel embleem voeren. 
Naar Brits voorbeeld gingen tijdens de oorlog ook Nederlandse marineschepen een embleem voeren.  
De afbeeldingen werden naar eigen inzicht gekozen. De onderzeeboot Hr.Ms. O 21 was in 1940 één van 
de eerste die een embleem ging voeren. 
 
Toekenning 
In 1950 werden door de minister van Marine richtlijnen opgesteld voor het toekennen van emblemen.  
Richtlijnen werden in 1955 opgesteld door de Hoge Raad van Adel.  
Sindsdien hebben onder meer varende eenheden, marinierseenheden, vliegtuigsquadrons en 
ondersteunende onderdelen van beide krijgsmachtdelen een officieel embleem. 
 
Omlijsting, kroon en spreuk 
De omlijsting van marine-emblemen bestaat uit een vergulden tros van rechtgeslagen garenwantslag over 
twee schuinsgekruiste ankers.  
De emblemen worden gedekt door een Oudhollandse maritieme kroon (5 boegen van sloepen) Het 
embleem kan een spreuk voeren in het Latijn of Nederlands. 
 
Emblemen overerven 
Emblemen kunnen worden overgeërfd. Nieuwe eenheden kunnen emblemen overnemen van opgeheven 
organisaties of uit dienst gestelde schepen en squadrons met de zelfde taak.  
Het NIMH coördineert de aanvragen en verzorgt de administratieve afhandeling. De Hoge Raad van Adel 

dient daarbij meestal van advies.  
Emblemen worden vastgesteld door de Commandant Zeestrijdkrachten 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baton_(onderscheiding)
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Dit is het schild van de dienst: Onderzeedienst  
 
Ook wel dienstenschild genoemd  Elke dienst van de 
Koninklijke Marine heeft zo een wapenschild  

De omschrijving van dit schild luid:  
 
Wapenschild Onderzeedienst. In het midden een rond 
schild met in het groen een zeemeermin naar links gekeerd 
met in de voorwaarts gestrekte linkerarm een boog met een 
tot afschieten gerede pijl. Boven de afbeelding staat 
Onderzeedienst en eronder Koninklijke Marine. Het schild is 
gevat in groene oranje tak en is geplaatst op twee gouden 
gekruiste ankers. Het schild is gedekt met een vergulde 
driedimensionale Koninklijke kroon. Onderaan een in een 
groen lint de embleemspreuk in gouden letters: "Quamvis 
Patiens Acris" (fel, ofschoon geduldig lijdend). Op een 
houten onderplaat. De bewapende zeemeermin 
symboliseert de onderzeeboot, die onder de 
wateroppervlakte zijn torperdo's afschiet. De OZD werd bij 
Koninklijk besluit 67 van 6 juni 1947 het ridderkruis der 4e 
klasse van de Militaire Willemsorde toegekend. Dit 
scheepsembleem is in 1964 vervangen door een embleem 
zonder de ridderorde. Aanleiding was het feit dat op 14 juli 
1964 de OZD een eigen vaandel verkreeg waaraan de 
Militaire Willemsorde was bevestigd.  

 
 
Actieve Diensten  
 
Dienst der Hydrografie 
Mijnendienst 
Geneeskundige Dienst Zeemacht  
Dienst Geestelijke Verzorging  
Mariniers  
Onderzeedienst  

 
 
 
Niet meer bestaande diensten of over 
gegaan in particuliere handen  
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Marineluchtvaartdienst  
Korps Marine Brandweer 
Korps Marva’s  
Loodswezen  
Marine Bewakings Korps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een bijzonder schild en opgebouwd naar oude wapenschilden  
 
Pungo Pro Patria  
Wapencompositie van het Ministerie van Defensie voor de Koninklijke Marine 
 
Een nieuw gebruik van het wapen van de souverein op gekruiste ankers werd in 1971 gevonden. In dat 
jaar werd voor de afdeling voor de Marine van het Ministerie van Defensie zo’n wapen, aangevuld met de 
spreuk „pugno pro patria”, aangenomen. Aangezien deze afdeling zeer wel te vergelijken is met het 
College Superintendent uit de tijd van de Republiek, is een traditie op zinvolle wijze voortgezet 
Het Koninkrijk der Nederlanden, gedekt met een koninklijke kroon en geplaatst op twee gekruiste zwarte 
ankers. pugno pro patria in gouden letters op een blauw lint. (Beschikking 814954/802206 van 26 
december 1971) Ten opzichte van de oudere wapencomposities die betrekking hebben op de Admiraliteit 
en de Marine is dus alleen de volledig uitgeschreven uit 1572 daterende wapenspreuk pugno pro patria (Ik 
vecht voor het vaderland) toegevoegd. 

 
 
 
 
Het wapen van de republiek der zeven 
provinciën  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Arms_of_the_Dutch_Republic.svg
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Vlag van de Colleges ter Admiraliteit: 
Amsterdam, Zeeland, Rotterdam (De Maze), 
Hoorn/Enkhuizen (Het Noorderkwartier) en 
Friesland. Witte vlag met 2 zwarte opgenaaide 
gekruiste ankers en drie P's. De P's staan voor 
Pugno Pro Patria (ik strijd voor het vaderland) 

 

 

 

 

 

RICHTLIJNEN VOOR BEROEPSSCHEPELINGEN DER KONINKLIJKE MARINE, DIE VOOR 
EERSTE MILITAIRE VORMING OPKOMEN BIJ HET MARINE-OPLEIDINGSKAMP TE 

HILVERSUM. 

U dient op 11 12 augustus 1975 met de eerste bus of trein na 08.00 uur ‘s morgens van huis te 
vertrekken. 
Indien U op deze wijze niet voor 12.00 uur ’s middags op het station Hollandsche Rading kunt zijn, 
moet U  de allereerste reisgelegenheid nemen.  
Op de eerste dag wordt U geheel gekleed, zodat U geen extra ondergoed,  handdoeken of 
zakdoeken behoeft mede te nemen. 
Na Uw opkomst in werkelijke dienst wordt een aanvang gemaakt met het vaccinatie schema. Om 
te voorkomen, dat U onnodig wordt ingeënt, wordt U met klem verzocht alle inentingsbewijzen 
(oranje inentingsboekje – oranje kaart – internationaal vaccinatiebewijs – pokken briefjes etc.) 
mede te nemen. 
Neem geen bandrecorder – draagbare radio en wapens (waaronder ook dolkmessen en stiletto’s 
worden inbegrepen) mee. 
Het is bovendien verboden fiets of bromfiets bij opkomst mee te nemen. 
Gedurende de gehele eerste militaire vorming is het niet toegestaan om auto, motorfiets of scooter 
in het Marine-Opleidingskamp te parkeren. 
Neem niet meer dan fl. 10,00 voor kleine uitgaven mee. 
In de loop van de week wordt U een voorschot uitbetaald van fl. 50,00. 
Neem wel Uw toiletartikelen mee. 
U moet bij zich hebben: 
 
1. Het verbintenisbiljet; 
2. Eventueel niet gebruikte vrijvervoerbewijzen. 
Tenslotte wordt U aangeraden het adres en telefoonnummer van het Marine-Opleidingskamp te 
Hilversum, aan uw ouders of voogd mede te delen, zodat zij weten waar U zonodig te bereiken 
bent. Indien U door ziekte verhinderd bent, dient U dit zo spoedig mogelijk mede te delen. U kunt 
gebruik maken van onderstaande strook. 
Omtrent bezoekuren, traktement en ouderdag zullen de ouders of voogden rechtstreeks door de 
commandant per brief worden ingelicht. 
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           Marine-Opleidingskamp 
           Noodweg 3 
           Hilversum 

                     Telefoon 02157 – 651 
 
 (bij de redactie is niet bekend uit wel jaar dit stukje was) 
 

 
 
 

 
 

MD reünie gangers….  
 
Zoals te verwachten is de reünie in 
mei 2020 komen te vervallen tot nader 
order, zodra er nieuws over is wordt u 
via het publicatiebord op de hoogte 
gebracht….. 
 
De aangeboden slaapplek op ex. 
Hr.Ms. Hoogeveen komt hiermee te 
vervallen. 
 
 

MUD palen in de gemeente Terneuzen 

KOUDE OORLOG IN OOST-ZEEUWS-VLAANDEREN 

door Hans Sakkers (tekst) en Edwin Hamelink (foto's en bijschriften) 

Geschiedenis 

De Koude Oorlog sluimerde al in de Tweede Wereldoorlog. Eind jaren veertig van 

de vorige eeuw nam de spanning toe en escaleerde plaatselijk in de Korea Oorlog. 

Tot 1990 was er een voortdurende spanning tussen het kapitalistische West-Europa, Amerika en het 

communistische Oostblok, onder leiding van de Sovjet-Unie. Tussen beide machtsblokken ontstond snel een 

bewapeningswedloop. West-Europa was alleen niet opgewassen tegen de communistische oorlogsmachine. 

Zij waren afhankelijk van de steun vanuit de Verenigde Staten. De luchttransportvloot was onvoldoende om 

de noodzakelijke massa gevechtskracht binnen een verantwoordelijk tijdsbestek in Europa te krijgen, 

hiervoor moest men geheel terug vallen op scheepsruimten. Dit maakte de havens van West-Europa tot 

sleutelposities om de trans-Atlantische bevoorrading aan land te krijgen. Door de Tweede Wereldoorlog 

waren alle grote havensteden door het oorlogsgeweld vernield en zodoende nog in opbouw. Door de 

bliksemsnelle Britse opmars kon op 4 september 1944 Antwerpen met zijn omvangrijke havens 

onbeschadigd veroverd worden. Antwerpen was van essentieel belang om Nazi-Duitsland tot overgave te 

dwingen. Eind jaren veertig zou deze haven opnieuw van groot belang zijn voor de Amerikaanse trans-

Atlantische bevoorrading tegen het Rode Leger. Het bevaarbaar houden van de Westerschelde was hierdoor 

een top prioriteit. Gelijk als de Duitsers in mei 1940, bij de inval van West-Europa, in deze vaarweg mijnen 

heeft geworpen om de aanvoer van versterkingen te verhinderen verwachtte men dit ook van de Russen. 

MUD 

In 1949 ontstond de Mijnenuitkijkdienst (MUD). De opbouw van deze organisatie aan de Westerschelde had 

de hoogste urgentie. In een later stadium zouden deze ook aan de Nieuwe Waterweg, Noordzee Kanaal en 

de toegang van Den Helder worden opgezet. Een ontworpen betonnen paal werd in productie genomen 

http://www.schrijvers-lda.nl/images/Wapenschildjes/mok.jpg
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waarvan er een kleine honderd op dijken en duinen langs de Westerschelde werden geplaatst. In de 

volksmond MUD palen genoemd maar officieel droegen ze de benaming Pelorusstand. Een pelorus is een 

eenvoudig nautisch richtmiddel. Door kruispeilingen kon men de afstand bepalen. De gewapend betonnen 

vierkanten palen hebben een betonvoet die ter stabilisatie ingegraven diende te worden. De bovenste dertig 

centimeter van de paal is rond en hier is ook een stalen ring aangebracht. Met klemschroeven kon hier de 

pelorus op geplaatst worden. Deze posten langs de wal werden waluitkijkposten genoemd afgekort als 

WUP. Tussen Terneuzen en de Belgische grens waren 15 uitkijkposten op schepen voorgenomen om de 

bewaking te optimaliseren. Deze kregen de naam scheepsuitkijkposten, afgekort tot SUP. Mocht worden 

waargenomen dat Russische bommenwerpers zeemijnen in de Westerschelde wierpen werden posities van 

de inslagen op het water oppervlak vastgesteld door de mijnenuitkijkposten en doorgegeven aan het 

hoofdkwartier. Deze alarmeerde de marine waarop vanuit Vlissingen mijnenvegers uitvoeren om deze 

gevaarlijke obstakels te elimineren. Langs de Belgische oevers van de Schelde en in het havengebied van 

Antwerpen en ook rond Oostende was een gelijksoortige dienst actief. 

Korps Luchwachtdienst 

In 1950 richtte de luchtmacht het Korps Luchtwachtdienst op. De reden hiertoe was dat de radar tot op een 

hoogte van 1.500 meter onvoldoende betrouwbare informatie verstrekt, en moeste deze blindhoek van het 

luchtruim met oog en oor worden bewaakt. Hiervoor werden 276 luchtwachtposten ingericht. Als 

uitgangspunt voor de onderling afstand van deze luchtwachtposten was de acht kilometer afstand waarop 

een straaljager met het gehoor kon worden opgemerkt. Dit betekende dat de posten op een onderlinge 

afstand van maximaal zestien kilometer gepositioneerd werden. Nederland werd door het Korps 

Luchtwachtdienst in acht sectoren verdeeld. Sector 3 besloeg o.a. Zeeland en had zijn hoofdkwartier in 

Breda. De sector was verdeeld in elf kringen, die ieder bestonden uit drie luchtwachtposten. In Zeeuws-

Vlaanderen waren drie kringen. In dit artikel worden alleen de volgende twee kringen behandeld: 

Kring U  

3U1 Biervliet  

3U2 Terneuzen  

3U3 Westdorpe  

 

Kring T  

3T1 Koewacht  

3T2 Kloosterzande  

3T3 Nieuw Namen 
 

In 2011 heeft de S. Blommaart uit Terneuzen  

een pelorus aan de Heemkundige Vereniging  
Terneuzen geschonken. De geschonken pelorus,  

die is opgeborgen in een daartoe bestemde  

houten kistje, is afkomstig van mijnenuitkijkpost  

nummer 35, post Bakendorp bij Hansweert.  

Het instrument is in 1950 vervaardigd door  

Nedinsco te Venlo. Op de pelorus staat het  

unieke Nr. 49035 en CI.Nr. 575.02.16.08. 

  

Alleen in Terneuzen kon gebruik gemaakt worden van een bestaand gebouw, in de vorm van een molen, om 

de luchtwachtpost op in te richten. Op alle andere plaatsen was men genoodzaakt een toren te bouwen. Bij 

het ontwerpen van deze torens koos men voor de zogenaamde gewapend betonnen raatbouwelementen. Met 

deze onderdelen kon men iedere toren op de gewenste hoogte bouwen. Deze kon variëren van 2,5 meter tot 

31 meter. De hoogte werd bepaald door het vereiste zichtveld wat noodzakelijk was. Zo werd in Biervliet 

een toren van 15,06 meter, Westdorpe een toren van 23,04 meter, Koewacht 19,62 meter, Kloosterzande 

27,60 meter en Nieuw Namen 15,06 meter gebouwd. Die in Kloosterzande is de op twee na hoogst 

gebouwde raatbouwtoren in Nederland en is jaren lang doorgegaan als de hoogste in Nederland. In 1990 is 

de toren tegen de vlakte gegaan waarna de luchtwachttoren die in Koewacht staat koploper is geworden. 

Bemanning 

Het bemannen van de mijnenuitkijk- en de luchtwachtposten moest gaan plaats vinden door 

burgervrijwilligers die een cursus kregen om deze taak naar behoren uit te voeren. Niet iedere burger tussen 

de 18 en 50 jaar was hiervoor welkom. Mensen die in de Tweede Oorlog het stempel hadden gekregen fout 

te zijn vielen uit evenals communisten. Bij het Korps Luchtwacht was een extra vereiste en wel dat men 

fysiek in staat moest zijn een toren te beklimmen. Tevens was het probleem dat er meer vrijwilliger 

organisaties waren zoals de Nationale Reserve van de landmacht (1948), Korps Luchtwachtdienst (KLD) 

(1950) vanuit de luchtmacht en civiel de Bescherming Bevolking (BB) (1952). Al deze diensten visten met 

http://www.terneuzen.com/historie/nieuws/?id=120&page=4&view=5
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overeenkomstige selectiecriteria in  dezelfde vijver. Hoewel de MUD als eerste ontstond waren de resultaten 

van de wervingscampagnes bedroevend. Men had berekend dat er meer dan duizend vrijwilligers nodig 

waren aan de Westerschelde. Men rekende op 110 man uit Terneuzen en Philippine. Op 27 augustus 1952 

was de opbrengst van de wervingscampagne bekend; in het totaal waren er 46 aanmeldingen waarvan maar 

drie uit Terneuzen. Van het totaal aantal vielen er nog vier af omdat enkele een crimineel verleden hadden 

en een derde in de oorlog bij de Duitse Waffen SS had gediend. Na deze mislukkjng zetten men tijdens 

oefeningen zeemiliciens in aan de mijnenuitkijkposten. Het KLD had meer succes omdat zij in 1955 kon 

melden dat 80% van het noodzakelijke personeel was aangetrokken. 

Oefeningen 

Vanaf 1952 vonden MUD oefeningen plaats aan de Westerschelde. Deze waren in de regel internationaal 

omdat ook de Belgische mijnenuitkijkdienst mee deed. Een schip sleepte blikjes met springstof mee die op 

onregelmatige momenten en plaatsen individueel tot ontploffing werden gebracht. De explosie veroorzaakte 

een waterzuil die overeenkomstig was met een vanuit een vliegtuig geworpen zeemijn die het 

wateroppervlak raakt. Vanuit de uitkijkposten moesten de richting van de waterzuilen worden vastgesteld. 

Ook Mitchel-bommenwerpers wierpen dummy mijnen af. De confrontatie van een zo’n “projectiel” met het 

wateroppervlak werd exact gemeten. Het kwam voor dat duikers na afl oop dit oefenmateriaal tevergeefs 

zochten. Het bleek dat het water en de stromingen in de Westerschelde een mijn op een geheel andere plaats 

konden neerleggen als waar deze het wateroppervlak trof. De resultaten van de eerste oefening waren dan 

ook niet bevredigend. Er gold tijdens oefeningen wel een rookverbod in het hoofdkwartier, iets wat als 

overbodig werd ervaren. Het Korps Luchtwachtdienst deed eveneens oefeningen. Met een verrekijker werd 

een toestel gevolgd. De tweede man gaf via een koptelefoon met mondmicrofoon de vluchtgegevens door. 

Deze kwamen te samen in het districtshoofdkwartier waar de actuele gegevens op een plottafel werden 

bijgehouden. 

Nut 

Een kenmerk van de Koude Oorlog is dat men in een moderne alles vernietigende oorlog met bijna naïeve 

en goedkope middelen oplossingen wilden vinden. Methoden die stamden uit het begin van de Tweede 

Wereldoorlog. De technologie was dermate veranderd waardoor de vraag was of deze succesvolle systemen 

in de Koude Oorlog nog afdoende waren. Met name de snelheid van de vliegtuigen was door straalmotoren 

fabelachtig hoog gestegen. Bij de KLD was de tijd die men nodig had om de vliegbewegingen door te geven 

groter dan de tijd die een straaljager nodig had om de afstand af te leggen naar het doel. De Duitsers waren 

in de Tweede Wereldoorlog al in staat om de kustwateren en het luchtruim met een keten van radarposten te 

bewaken. De Engelsen waren in 1944 superieur op het gebied van radar. Zij bewaakten de monding van de 

Schelde met accurate radarapparaten. Opvallend dat Nederland en België in de periode van 1949-1974 met 

zulke beperkte middelen de zeearmen moesten beschermen. In 1964 werd de KLD opgeheven en de MUD 

tien jaar later. Dit omdat moderne middelen beschikbaar kwamen die deze taak konden overnemen. 

Erfgoed 

Met het opheffen van de MUD verdween ook de onderhoudsplicht van de MUD-posten. Dijkverhogingen 

maakte dat van 93 MUD palen er een klein aantal overbleven. Van de 24 palen op Walcheren resteren er 

nog zes. Op Zuid-Beveland is van de 27 palen nog een exemplaar over en wel in Hansweert. Ook in West-

Zeeuws-Vlaanderen resteert alleen nog op de veerhaven van Breskens één paal van de zeventien die er zijn 

geweest. Van de 22 palen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zijn er zover bekend nog en wel in de omgeving van 

Terneuzen. Wal Mijnenuitkijkpost (WUP) 74 in de Nieuwe Neuzenpolder. WUP 75 staat op de westelijke 

dam van de Oude Veerhaven. WUP 76 op de zeedijk nabij Waterfront is enige tijd weggeweest, maar staat 

nu weer terug op haar oorspronkelijke plaats. Op de nol van Griete staat nog altijd de paal van WUP 80. Een 

bestuurslid van de Heemkundige Vereniging Terneuzen trof bij toeval een MUDpaal verwerkt in een 

afrastering van een tuin in Griete. Deze is bij dijkwerkzaamheden meegenomen. Het gaat waarschijnlijk om 

de paal van WUP 79 of 81. 

Met het opheffen van de KLD kwam ook het nut van de luchtwachttorens te vervallen. Ongeveer tien torens 

gingen over naar de Burger Bescherming (BB). Zij gebruikte de torens om de exacte locatie van een 

kernexplosie te kunnen vast te kunnen stellen. Wanneer dit was gebeurd moest de bezetting snel de toren 

verlaten en konden in een atoombunkertje schuilen. Deze werden toen bij de aangewezen torens gebouwd. 
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In Nieuw Namen werd een dergelijk bunkertje gebouwd. Dit was ook in Kloosterzande het geval, waar zoals 

vermeld de toren is afgebroken maar het bunkertje is altijd nog in de berm van de weg terug te vinden. 

Over het algemeen is de huidige conditie van de overgebleven MUD palen niet optimaal. Mogelijk door een 

niet te beste storttechniek en de combinatie met de zoute zeelucht is bij velen een meer of minder ernstige 

mate van betonrot vast te stellen. Het komt nog al eens voor dat op de hoeken de bovenlaag van het beton is 

verdwenen en het geroeste wapeningsijzer is te zien. De kwaliteit van de luchtwachttorens is niet beter. 

Door een constructiefout blijft er in randjes water achter dat doordringt tot het betonijzer met alle ellende 

van dien. In ieder geval is in Zeeuws-Vlaanderen nog een illustratief beeld te krijgen van zowel de KLD als 

de MUD. Iets wat elders niet meer mogelijk is. 

In 2014 is bij MUD paal 76 op de zeedijk nabij Waterfront op initiatief van de Heemkundige Vereniging 

Terneuzen, met medewerking van de gemeente Terneuzen een paneel geplaatst met informatie over dit 

bijzondere restant uit de Koude Oorlog. 

Bron: 

De tekst is overgenomen uit Nieuwsbrief 76 van 2010 van de Heemkundige Vereniging Terneuzen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             WUP 57 net ten westen van de voormalige veerhaven in Breskens  
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WUP 75 op de westelijke havendam van de Oude Veerhaven in Terneuzen. 

 

WUP 79 of 81 als deel van een afrastering in een  

tuin in De Griete. 

 

 

 

 

 

 

 

WUP 74 in de Nieuw-Neuzenpolder is als het 

gras hoog staat wat lastig te vinden. Het waterschap 

heeft de paal dan ook met tape gemarkeerd. Een paar 

jaar geleden is het terrein waar de paal staat 

opgehoogd, maar de paal is op haar originele 

plaatsblijven staan. 

WUP 76 op de zeedijk nabij Waterfront.  

 

 

Op de Terneuzense zeedijk is elk jaar de 

“beeldenroute”, een expositie van beeldende kunst. 

De Terneuzense kunstenaar Toon Bevers heeft een 

paar jaar geleden, zonder toestemming, een beeltenis 

van een vrouwenhoofd op de paal gemonteerd. Bij de 

inrichting van de beeldenroute in juni 2010 is het 

kunstwerkje, inclusief MUD paal door de gemeente 

verwijderd en afgeleverd bij de kunstenaar. De 

Heemkundige Vereniging werd hier op geattendeerd 

en heeft de gemeente gewezen op het historische 

belang van deze ogenschijnlijk onbelangrijke 

betonnen paal. Enkele weken later werd de paal 

teruggeplaatst 
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WUP 80 bij het jachthaventje van De Griete. 

 

 
 

Bijzondere data ’s 
 
28  maart maand editie ten Anker voor april 
31  maart verjaart de redacteur 
9  april extra editie eerbewijzen 
22  april extra editie “Schelde” in 2 delen 
30  april maand editie ten Anker voor mei 
11  mei extra editie “Schelde” deel II 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


