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3e jaargang – nummer 22 – 1 mei 2020
Deze maand in dit blad:
75 jaar bevrijding : deze maand zijn de verhalen, documentaties, foto’s enz. gerelateerd
aan de oorlogs jaren, de heldendaden, de gruwelijken en de gevolgen…..
Deze episode mag nooit worden vergeten…..
Helaas heeft de Corona roet in het eten gegooid in de voor ons zo belangrijke herdenking
periode, het zal nu allemaal anders zijn …. Maar herdenken doen we !

Tip in deze Corona crisis !
Stoppen met negatieve gedachten is denk ik het mooiste wat je kunt doen. Niet blijven
steken over wat er mis kan gaan, maar proberen je aandacht te verleggen, vertrouwen op
de toekomst, dat het uiteindelijk wel goed zal komen.
Zorg goed voor jezelf. Als je niet lekker in je vel zit, probeer dan je aandacht te verleggen.
Neem contact op met een oude kameraad en praat over vroeger, over de tijden van
weleer. Oude herinneringen kunnen genezend werken, praat er met iemand over.
Neem op tijd afstand van alles wat je slechte energie bezorgd. Je hoeft het niet uit leggen
of te verklaren. Het is jouw leven. Doe wat je gelukkig maakt,
de redactie
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H.M. Koningin Wilhelmina heeft op den dag de Bevrijding, via Radio Herrijzend Nederland,
als volgt gesproken tot haar land en volk.

* H.M. Koningin Wilhelmina
spreekt tot haar volk op den Dag der Bevrijding.
Mannen en vrouwen in Nederland,
ONZE TAAL kent geen woorden voor hetgeen in ons aller hart omgaat in deze ure van bevrijding
van geheel Nederland. Eindelijk zijn wij weer baas op eigen erf en in eigen haard. Verslagen is de
vijand, van Oost tot West, van Zuid tot Noord, verdwenen het vuurpeleton, de gevangenis en het
martelkamp. Voorbij is de namelooze druk, de nimmer rust latende-gedachte aan vervolging, welke
vijf jaren lang U heeft beangst. Voorbij is de verschrikking van den hongersnood.
Warmen dank breng ik, mede namens U allen, aan onze bondgenooten en hun strijdmacht voor
onze bevrijding en voor onze redding uit den greep van den hongerdood. Hulde aan onze
Binnenlandsche Strijdkrachten, die hun uiterste krachtsinspanning gaven en nog geven en voor
wie geen offer te zwaar was, wanneer het gebracht moest worden voor de bevrijding van ons volk.
Hulde ook aan hen die buiten Nederland streden, hetzij te land, ter zee of in de lucht en vanzelf
reken ik hierbij onze varende en strijdende scheepvaarders en visschers en de velen wier strijd en
ontbering en lijden nimmer bekend zullen worden, omdat er geen getuigen of overlevenden
daarvan ziin die ons hiervan konden berichten
Hulde aan allen, waar ook en hoe ook, hetzij door het offer van hun leven te brengen, hetzij door
zich dagelijks in het grootste gevaar te begeven om dezen grooten dag van bevrijding thans te
doen beleven. In zeer bijzondere mate gaan met U mijn gedachten uit naar allen die dezen dag
niet met ons mogen beleven en ik deel de smart der talloos velen die treuren om hen die
heengingen. Niet minder leven wij allen mede met degenen die nog in de onzekerheid verkeeren
omtrent het lot van hen die hun lief zijn.
Vervuld met diepen eerbied en bewondering breng ik U allen hulde voor Uw verzet, waarin gij al
die lange, bange jaren zoo schitterend hebt volhard, een verzet dat U heeft samengesmeed tot
een eendrachtig, ondeelbaar volk, dat zich zijn roeping is bewust.
Ons allen wacht een groote taak, waarmede wij, nu wij weer gelukkig vereenigd en geheel onszelf
zullen zijn, terstond een aanvang moeten maken. Onder den druk van den overweldiger hebben
wij onszelf teruggevonden, is onze volkskracht opnieuw ontwaakt. Wij zullen hiervan het bewijs
moeten leveren.
Ons evenwichtig karakter onze eeuwenoude beschaving en onze kracht zullen ongetwijfeld de
daden weten te stellen waardoor wij de wereld zullen toonen wat wij vermogen. Laten wij allen de
handen thans ineenslaan gedreven door onze innerlijke kracht, onze plicht verstaan en niet
achterblijven op den weg waarop zij die wij in zoo
hooge eere houden ons voorgingen, den weg die zij met hun hartebloed ons hebben gewezen.
Rijksgenooten in Oost en West, ook voor U is Nederlands bevrijdingsdag een historische feestdag.
Het is ons allen een groote voldoening te weten hoe innig gij met ons meeleeft. Meer dan ooit zijn
wij in den geest vereenigd met onze Rijksgenooten van Nederlandsch Indië die nog zoo bitter
onder den zwaren druk van den vijand moeten lijden.
Mogen ook voor hen, mede door onze krachtsinspanningen, spoedig het uur der vrijheid slaan.
In de ontwikkeling der krijgsverrichtingen in de laatse maanden mogen wij ongetwijfeld een gunstig
voorteken zien.
Landgenooten, wij houdenthans onzen blik gericht op de toekomst, waarinonder den zegen van
den Allerhoogste Nederland zal herrijzen en zijn hooge roeping in de wereld vervullen.
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De rede van den MINISTER-PRESIDENT

Bij de bevrijding van Nederland heeft Prof. Dr. P. S. Gerbrandy, Voorzitter van den Ministerraad de
volgende rede gehouden, die op Zaterdag 5 Mei werd uitgezonden door radio Oranje.
Landgenooten,
De welhaast vijf jaren tellende onderdrukking is voleindigd. Het Duitsche Rijk met zijn misdadige
regeerders, ide hun Nederlandsch nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen. De Duitsche
geheime politie loert niet meer aan Uw huizen en wegen. Gij zijt verlost.
Beloond is de moed van onze land-,zee- en luchtmacht, het volhouden van onze koopvaardij.
Bekroond is de taaiheid van deze mannen en vrouwen van het verzet in elken vorm.
Gezegend is de standvastigheid waarmee heel ons volk de verdrukker heeft weerstaan.
Met eer verdierd is het beleid van onze geëerbiedigde Vorstin, die op het punt staat na vijf bittere
jaren thans met geheel Haar volk te worden hereenigd.
Toegejuicht wordt de dapperheid niet slechts der Britten, Amerikanen, Canadeezen, Polen, van
onze eigen Brigade en stoottroepen, maar ook van Russen, Noren, Tjechen en alle andere
strijdende naties, want de bevrijding van Nederland is een daad van het gezamelijke offensief van
alle vereenigde volkeren tezamen.
Wanneer U terugblikt op deze wereldstrijd dan mag het even schijnen alsof zijn verloop natuurlijk,
vanzelfsprekend, ware.
Maar wanneer U let op de dieptepunten als in Juni 1940, in Februari 1942, of op Uw eigen noodtoestand in April 1945, dan beseft Gij ineens, dat Uw bevrijding is een wonder Gods, waarvoor
Hem allereerst de dank toekomt.
Gij zijt vrij. Uw bevrijding is met bloed en zweet en angst en honger gekocht!
Honderdduizenden land- en Rijksgenooten, millioenen uit de met ons verbonden volkeren
aanschouwen dezen dag van vreugde niet.
Gij zijt vríi (vrij niet tot willekeur), maar om openlijk te doen wat Ge behoort te doen.
Drink den beker der vreugde ten volle, maar vergeet het lijden, dat daarin vermengd is, niet! .Laat
ons gedenken temidden van de blijdschap de dooden en doodgemartelden, die in bloedigen strijd
en in afschuwelijke foltering: het zaad moesten zijn, waaruit onze vrijheid ontkiemen kan.
Gij zijt vrij, vrii om te heelen de wonden van ons volk. De Regeering weet uit de ervaring in het
eerst bevrijde gebied, hoe zeer de Nederlandsche mannen en vrouwen hunkeren om daaraan mee
te werken.
Gij zijt vrij, om de terugkeerende krijgsgevangenen, en verbannenen liefderijk in Uw midden op te
nemen.
Gij zijt vrij om de waarheid te schrijven in Uw bladen, zooals Gij dat met gevaar voor Uw leven in
Uw ondergrondsche pers meer dan vier jaren lang hebt gedaan.
Gij zijt -vrij om onze Nederlandsche staatsinstellingen te doen herleven,
want de willekeur van den overweldiger die zijn onrecht kleedde in het gewaad van een schijnbaar
wettige verordening, is voorbij.
Gij zijt vrij om U voor te bereiden op de enorme taak die U wacht in de Stille Zuidzee. Het lijden
van onze 230.000 Nederlanders in Nederlandsch-Indië en van millioenen Indonesiërs schreit ten
hemel.
Volk van Nederland, Ge zijt vrij. Uw Regeering, nu nog in Londen, aanstonds in Uw midden, houd
zich verzekerd, dat Gij in deze aangrijpende Uren die vrijheid zoodanig zult gebruiken, dat Gij
daardoor evenals door Uw standvastigheid tegenover den onderdrukker den eerbied afdwingt van
bondgenoot en nageslacht.
Luisteraars, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld, het Moederland is vrij, een nieuwe
taak ligt voor ons allen, onder leiding der aanstonds te vormen nleuwe regeerlng.
Leve onze Vorstin.
Leve het Koninkrijk der Nederlanden.

………………………………………………………………………………………………………
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Hoe Nederland het groote nieuws vernam…
Onbeschrijfelijke geestdrift
RADIO HERRIJZEND NEDERLAND was de eerste die het overweldigende nieuws bracht.
Op Vrijdag 4 Mei 1945, om twee mlnuten voor negen n.m., las de Rotterdammer met een stem
vol nauw bedwongen ontroering het bericht voor waarnaar iedere Nederlander zoo lange jaren
smachtend heeft uitgekeken:
" Reuter meldt zoojuist dat de Duitsche troepen ín Westelijk Nederland hebben gecapituleerd,
ingaande Morgenochtend om 8 uur."

Hoe het nieuws H.M. de Koningin bereikte
Ook H.M. de Koningin, aldus meldt Anep Aneta uit Eindhoven, vernam het over weldigende nieuws
der algeheele bevrijding via de radio.

Spontane manifestaties
Heel kort na het bekend worden van het nieuws toog de bevolking van de stad nabij de tijdelijke
residentie in groote drommen naar het landhuis, waar H.M. haar intrek heeft genomen, en juichte
H.M. . toe met schier onbeschrijflijke geestdrift. Van het bordes richtte de Koningin zich in een
korte toespraak tot de menigte, waarin zij o.a. zeide: " Ik ben verheugd op dezen dag bij u te zíjn.
Lang leve ons Vaderland ! “
Een luid gejuich steeg wederom op, terwijl meer en meer menschen toestroomden en deelnamen
aan het spontane defilé; dat tot laat in den avond voortduurde, en dat door H.M. buigend en
glimlachend in oogenschouw werd genomen

Feest te Eindhoven
Het nieuws van de capitulatie van de Duitsche garnizoenen vloog, om een ge- matigde
uitdrukking te gebruiken, als een loopend vuur door de steden in het reeds bevrijde gebied. De
Eindhovenaren hoorden het groote nieuws het eerst via Herrijzend Nederland, dat het even van
tevoren van Anep-Aneta had ontvangen. De menschen op straat hielden de Geallieerde soldaten
staande en riepen hen toe:
" Het is allemaal over ! " In een minimum van tijd na het bekend worden van het heugelijke
nieuws,'waren de straten zwart van de menschen. Overal verschenen de vlaggen. Er speelden
zich tooneelen af van het wildste enthousiasme in Eindhoven, welke rol als tijdelijke hoofdstad van
Nederland weer spoedig zal worden overgenomen door Amsterdam.

H.M. de Koningin te Eindhoven
en Den volgenden dag, Zaterdag 5 Mei, heerschte er zoo mogelijk nog grooter vreugde in de
stad, toen H.M. Eindhoven bezocht om zich via Herrijzend Nederland te richten tot heel haar
jubelend volk. 's Middags 'was de bevolking in kennis gesteld van het feit dat H.M. zich naar het'
gebouw van Herrijzend Nederland zou begeven. Lang tevoren reeds vulde een onafzienbare
menigte de straten die naar het gebouw leiden. H.M. de Koningin, die vergezeld was van Prinses
Juliana, arriveerde om kwart voor zeven. Langzaam bewoog de Koninklijke auto zich voort
temidden van de dikke rijen menschen. die getooid 'waren met rood-wit-blauw en oranje.
Den geheelen dag, en tot diep in den avond trokken optochten door Eindhoven. Het meest
indrukwekkend was die van voormalige geïnterneerden uit de kampen van Belsen Buchenwald.

Dezen droegen nog hun gevangenispak doch zij hadden oranje hoofddeksels opgezet
Anep-Aneta was gedurende de Tweede wereldoorlog een Nederlands persagentschap dat opereerde
vanuit Londen. Het agentschap was opgezet door Adriaan Pelt, hoofd van de Regeringspersdienst,
later Regeringsvoorlichtingsdienst, als vrije tegenhanger van het Algemeen Nederlands
Persbureau (ANP) dat in Nederland actief bleef onder Duits toezicht.
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Het persagentschap begon met haar
werkzaamheden één week na de bezetting van
Nederland. Het agentschap had kantoren in het
gebouw van het Engelse ministerie van Informatie,
bij Reuters Londen,
in Willemstad (Curaçao), Paramaribo (Suriname) en
in Lissabon.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Anep-Aneta

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

10 mei 1940 : Batavia seint “BERLIJN”
De schrijver van bijgaand artikel, de heer F. C. Backer
Dirks, volgde na zijn middelbare schoolopleiding die van
stuurman ter koopvaardij aan de Kweekschool voor de
Zeevaart in Amsterdam. Na zijn eindexamen werd hij uitgezonden naar het toenmalige Neder/. Indië als 3e officier bij
de Gouvernements Marine. Hij doorliep de diverse rangen
en specialiseerde zich met name in de hydrografie.
In 1951 keerde hij terug naar Nederland a/s gepensioneerd
Gezaghebber bij de G.M. Het jaar daarop werd hij geplaatst
als elektrotechnicus op hij gepensioneerd. Sinds januari
1977 werkt hij op het Bureau Maritieme Historie van de
Marinestaf, speciaal belast met de geschiedschrijving van
de Gouvernements Marine.

In het uiterste Noordwesten van het grote eilandenrijk van
het voormalige Ned. Indië, benoorden Sumatra, ligt
Sabang, een klein plaatsje op een nietig eilandje; het
laatste heet Poeloe Weh; het ligt aan de rand van de
Indische Oceaan als een zandkorrel uit God's hand
neergevallen (zoals Hein Buitenweg het zegt).
Gelegen op enige afstand van het politiek zo rumoerige Atjeh ging van die zandkorrel een
weldadige rust uit. Sabang is bekend doordat het lange tijd de eerste Ned.-Indische haven was, die
door de uit het vaderland komende mailboten werd aangedaan. Voor de naar dat vaderland
terugkerende mailboten was Sabang de laatste haven waar de Nederlandse driekleur wapperde.
De mailboten kwamen met de regelmaat van de klok op zondagochtend heel vroeg de baai
binnenstomen. Hierdoor werd in tegenstelling tot elders op zondag door de Europese gemeenschap niet uitgeslapen; de komst van de mailboot was steeds weer een evenement. Direct na het
aan de steiger afmeren gingen de Sabangers aan boord. De dames voor het merendeel om hun
coiffure door de scheeps-kapper te laten opknappen; de heren om van een ijskoud Hollands biertje
te genieten onder het aanhoren van de min of meer sterke verhalen van de teruggekeerde
verlofganger.
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Zo vredig en rustig als het normaliter in Sabang was, zo bedrijvig werd het kort vóór de tweede
Wereldoorlog. Japan was slaags met China. Materiaal voor beide kemphanen werd aangevoerd
via de vrijhaven Sabang. Rangoon vormde bijvoorbeeld een achterdeur voor China, en Mercedes
Benz'trucks — aangevoerd
door Duitse schepen — stonden in Sabang tot boven in de grote goedangs opgestapeld, wachtend
op de transito over Rangoon naar China. Schepen van allerlei nationaliteit brachten staal aan, dat
te Sabang werd overgeladen in Japanse schepen voor verder vervoer naar Japan. Plaatsgebrek
noopte tot eindeloos verhalen van schepen, waarmee de drie loodsen — geen loodsen van de
Dienst van Scheepvaart, maar mensen in dienst van de Sabang Steenkolen Maatschappij, t.w. de
chef van de buitendienst C. van der Velden, de assistent-chef C. D. Sax en collega B. Dommisse het druk hadden in die overigens zo vredige haven. Vooral Sax en diens collega waren
voortdurend in touw; slapen en eten, ach. dat deden ze als het zo uitkwam (er waren after-all geen
vakbonden en vakbondsreglementen; er werd gewerkt naar gelang van de noodzaak en niet naar
gelang van de voorschriften).
Zo moesten bijvoorbeeld ook eens Duitse schepen vóór het strand voorbij de Handelskade ..in de
laag" afgemeerd worden: d.w.z. vlak onder de kust ten anker liggend werd het achterschip aan
bomen vastgemaakt.
Daarmee was een loods zo'n 6 uur bezig.

De haven van Sabang in de jaren 30; afgemeerd de Nederlandse mailboot “Indrapoera”van de
toenmalige Rotterdamsche Lloyd.
Op een gegeven ogenblik kwam van hen het verzoek om vol te bunkeren. Dit impliceerde verhalen
naar de steiger, en na het bunkeren weer terug „in de laag". Het ging hier om Duitse koopvaarders
die in het begin van de tweede Wereldoorlog binnengevlucht waren om asiel te zoeken tegen
Engelse en Franse oorlogsschepen die in deze wateren patrouilleerden. Intussen moest ook het
gewone werk doorgaan met af en toe als welkome afwisseling een schip van de Holland-Amerikalijn of de K.N.S.M. Er was zelfs een Spanjool met een lading benzine in vaten, bestemd voor de
Spaanse burgeroorlog. Dit schip kon nergens zijn lading kwijt; de kapitein smeekte om
bunkerkolen en drinkwater.
Vóór en in het begin van de tweede Wereldoorlog was het in de haven van Sabang, waar
havenmeester T. R. van Dam de scepter zwaaide, een waar gekkenhuis.
Gelukkig voor de betrokkenen waren er ook schepen die het zonder loods konden stellen, zoals de
„Wega" van de Gouvernements Marine, welke tak van dienst 2 september 1939 door de
Commandant der Zeemacht gemilitariseerd was. Hr.Ms. „Wega", die op Oleh-leh gestationeerd
was, lag gewoonlijk slechts vrijdags in de baai van Sabang in afwachting van de mailboot, om de
uit Nederland komende ambtenaren, die een plaatsing in het gewest Atjeh hadden, over te
gemilitariseerd was. Hr.Ms. „Wega", die op Oleh-leh gestationeerd was, lag gewoonlijk slechts
vrijdags in de baai van Sabang in afwachting van de mailboot, om de uit Nederland komende
ambtenaren, die een plaatsing in het gewest Atjeh hadden, over te nemen en naar hun standplaats
te brengen. Een goede waarnemer moet gemerkt hebben dat Hr.Ms. „Wega" vanaf begin 1940
praktisch doorlopend in Sabang lag; opdracht van de nemen en naar hun standplaats te brengen.
Gelukkig voor de betrokkenen waren er ook schepen die het zonder loods konden stellen, zoals de
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„Wega" van de Gouvernements Marine, welke tak van dienst 2 september 1939 door de
Commandant der Zeemacht Commandant der Zeemacht om de neutraliteit te handhaven in
verband met de Duitse koopvaarders. De echtgenoten van verscheidene officieren van de „Wega"

hadden in die tijd zelfs hun intrek genomen in het enige hotel van Sabang, het „Sabang-hotel".
Af en toe voer het schip uit voor oefening met het 7'/ 2 cm semi-automatische kanon, waarmee het
de zeer lange kusten niet alleen van Atjeh maar ook van de rest van Noord-Sumatra tegen een
eventuele vijand, wie dan ook, moest verdedigen. 2de Officier J. A. Welcker, die met het oog
hierop een 3-maanden durende opleiding op
de Oedjoeng bij de Kon. Marine had gevolgd, kende het kanon van binnen en van buiten, en met
dat monster in zijn
handen vermeende
men: „Ach, het zal
waarachtig wel
gaan". Sabang sliep
rustig.
De militaire bezetting
van Sabang was
klein; die bestond uit
Ie luitenant A. E.
Kelder met 50 KNILmilitairen. Die waren,
zoals het officieel
heette, belast „met
het tegengaan van
de sluikhandel".
Sabang was een
vrijhaven; ergo was er dus nogal wat smokkelhandel met de vaste wal van Atjeh. Voor het
uitoefenen van zijn werkzaamheden kreeg luitenant Kelder van havenmeester T. R. van Dam een
klein gewestelijk vaartuig met Atjehse bemanning (een djoeroemoedie met nog 3 man) volledig ter
beschikking. Luitenant Kelder was in de gelukkige omstandigheid, dat hij sergeant Brunius onder
zich had. Die man kon alles. In Sabang had hij bijvoorbeeld „op gevoel" — zonder bestek of
werktekening — een zeilboot van 8 m lengte gebouwd. Sergeant Brunius kon ook het beste tegen
de zee; de andere KNIL-ers waren snel „mabok".

Zeer kort na het uitbreken van de oorlog in Europa, waarna Duitse koopvaarders in de
Ned.-Indische havens asiel zochten (in sep-

7

tember 1939) gaf de Commandant der Zeemacht rechtstreeks aan luitenant Kelder opdracht maatregelen te nemen om na ontvangen code de Duitse koopvaarders „Lindenfels" en „Werdenfels" van de Hansa Linie (resp.
8400 en 6300 bruto ton), de „Wasgen-wald" (5000
ton) en de „Moni Rickmers" (5000 ton) van de
Hapag, benevens de grotere „Sophie Rickmers",
welke laatste met een lading springstoffen voor
China in de buiten-baai lag, te overmeesteren. Na
overleg met de militaire bevelhebber van Noord- en
Midden-Sumatra, kolonel G. F. V. Gosenson, werd
in verband met deze opdracht de militaire bezetting
aangevuld met een 2e luitenant, een onderluitenant
en 50 man KNIL.

Luitenant Kelder kon aan het werk
gaan en een plan de campagne
opstellen. Dat was niet eenvoudig.
Geen der militairen had enig
verstand van schepen, laat staan
van een overmeesteringsactie.
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STOOMSCHIP..SOPHIE RICKMERS"
Het stoomschip ,,Sophie Rickmers" van de Rickmers Rheederei was een schip dat geschiedenis
heeft gemaakt voor haar maatschappij. Het werd op 3 februari 1917 op de Norddeutsche Werft te
Wesermünde op stapel gezet, maar behoefde niet aan de geallieerden te worden uitgeleverd. Op
15 oktober 1920 werd het door de werf opgeleverd; het was 7.033 brt groot.
Op 3 november 1920 was het het eerste Duitse schip dat na de eerste wereldoorlog onder kapitein
W. Hülsebusch de haven van New York aandeed. Toen de Rickmers Rheederei de dienst op het
Verre Oosten heropende was de „Sophie Rickmers" het eerste schip dat de afvaart op 3 juni 1922
waarnam en daarmee de dienst hervatte. Zij werd gevolgd
door de ,,R.C. Rickmers".
Op 10 mei 1940 liep de „Sophie Rickmers" onder kapitein P. Helms de haven van Sabang aan; het
schip was juist op weg naar het Verre Oosten, o.a. met een lading explosieven aan boord,
bestemd voor China. In verband met deze gevaarlijke lading werd het schip afzonderlijk gelegd in
de Prigi Laut baai te Sabang, maar hierdoor kreeg de kapitein op 10 mei 1940 de gelegenheid zijn
schip — als enige van de in het toenmalige Nederlands Indië vertoevende Duitse schepen — tot
zinken te brengen. In het toenmalige Nederlands Indië beschikte men niet over middelen om een
dergelijk groot schip van een tamelijk grote diepte te lichten, zodat het voor de Nederlandse
koopvaardij verloren ging, al was het dan twintig jaar oud.
Noodgedwongen wendde luitenant Kelder zich dan ook tot de administrateur van de Sabang
Steenkolen Mij., Baron L. van der Feltz, oud-marine-of-fïcier, daarna reserve-officier van de K.M.
— die bovendien over bovengenoemde loodsen, gewezen koopvaardij-officieren, beschikte — om
hulp. Bij dit alles zat 1ste luitenant Kelder wel met het probleem dat genoemde personen van de
Sabang Mij. geen militaire status hadden.
Ook de havenmeester was niet
gemilitariseerd. Baron van der Feltz en zijn
medewerkers hebben zeer veel bijgedragen
om het plan de campagne te doen slagen.
Begin 1940 trad een verandering in dat plan
op. Boven 1ste luitenant Kelder werd kapitein T. J. W. F. M. Supheerdt geplaatst. Tegelijkertijd nam, zoals hierboven reeds geschreven, Hr.Ms. „Wega" positie te Sabang in. Kapitein

9

Supheerdt kon toen het plan dat door Kelder en zijn mannen
reeds geheel was uitgewerkt, perfectioneren. Daarbij werd,
vanwege de militaire status, de samenwerking met de Sabang
Steenkolen Mij. verbroken en vervangen door samenwerking
met Hr.Ms „Wega".
Geregeld had onderling contact plaats tussen de militaire
autoriteiten, havenmeester Van Dam, Hpb Treffers en Ggm
Klerk. Vrijdag 10 mei 1940 zaten Gezaghebber P. W. H. Klerk
van Hr.Ms. „Wega", samen met zijn Ie officier G. Kooyman, aan
boord van het s.s. „Generaal Verspijck" van de K.P.M, bij de
gezagvoerder H. Kolkman en 1ste stuurman J. D. Coumon aan
de koffie, hoewel de djongos beter dan wie ook wist wie het
biertje prefereerde en wie een „paitje". Omdat er geen
passagiers aan boord waren zat men in de salon, die zich over
de gehele breedte van het schip uitstrekte; aan de zijkanten
grote ramen, die vanwege het mooie weer naar boven
opengeklapt waren.

De „Generaal Verspijck" onderhield een geregelde dienst tussen Penang — Lho Seumaweh —
Sigli — Sabang — Penang. Het gesprek ging uiteraard over de oorlog die in Europa in alle
hevigheid woedde en over de vele radioberichten met steeds weer overwinningen van HitlerDuitsland.

STOOMSCHIP „LINDENFELS"
Het stoomschip „Lindenfe/s" van de D.D. G. Hansa werd in T928 gebouwd op de werf van J. C.
Tecklenborg te Geestemünde; het was 8.457 brt groot en had een dienstvaart van 13 mijl. Het
behoorde tot een serie van vier zusterschepen; de andere eenheden waren de „Rauenfels",
„Treuenfels" en „ Wachtfels", die ook in 1928 op dezelfde werf waren gebouwd. Deze schepen
vonden normaal emplooi in de lijnvaart van de D.D.G. Hansa van Westeuropese havens op het
toenmalige Brits Indië en de Perzische Golf.
Na de inbeslagname werd de „Lindenfe/s"herdoopt in „Mangka/ihat"; alle in Nederlands Indië in
beslag genomen vijandelijke schepen kregen namen van vuurtoren uit de Indische archipel. Op 4
mei 1942 op weg
van New York naar Kaapstad liep de „Mangkalihat" bij laatstgenoemde haven op een Duitse mijn,
die ongeveer veertien dagen daarvoor was gelegd door de Duitse hulpmijnenlegger „Doggerbank".
Het schip kon echter worden binnengebracht, werd hersteld en op 8 april 1943 weer in de vaart
gebracht. Enkele maanden daarna, op 1 augustus 1943, op weg van Suez naar Engeland via
Kaapstad, werd het varend in Straat Mozambique in konvooi B.C.2, getorpedeerd door de Duitse
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onderzeeboot „U 198". Hoewel wel alles in het werk werd gesteld het schip te behouden, mislukten
deze pogingen en op 4 augustus zonk het schip op 25.49 Z.B. en 35.37 O.L. Bij de torpedering
kwamen tien van de opvarenden om het leven. Gezagvoerder was kapitein P. G. van Striemen.
Dit gezellige palaver werd circa twaalf uur ruw verstoord, toen de ouwe een telegram werd
overhandigd met het codewoord „BERLIJN".
Prompt veranderde de stemming. Nederland in oorlog met Duitsland! Dat betekende dat ook in
Ned. Indië elke Nederlander, en zeker elke militair, zijn post moest innemen. Ggm Klerk en Ie ogm
Kooyman waren ogenblikkelijk terug aan boord van de aan de kade afgemeerd liggende „Wega"
om deel te nemen aan de eerste oorlogshandeling: het overmeesteren van de in de baai van
Sabang ten anker liggende Duitse vrachtschepen.
De overige leden van de état-major van de „Wega", t.w. 2e off. J. A. Welcker, 3e off. F. L. Hencke,
Hwtk. M. A. Smith, 2e wtk. P. van Tilborg, 3e wtk J. F. Lattman en 3e wtk H. W. F. Monné hadden
het radio-bericht „Berlijn" eveneens gehoord en namen hun posten volgens het „plan de
campagne" in. Telkens stapten 2 officieren in één van de twee motorboten van de „Wega" en in
een gerequireerde motorboot.
Kooiman met Van Tilborg, Smith met Hencke, Welcker met Monné. Ie luitenant Kelder, bijgestaan
door sergeant Bruinius, zou met het te zijner beschikking gestelde kleine gewestelijke vaartuig de
overmeestering van de met springstoffen geladen „Sophie Rickmers" voor zijn rekening nemen. De
motoren werden aangezet en het wachten was op de KNIL-militairen.
Aan boord van de „Wega" was het „voor en achter maken", Gezaghebber Klerk haalde op de brug
de telegraaf over; 3e wtk Lattman liet in de machinekamer warmdraaien; het kanon werd bemand.
Dat alles was een kwestie van enkele minuten. Waar bleven de KNIL-militairen? Dezen moesten
eerst een ongeveer een kwartier durende toespraak van hun troepencommandant aanhoren.
Daarna waren ze zwaar gewapend snel bij de met draaiende motor gereed liggende bootjes en
.startte de operatie. Elke motorboot zette koers op haar doel. Aan boord van de „Wega" werden de
voor- en achter-trossen losgegooid en full speed opgestoomd naar de ingang van de baai om die
af te grendelen.
Het verliep allemaal volgens plan, maar er zat wél een lelijke kink in de kabel. Volgens het plan de
campagne moest de „Wega" zonder de komst van 't KNIL af te wachten direct naar de ingang van
de baai opstomen om een eventuele vluchtpoging van in het bijzonder de in de buitenbaai
verankerde „Sophie Rickmers" te verhinderen. Luitenant Kelder was hier niet gerust op omdat het
geruime tijd zou duren eer hij het Duitse schip zou bereiken. Bij het embarkeren van de KNIL
militairen in de boten zijn dan ook tussen hem en Ggm Klerk harde woorden gevallen. Door het
verlate ontmeren van de „Wega" trad de situatie op, dat bij vertrek van de steiger de „Wega"
aanvankelijk achter het gewestelijke vaartuig naar buiten stoomde.
Ggm Klerk moet voor zijn optreden gegronde redenen hebben gehad, wellicht op nautischtechnisch gebied. Misschien ook omdat hij wist dat buiten op zee Engelse en Franse
oorlogsbodems patrouilleerden en een vluchtpoging dus weinig succes kon hebben. Opgemerkt
moet hier worden dat het binnenvallen van de Duitsers in Nederland en het ontvangen van het
codewoord „Berlijn" enige dagen van tevoren werd aangevoeld; zodanig zelfs, dat ergens in
Sabang onder het gebruiken van een aperitief bij het doorkomen van het codewoord zure
gezichten werden getrokken.

http://www.marineshirts.nl
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Dat gebeurde in het
„Sabang-hotel", waar
shipping clerk Roselje de
kapiteins van 4 Duitse
koopvaarders had
uitgenodigd voor een
borrel. Dit was een onderdeel van het plan de
campagne.

Roselje had de kapiteins (op instigatie van kapitein Surheerdt een paar uren vóór de inval) voor dat
zogenaamde „borreltje" geïnviteerd.
Wij zullen, om ons een idee te vormen hoe de overmeestering plaats vond, Welcker en Monné
volgen. Zij voeren vanaf de „Wega" recht op de „Lindenfels" af, die vertuid in de binnenbaai lag. De
Duitse bemanning had de actie al heel gauw in de gaten en haalde de valreep op. In de motorboot
maakten Welcker, Monné en de 10 KNIL-militairen zich gereed het schip te enteren.
Maar nog vóór de motorboot de „Lindenfels" bereikt had liet men de valreep weer zakken. Was er
aan boord verschil van mening ontstaan over wie de lakens zou uitdelen? De kapitein zat in het
Sabang-hotel aan z'n „historisch" aperitief. Trouwens, hij had aan boord toch al niet veel in te
brengen. Tot zijn staf behoorde een fanatieke Nazi — de 2de stuurman. Deze had in feite de
leiding aan boord. Heeft hij in de beslissende fase het commando toch moeten overlaten aan de
meer gematigde 1ste stuurman? We zullen het wel nooit te weten komen. Een feit was echter dat
de valreep neergelaten was, zodat bij het langszij komen van de motorboot de militairen snel de
valreep op konden klimmen.
Welcker met 7 man bezette het dek en dreef de Duitse bemanning naar de bak. Monné met 3
Ambonese soldaten renden naar de machinekamer. Toen ze die binnen kwamen zagen ze door de
roosters onder in de machinekamer een aantal Duitsers verdacht bezig. Met één militair met
getrokken klewang voor zich en twee militairen met getrokken klewang achter hem, stormde
Monné met z'n karabijn de trappen af. Beneden waren 10 Duitsers bezig met het aanbrengen van
vernielingen. De buitenboordkranen waren kennelijk ruim van te voren zodanig losgeschroefd, dat
ze nog slechts met twee bouten vastzaten. Twee Duitse machinisten probeerden met een
voorhamer een buitenboord-kraan stuk te slaan. Aan het bevel van Monné daarmee te stoppen
werd niet direct voldaan. Er zat dus niets anders op dan schieten. Dat hielp! De Duitsers renden
weg in de richting van het ketelruim. Monné bleef in de deur tussen machinekamer en ketelruim.
Plotseling zag hij wéér een soort voorhamer heen en weer gaan. De man die de hamer hanteerde
stond achter een schot.
Ditmaal geen pardon, maar direct schieten en wel in de richting van de stevige knuisten, die de
Duitse hamer hanteerden. Het bleek afdoende. Alle Duitsers verlieten met de handen boven het
hoofd via een andere deur het ketelruim en voegden zich bij hun collega's op de bak. Eén van hen
werd door een makker gesteund. Het was de man waarvoor het eerste schot gelost was. Dit schot
was echter niet op hem gericht geweest. De man bleek pas geraakt te zijn nadat de kogel in de betrekkelijk kleine ruimte ergens tegen geketst had.
Machinekamer en ketelruim werden nog eens grondig gecontroleerd. Alles bleek in orde. De
overmeestering was gelukt. De gewonde Duitse machinist werd naar de wal gebracht voor
behandeling door de militaire arts. Welcker liet de overige bemanningsleden één voor één onder
militaire geleide wat kleding inpakken. Daarna werden de Duitsers met de motorboot naar de wal
gebracht, waar ze in een goedang door kapitein Supheerdt en zijn mannen opgevangen werden.
Ook de overmeestering van de „Werdenfels", „Wasgenwald" en „Moni Rickmers" verliep succesvol.
De Duitsers werden zodanig overrompeld, dat ze geen kans zagen om het reeds begonnen
losschroeven van de buitenboordkranen te voltooien. Anders verliep het met de in de buitenbaai
liggende „Sophie Rickmers". Het gewestelijk vaartuig met Kelder en zijn mannen had zoveel tijd
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nodig om het schip te bereiken, dat er van overrompeling geen sprake was. De Duitsers waren
kennelijk op de hoogte van de inval in Nederland. Zij wisten ook dat buitengaats de vijand op de
loer lag en dus vluchten niet meer mogelijk was. Derhalve namen ze een ander besluit.
Buitenboordkranen opendraaien, sloepen strijken, het zinken van het schip afwachten, en om de
tijd te doden zichzelf volgieten met drank. Deze situatie troffen de KNIL-militairen bij het bereiken
van de „Sophie Rickmers" aan. Een sinister tafereel. Even later zag Kelder het vollopen van de
machinekamer. In een poging te redden wat er te redden viel keerde hij met het kleine gewestelijke
vaartuig naar de „Wega" terug om hulp te halen. Gezaghebber Klerk gaf 3de wtk Lattman, de
enige officier die nog aan boord was, opdracht met Kelder mee te gaan.
Tijdelijk chef van de machinekamer van de „Wega" werd toen de mandoer.
Bij aankomst aan boord van de „Sophie Rickmers" bleek dat de militairen de bemanning reeds
verzameld hadden op het achterdek.
Het schip was echter niet meer te redden. Toen Lattman de machinekamer binnenkwam bleek die
reeds zover onder water te staan dat hij niet meer bij de buitenboordkranen kon komen. De Duitse
machinisten hadden gedaan wat van hen verwacht werd. Even later, nadat ieder het schip had
verlaten, ging de „Sophie Rickmers" ten onder. Bij terugkomst van het gewestelijk vaartuig aan de
steiger werden ook deze Duitsers in de reeds genoemde loods opgevangen. Nog diezelfde avond
— de 10de mei — werden de Duitsers onder bewaking van Kelder met steeds naast zich sergt.
Bruinius aan boord van de „Generaal Verspijck" geëmbarkeerd en in het ruim ondergebracht. Een
paar uren later werd gedebarkeerd te Olehleh voor verder transport naar een internerings-kamp op
Sumatra.
Hiermee was de actie ten einde. De „Wega" trok zich terug op Olehleh om haar routine-reizen
langs de kust van Noord-Sumatra te hervatten. Kapitein Supheerdt is de volgende dag van Sabang
overgeplaatst naar de vaste wal van Atjeh.
Kelder nam het commando van de militaire bezetting van Sabang weer op zich.
Spoedig hierna werd begonnen met het vaarklaar maken van de ex-Duitse schepen, hetgeen
geschiedde met koelies van de Droogdok Mij. Sabang.
Na deze eerste oorlogshandeling konden de „Lindenfels" en de „Werdenfels" weer uitvaren, zij het
nu onder de vlag van de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" en onder de naam „Mangkalihat"
resp. „Belingkar". De „Wasgenwald" heeft onder de naam „Sembilangan" voor dezelfde
maatschappij nog bijna drie jaar gevaren. De „Moni Rickmers", die aan de Rotterdamse Lloyd werd
toegewezen, heeft als „Salando" nog tot 1949 voor ons land gevaren en werd toen wegens
ouderdom naar Turkije verkocht.
Tijdens de overmeesteringsactie naderde een Engels oorlogsschip
de „Wega". Dit stelde met de seinlamp de vraag of hulp nodig was.
Het antwoord was: „We klaren het zelf'. Het correcte optreden tijdens
de overmeestering was voor de Commandant Zeemacht een reden
Hr.Ms. „Wega" een algemene tevredenheidsbetuiging te geven.
Dit is schrijver dezes gebleken uit het schrijven van de H. I. S. J.
Kuyper van 5 juni 1940 aan de Commandant van Hr.Ms. „Wega" met
de mededeling, dat de Commandant Zeemacht hem machtigde de
3de werktuigkundige H. W. F. Monné zijn extra waardering over te
brengen voor diens kordaat en efficiënt optreden bij de
inbeslagneming van de ex-„Lindenfels".
Luitenant-generaal S. H. Spoor heeft kapitein A. E. Kelder zijn
bijzondere tevredenheid betuigd voor de uitnemende wijze waarop
door hem 10 mei 1940 is opgetreden bij de uitvoering van de bevelen
tot inbeslagname van de 5 Duitse schepen, die zich toen in de baai
van Sabang bevonden.

Informaties verkregen bij:
A. J. van Ankeren, 1ste stuurman a/b s.s. „Generaal Verspijck" van de K.P.M.,
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A. E. Kelder, 1ste luitenant K.N./.L,
J. F. Lattman, 3e werktuigkundige al b H r. Ms. „Wega",
H. W. F. Monné, 3e werktuigkundige a/b Hr. Ms. „ Wega ",
C. D, Sax, ass. chef buitendienst van de Sabang Steenkolen Mij. en
J. A. Welcker, 2e officier a/b Hr. Ms. „ Wega ".

Een nog niet eerder gepubliceerde
foto.
1 ste Officier G. C. Kooyman en 3e
wtk J. F. Lattman
bij het hijsen van de Nederlandse vlag
op één der Duitse prijsschepen
op de 11 e mei 1940 in de baai van
Sabang.
Foto archief F. C. Backer Dirks.

In de lezersrubriek een stukje van Wim Degen,
een verhaal hoe hij door de oorlogsjaren is
geloodst….

Mijn Joodse vriendjes in de
Transvaalbuurt.
Wij woonden destijds in de Schalkburgerstraat in
Amsterdam-Oost. Veel buurtbewoners waren in
de jaren 1938/1942 joodse families, dus speelde
ik als klein jochie veelvuldig op straat met joodse kinderen van mijn leeftijd. Zo had ik een
joods vriendje Nolly en een vriendinnetje dat ik kende met de naam Sherley Papegaaij. De
ouders van Nolly waren zachtaardige lieve mensen, die thuis een naaiatelier hadden. Nolly
had een electrische trein en daar speelden wij dikwijls mee. Mijn vriendinnetje Sherley had
een blauw ijzeren trapauto, waarin ik dikwijls mocht rijden na het afgeven van een kusje op
de wang van mijn vriendinnetje. Mijn moeder keurde kussen op mijn 6 jarige leeftijd af, dus
deden we het stiekem buiten het zicht want Sherley was wél een schat met die grote strik
in het haar.
Op een dag in mei 1940 veranderde het buurtleven. Ik zag vreemde vliegtuigen in de
lucht, hoorde sirenes en geknetter van mitrailleurs . Tijden later hoorde ik de ijzeren
“moffenkoppen” op de straatstenen en voor het eerst de namen “Blokhoofd” en “N.S.B ‘r”
Vrij snel daarna verdwenen de joodse ijscoman van Delft, de fruitventer, de schillenboer
en de straatzanger uit het straatbeeld.
Hele pelotons zingende Duitse militairen marcheerden door onze straat met veel gekletter
door hun ijzeren schoenijzers. Via het houten “Gele bruggetje” over de Transvaalkade aan
het einde van onze straat, ging men via het tuinencomplex “Klein Danzig” naar de
daarachter gelegen terreinen, waar de kanonnen van de luchtafweer stonden opgesteld.
Zo nu en dan werd er soms onaangekondigd met de kanonnen geschoten op
overvliegende vliegtuigen en ploften de scherven van de springgranaten op daken, straten
en pleinen in onze Transvaalbuurt.
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Het zal medio 1942 geweest zijn toen ik op een avond hevig lawaai hoorde op straat en in
ons trappenhuis. Er werd gevloekt en geschreeuwd. Ik hoorde tussen het gekraak van
brekend glas en versplinterd hout gehuil en het blaffen van honden. “Razzia” piepten mijn
ouders en ik werd naar bed gestuurd. Vanuit mijn bed hoorde ik het zelfde geluid uit de
richting van de Louis Bothastraat.
De andere dag, op weg naar school, zag ik tot mijn verbazing overal versplinterde
huisdeuren en ramen. Het was opmerkelijk stil op straat. Al snel kwam ik tot de ontdekking
dat Nolly en Sherley er niet meer waren. Weg, zoek, spoorloos van de aardbodem
verdwenen! Je gaat toch niet verhuizen zonder afscheid te nemen van je vriendjes? Ik was
verbijsterd en vol ongeloof! “Weg gehaald” snotterde mijn moeder. Waren ze dan stout?
“Dat leg ik je later wel uit.”
Nu 78 jaar later, springen mij de tranen in de ogen bij het horen van de naam Papegaaij.
Als God bestaat zijn Nolly en Sherley nu bij hem. Ik mis hun nog elke dag.
De buurt heeft nu plaats gemaakt voor andere culturen. Er spelen nu bruine, gele, zwarte
en blanke kindertjes op straat.
Ik, ben een vreemde in de wijk.
Diemen, 13 maart 2020
Wim Degen
***************************************************************************************************

Duinkerken en de K.M. inbreng

Door de snelle opmars van de Duitse troepen door België en Noord-Frankrijk aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog, raakten Franse en Britse eenheden ingesloten in de Franse havenplaats
Duinkerken. Op 26 mei gaf de Britse commandant van de expeditiemacht het bevel Duinkerken te
ontruimen en de ingesloten troepen te evacueren naar Groot-Brittannië. Aan deze grootscheepse
evacuatie van ruim 330.000 man, namen vanuit Groot-Brittannië honderden schepen deel; naast
oorlogsbodems en (o.a. Nederlandse) koopvaardijschepen ook allerlei particuliere (plezier)vaartuigen.
De bij de evacuatie van Duinkerken betrokken drie kleine Nederlandse marineschepen, waren op 14 en
15 mei uitgeweken naar Groot-Brittannië. De M 73 en M 74 waren snelle ambulanceboten van de
Marine Luchtvaartdienst (MLD).
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Bij de evacuatie gingen door Duitse luchtaanvallen tientallen schepen verloren. Volgens de
geschiedenis ging ook het motorschip MOK I ten onder.maar dit is niet waar. (De MOK 1 was dusdanig
beschadig dat hij door de bemanning op het strand gezet werd . De Duitsers repareerden haar en ze
ging onder de Duitse marine vlag varen . Na de oorlog heeft de K,M, haar terug verkregen. Nu vaart ze
rond als de Hendrik Karsens) Op 4 juni 1940 namen de Duitsers het ontruimde Duinkerken in.
Vliegtuigassistentievaartuig M73 (ambulance) van de MLD

Vliegtuigassistentievaartuigen
M73en M74 (ambulance) van
de MLD op het MVK De Mok.
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De MOK 1
(hier als Hendrik Karssens)
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Operatie Dynamo
Op 26 mei 1940, de dag waarop Winston Churchill officieel opdracht gaf voor de evacuatie van de
troepenmacht bij Duinkerken, riep koning George VI een Dag van Nationaal Gebed uit. Het hele
land werd opgeroepen te bidden voor de redding van de omsingelde landgenoten.
Britse troepen verlaten het
strand bij Duinkerken (cc –
AWM)

Voor de reddingsoperatie
moesten alle beschikbare
boten worden ingezet. Dat de
haven van Duinkerken door
langdurige bombardementen
van de Luftwaffe zwaar
beschadigd was, maakte de
evacuatie nog lastiger dan hij
al was. Inscheping moest
voor een groot deel ook
vanaf de stranden
plaatsvinden. Hiervoor waren
met name de kleinere
schepen, met een lagere
diepgang, geschikt.

Hoeveel boten precies
uitvoeren om het Britse
expeditieleger te redden is
niet helemaal duidelijk, onder
meer doordat ook veel boten
vrijwillig deelnamen en nooit
officieel werden
geregistreerd. Over het
algemeen houdt men het op
zo’n 900 deelnemende
schepen. Het recordaantal
troepen dat met één schip
werd gered, kwam op naam
van de RMS Tynwald. Dit
passagiersschip reisde vijf keer naar Duinkerken en evacueerde in totaal zo’n 9.000 Britten en
Fransen. Geschat wordt dat tijdens de operatie ongeveer zeventig vaartuigen verloren gingen.
In zijn memoires schreef Churchill dat men vooraf hoogstens 45.000 manschappen dacht te
kunnen redden. Later werd die verwachting iets naar boven bijgesteld, maar het uiteindelijke
succes van de operatie overtrof alle verwachtingen. Tijdens Operatie Dynamo werden in totaal
zo’n 338.000 mannen veilig opgepikt en naar Engeland vervoerd, zodat ze verder konden vechten
tegen de nazi’s. De Britten waren op het Europese vasteland verslagen, maar niet vernietigd…
Op 4 juni om ongeveer 02:30 uur vertrokken de laatste schepen vanuit Duinkerken.
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Geredde Britten aan boord van een reddingsschip

Evacuaties per dag
Dag

Aantal geëvacueerden

27 mei 1940

7.669

28 mei 1940

17.804

29 mei 1940

47.310

30 mei 1940

53.823

31 mei 1940

68.014

1 juni 1940

64.429

2 juni 1940

26.256

3 juni 1940

26.746

4 juni 1940

26.175

Totaal

338.226
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Maar liefst 85 procent van het Britse expeditieleger werd uiteindelijk geëvacueerd. En daarnaast
werden nog eens 123.000 Fransen overgebracht naar Groot-Brittannië. Historicus Perry Pierik
publiceerde onlangs een boek over de operatie waarin hij terecht stelt:
“De ontsnapping uit Duinkerken was zowel een tragedie als een overwinning. De overwinning zat
hem natuurlijk in de bijna onmogelijke ontsnapping”

Nederlandse schepen
Aan de reddingsoperatie namen ook Nederlandse schepen deel. Het ging om vaartuigen die in
Engeland lagen op het moment dat ons land capituleerde en onder bevel van de regering in
ballingschap waren komen te staan. De Britse regering vorderde veertig van deze schepen ten
behoeve van Operatie Dynamo. De vaartuigen werden vervolgens bemand door Britse zeelieden.
Met de Nederlandse schepen werden ruim 22.000 mannen geëvacueerd.

Nederlandse kustvaarders bij Operatie Dynamo
De in Engeland aanwezige Nederlandse kustvaartuigen kwamen vanaf 16 mei 1940 onder bevel
van de uitgeweken Nederlandse regering in Londen. Schepen en bemanning stonden ter
beschikking van de Nederlandse regering. Op 22 mei vorderde de Britse regering veertig van deze
kustvaartuigen ten behoeve van Operatie Dynamo. Ze kregen een marinestatus en werden
bemand door Britse zeelieden. In totaal werden door deze schepen 22.698 mannen gered.
Op 27 mei werden de volgende Nederlandse kustvaarders ingezet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abel Tasman redde 220 man , schip liep op 13 juni 1940 op een mijn en zonk
Aegir maakte zesmaal de overtocht en redde 835 man
Alice ging verloren tijdens de operatie
Antje redde 450 man
Atlantic redde 590 man
Bart redde 430 man
Bornrif redde 146 man
Brandaris
Caribia redde 701 man , later evacuaties bij Le Havre en Guernsey
Cateli
Delta redde 503 man
Deneb
Despatch II
Doggersbank redde 1200 man
Fredanga
Friso redde 1002 man
Gorecht redde 47 man
Hebe II redde 515 man
Hilda redde 1200 man
Hondsrug bracht 1455 man in veiligheid
Horst redde 1150 man, ging later verloren tijdens een volgende operatie
Jaba redde 469 man
Jutland redde 505 man
Kaap Falga arriveerde op 28 mei ’s morgens met munitie en levensmiddelen
Lena
Oranje
Pacific redde 945 man, deed ook mee aan Operatie Cycle
Pascholl redde 695 man
Patria redde 1400 man
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•
•
•
•
•
•
•

Reiger bracht in 5 tochten 592 man in veiligheid.
Rian met kapitein D. Buining redde 2542 man
Rika
Sursum Corda redde 370 man, later in Duinkerke vergaan bij nieuwe poging.
Tiny
Twente redde 1139 man
Zeus redde 601 man

De Alice, de Horst en de Sursum Corda gingen gedurende de operatie verloren. De Alice, die
geladen was met melk, kaas, boter, corned beef, rum en whisky, werd later geplunderd door
Duitsers. Waarschijnlijk was er een groter aantal geredden en een verlies van zeven Nederlandse
schepen. Een aantal Nederlandse kustvaarders werden na Duinkerke ingezet bij Operatie Cycle,
de evacuatie van een deel van het Britse leger bij Le Havre. Daarbij gingen nog twee Nederlandse
kustvaartuigen verloren.
Militair had Duitsland de strijd bij Duinkerken gewonnen, maar tactisch had men eigenlijk verloren.
Een aanzienlijk deel van de BEF was ontkomen en kon later weer worden ingezet. Voor de Britten
en de Fransen was de evacuatie evenmin een overwinning. De Britse trots was gekrenkt, men had
de Duitse opmars niet kunnen stoppen. De Fransen waren volledig gedesillusioneerd. Het
vertrouwen in de Britse bondgenoot was diep gedaald en hoewel in het zuiden nog een totale
Britse infanteriedivisie en een
tankdivisie meevocht, voelde het
voor de Fransen alsof ze er
alleen voor stonden. Dit gevoel
zou er later mede de oorzaak van
zijn dat een deel van Frankrijk
een verbond met de Duitse vijand
sloot en Vichy-Frankrijk zou
ontstaan.
Tijd om hun wonden te likken
hadden de Fransen niet. Toen op
4 juni de evacuatie ten einde
kwam, begon een dag later, op 5
juni, de Duitse aanval op
Frankrijk zelf, Fall Rot.

Bronnen
NIMH
Wikipedia
Johannes Kaauw
**************************************************************************************
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Zeeland schenkt 300,000 Gulden
Men schrijft ons uit Eindhoven:

In het " Mededeelingenblad van het Nederlandsche Roode Kruis " lazen wij het volgende.
Op Zaterdagmiddag 7 April, kwam een man in motorkleeding op het Secretariaat, die ons
een kort en simpel briefje overhandigde, waarin ruim fl.300.000 ter beschikking werd
gesteld van het Nederlandsche Roode Kruis.
Hij deed dit op een zòò treffend eenvoudige wijze, dat het eenige oogenblikken duurde,
voordat de belangrijkheid van zijn boodschap goed 'tot ons doordrong.
Onze bezoeker sprak namens het Comité " Zeeuwsche Hulp voor boven de rivieren " en
de eenige conditie, welke hij stelde, was, dat de geheele som uitsluitend zal worden
besteed voor het aankoopen van voedsel en niet voor andere doeleinden.
Dat deze gift gaarne werd aanvaard, behoeft wel geen betoog.
Zeeuwen. wij zijn dankbaar voor dit prachtige bewijs van medeleven met het
gruwelijk lot van onze lijdende landgenooten in het Noord Westen.
Uw gift zal goed worden besteed, daarvan kunt u zích overtuigd houden.
Bron: Oorlogskranten.
****************************************************************************************************
Hulde aan Vloot en Koopvaardij
Ja wij slaan het oog naar boven
Waar zij wappert, dag aan dag,
En wij zweren, wij beloven,
Eeuwig trouw aan Neerland’s vlag,
Wordt nog ooit in later dagen,
't Rood, wit, blauw ten strijd ontplooid,
Stervend zullen wij haar schragen,
Die gelofte schenden, nooit !
(3e couplet adelborstenlied).
WEINIG zal de dichter van het adelborstenlied hebben kunnen bevroeden, dat de door hem
geschreven regelen in den meest wreeden oorlog, welke de wereld ooit heeft gekend, op zoo
harde, doch tevens zoo glorierijke wijze zoo volledig in vervulling zouden gaan.
Hij heeft den aard en de geestesgesteldheid van den Nederlandschen zeeman wel zeer goed
aangevoeld, want als wij op den dag der overwinning terugblikken op de vijf moeilljke jaren, die
achter ons liggen, dan zal met gepasten trots door ons geheele volk aan de hand van de feiten
moeten worden geconstateerd, dat de gelofte van trouw, door enthousiaste jonge adelborsten aan
de Vaderlandsche zaak afgelegd, door alle zeelieden van Koninklijke Marine en Koopvaardij, van
hoog tot laag, door oud en jong, met inzetting van hun geheele persoon, zelfs tot in den dood is
gehouden. Grooter lof kan den Nederlandschen zeeman wel niet worden toegezwaaid.
Het Nederlandsche Volk zal blijven gedenken, dat onze zeelieden in de afgeloopen oorlogsjaren,
ook toen alles verloren scheen, nimmer hebben versaagd, doch koppig hebben volgehouden tot
het succesvol einde was bereikt: Uiteraard gaan de gedachten vandaag terug naar de vele
gevallen kameraden. Mogé de thans verkregen zekerheid, dat hun offer niet te vergeefs is geweest
eenigermate een troost zijn voor hun nabestaanden. Er is thans een mijlpaal bereikt, doch de taak
van den Nederlandschen zeeman is nog niet ten einde. De wijze, waarop die taak echter tot nu toe
is vervuld, zal den in het thans bevrijde gebied verblijvenden tot lichtend voorbeeld zijn en houdt de
belofte, dat ook in de toekomst alle krachten zullen worden ingespannen om het nog onder
Japansche heerschappij zijnde deel van ons Rijk zoo spoedig mogelijk verlichting te brengen.
J. M. DE BooY,

22

Minister van Marine, Minister van Scheepvaart en Visscherij.

Bron: Vrij Nederland 12 mei 1945

Bovenstaande shirts zijn als voorbeeld….

http://www.marineshirts.nl

Begin september 1944 bereikten de eerste geallieerde troepen de Nederlandse grens.
ln de volgende maanden was vooral het zuiden van Nederland het toneel van een harde
strijd. Daarbij speelden ook de luchtstrijdkrachten een belangrijke rot.
Het Nederlandse, 320 Squadron was een van de vliegende eenheden van de Royal Air
Force (RAF) die in deze periode in het Nederlandse luchtruim actief waren. Het was, zoals
een correspondent van Vrij Nederland in decembet 1944 schreef, een merkwaardige
sensatie voor onze vliegers, de Nederlandsche grens of kust over te vliegen - zoals thans
dagelijks gebeurt - en onder zich de bekende bruggen, wegen, steden en kerktorens te
zien. Het opereren boven de hoofden van de eigen bevolking had echter ook een
keerzijde.
In de zomer van 1943 schakelde het 329 Squadron over op de middelzware B-25 Mitchell
bommenwerpers en gingen zich toeleggen op het uitvoeren van tactische
bombardementen ter voorbereiding van de geallieerde invasie en – na het vestigen van
het Normandische bruggehoofd – het geven van luchtsteun aan de eigen grondtroepen. In
deze rol opereerden de Nederlandse toestellen tot de nazomer van 1944 hoofdzakelijk
boven Frankrijk.
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Slechts twee keer vlogen de Mitchells in die periode op
Nederland: 20 augustus 1943 was de Vlissingse werf De
Schelde het doelwit en 26 maart 1944
werd de Schnellboot-haven van lJmuiden aangevallen.
Vooral het bombardement op Vlissingen kreeg veel
media-aandacht.
Zo was op Radio Oranje een interview te horen met
officier-vlieger Piet van Waart die de aanval had geleid.
Van Waart wond tijdens het vraaggesprek geen doekjes
om de geallieerde bedoelingen. 'We zullen blijven
zoeken voor de vijand, zelfs wanneer hij leeft in de
omgeving van onze eigen families', zo vertelde de uit
Den Haag afkomstige marineofficier. 'lk hoef je niet te
vertellen', maakte hij de interviewer duidelijk,' dat wij, meer dan ieder ander, zijn verplicht
om extreme voorzichtigheid te betrachten en (...) het doel precies te raken. En dit zullen
we ook doen met risico's voor u op de grond, maar (...) ook
voor onszelf. We moeten deze stap zetten om jullie een kleine stap dichter bij de bevrijding
te brengen.'

DUBBEL GETOTIVEERD
ln de nazomer van 1944 leek de bevrijding van Nederland eindelijk aanstaande. De
geallieerde legers rukten in sneltreinvaart op in noordelijke richting. Met het dichterbij
komen van het front ging het 320 Squadron nu ook boven Nederland opereren. De eerste
keer was op maandag 11 september. Door de snelle geallieerde opmars dreigde de Duitse
15e Armee van generaal Gustav-Adolf von Zangen in West-Vlaanderen te worden
afgesneden van de rest van de Wehrmacht.
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Om te voorkomen dat de Duitse troepen via Breskens over de Westerschelde zouden
ontsnappen, kregen 72 Mitchells en Bostons van de RAF opdracht om de haven van
Breskens te bombarderen. Ook twaalf toestellen van het 320 Squadron maakten deel uit
van de aanvalsformatie. De leading navigator van het Nederlandse squadron, Han Kosten,
herinnerde zich dat de vliegtuigbemanningen tijdens het bekendmaken van het doel
anders dan gewoonlijk reageerden. 'Het was voor velen van ons de eerste keer dat we
ons eigen land gingen bombarderen. Dat was natuurlijk wel, ja, een soort schrik, maar je
was wel gelijk dubbel gemotiveerd.' Het bombardement zelf verliep zonder grote
incidenten. 'lk weet dat we een vrij korte run hebben gemaakt en dat ik de pier heb
getroffen, zover dat ik me herinner, en een paar scheepjes die net wegvoeren', aldus
Kosten.

De algemene conclusie na terugkeer op thuisbasis Dunsfold was dan ook dat
'een goede concentratie bominslagen werd waargenomen dwars over [de] aanlegplaats'.
Wat Kosten en zijn collega's vanuit de lucht echter niet hadden kunnen zien was dat veel
bommen in het dorp zelf waren terechtgekomen. Meer dan tweehonderd inwoners
kwamen om het leven, terwijl de dorpskern vrijwel met de grond gelijk werd gemaakt.
Bovendien kon de 15e Armee al na een paar uur het overzetten van troepen en materieel
hervatten. Daarom werd ook de volgende dagen de ontsnappingsweg van Von Zangens
troepenmacht nog meerdere keren bestookt, waarbij het 320 Squadron eveneens in actie
kwam. De aanvallen konden echter niet voorkomen dat eind september ongeveer 8ó.000
Duitse militairen met grote hoeveelheden wapens en voertuigen via Zeeland waren
ontkomen.
'NIET WIJDER DAN EEN POTLOODSTREEPJE’
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Na de Slag om Arnhem kwam het front eind september 1944toÍ stilstand rond de grote
rivieren. Gevolg was dat de doelen van het 320 Squadron de volgende maanden vooral in
Nederland lagen. Af en toe stond er een opdracht op de battle order om directe luchtsteun
aan de grondtroepen te verlenen. Dit was onder meer het geval in de ochtend van
2 oktober 1944.
ln het Betuwse stadje Huissen, ten zuiden van Arnhem, waren Duitse
troepenconcentraties opgemerkt. 72 toestellen, waaronder een dozijn van het 320
Squadron, kregen opdracht de plaats aan te vallen. De crews van het Nederlandse
squadron gingen volgens waarnemer André Hissink niet zonder slag of stoot akkoord.
'Toen wij (...) opdracht kregen Huissen te bombarderen omdat de Duitsers zich daar
verschanst hadden, weigerden wij [320] deze opdracht uit te voeren mits Headguarters
ons verzekerde dat er zich daar geen burgers meer bevonden. Bovendien was ons nog
nooit opdracht gegeven een gehele stad plat te bombarderen (...)

De verlangde verzekering werd binnen een uur gegeven en zo verrichtten wij deze
opdracht. (...) Dat dit een blatante leugen was, [daar] kwamen wij pas veel later achter.' ln
tegenstelling tot wat de Nederlandse vliegtuigbemanningen was verteld, was het stadje
namelijk niet geëvacueerd. Er vielen meer dan honderd burgerslachtoffers.
WISSELEND SUCCES
Vanaf half oktober opereerde het 320 Squadron vanaf Zaventem bij Brussel. De nadruk
kwam te liggen op het aanvallen van Duitse aanvoerroutes naar het frontgebied. Het ging
vooral om het uitschakelen van de sterk verdedigde bruggen over de Maas en de lJssel.
Het bombarderen van deze oeververbindingen verliep met wisselend succes. Sommige
bruggen - zoals de spoorbrug bij Hedel en de verkeersbrug bij Roermond - konden gelijk al
bij de eerste aanval buiten gebruik worden gesteld. Andere bruggen, zoals die bij Venlo,
konden ondanks diverse aanvallen niet worden vernield. 'Steeds bleef de brug overeind.
was alsof de duivel ermee speelde', zo vertelde waarnemer Hissink. Binnen de kortste
keren' genoot' de brug een slechte reputatie bij de vliegtuigbemanningen. 'Daar stond
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je voor te beven en ging je liever niet heen', herinnerde Hissink zich nog vele jaren later.
'Het ongelukkige was dat de brug bij Venlo niet alleen kort was, maar ook nog eens
midden in de stad lag. In tegenstelling tot bij de bruggen verder stroomafwaarts was het
daardoor bijna onmogelijk om met een box (formatie) van zes vliegtuigen zonder
nevenschade een aanval uit te voeren.'
KAPITALE FOUT
Opdat de meeste bruggen in de bebouwde kom lagen, vielen ook bij deze aanvallen
regelmatig doden. Alleen al de vier aanvallen op de brug van Venlo tussen 28 oktober en
19 november 1944 kostten aan 159 burgers het leven. Er waren uiteindelijk meerdere
oorzaken aan te wijzen waarom tijdens de bruggencampagne zo veel Nederlanders
omkwamen.

Allereerst zorgde de omvangrijke Duitse luchtafweer ervoor dat er minder nauwkeurig kon
worden gericht. André Hissink: ‘Het kruis in de bommenkijker is niet wijder
dan een potloodstreepje en een brug van12.000 voet gezien is net zo wijd, zodat de
geringste schommeling van het vliegtuig door afweervuur tot een misser leidt met grote
schade en (veel) slachtoffers.' Ook drukten de slechte weersomstandigheden in de herfsten wintermaanden van 1944 een negatief stempel op de aanvalsresultaten.
Verder had de sterke stijging van het aantal vliegoperaties na de verhuizing naar België
negatieve gevolgen. Door de verkorte vliegtijd naar het doelgebied kon het squadron
meerdere missies per dag uitvoeren, waardoor een gedegen vluchtvoorbereiding nogal
eens onder druk stond.
Ook bij een van de laatste operaties van het 320 Squadron in Nederland, de aanval op het
Haagse Bos op 3 maart 1 945, was een kapitale fout bij de voorbereiding een belangrijke
oorzaak van het volledig mislopen van de actie. Hoewel het 320 Squadron na de
jaarwisseling inmiddels vrijwel uitsluitend boven Duits grondgebied opereerde, stond op
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deze dag een missie naar Den Haag op het programma. De opdracht van de 48 toestellen
- Mitchells en Bostons – bestond uit het uitschakelen van V2-raketten. Door het gebruik
van verkeerde coördinaten voor het aiming point, een veel hardere wind dan voorspeld en
een deels met wolken bedekt doelgebied, kwam een groot deel van de bommen in de wijk
Bezuidenhout terecht. Een grote vuurzee was het gevolg, waarbij meer dan 520
burgerdoden waren te betreuren. Verder werden ruim 3300 woningen verwoest. De aanval
geldt als het absolute dieptepunt uit de oorlogsgeschiedenis van het Nederlandse
Squadron.

MOEILIJK TE VERKROPPEN
De vliegoperaties van het 320 Squadron boven het dichtbevolkte Nederland eisten in de
laatste fase van de oorlog dus een groot aantal burgerslachtoffers. Was het opereren
boven eigen land wel zo voordelig? Zelf ervaarden de Nederlandse oorlogsvliegers het
leveren van een directe bijdrage aan de bevrijding van het vaderland als positief en
motiverend. Het deed hen meer dan voorheen beseffen waarom zij vlucht na vlucht hun
leven riskeerden. Dat bij aanvallen burgerslachtoffers vielen, was voor veel oorlogsvliegers
moeilijk te verkroppen, maar werd tevens - hoe hard dit nu ook klinkt - als onvermijdelijk
beschouwd. 'Het bracht je wel tot zekere gedachten', vertelde een vlieger, 'maar voor ons
was alles overwegend: die Moffen, die moesten eruit.'
Bron:” VRIJ “ uitgegeven door het VI

Rapport;
ingezonden door Louis Guldemond !
Afschrift
Regiment Stootroepen der Koninklijke Nederlandse Landmacht
11e bataljon
1e compagnie
Rapport
Naar aanleiding van het krachtdadig optreden van den post aan de haven werd door mij,
rapporteur, een onderzoek ingesteld. De volgende personen werden hiervoor verhoord:
Soldaat G.J. Bontje, reg.nr. 158.273, welke verklaarde:
”Ik stond op post bij de Duitse mijnenvegers, welke gemeerd zijn in de haven te IJmuiden,
nabij de binnen vuurtoren, op 26 December 1945, toen op omstreeks 1600 uur een viertal
meisjes verschenen, welke begonnen te wenken en roepen naar de Duitse
krijgsgevangenen, die zich aan boord bevinden.
Zij werden door mij gesommeerd te vertrekken, waarop zij teruggingen en zich op het
terrein van de vuurtoren begaven, hetwelk ook militair terrein is en derhalve verboden. Zij
begonnen daar weer opnieuw te wuiven, waarna ik mij ook daarheen begaf en hen ook
daar verwijderde.
Hierna begaven zij zich weer naar de kade, vanwaar het wenken en roepen opnieuw
begon, ook begonnen zij demonstratief te dansen op de muziek van een luidspreker aan
boord. Ook hier werden zij weer door mij verwijderd. Dit alles geschiedde onder
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aanmoediging van de Duitsers, welke ook iedere maal feller begonnen te joelen als ik
bedoelde meisjes wegzond.
Toen ik mij hierna weer terug begaf naar mijn post, begonnen de Duitsers t/e roepen,
zwaaiden met gebalde vuisten en begonnen te dreigen.
Hierop werd door mij met mijn stengun enige malen over het schip heen geschoten, met
als resultaat dat zij direct daarna nog feller begonnen te joelen.
Daarna heb ik opnieuw geschoten en de brug van het schip geraakt.
Hierna werd het rustiger.
Na afloop wilde Oberleutnant Skrodski naar de wachtcommandant om melding te maken
van het voorgevallenen. Ik heb hem gesommeerd te stoppen, waarop hij geen acht sloeg,
daarna heb ik volgens de gegeven instructies op hem geschoten, welk schot hem door zijn
linker broekspijp ging.
Verder heb ik niets te verklaren.
De Soldaat
w.g.G.J. Bontje.
Vervolgens werd door mij gehoord de wnd. wacht-cdt. ter plaatse, soldaat W. v.d. Perk,
reg.nr. 218.434, welke op het joelen naar buiten was gekomen. Hij legde een
gelijkluidende verklaring af.
De soldaat
w.g* W. v.d. Perk.
Door den soldaat Bollé, d.d. wacht-cdt, van de 6e Cie. Gezagstroepen, welke in de
nabijheid van deze post gelegerd was, werd een gelijkluidende verklaring af gelegd,
waarvan aldaar rapport is opgemaakt. De laatste dagen bereikten mij herhaaldelijk
klachten van de wachtcommandant aan de haven, dat de Duitsers aldaar zeer onwillig
waren.
.
Opgemaakt te IJmuiden, 27 Dec. 1945
De rapporteur, De Vaandrig w.g.L.P. v. Lieshout.
wnd. Cdt. l-II R.S.

Ik ben op zoek naar dit wapenschild
van czmcarib op een houten
ondergrond. Ooit mogen ontvangen
toen ik op Curaçao was bij de marine.
Wie kan mij aan een exemplaar helpen.
Eddy Vos, Drieberg 4. 3825 BA
Amersfoort
ejcv2765@gmail.com
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allo Sobats,
mijn vader heeft in 1952 als Stoker 1 op de Hr. Ms. Walcheren
en Hr.Ms. Urk, later als Kpl Machinist in 1953 op de Hr. Ms.
Vlieter gervaren. Wie kan mij helpen aan foto’s van deze
schepen voor mijn Marine hoekje. Als van deze schepen ook
nog wapenschildjes zijn, graag aanbieden
Beste groeten,
Cees
E-mail
wcschipper@web.de

Mei 1940 – Een dagelijks verslag
DOOR: Michiel

Mans - LAATSTE UPDATE: 20 OKTOBER 2019

Een veteraan zei in de vijfdelige documentaireserie Die vijf dagen in mei dat we de strijd
niet moeten vergeten. Nu hebt u de afgelopen dagen uw jaarlijkse portie ’40-’45 mogelijk
al weer ruimschoots binnen, maar toch start En Garde morgen 10 mei met deze strijd. Om
het niet te vergeten doen we dit elke dag. Tot en met onze overgave. Een dagelijks
verslag van de strijd die dag, met links naar gedetailleerdere beschrijvingen.
Mei 1940Uiteraard betekent de En Garde-insteek dat u bijvoorbeeld leert dat we in mei
1940 over 386 stukken pantserafweergeschut (pag) beschikten.

Meer precies, de 4,7 cm Böhler, een
Oostenrijks ontwerp (1935). Een
mobiel antitankkanon dat ‘brisantpantsergranaten’ verschoot (Vo: 660
m/sec) waarmee op 500 meter
afstand 30 mm (of 43mm)
homogeen pantserstaal kon worden
doorboord, waarna de springlading
detoneerde (brisant=explosief).
Dergelijke informatie dus, waar u
zich vervolgens met een muisklik
verder in kunt verdiepen. Iets wat uw
(groot)vaders indertijd zowel
theoretisch als praktisch deden.
En velen in mei 1940 live in de praktijk moesten brengen de vijf dagen.
Dagen die zie nooit meer vergeten zijn.
Als je de politiek-militaire geschiedenis richting mei 1940 leest gaat ‘onbegrijpelijk’
vermoedelijk regelmatig door je hoofd. Ook als je de bril van achterafkennis afzet, blijft er
veel onbegrijpelijks over. Het lang in stand houden van een korte vijf maanden durende
dienstplicht is gezien de post-1929 crisisomstandigheden van toen enigszins begrijpelijk.
De ontwikkelingen na 1933 waren dat minder.
Pas in 1938 werd het defensiebudget fors verhoogd (vijfjarenplan). De aanschaf van nieuw
materiaal verliep in de regel echter volgens het droevige rijtje: te weinig, te traag, te laat.
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Soms werden verbeteringen en vernieuwingen zelfs tegengewerkt. Zoals de motorisering,
waar paardenliefhebbers niet voor wilden afstijgen. Aan de aanschaf van tanks werd wel
gedacht, niet altijd positief, maar meer dan twee Franse test-oudjes uit 1917 zijn er nooit
gekomen. Onze panzers bestonden naast een handvol oudere lichte rupsvoertuigen uit
zeswielige M.36 (12 stuks) en M.38 (12) pantserwagens van het Zweedse A.B. Landsverk.
Daarnaast waren er DAF M.39 pantserwagens in bestelling waarvan zeven geleverd. Alle
pantserwagens hadden een semi-automatisch Bofors 37 mm kanon als hoofdwapen. Ze
vormden twee eskadrons (plus improvisatie met de M.39).

Pantserwagen M.38 (foto: www.grebbeberg.nl)

Het was ook 1938 toen de dienstplicht eindelijk werd verlengd tot elf maanden.
Reservisten werden helaas nauwelijks op herhaling geroepen. Het betekende dat bij de
algemene mobilisatie van augustus 1939 een groot deel van de opgeroepen reservisten
amateurs in uniform waren. Gezien het mobilisatiesysteem (er werden vijftien lichtingen
van 1924 tot 1938 opgeroepen) vaak oudere amateurs bovendien. In de maanden die
restte tot 10 mei 1940 werd vervolgens vooral de schop gehanteerd. Er werden weinig
realistische gevechtsoefeningen gehouden. Oefeningen in grotere operationele verbanden
vonden eveneens nauwelijks plaats. Essentieel om bijvoorbeeld artillerie- en infanterie32

eenheden interactief te krijgen of om verbindingseenheden te oefenen.
Verbindingseenheden die het op bataljonsniveau en lager meestal alleen met
draadverbindingen voor veldtelefoons moesten doen.

Infanterie
De Nederlandse soldaat deed het standaard met een Mannlicher-Hembrug M.95
grendelgeweer. Een wapen in het vrij kleine kaliber 6,5 x 53,5 mm dat iets minder stabiele
rondkopkogels verschoot dan de Mauser 98K in ‘spitzer’ 7,92 x 57 mm, het standaard
grendelgeweer (eigenlijk karabijn) van de Wehrmachtsoldaat. Beide wapens werden met
clips van vijf patronen geladen. Tot een meter of vierhonderd waren de ballistische
verschillen klein. En we hadden er met dik 400 duizend M.95s ook eens een keertje zat
van. Deze basisuitrusting is dus vergelijkbaar met dat van de Wehrmacht.

Links 7,92 mm clip voor Mauser 98K, rechts M.95 (oefen)munitie (foto: www.grebbeberg.nl -bewerkt,
patronen niet op dezelfde schaal)

Ook met de machinegeweren kon het erger. Een Nederlandse compagnie infanterie telde
acht traag vurende (450 spm) 6.5 mm M.20 Lewis machinegeweren gevoed door soms
haperende trommelmagazijnen voor 97 patronen. Een leeg 12,5 kilo wegend wapen uit de
Eerste Wereldoorlog. Een Duitse infanteriecompagnie telde negen tot twaalf
machinegeweren. Hoewel de snelvurende band- of drumgevoede 7,92 mm MG-34s (800900 spm) wel al waren ingevoerd (o.a. bij de fallschirmjäger) zeulden talloze Duitse
machinegeweerteams nog met watergekoelde exemplaren. Soms dezelfde ‘Spandaus’ als
bij Nederlandse eenheden te vinden waren. Het typische MP38 (MP40) machinepistool, de
‘Schmeisser’, was eveneens in gebruik, maar in mei ’40 nog zeldzaam bij de reguliere
infanterie. Ook oudere typen zoals de MP28 waren geen gemeengoed.
Een Duitse infanteriecompagnie had daarnaast soms de beschikking over twee of drie
mortieren (50, soms 81 mm), met meer in de mortiercompagnie van het bataljon.
Nederlandse mortieren waren alleen op regimentsniveau ingedeeld. Een Duits
infanterieregiment telde in 1940 drie bataljons van drie compagnies. Een Nederlands
regiment infanterie (R.I.) telde er eveneens drie van drie compagnies (sommige R.I’s 2
bataljons). Een R.I had organiek 6 mortieren 81 mm. Een stuk minder dan de organiek tot
27 x 50 mm en 18 x 81 mm mortieren in een Duits infanterieregiment. Organiek betekende
echter ook voor veel Duitse eenheden dat ze alleen op papier bestonden.
Het verschil in gevechtskracht tussen Duitse en Nederlandse infanterieformaties was
vooral groot door de hogere mate van geoefendheid en de gebruikte tactieken aan Duitse
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zijde. Een belangrijk verschil in tactiek was het gebruik van de (peloton)groepswapens, de
machinegeweren. In Duitse eenheden waren de infanteristen er om de
machinegeweerteams te ondersteunen. Bij andere legers, waaronder het Nederlandse,
was het omgekeerd en werden de machinegeweerteams als ondersteuning beschouwd.
De Duitse methodiek maakte beter gebruik van de slagkracht binnen een compagnie. Een
compagnie dat zich overigens net als de onze veelal te voet verplaatste
In tegenstelling tot de perceptie, het gros van de Wehrmacht liep. Of zat op- of achter een
paard. De 154 Duitse divisies in 1940 telden slechts tien pantserdivisies en zeven
gemotoriseerde divisies. De 9e pantserdivisie die in Zuid-Nederland richting de
Moerdijkbruggen optrok, was de enige tegen Nederland ingezette pantserdivisie (niet op
volle organieke sterkte).

M.20 Lewis (foto:www.grebbeberg.nl)

De op 10 mei Noord-Nederland aanvallende cavaleriedivisie fietste vooral. Net zoals er bij
de reguliere infanterie flink getrapt werd. Weet dat alle gejatte fietsen tot die laatste
meimaand in ’45 intensief gebruikt zijn.
Artillerie
De regiments-, divisie- en legerkorpsartillerie beschikten over een allegaar aan stukken.
Van behoorlijk modern tot oud semi-schroot (Krupp). Het antiek had geen remterugloopmechanisme, wat na elk schot opnieuw richten betekende. Stukken zoals de ‘6
veld‘, met een schootsbereik van 3,5 kilometer (aantal: 206 -sinds 1894). Of de ’12 lang
staal’, dat maximaal 8,3 kilometer ver schoot (aantal: 144 -sinds 1878).
De ’7 veld’, met een bereik tot 10 kilometer, was ook niet het laatste op artilleriegebied,
maar had wel een rem-terugloopmechanisme (aantal: 310 -sinds 1904). Het meest
modern waren de Bofors 12,5 cm kanonnen, de ‘10 veld‘ (vanaf 1927). Ze schoten ook
behoorlijk ver, met ruim 16 kilometer als maximum bereik. De 52 stuks maakten ze helaas
niet erg talrijk.
Luchtvaart Afdeling
Om ons land van boven te beschermen en het leger te ondersteunen bezat de Luchtvaart
Afdeling (LVA) op 10 mei 1940 een kleine mix van oud en nogal ouderwets. Het enige
redelijk moderne LVA toestel (all-alu monocoque-constructie) was de Northrop 8A-3N
(aantal LVA: 18).
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Een eenmotorige lichte
verkennerbommenwerper met een
topsnelheid van 410
km/u, bewapend met
vier 7,92 mm
machinegeweren in de
vleugels plus een
handbediende 7,92 mm
voor de waarnemer.
Absoluut geen
jachtvliegtuig, werd het
uiteindelijk toch
ingedeeld bij
Jachtvliegtuig
Afdelingen (JaVa’s). De
LVA beschikte
daarnaast over 36 DXXIs en 36 G-Is.
Toestellen grotendeels
van staalbuis, hout en doek (met een vast onderstel voor de D-XXI). Qua snelheid
eveneens achterop geraakt (D-XXI: top 460 km/u, G-I: 475 km/u).

10 Veld (foto: grebbeberg.nl)

De D-XXI kon wel snel draaien om zijn gevaarlijkste tegenstander -Messerschmitt Bf
109E- te ontwijken. Deze 109-versie haalde een top van circa 550 km/u. En schoot met
twee 20 mm kanonnen en twee 7,92s, wat de kleine Fokker met vier 7,92s kon
beantwoorden. Bood de 109 bescherming met een kogelwerende voorruit en pantserplaat
35

achter de piloot, Nederlandse vliegers deden het uitsluitend ongepantserd. De minder
wendbare G-I kon met acht machinegeweren wel op zijn Spitfire’s terugschieten, maar
meer Spitfire zat er niet in. De zestien tweemotorige T-V bommenwerper-jachtkruisers van
de LVA waren nog trager (415 km/u) en even houterig als het andere ‘moderne’ spul.
Ondanks dat voorin de T-V een 20 mm kanon kon zitten, met vier 7,92s in romp- en
staartopstellingen, was het geen partij voor een 109. Een handvol C-X en C-V
tweedekkers sloot het schamele LVA-gevechtsbestand af.
Draadjesvliegtuigen met een paar 7,92s en kleine scherfbommen om te droppen.
Overigens vocht de Luftwaffe eveneens nog met tweedekkers, tot in 1945 toe zelfs, maar
deze waren slechts bij een paar squadrons in dienst.

Oerlikon 2 tl. (foto: www.grebbeberg.nl)
D-XXI (replica, foto: Museum
Soesterberg)

Luchtdoelartillerie
Het schoonhouden van
de lucht kwam gezien de
kleine LVA vooral op
onze luchtdoelartillerie
neer. In verhouding tot de
rest was deze het best
uitgerust. Naast een
allegaar aan verouderd
geschut beschikten de
luchtafweereenheden
over 72 Vickers kanonnen van 7,5 cm met een effectief bereik van circa 5000 meter (12
spm, Vo 750 m/sec). 45 Bofors 40mm snelvuurkanonnen schoten iets korter tot circa 3800
meter (120 spm, Vo 881 m/sec). Tot een kilometer of twee hoogte kon geschoten worden
met 170 Oerlikons en 35 Scotti-Isotta Fraschini’s. Beide wapens van 20 mm, met een
vuursnelheid van 180-250 spm en een Vo van 830 m/sec.
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Als deze misten waren er nog 462 oude 7,92 mm M.25 Spandaus op luchtdoelaffuit die als ze niet weigerden- met 450-500 spm volmantel spuwden (Vo 920 m/sec). Daar we best
redelijk dik in dergelijke watergekoelde, van de Maxim afgeleide bandgevoede
(oer)machinegeweren zaten, konden er ook M.08 Schwarzlose en Vickers M.018s in 7,92
mm of .303 omhoog gericht worden. De meeste van de twee laatste typen waren in
gebruik bij de MC’s, de Mitrailleur Compagnies van de regimenten en divisies.

M.08 Schwarzlose met (luchtdoel)affuit toebehoren (foto: www.grebbeberg.nl)

Ze konden ook mobiel op motoren met zijspan of nogal immobiel in vestingopstellingen
staan.
Over vestingen gesproken. Kornwerderzand en de Grebbelinie mogen dan de bekendste
stellingen met bunkers zijn geweest, er werd breder beton gegoten. In totaal zijn er
verspreid over het land 1836 bunkers van diverse afmetingen gebouwd. Dit, los van reeds
bestaande oude vestingwerken zoals in de Vesting Holland. De meest gestandaardiseerde
nieuwe typen bunkers waren de 763 lichte ‘stekelvarken’ kazematten (S-3 kazemat), de
710 kazematten met gegoten stalen koepel (G-kazemat) en de 214 flankerende
betonkazematten (B-kazemat).
Dan waren er natuurlijk nog de Marine, het Korps Mariniers en de Marine Luchtvaart
Dienst (MLD). Ook hier helaas veelal droevigheid uit de reeks: te weinig, te traag, te laat.
Er waren onder meer plannen om voor dienst in de Oost drie slagkruisers te bouwen
(Project 323 (.pdf)/Project 1047), waarbij naar het Duitse Scharnhorst-klasse ontwerp werd
gekeken. Schepen met drie drielingtorens voor 28 cm kanons. Het bleef bij (omstreden)
plannen.
Met de bouw van twee kleinere kruiserontwerpen (Eendracht-klasse, na de oorlog
afgebouwd als Zeven Provinciën-klasse) was in 1939 begonnen, maar de schepen bleven
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vanwege de inval bij de kiel steken. De Marine ging de oorlog in met als belangrijkste
schepen: 3 lichte kruisers (7-10 x 15 cm kanons), 2 flottieljeleiders (Tromp-klasse lichte
kruisers, met 6 x 15 cm kanons), 8 Admiralen-klasse torpedobootjagers (4 x 12 cm
kanons, 6 x 53,3 cm torpedobuizen), 2 Flores-klasse kanonneerboten (3 x 15 cm kanons),
8 oude G/Z-klasse torpedoboten ( 2 x 7,5 cm kanons, 3-4 x 45 cm torpedobuizen).
Daarnaast waren er 14 O-klasse en 12 K-klasse onderzeeërs (6-8 45/53,3 cm
torpedobuizen). Van sommige schepen was de verf nog niet droog (b.v. Tromp-klasse)
toen de Duitsers binnenvielen. De meeste schepen waren sowieso in de Oost (of de West)
gestationeerd dus het marineaandeel in de strijd om Nederland, hoewel opvallend, bleef
vrij beperkt.
De MLD bezat elders 36 moderne
driemotorige Dornier 24 vliegboten
(Indië) en opereerde met Fokker
C.XIVw tweedekker drijverboordvliegtuigen vanaf de kruisers en
acht Admiralen-klasse jagers. In
Nederland konden alleen een aantal
van de 36 bestelde tweemotorige
Fokker T-VIIIw drijvertorpedobommenwerpers van betekenis
zijn.
Het Korps Mariniers telde in mei 1940
circa 1500 man in actieve dienst,
waarvan er zo’n 700 in Nederland
waren gelegerd. Hun uitrusting was
vrijwel hetzelfde als van de infanterie,
met M.95 geweren en (soms te veel)
versies van de lichte- en zware
machinegeweren. Nadat de eerste
schoten klonken, werden (gretige)
rekruten er ook met scherp op
uitgestuurd. Net als elders overigens.
Stellingen en linie’s

Project 1047 Slagkruisers

En zo werd het 9 mei. Hoewel er ook eenheden van het Duitse 6e leger in het zuiden over
ons grondgebied gaan trekken, wordt de aanval ‘morgen’ uitgevoerd door het 18e Duitse
Leger. Op 10 mei 1940 opent dit leger de opmars met 1 pantserdivisie, 1 cavaleriedivisie,
6 infanteriedivisies, de SS-Verfügungs-Division plus 2 onafhankelijke SS regimenten.
Vanuit de lucht worden daarnaast twee regimenten van de 7e Flieger Division gedropt.
Nadien zullen de drie luchtlandingsregimenten van de 22e Luftlande-Division landen. In
totaal circa 35 primaire gevechtsregimenten.
38

De Nederlandse landmacht telde op 9 mei 1940 vier legerkorpsen met in totaal elf divisies
van wisselende sterkte. Sommige divisies hadden drie regimenten infanterie, andere twee.
De Peel divisie bestond uit grensbataljons. Legerkorpsen en divisies hadden daarnaast als
reserve een aantal R.I’s of bataljons. Al met al, dikker of dunner verspreid over ons land
nemen circa 50 Nederlandse primaire gevechtsregimenten en alles wat daar aan artillerie
en andere ondersteuning bij hoort het tegen hen op.
Bron:
https://historiek.net/mei-1940-een-dagelijks-verslag/42561/

Herrijzend Nederland
Een stukje uit het boek van J.W.V. van
Lieshout
Uitgave: Nationaal Oorlogs en
Verzetsmuseum

Het weerzien van korporaal Wim van Vanderen van de
Prinses Irene Brigade en zijn echtgenote en schoonbroer, op
29 september 1944, nabij de Maasbrug in Grave

Robert Capa maakte dé foto uit de
Spaanse Burgeroorlog. Aan het
Cordobafront fotografeerde de Hongaar, op
5 september 1936, een aanval van de
republikeinen. Op goed geluk stak hij zijn
camera boven een loopgraaf uit en knipte.
Pal voor de lens stortte een soldaat dood
ter aarde. (De foto hangt in de paarse
zaal.)
Niet minder indrukwekkend zijn Capa’s
foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Achter
het wrak van een amfibie- voertuig maakte
hij, op 6 juni 1944, opnamen van de
landing van de Amerikanen op ‘Omaha
Beach’, in Normandië.

De laborant, die de rolletjes na Capa’s
terugkeer in Engeland ontwikkelde, was zo enthousiast dat hij de temperatuur in de
droogkast opvoerde om de films eerder droog te hebben.
Daardoor ging de emulsielaag lopen en konden slechts 8 van de 106 negatieven worden
afgedrukt. Ondanks de beschadigingen behoren de foto’s tot de meest indrukwekkende
die van de invasie in Normandië zijn gemaakt. Capa was er ook bij. toen Parijs op 25
augustus 1944 werd ontzet. Uit respect hadden de Amerikanen die eer aan de Franse
Tweede Pantserdivisie gelaten. Evenzo haalden de Britten, op 3 september 1944, de
Belgische Brigade Piron naar voren om Brussel te bevrijden en mocht de Koninklijke
Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ van de Canadezen, op 8 mei 1945, Den Haag
innemen.
Canadezen, Britten en Amerikanen: allen hadden een aandeel in de herovering van
Nederland.
Tussen 12 en 17 september 1944 bevrijdden Amerikanen Zuid-Limburg.
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Vanuit Belgisch-Limburg stootten Britten, op 17 september 1944, door naar Nijmegen.
Amerikaanse parachutisten overmeesterden de bruggen in de opmarsroute. De Rijnbrug
bij Arnhem, het aanvalsdoel van Britse parachutisten, bleek "een brug te ver'. Duitsers
gaven haar niet prijs. Na deze gecombineerde land- en luchtaanval. Operatie ‘Market Garden', concentreerde de strijd zich tussen Peel
en Maas. Overloon en Venray waren bevrijd,
toen de gevechten moesten worden afgebroken.
De opening van de Schel- demonding vereiste
absolute prioriteit.
Doordat Duitsers de oevers van de Schelde
bezetten, kon de haven van Antwerpen niet
worden aangedaan. Begin september was zij
intact in Britse handen gevallen.
De Britse troepen, die van Oost- naar WestBrabant werden overgeplaatst, waren spoedig
weer terug.
Op 27 oktober 1944 was in de Peel een Duits
pantserkorps uitgebroken. Met dit tegenoffensief
hoopten de Duitsers de druk op de troepen aan
de Schelde te verminderen. Ten koste van
zware verliezen bezetten Canadezen op 2
november 1944 de zuidelijke oever van de
Schelde en op 8 november de noordelijke oever. Met zes divisies zuiverden Britten
vervolgens de Peel, waardoor de Maas eind november/begin december 1944 frontlinie
werd.
Churchiltanks passeren de Theobalduskerk in Overloon

Terwijl de Geallieerden
zich voorbereidden op de
doorstoot naar de Rijn,
werden zij op 16
december 1944 andermaal
verrast door een Duitse tegenaanval: nu in de
Ardennen. Met het
Ardennenoffensief
hoopten de Duitsers de
haven van Antwerpen te
heroveren.
IJlings snelden
Amerikaanse en Britse
troepen vanuit Nederland
te hulp. Medio januari
1945 was het gevaar voor een doorbraak geweken.
Bloedig was de strijd tussen Maas, Roer en Rijn. Pas toen de Rijn, in maart 1945, frontlinie
was, richtte de aandacht van de Canadezen zich op Oost-, Noord- en West-Nederland.
In West-Nederland waren inmiddels 15.000 mensen omgekomen van honger en kou. In
het kader van Operatie ‘Market Garden' had de Nederlandse regering in Londen een
spoorwegstaking afgekondigd. Zij trof niet alleen de Duitsers, maar ook de Nederlanders
in bezet gebied. Er ontstond een groot voedsel- en brandstoffentekort. Al wat brandbaar
was, werd gesloopt en opgestookt. Met bieten en bloembollen hielden mensen zich in het
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leven. Pas eind april 1945 stemde de Duitse legerleiding in met het uitwerpen van
voedselpakketten door Geallieerde bommenwerpers (Operatie ‘Manna’).

Zelfs op fietsen zonder banden werd de hongerwinter van 1944/1945 in het Westen gefoerageerd.

Op 5 mei 1945 capituleerde de bevelhebber van het Duitse 25 ste Leger, kolonel-generaal
Johann Blaskowitz, in hotel 'De Wereld’ te Wageningen voor de Canadese generaal
Charles Foulkes; in aanwezigheid van prins Bernhard als bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten.
Uitbundig werden de bevrijders begroet. Oranjegekte kende geen grenzen.
Alom klonk de hit: ‘Oranje boven! Leve de Willemien!’
‘Foute’ Nederlanders werden ingesloten; 'Moffenmeiden’ (dames, die zich met Duitsers
hadden opgehouden) kaal geschoren en eveneens geïnterneerd.
En tenslotte werden munitie en puin geruimd.
Een van de zwaarst gehavende dorpen was Overloon. Als geen ander legde Martien
Coppens, ‘de Vincent van Gogh onder de Nederlandse fotografen’, de miserie in en om
Overloon voor het nageslacht vast.
Uit zijn collectie stamt de foto op de cover van dit boek: bossen geschandaliseerd door
geschut; mossen doordrenkt met het bloed van soldaten, die in de geschiedenis zijn
weggekruist.
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Zo oogde Overloon na de slag in het najaar van 1944: bossen geschadaliseerd door geschut; mossen doordrenkt met
bloed van soldaten, die in de geschiedenis zijn weggekruist.
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Persbericht
Op 10 april verscheen bij de Stichting Historisch Archief
Hengelo het boek:
JODENJAGERS BIJ DE HENGELOSE POLITIE
Het boek is geschreven door Annette Evertzen en
Stevine Groenen.
Aanleiding voor het schrijven van dit boek over de
handelwijze van vooral de leiding van het politiekorps in
de Tweede Wereldoorlog was de geschiedenis van de
Amsterdamse kunstenares Fré Cohen. Zij was vanwege
haar Joodse afkomst genoodzaakt in de Tweede
Wereldoorlog onder te duiken en verbleef van september 1942 tot juni 1943 bij de familie Zomer, in
het buitengebied van Borne. Daar is ze opgepakt door twee Hengelose politiemannen. Eén van
hen was de beruchte Jodenjager Frankevoort uit Hengelo. Fré Cohen heeft kort na haar
aanhouding een einde gemaakt aan haar leven en heeft haar laatste rustplaats op de Joodse
begraafplaats aan de Dennenbosweg in Hengelo.
In het archief van de gemeente Hengelo was veel informatie aanwezig, waarover nog niet eerder
was gepubliceerd. Dit materiaal hebben de auteurs bestudeerd en aanvullend onderzoek gedaan
in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in Den Haag. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk
dat de rol van de Jodenjagers niet los kan worden gezien van de rol van hun superieuren en
andere agenten.
Hengelo had in oorlogstijd enkele agenten,
aangesloten bij de NSB, die speciaal waren belast
met het opsporen en aanhouden van Joodse burgers.
Deze zogeheten Jodenjagers waren in Hengelo de
plichtsgetrouwe Johannes Bronsema en de fanatieke
Johannes Cornelis Frankevoort, twee jonge mannen
die in opdracht van de Sicherheitsdienst in Enschede
en waarschijnlijk ook op eigen initiatief handelden. De
Hengelose superieuren van Bronsema en
Frankevoort hadden hen gevraagd voor deze functie.
Ook collega’s waren op de hoogte en assisteerden
regelmatig, bijvoorbeeld bij aanhoudingen en
transport van Joden. Bronsema en Frankevoort zijn
verantwoordelijk voor de dood van ten minste 24
Joodse burgers!
In het inleidende deel wordt in vogelvlucht de situatie
in Hengelo in de Tweede Wereldoorlog geschetst en
wordt ingegaan op de rol van de politie. Ook worden
de gevolgen van de oorlog voor de Joodse burgers in
Hengelo beschreven.
Het tweede deel gaat over de Jodenjagers
Frankevoort en Bronsema, hun gedragingen, hun
motieven en de rechtsgang na de oorlog. Ook wordt
beschreven hoe deze ‘partners in crime’ zich tot
elkaar verhielden.
Er wordt eveneens aandacht besteed aan de Joodse slachtoffers.
Het derde deel behandelt de houding en het gedrag van de overige leden van het politiekorps en
hoe deze beoordeeld werden door de zuiveringscommissie, het Militaire Gezag en de oud-illegale
strijders. Het beoordelen van wat ‘goed’ was en wat ‘fout’ leidde tot heftige onderlinge conflicten.
Er waren ook enkele agenten die gegeven de omstandigheden goede daden hebben verricht of stil
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verzet hebben gepleegd, maar het algemene beeld van de politie Hengelo in oorlogstijd wijkt niet
veel af van dat van andere politiekorpsen in Nederland.
JODENJAGERS BIJ DE HENGELOSE POLITIE
Annette Evertzen en Stevine Groenen
160 bladzijden, 165x235 mm, paperback, geïllustreerd
ISBN 978 90 830122 3 0
Uitgave Stichting Historisch Archief Hengelo
Prijs € 19,50
Verkrijgbaar door te bestellen bij stichting via de website: http://historischarchiefhengelo.nl

Een herinnering aan de mobilisatietijd
DOOR L. L. VON MÜNCHING
Uit de Blauwe wimpel januari 1995

Gedurende de mobilisatieperiode, van 31 augustus 1939 tot 10 mei 1940, heeft de Nederlandse
koopvaardij enkele moeilijke perioden gekend. Het begon, toen op 18 november 1939 het
passagiersschip „Simon Bolivar” (7906 brt) van de KNSM, dat op weg was van Amsterdam
naar West-Indië, op de Noordzee bij het lichtschip „Sunk” op twee magnetische mijnen liep,
waardoor niet minder dan 102 opvarenden het leven lieten.
Snel achter elkaar werd nog een aantal soortgelijke rampen gemeld (Ver na de oorlog is
pas gebleken dat Duitse torpedobootjagers gedurende de nachtelijke uren magnetische
mijnen in de Britse kustwateren legden, maar dat was toen onbekend).
Daarop besloten de Nederlandse reders op 21 november 1939 de scheepvaart tijdelijk te
staken en één dag later had reeds een vergadering plaats van de Nederlandsche Reeders
Vereeniging om een standpunt in te nemen hoe aan deze problemen het hoofd kon
worden geboden. Bij enkele reders rijpte toen het plan de koopvaardijschepen in onderling
verband te laten varen en te laten vóórstomen door een van paravanes voorziene
sleepboot.
Op 25 november werd de scheepvaart hervat en toen werd dit plan ten uitvoer gebracht.
De met paravanes uitgeruste sleepboot „Zwarte Zee” van L. Smit & Co werd door de
regering gecharterd en de 25e november werd het eerste konvooi geformeerd. Het
bestond uit de „Alioth” uit Rotterdam, de „Grootekerk” uit Antwerpen en de uit Amsterdam
komende
„Bloemfontein”. De volgende dag werd het „konvooi” bij het lichtschip „Schouwenbank”
gevormd en gezamenlijk werd koers gezet naar de Duins. Dit was de eerste van een viertal reizen tussen de Nederlandse kust en de Britse controlehaven.
Intussen had de Britse marine op 23 november ontdekt dat de mijnrampen werden veroorzaakt door Duitse magnetische mijnen, een type, dat nog nooit eerder was gebruikt en
waartegen op dat moment nog geen effectief afweermiddel bestond. Het waren dus geen
conventionele verankerde mijnen en het voeren van paravanes had dus weinig zin. Vandaar dat deze konvooidienst op 30 november alweer werd gestaakt.
Begin maart 1940 trad onverwacht een nieuwe toestand in. toen binnen een tijdsbestek
van enkele dagen drie Nederlandse koopvaardijschepen tussen de Nederlandse kust en
de Duins verdwenen: het waren de „Ryn- stroom” van de HSM. de „Grutto” van Smith &
Van Ommeren en het ss „Vecht” van de Maatschappij Houtvaart.
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De door de Nederlandse reders, in samenwerking met de regering in het leven geroepen
Commissie Van ’t Haaff (de heer P. S. van 't Haaff was oud-marineofficier en was van 1
juli 1936 tot 23 april 1955 inspecteur-generaal van scheepvaart) moest aan een nieuwe
calamiteit het hoofd bieden. Men besloot een viertal trawlers in te richten tot patrouillereddingschepen, waardoor de opvarenden van de koopvaardijschepen ervan verzekerd zouden
zijn dat bij een eventueel ongeval hulp steeds nabij was. De trawlers die van een
IJmuidense rederij werden gecharterd, zouden worden uitgerust met een radiotelefonieinstallatie en een richtingzoeker. Eenmaal op zee stonden zij in voortdurende verbinding
met IJmuiden. Bovendien zouden zij worden ingericht om gedurende korte tijd
schipbreukelingen te huisvesten en gewonden te verzorgen. Ook zouden deze trawlers
extra reddingmiddelen krijgen: een vlet, klimnetten, extra reddingboeien en extra
brandblusmateriaal.
De eerste van deze reddingschepen was de „Irene” (IJM 89), een trawler van 189 brt van
de rederij Kramer & Booy te IJmuiden. Om deze schepen gemakkelijk herkenbaar te
maken zouden zij in verticale banen rood-wit worden geschilderd. De eerste zou medio
mei 1940 gereed zijn om te patrouilleren tussen de Nederlandse kust en de Duins. Doch
toen was het helaas niet meer nodig.
De hier afgebeelde „Irene” overleefde de oorlog. De trawler kwam in augustus 1940 bij de
Nederlandsche Zeereddingdienst, eerst als LAZ45, na 1 januari 1941 alsZRD21.Op 16
april 1941 werd zij als zodanig uit dienst genomen en ging naar de Duitse marine. Eerst
als Hl 05, daarna V 1337, daarna weer Hl 05. Als VS 401 werd zij in mei 1945 teruggevonden en keerde onder Nederlandse vlag terug
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Beste Arie, goedemiddag
trouwens.
Met enig weemoed weer wat
verhaaltjes gelezen, en dan komt
er bij mij ook weer het een en
ander bovendrijven, uit het
verhaaltje van die stoker die toko
baas was aan boord van een
mijnenveger.
Ik heb dat nl, ook een poosje
gedaan en zijn verhaal komt
overeen met mijn ervaring, alles op de lat was een goed gebruik ook bij ons aan boord, ik
ben voor zover ik weet nooit iets tekort gekomen, eind van de maand netjes afrekenen, en
door wat gesjoemel met de accijns vrije drankjes en sigaretten kwamen we altijd uit, soms
kon er zelfs een drankje voor de hele bemanning vanaf.
Waar ik wel eens meezat was dat we af en toe inspectie kregen van de OVA van de
mijnendienst, we hadden gelukkig een eerste officier die mij altijd inseinde, en als m’n kas
niet klopte halverwege de maand, dan had ik gelukkig een MJR MACH, vrije jongen en
goed bij kas die zei Wim in m’n kast onder m’n onderbroeken ligt geld, pak wat je nodig
hebt en leg het eind van de maand maar terug.
Dat was toch prettig varen in de goede oude tijd als ik er goed over nadenk.
Ook het verhaaltje van die schrijver op herhaling sprak me erg aan, aan het eind van de
zestiger jaren net voor en tijdens dat de kazerne daar gebouwd werd, zat ik bij de
mijnendienst Vlissingen squadron 128 ? geloof ik
Uit die tijd ken ik de KPL’s SCHRIJVER die hij noemt, die zaten toen nog op de
Hr. Ms. Jacob van Heemskerk en later na de opening op de kazerne, het waren echt
KPL’s van de Zeeuwse Marine, zijn daar geloof ik als vakofficier met pensioen gegaan.
Ik was nog maar een broekie KPL. MACH JC, je weet wel nog met een muts met 16
letters en zij waren al KPL OC met een mooie pet en jas toetoep en dat lieten ze je soms
ook voelen in die tijd, behalve als ze wat accijns vrij aan boord konden halen.
Ook kwam ik een naam tegen van een Adjudant van sectie stiekem in zijn verhaal, wat
schertst mijn verbazing laat ik nu in 1977 diezelfde Adjudant tegen komen op
Hr. Ms. Tromp waarop ik op dat moment aan boord zat als SGT SYSTECH en
verantwoordelijk was voor de energie voorziening.
We waren tijdens een reis in Rusland lagen een paar dagen in Leningrad vandaar dat hij
aan boord zat waarschijnlijk, hij was uiteindelijk van sectie stiekem en de koude oorlog
was nog niet helemaal over, maar we waren er met goede bedoelingen we gingen geloof
ik tulpen bollen brengen als relatie geschenk van de burgemeester van Amsterdam, je ken
het wel met Marinierskapel toeters en bellen enz, de Poolster met bloembollen geladen
enz,
Maar goed we lagen een paar dagen stil en ik had een storing (aardsluiting )in de
laagspanning, was daar al een dag aan het zoeken geweest met een paar man, was
uiteindelijk aangeland bij de torpedo buizen aan dek, verder zoekend met de KPL
torpedomaker liggen wij met wat schema’s en meters op onze knieën bij de buizen.
Daar komt Adjudant stiekem om de hoek en vraagt jullie gaan toch geen torpedo’s
afschieten hier aan de wal, ik zei nee Adjudant wij zijn die buizen aan het verbouwen
zodanig dat als de Russen ze namaken de torpedo er aan de achterkant uitkomen.
Hij werd heel boos heeft de hele reis niet meer tegen me gesproken in de Gouden Bal hij
voelde zich denk ik in de zeik gezet, en het was als grap bedoeld.
Toch leuk als je dan zo’n naam na 43 jaar in een heel ander verband tegen komt.
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Beste Sobat tot schrijvens Groet Wim
Wim Klepper
Wim, ik denk dat ik nu spreek namens alle abonnees…. Bedankt voor
jouw reactie, dit is nu een berichtje waar ik als redacteur van ten Anker
vrolijk wordt, dit is nu precies wat we met z’n allen proberen te bewerkstellen…. Actie is
reactie, en haalt veel herinneringen te boven !
Hola Arie
Voor de Hr. Corver
Toen ik als flotiellekonstabel op zuid varend was zat Nico Nels op de kazerne in Vlissingen
En toen ik in Juli 1987 met FLO ging zat hij daar nog
Groet, Janus

L.S.
Ik las in de laatste “ten anker” iets over de in de marinehaven van Vlissingen in de vijftiger
jaren liggende Hr. Ms. Jacob van Heemskerk.
Kruiser uit de Tromp klasse.
Als ik het me goed herinner is het schip, nog niet geheel afgebouwd, in de meidagen van
1940 naar Engeland weggevaren, en daar uitgerust met Bofors kanons.
In de vijftiger jaren vierden we als familie onze vakanties in een tot vakantieverblijf
omgebouwde bunker in de duinen van Cadzand.
De bunker maakte deel uit van de Atlantik Wall.
In de bunker stond waarschijnlijk een kanon van een groter kaliber dan die op de van
Heemskerck! Een kanon dat de Wielingen bestreek.
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De bunker is door de stormvloed van 1953 onderspoeld.
En daarna opgeblazen.
Om bij een nieuwe storm het ontstaan van een groot gat in de duinreep te voorkomen.
Denk nog met weemoed aan onze vakanties terug.

Toen er door de Koninklijke Marine nog regelmatig Duitse zeemijnen werden geruimd.
Ben als jochie op het stand van Cadzand een keer door een drukgolf van een mijnexplosie
weggeblazen.
Op het strand spoelden toen ook nog veel granaten en andere munitie aan.

Vriendelijke groeten,
Jan Benink.
Nieuw : Als u de behoefte heeft een reactie te schrijven over een
onderwerp of artikel, of misschien ergens vragen over heeft in welke
context dan ook, kunt u deze zelf schrijven door op de button te
klikken …. Deze worden dan op de website van ons magazine
geplaatst opdat iedere abonnee het kan lezen.
De redactie zal indien nodig ook daarin reageren zodat u, mocht dat
nodig zijn een antwoord krijgen…
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