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Deze web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de 
website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals 

daar is vermeld. 
 

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

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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Van alles wat……… 
 

Vrienden van de Bernisse. 
Net als veel grote en kleine bedrijven, 
verenigingen, stichtingen en 
zelfstandigen in Nederland is ook de  
‘Stichting tot behoud van de AMS 
Bernisse’ door de Coronacrisis 
getroffen. 
Alle aangevraagde subsidies zijn 
afgewezen en door het niet doorgaan 
van evenementen is het varen tot 

zeker 1 september afgelopen. Bezoekers zijn, kunnen en mogen niet aan boord zonder de 1,5 
meter veiligheidsmaatregelen te overtreden. 
Daardoor zijn er ook geen inkomsten meer. 
 
De bemanning van de AMS Bernisse bedankt alle ‘vrienden’ die ook donateur zijn voor hun 
bijdrage. Dat helpt het schip zo ver mogelijk de crisis door! Het is echter niet genoeg om het 
noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren. 
 
Zou u ook als ‘vriend van de Bernisse’ willen bijdragen aan het vaarklaar houden van dit “Varend 
Erfgoed’?  
Al voor 30 euro per jaar bent u ‘vriend’ en voor 50 euro per jaar bent u donateur van de ‘Stichting’.  
U ondersteunt daarmee de 30 vrijwilligers bij het in  
optima forma houden van de AMS Bernisse. 
 
Bedankt namens de bemanning van de AMS Bernisse. 
Voor nog meer informatie: 
kijk op www.msbernisse.nl  en klik daar op de link donateurs. 

 
 

http://www.tenanker@kpnmail.nl
http://www.msbernisse.nl/
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Religieuze moord op zee: het geheim van de KW 171 

https://www.frankjacobs.nl/religieuze-moord-op-zee-het-geheim-van-de-kw-171/ 

18 DECEMBER 2016 DOOR FRANK JACOBS  
 

Ruim honderd jaar geleden draait de 
bemanning van een zeillogger midden 
op de Noordzee volledig door. Drie 
van hen worden door de rest op 
beestachtige wijze vermoord, waarna 
de overlevenden dagenlang, biddend 
en psalmen zingend, op het einde der 
tijden wachten. Wat bezielde de 
bemanning van de KW 171, de 
vissersboot die de geschiedenis in zou 
gaan als de gekkenlogger? 

Langzaam en behoedzaam nadert het Noorse stoomschip Jonas Reid de stuurloos 
ronddobberende vissersboot. De kapitein staat aan bakboordzijde op de boeg en tuurt 
naar de zeillogger onder hem. Het is zondag 12 september 1915 op de Doggersbank, 
midden op de Noordzee, zo’n 130 mijl ten oosten van Scarborough. De Jonas Reid is de 
vorige dag vanuit Tyne vertrokken. Een half uur geleden kreeg de kapitein de vissersboot 
in het oog. Het bevreemdde hem dat de zeilen op volle zee waren gestreken. Maar toen hij 
dichterbij kwam, zag hij dat ze niet waren gestreken, maar aan flarden gescheurd. 
Onmiddellijk had hij de machinekamer commando gegeven de schroef stil te zetten en nu 
hij de vissersboot nadert, bekruipt de kapitein een onheilspellend voorgevoel. 
Dat blijkt terecht. Wanneer de boot met de letters KW 171 op de romp nog een meter of 
twintig van de Jonas Reid verwijderd is, ziet de kapitein tot zijn ontzetting de enorme 
chaos op het dek. Niet alleen de zeilen zijn stuk, het hele schip is ontdaan van tuigages, 
luiken en katrollen. Een stuk of zes mannen zitten verspreid op het dek en beantwoorden 
zijn blik met grote, angstige ogen. Op het achterdek ziet de Noorse kapitein donkerrode 
vlekken; is dat bloed? Het duurt enkele seconden voor hij de eerste schrik te boven is en 
zijn bemanning tot de orde roept. 

Einde der tijden 
De KW 171 ‘Noordzee 5’ was een in 1906 gebouwde zeillogger uit Katwijk. Het besloten 
vissersdorp had geen eigen haven; in het verleden, toen nog gevist werd met de 
zogenaamde bomschuiten, werden de schepen eenvoudig op het strand getrokken. Nadat 
deze traditionele platbodems door modernere, snellere loggers waren vervangen, moest 
de Katwijkse vloot de wijk nemen naar een echte haven. 
Dinsdag 3 augustus 1915 zette de KW 171 zeil vanuit IJmuiden. Het was de tweede reis 
met deze dertienkoppige bemanning, onder commando van de 39-jarige schipper Nicolaas 
(roepnaam Klaas) de Haas. Aan boord waren verder stuurman Pieter van Duijn (28), 
Jacob Jonker (33), Klaas Kuijt, matroos/kok Reijn Ros, diens dertienjarige zoon Arie Ros 
(afhouwertje), de broers Arie (28) en Leen (17) Vlieland, P. v/d Plas (43), P. Heemskerk 
(29), J. Kuijt (16), W. Huwwaard en de dertienjarige D. De Mol. Het team was goed op 
elkaar ingespeeld en er had tijdens de eerdere reis een prettige sfeer aan boord geheerst, 
vertelde de vrouw van de schipper in oktober 2015 tegen De Telegraaf. 

https://www.frankjacobs.nl/religieuze-moord-op-zee-het-geheim-van-de-kw-171/
https://www.frankjacobs.nl/author/frank-jacobs/
https://www.frankjacobs.nl/wp-content/uploads/2016/12/kw171.jpg
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Katwijk was in die jaren een besloten, streng gereformeerde gemeenschap. In de 
buitenwereld woedde de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid en hoewel Nederland 
neutraal was, bleven zijn gruwelen Katwijk niet bespaard. De zee, waarvan het dorp 
leefde, was door de vele mijnen levensgevaarlijk gebied en de lijken van de opvarenden 
van getorpedeerde schepen spoelden soms met honderden tegelijk aan op het strand. 
Door het bevindelijke geloof van de Katwijkers leidden dergelijke ervaringen tot de wildste 
verhalen; de Apocalyps zou aanstaande zijn, zo fluisterde menig dorpeling. 
Over de vijf weken die volgden op het van wal steken van de KW 171 weten we weinig. De 
logger zette koers in noordwestelijke richting met bestemming Doggersbank, een visrijk 
gebied tussen Engeland en Denemarken. Waarschijnlijk hebben de dagen aan boord er 
aanvankelijk uit gezien als op alle andere Katwijkse vissersschepen uit die tijd: lange 
dagen hard werken, ’s avonds een maal van bonen, spek en rijst. Zes dagen per week, 
want ook buitengaats gold de zondag in die tijd als een religieus verplichte rustdag. 

 
Huiveringwekkend verhaal 
Het eerstvolgende teken van leven van de Noordzee 5 bereikt IJmuiden bij monde van de 
schipper van de KW 151 ‘De Hoop’, die in de havenplaats het huiveringwekkende verhaal 
vertelt van een ontmoeting, die hij enkele dagen eerder op volle zee had met de KW 171. 
Een aantal bemanningsleden van de Noordzee 5 was korte tijd bij hem aan boord geweest 
en had hem brieven overhandigd met het verzoek deze, teruggekeerd aan wal, naar 
Katwijk te sturen. De schipper had daarop verwonderd gevraagd of zij zelf niet ook op weg 
waren naar IJmuiden. Het antwoord deed hem nog meer versteld staan. “De Here God 
heeft Katwijk verwoest en van de aardbodem weggevaagd. In Katwijk zullen we niet meer 
komen, we zijn op weg naar Jeruzalem, waar God uit de hemel is neergedaald.” Toen de 
mannen terug in hun sloep klommen, klampte een van hen, die zich tot dan toe op de 
achtergrond had gehouden, zich aan de schipper van de KW 151 vast, terwijl hij smeekte 
bij hem aan boord te mogen blijven. De schipper zag zich niet genoodzaakt dit verzoek in 
te willigen en stuurde de man de sloep in. Terwijl ze terug naar de KW 171 roeiden, riep 
de schipper hen na: “Ik zou maar gauw teruggaan naar Katwijk, want jullie zeggen maar 
rare dingen, het is jullie compleet in de kop geslagen!” Even later riep een van de 
matrozen, Arie Vlieland, vanaf de KW 171 de schipper van de KW 151 toe: “Kap je vleet 
af, weg met alle rotzooi! Denk aan Gods gerechtigheid, want je gaat naar de 
verdoemenis!” 

Bijgeloof 
We kunnen gerust aannemen dat op dat moment de sfeer aan boord van de KW 171 al 
allesbehalve normaal was. Volgens de Katwijkse schrijver Robert Haasnoot, die zijn 
roman ‘Waanzee’ baseerde op de gebeurtenissen op de KW 171, waren de opvarenden 
wekenlang intensief met het geloof bezig. Dat geloof, oud bijgeloof en de effecten van 
langdurig isolement op zee vormden de voedingsbodem voor de dramatische 
gebeurtenissen die aanstaande waren. 
Over de dagen die volgden op de ontmoeting met de KW 151 aan boord van de 
onfortuinlijke zeillogger is een tweetal getuigenissen opgetekend die elkaar in detail nogal 
eens tegenspreken, maar in grote lijnen hetzelfde verhaal vertellen. Een van de twee 
jongste opvarenden, de dertienjarige Arie Ros, wordt twee weken na het drama 
geïnterviewd door het Rotterdamsch Nieuwsblad. Matroos Arie Vlieland, de kwade genius 
achter de fatale gebeurtenissen, doet tegenover de kapitein van het stoomschip Prof. 
Buys, dat hem achteraf terugvaart naar Nederland, een boekje open. 
De schipper van de KW 151 vertelde later aan de eigenaar van de KW 171, directeur N. 
Haasnoot van Noordzee Visscherij, dat hij tijdens de mysterieuze ontmoeting de indruk 
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kreeg dat niet schipper Nicolaas de Haas, maar matroos Arie Vlieland het commando 
voerde over de KW 171. Vlieland was een buitengewoon sterke man, een boom van een 
vent en bovendien erg charismatisch, eigenschappen waarmee hij zijn overwicht kon doen 
gelden. Bovendien sprak hij de Tale Kanaäs, een gereformeerde, Bijbelse manier van 
spreken, waarmee hij de godvrezende bemanningsleden naar zijn hand wist te zetten. In 
die tijd heerste in Katwijk een sfeer van uitverkorenen en bekommerden. De uitverkorenen 
beweerden tekenen van God te krijgen en daarmee positioneerden ze zich boven de 
bekommerden, die dergelijke openbaringen moesten ontberen. 
Waarschijnlijk is de gekte gedurende de reis in het hoofd van de uitverkoren matroos Arie 
Vlieland gekropen. Volgens de getuigenis van Arie Ros vertelde Vlieland op zondag 5 
september dat hij de Heilige Geest in zich voelde. Daarop volgden vier dagen van bidden 
en praten over de bijbel, vertelde het dertienjarige afhouwertje. Daarna begon het 
moorden. Vlieland zelf verklaarde dat hij pas vlak voor de moorden ’s nachts wakker werd, 
met Onze Lieve Heer in gesprek kwam en in diens opdracht nog dezelfde nacht begon het 
schip te zuiveren van Satans aanwezigheid. Terwijl hij bezig was met het overboord 
kieperen van alles waar de duivel in zou kunnen schuilen, werden Leen Vlieland en Van 
der Plas wakker. Zij vertelden een rode ster te hebben gezien en zagen daarin bevestiging 
van Arie’s beweringen. Zeilen, masten en lijnen gingen overboord. 

Bizar schouwspel 
De volgende ochtend voegde de rest van de bemanning zich bij de duivelsuitdrijverij, op 
Pieter van Duijn, Jacob Jonker en Klaas Kuijt na. Hun ongeloof viel in verkeerde aarde bij 
Arie Vlieland, die Kuijt bij wijze van bestraffing dwong urenlang aan dek afwisselend te 
dansen en stokstijf te staan. Het moet een bizar schouwspel zijn geweest. “Hij leek door 
de duivel bezeten”, getuigde Arie Ros later. En dat was voor de bemanning reden genoeg 
om Klaas Kuijt de volgende ochtend overboord te gooien. Toen hij zich aan een stuk touw 
vastklampte, hakte een van de anderen zijn handen af. Gillend van pijn verdween Kuijt in 
zee. 
Tenminste, dat is Arie Ros’ verhaal. Vlieland vertelde aan de kapitein van de Prof. Buys 
dat ze Kuijt met een bijl het hoofd nagenoeg af sloegen, alvorens zijn lichaam in de golven 
te werpen, onder het zingen van psalmen. 
Volgens Arie Ros ging stuurman Pieter van Duijn die avond naar beneden om zijn vader, 
Reijn Ros, een pak slaag te geven. Ros senior bleek sterker dan Van Duijn en schopte 
deze onder een bank, aldus Ros junior. Vervolgens kwam de rest van de bemanning om 
Van Duijn met spaden dood te slaan. Jacob Jonker deelde met een bijl de genadeslag uit, 
Van Duijns hoofd van zijn romp slaand. 
Na de moord ging Jonker terug aan dek, waar hij schipper De Haas aantrof en hem het 
ruim in sloeg. “Jullie zijn allemaal gek, geloven jullie daar nog aan!”, heeft Jonker volgens 
Ros junior nog geroepen, waarna hij zich opsloot in een kooi. De rest van de bemanning 
heeft hem er uit gesleept en met dissels, die Arie Ros en zijn leeftijdgenoot D. De Mol 
hadden gehaald, doodgeslagen. Volgens Arie Vlieland echter werden de laatste twee 
slachtoffers met messteken om het leven gebracht. In beide lezingen werden de lijken van 
Jonker en van Duijn overboord geworpen. 
Op zondag 12 september werd de gehavende KW 171 door een Noors stoomschip op 
sleeptouw genomen en naar Tyne opgebracht. Dat de gehele bemanning krankzinnig was, 
leed geen twijfel en de mannen werden uit voorzorg geketend aan boord van hun schip 
gehouden. 

Plaatsvervangende schaamte 
Het verhaal van de gekkenlogger is door de jaren heen altijd een taboe geweest in de 
Katwijkse gemeenschap. Hoewel niemand anders dan zijzelf verantwoordelijk kan worden 
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gehouden voor het ontsporen van de bemanningsleden, leek zich toch een soort 
plaatsvervangende schaamte te hebben genesteld in de besloten, streng gereformeerde 
gemeenschap. De eerste tijd na het drama heerste er ook een zekere angst onder de 
bevolking. Het waren immers gewone Katwijkers geweest daar op zee; als hun dit kon 
overkomen, kon het iedereen treffen. 
Het feit dat de meeste overlevenden een jaar later weer gewoon door Katwijk rondliepen, 
maakte het verwerkingsproces er niet gemakkelijker op, om maar te zwijgen van het 
endogame karakter van Katwijk in die tijd. Een nichtje van de vermoorde stuurman Pieter 
van Duijn vertelt veel later hoe haar vader van haar moeder op zijn kop kreeg toen hij een 
van de overlevenden gedag zei: “Gerrit, hoe kun je zo’n man groeten die je eigen broer 
vermoord heeft?” 
De twee dertienjarige bemanningsleden gingen meteen terug naar Katwijk, de overige 
acht werden opgenomen in krankzinnigengestichten in Oegstgeest en Medemblik. Binnen 
een jaar waren ze weer terug in Katwijk, op Arie Vlieland na, die met zijn vrouw en 
kinderen naar Wassenaar verhuisde, waar hij in 1966 op 79-jarige leeftijd overleed. 
En de KW 171? Het schip werd hersteld, maar in Katwijk was geen visser te vinden die er 
nog op durfde te varen en de logger werd verkocht aan een IJmuidense rederij. Als IJM 
251 liep hij nog geen twee jaar later op een mijn, de achtkoppige bemanning met zich mee 
de diepte in trekkend. 

Bron met toestemming: Frank Jacobs 
https://www.frankjacobs.nl/religieuze-moord-op-zee-het-geheim-van-de-kw-171/ 
 

www.frankjacobs.nl 
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M.S. Oranje 

 
Bron: Oranje en Koninklijk schip van Wim 
Grund 
Uitgever van Soeren & Co 

 
 

Enig oponthoud bij uitvaren van de 1e 
cruise 
 
Zelden was er een grotere belangstelling bij het 
vertrek van een schip dan de avond van 4 
augustus 1939 toen de ‘Oranje' uitvoer voor 
haar eerste commerciële reis. Weliswaar nog 
niet naar de Oost, maar met toeristen naar 
Madeira. Tientallen auto’s stonden in IJmuiden 
geparkeerd en een geregelde stroom van 
mensen trok naar de Noordersluis. Het schip 
moest echter bijna een uur voor de Velserbrug 
wachten en kwam later dan verwacht werd. 
Toen de nieuwste aanwinst van de ‘Nederland’ 

eindelijk om kwart over acht de sluis binnengleed stonden honderden toeschouwers op de 
muren.  
Een reporter van het Algemeen Handelsblad wist te melden: 
‘helder wit staken de dekken af tegen de grauwe lucht, waaruit elk ogenblik een onweer 
dreigde los te breken.  
Nauwelijks lag de ‘Oranje’ aan de wal, of reeds schoten de eerste bliksemstralen langs het 
grauwe zwerk. De regen viel in grote druppels en in galop vluchtten de kijkers, de muziek 
speelde ongestoord door. Een ogenblik later lag het nieuwe schip eenzaam in de sluis, 
terwijl enige minuten tevoren er nog zo vele ogenparen op gericht waren. Grijze 
regensluiers joegen over de sluis en het kanaal’ 
 
De ‘Oranje’ kreeg toen voor de zoveelste maal die avond pech. Er was een storing in de 
machinekamer en het duurde geruime tijd voor het euvel verholpen was. Eerst om over 
half elf kon het schip uitvaren. De reis voerde naar Funchal op Madeira en Ponto Delgada, 
San Miguel; de 14e augustus zou men weer terug in Amsterdam zijn. Naast de gezellige 
uitstapjes aan land was er ook voor gezorgd dat de stemming aan boord er door 
muzikanten en cabaretiers goed in bleef.  
Het ‘Oranje-trio’ ging mee, er was een amateur- jazzband en het cabaretgezelschap van 
Chiel de Boer en de goochelaar Larette.  
Met bijna 700 passagiers was het schip in de le en 2e klasse volgeboekt en ook de tweede 
trip was al uitverkocht. Onder de vele passagiers bevonden zich slechts vijf kinderen. Het 
meeste bekijks had het dochtertje van drie maanden oud van de heer P. Goedkoop, een 
van de directeuren van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij. Zij werd tot de 
eerste ‘Oranje-baby’ gedoopt en kreeg een zilveren lepel met inscriptie ten geschenke van 
de Maatschappij ‘Nederland’. De directeuren J.F. van Hengel en A.F. Bronsing waren bij 
de feestelijke afvaart uit Amsterdam present, directeur F. de Boer had het genoegen de 
reis mee te maken. Ook verschillende functionarissen, zoals de chef van de 
passagedienst, de heer L.J.P.N.A. Bouwman en de inspecteur van de geneeskundige 
dienst der maatschappij, dr. G.P. Utermöhlen, waren aan boord om zich op de hoogte te 
houden van de gang van zaken van het nieuwste drijvende hotel van de maatschappij. 
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Tijdens de 2 e proeftocht; links kapitein Potjer, 1e stuurman J.J. Schrakamp aan het peilkompas, de stuurlui schieten een 
zonnetje. De situatie lijkt geënsceneerd te zijn voor de foto want de eerste stuurman neemt ogenschijnlijk een peiling van 
de voormast. 

 
                Een vrolijk moment op de brug kort voor uitvaren uit de sluisin IJmuiden op de tweede proeftocht, 15 juli 1939 
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Tien dagen zon en plezier op zee 
 
Drie uur na het vertrek van de 
Javakade lag de ‘Oranje’ in ‘s werelds 
grootste sluis, Pluvius had ruim de tijd 
ons een echt Nederlands afscheid te 
bereiden. En dat we die nacht niet zo 
rustig sliepen als anders, was te wijten 
aan allerlei omstandigheden. Thuis ben 
ik niet gewend op een deinende vloer 
mijn pyama aan te schieten of met een 
trapje mijn legerstee te beklimmen, om 
ten slotte mijn hoofd tegen ‘t plafond te 
stoten. En dan het geraas der drie 
schroeven, de trilling der boot, het 
geratel van een flesje eau de cologne 
tegen de wasbak en het eigenzinnig 
gedrag van een tabouret, die in 
gezelschap van een paar schoenen de 
Lambeth Walk ten beste gaf. Dat was 
die avond, nog voordat per radio ons 
het verheugend bericht bereikte van de 

uitbreiding der Prinselijke Familie. Met beschuit met muisjes, een optocht met muziek en 
vlaggetjes, toespraken, het zingen van volksliederen en champagne bij het diner, werd dit 
heuglijk feit gevierd. Zondagmorgen waren ter hoogte van Kaap Finisterre twee Franse 
onderzeeërs de sensatie. Nauwelijks na een bad in het zoetwaterzwembad in een der vele 
dekstoelen met een boek en een sigaret neergezonken of een djongo’s presenteert me 
een grote advocaat.  
En dan galmt de luidspreker: Hallo, Hallo; over een paar minuten passeren wij de 
‘Slamat’.. Iedereen snelt de man die het verschil tussen stuur- en bakboord kent achterna 
en daar gaat de Rotterdammer met haar twee zwarte pijpen voorbij en zoo dicht dat wij het 
gejuich van de opvarenden kunnen horen. Zij wenst ons met haar vlaggen goede reis 
waarop de ‘Oranje’ het antwoord niet schuldig blijft, ‘s Avonds werd er een sprekende film 
in kleur gegeven: Robin Hood. Maandag begon weinig belovend wat het weer betreft maar 
spoedig klaarde de hemel op en namen de zonnestralen dermate in kracht toe, dat we 
tropenallures kregen en de toiletten, vooral die der dames, steeds luchtiger werden. Een 
rondgang over en door het schip stond op het programma, de keuken, wasserij en 
strijkerij, een kijkje in het ruime logies en messroom der bemanning, in de zetterij en 
drukkerij, waar de menu’s en verdere mededelingen werden gedrukt, op de brug 
geklommen en kapitein Potjer bewonderd, die ons toch maar zonder averij tot hier heeft 
gebracht en in de salon le klasse de cachetvolle versieringen o.a. van Lion Cachet op ons 
laten inwerken. Dan komt de hofmeester Oranjekaarten uitdelen met de namen onzer 
jongste Prinses, hetgeen een spontaan gejuich uitlokt, ‘s Middags bioscoop en thé-
dansant, hoewel, als de zee wat woelig is, de thee vanzelf al danst.  
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De wijn van Funchal 
 
Dinsdag werden we voor dag en 
dauw wakker door de ongewone 
stilte: we lagen op de rede van 
Funchal. Een prachtig gezicht op 
het zonovergoten Madeira, de 
speelgoedbuisjes geplakt tegen de 
hellingen der bergen, waarvan de 
toppen dikwijls in de 
voorttrekkende wolken verdwenen. 
Een schouwspel om nooit te 
vergeten. Om negen uur ging het 
met vijftig auto’s door smalle hair-
pin bochten, langs bananenbomen, 
wijngaarden en maisvelden naar ‘t 
Atlanta-hotel en daar werd de 
beroemde Madeirawijn gekeurd. 
Met de tobogangslee, langs de 
soms zeer sterk hellende en 
nauwe straten weer omlaag. De 
reis naar de haven ging in een 
ossenslee. Beide 
reisgelegenheden zijn mogelijk, 
omdat de straten geplaveid zijn met 

kleine, ronde stenen die zeer glad zijn, ‘s Avonds naar het Casino, waar genoten werd van 
het schitterende gezicht op de verlichte ‘Oranje’ en Funchal. De naar dubbeltjes duikende 
jongens en de kooplui in fraai bewerkte kleedjes en rieten meubelen omzwermden in hun 
bootjes ook de volgende morgen reeds vroeg het schip. En de kleedjes waren nu, op het 
scheiden der markt, de helft goedkoper. De reis werd voortgezet naar de Azoren en het 
schip begon te stampen en sommigen moesten aan Neptunus offeren zonder een 
dwangbevel af te wachten. Donderdagmorgen vroeg lag de ‘Oranje’ op de rede van Ponte 
Delgada, de hoofdstad van St. Miguel, de grootste der Azoren. Het eiland is minder 
bergachtig dan Madeira. Maar ook in dit subtropisch klimaat groeit tabak en maïs, al 
regent het er weinig. Boven, op een der bergtoppen van Sete Citades, genoten we van 
den blik op een liefelijk dal, met twee aangrenzende meren, waarvan het ene blauw en het 
andere groen van kleur is. Op de terugweg bezochten we een theeplantage, een 
ananaskwekerij, een krater met zwavelbron, waarvoor de oud-Indischgasten minachtend 
de neus optrokken, en een vier eeuwen oude jezuïetenkerk, die op instorten stond, ‘s 
Avonds half acht werd het anker gelicht en werd naar IJmuiden koers gezet. 
Zondagmorgen langs Ouessant en in de loop van de dag komen de eerste Nederlandse 
schepen in zicht.  
De krijtrotsen van Albion worden bewonderd. Aan het afscheidsdiner werden speeches 
afgestoken en werd de ‘Nederland’ voor alles gehuldigd, zelfs voor het prachtige weer in 
die tien dagen. Vermoeid van pret maken en dansen, ‘s morgens weer vroeg op, om de 
blijde binnenkomst te IJmuiden mee te maken. In het Noordzeekanaal ontmoette de 
‘Oranje’ Harer Majesteits splinternieuwe flottieljeleider ‘Tromp’ en te negen uur werd aan 
de Javakade afgemeerd. De schone dagen van Aranjuez waren voorbij.  
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Wie aan boord waren 

 
En dan waren er de belangrijke personen die men 
zestig jaar geleden ook al zo bijzonder graag de revue 
liet passeren; Zijne Excellentie H.N.A. Swart, destijds 
vice- president van de Raad van Indië; de pers wist te 
melden dat ‘deze generaal een vroegere Atjeh-figuur 
op de boot ontmoette, en wel de scheepsarts dr. F.E. 
van der Gugten, die als jong officier van gezondheid 
van het Indische leger ter Westkust was geplaatst en 
door bemiddeling van de toenmalige Gouverneur 
Swart, de hoofdplaats Koeta Radja tot garnizoen 
kreeg, waardoor hij zich tot een bekwaam chirurg kon 
ontwikkelen’. In het algemeen had men alleen oog 
voor mannen, buiten H.M. de Koningin waren er in die 
dagen blijkbaar weinig belangrijke vrouwen; daar was 
de vroegere directeur van de Koninklijke Paketvaart 

Mij., de heer N. van Zalinge, en de directeur van de Stoomvaart Mij. ‘Oceaan’, de heer 
P.C. Adrian, luitenant- generaal M. Belzer, de heer P. van Leeuwen Boomkamp, directeur 
van de Rubber Cultuur Mij. te Amsterdam, jhr. mr. A.A.M. van Asch van Wijk, lid van de 
Eerste Kamer, de heren P.J. Gelderman, directeur van de firma Gelderman & Zoon en A. 
van Geluk, de directeur van de ‘Kondor’, prof. dr. C. Bakker, oogarts, de heren C. van 
Ginkel, administrateur van het Ministerie van Koloniën en G.J. Post van der Burg, 
voormalig hoofd der Indische Centrale Aanschaffingsdienst te Bandoeng - zie daar een 
greep uit de passagierslijst, die verder ook vermeldde de naam van W.H. baron Taets van 
Amerongen. burgemeester van Oudenrijn, studenten en padvinders, kooplieden en 
fabrikanten, een schrijfster en een emeritus-predikant. leraren en tandartsen. Het was een 
bonte verzameling die zich met veel uitgeleiders, inscheepte.  
 
De ‘Oranje ’ terug van de Azoren 
Amsterdam, 14 aug. - Prompt op tijd om negen uur vanochtend, kon de ontscheping 
beginnen van de 650 passagiers, die met de ‘Oranje’ een bijzonder welgeslaagde 
toeristenreis naar Madeira en de Azoren hebben gemaakt. Na de pech met de olieleiding 
in het Noordzeekanaal, vrijdag dezer in de avond toen het schip zijn thuishaven had 
verlaten, heeft de ‘Oranje’ zich verder best gehouden. Het werd een succesvolle trip, 
begunstigd door uitnemend weer en in de beste stemming, dankbaar voor het genotene, 
zette men vanochtend weer voet aan de wal. Er waren er, die platzak waren ‘ik heb nog 
geen vijf centen over’ zei een reiziger met een jeugdig voorkomen. ‘En ik nog maar vier’ 
aldus een vriend en dan kwamen ze los over de vele genoegens die ze smaakten en de 
schone natuur en de vreemde omgeving die ze genoten hadden. Madeira vooral had de 
meeste indruk gemaakt. En nu waren er ananassen en goedkope flessen wijn en hoeden 
en andere souvenirs, die vol trots getoond werden aan de afhalers. De krasse oud-
generaal H.N.A. Swart, laatstelijk vice-president van de Raad van Nederlands-Indië, maar 
vooral bekend als Atjeh-figuur van de allereerste rang behoorde tot hen die de boot 
welvoldaan verlieten, door het zonnetje verwelkomd. De inwendige dienst was prima 
verlopen en dat zegt wat voor zo een groot schip, dat voor de eerste maal in 
passagiersdienst de hoge zeeën bevaren had. Geen klacht werd vernomen, het was alles 
goed. Er was een speciale regeling gemaakt waardoor het passeren van de douane in 
Amsterdam eigenlijk zonder meer kon geschieden. Er werden in de loods alleen 
paspoorten gecontroleerd, zodat het aan land gaan vlot verliep. Het bericht van de 
geboorte van Prinses Irene was des nachts door de Marconist ontvangen en al vroeg in de 
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morgen lekte het uit. Kapitein B.A. Potjer heeft ‘t echter pas om tien uur v.m. officieel 
bekend doen maken. Men was toen Dover gepasseerd. Alle opvarenden werden op het 
grote verandadek verzameld en daar werd mededeling gedaan van de blijde gebeurtenis, 
die zaterdagochtend 5 augustus toen men nog maar net op reis was. De bekendmaking 
veroorzaakte een storm van enthousiasme. Met de muziek voorop maakte men een 
uitgebreide ommegang, de stemming was uitermate vrolijk, heel de dag werd het een feest 
dat klonk als een klok, 
met als hoogtepunt 
een uitstekend 
verzorgd Oranjediner 
des avonds gevolgd 
door een bal en zo 
meer. En nu gaat men 
de ‘Oranje’ gereed 
maken voor de 
tweede cruise, die 
vrijdag aanvangt en 
dezelfde route zal 
hebben. 
 
De Öranje” aan de Javakade 
4 augustus 1939 

Feestelijk 
gepavoiseerd ligt de 
‘Oranje’ vrijdag 4 
augustus 1939 aan 
de Javakade. 
Familieleden en 
afduwers dromden samen aan de hekken tot de kade om niets te missen van wat zich 
daar afspeelde. Voor de derde maal gaat de ‘Oranje’ de haven van Amsterdam verlaten, 
maar nu dan voor haar eerste commerciële reis met passagiers. Deze eerste reis is een 
‘cruise’ en het reisdoel is Madeira en de Azoren. Tijdens het vertrek van de Javakade om 
vijf uur in de namiddag hielden papieren serpentines het schip zolang mogelijk aan de wal 
‘gekluisterd’. 
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Do Oranje op de rede van Funchal, Madeira. 
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Uittreksels uit het Zee & Haven-journaal ms ‘Oranje' 
 

Vrijdag 4 augustus 1939; 1e cruise naar Madeira; gedurende de dag goed weder. Hadden 
de voltallige equipage in dienst, maakten schoonschip en zeeklaar. Embarkeerden 650 
passagiers voor de Madeira- reis. Begonnen te 16.58 uur enkel te maken en maakten 
twee sleepboten vast. Waren te 17.00 uur ontmeerd en manoeuvreerden van de kade. 
Gingen te 17.05 met afwisselende vaart. Voeren onder loodsaanwijzing door het 
Noordzeekanaal. Passeerden te 17.59 uur de Hembrug en te 19.00 uur de Velserbrug. 
Kwamen te 20.16 uur in de Noordersluis, gaven trossen aan de wal en lagen te 20.22 
gemeerd en sleepboten los. Maakten te 20.33 een voorsleepboot vast. Bleven in de sluis 
liggen voor reparatie machinedienst. Ontmeerden te 22.30 uur. Gingen te 22.35 uur uit de 
sluis. Gingen vanaf 22.36 met afwisselende vaart vooruit. Stopten te 22.43 uur. 
Debarkeerden de loods te 22.48 uur en met afwisselende vaart vooruit. Te 22.50 uur 
voorsleepboot los. Gingen te 22..51 uur vol vooruit met drie motoren. Passeerden te 22.52 
uur de pieren van IJmuiden met bestemming Madeira. 
Zaterdag 5 augustus 1939: Vlagden van top wegens de geboorte van een Prinses van 
Oranje. 
Dinsdag 8 augustus 1939: Stopten te 04.21 uur voor het nemen van stopproeven. Te 
04.42 was de vaart uit het schip. Te 05.44 uur half vooruit. Te 05.46 vol vooruit. Minderden 
vaart te 06.02 uur. Lieten te 06.52 uur SB anker vallen, 45 vadem ketting ter rede Funchal. 
Woensdag 9 augustus 1939: Goed weder, begonnen te 05.59 anker te hieuwen. Waren te 
06.09 anker op en met afwisselende vaart vooruit. Gingen te 06.22 vol vooruit met drie 
motoren, 115 slagen, bestemming Ponta Delgada. 
 
Donderdag 10 augustus 1939: Bewolkte lucht, kalme zee. Minderden te 06.25 uur vaart. 
Stopten te 06.42 uur. Presenteerden te 06.46 SB anker, 60 vadem ketting in 12 vadem 
water ter rede Ponta Delgada. Begonnen te 19.00 uur anker te hieuwen. Waren te 19.08 
uur anker op en manoeuvreerden naar diep water. Lagen te 19.25 slaags en vol vooruit 
met drie motoren, 119 slagen, bestemming Amsterdam. 
Maandag 14 augustus 1939: Lagen te 09.00 uur gemeerd met SB-zijde langs terrein loods 
Holland aan de Javakade, etablissement SMN. Debarkeerden de passagiers. 
 
Vreugde over de geboorte van Prinses Irene heerschte de vorige week niet alleen hier 
te lande, maar tot ver daarbuiten. Het feit van de blijde gebeurtenis is o.a. met gejuich 
begroet aan boord van de honderden Nederlandsclie schepen, varend over verre oceanen 
of liggend in vreemde havens. Het schip, dat aan zijn naam verplicht was het feest met 
meer dan gewone feestvreugde te vieren, was wel het motormailschip „Oranje” van de 
Stoomvaartmaatschappij „Nederland”, dat in den avond van Vrijdag 4 Augustus de sluizen 
van IJmuiden had verlaten voor de eerste toeristenreis naar Madeira. Vanochtend om 
negen uur keerde het schip op het IJ terug met foto’s van de viering van het geboortefeest; 
één ervan drukken wij hierbij af. 
Zaterdagochtend 5 Augustus om tien uur liet kapitein B A. P o t j e r, gezagvoerder van de 
„Oranje” door middel van de luidsprekerinstallatie alle passagiers bij elkaar roepen in de 
grootste veranda van het schip, teneinde, zoo klonk het geheimzinnig, een belangrijke 
mededeeling aan te hooren. 
Allen spoedden zich naar de aangegeven plaats. Zoodra zij verzameld waren nam de heer 
Potjer het woord. Met een korte toespraak deelde hij mede, dat ten Paleize Soestdijk een 
Prinses was geboren. Voorts las hij persoonlijk het officieele bulletin, waarin dr. J. de 
Groot en dr. C. L. de Jongh de geboorte mededeelden, voor aan de passagiers. De 
marconist van het schip had dit verblijdende bericht kort tevoren uit den aether 
opgevangen, terwijl de „Oranje” in het Engelsche Kanaal voer in Zuidelijke richting. 
Een luid gejubel brak los! 
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Onmiddellijk was de 
feeststemming erin. Het 
was dan ook een goede 
gedachte van den civielen 
dienst op datzelfde 
oogenblik boekjes met 
nationale liederen te laten 
uitdeelen. Zingen! Dat was 
de tweede reactie na het 
gejubel, dat de 
mededeeling van den 
kapitein had veroorzaakt. 
 
Er werd gezongen! 
De scheepskapel, die 
onder gewone 
omstandigheden op dat 
uur van den dag nog lang 
geen dienst behoeft te 
doen, stond aangetreden. 
Zij stelde zich aan het 
hoofd van een stoet, die 
ijlings geformeerd werd. 

Zoo trokken de zevenhonderd feest vierenden zingend over de promenadedekken en 
verder over en door het geheele schip, voorzoover de ruimte het toeliet. Het was een 
uitbundige ochtend; het werd een heerlijke dag... 
Even later werden uit naam van alle opvarenden en passagiers telegrafische 
gelukwenschen gezonden aan H. M. de Koningin, aan H. H. Prinses Armgard en aan de 
Blijde Ouders van de Jonggeborene. Nog tijdens de reis kwamen de 
antwoordtelegrammen binnen. 
De dag werd natuurlijk in gepaste vreugde doorgebracht; de geboorte van Prinses Irene 
was het gesprek van den dag. Des avonds droeg het diner in de inmiddels versierde 
eetzalen een bijzonder karakter. Er werd menige dronk gewijd en menige toast 
uitgesproken aan de Jonggeborene van Soestdijk. Maar ook daarna duurde het feest nog 
langen tijd voort. Het was diep in den nacht toen de laatste feestklanken te langen leste 
verstorven waren.... 
 
Bron: Oranje en Koninklijk schip van Wim Grund 
Uitgever van Soeren & Co 
………………………………………………………………………………………………… 
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DE GENEESKUNDIGE DIENST DER 

KONINKLIJKE MARINE VAN 1945 TOT 1955 

 

 Deel 1  

 

 

 

 

 

Algemeen 
Na de oorlogsdagen van mei 1940 bereikte slechts een klein aantal marine-artsen en 
verplegers het United Kingdom. Nadat enig geneeskundig marinepersoneel uit 
Nederlands-Indië naar Engeland was overgeplaatst, was het als regel in de eerstvolgende 
jaren mogelijk de geneeskundige dienst aan boord van Hr. Ms. schepen door een 
Nederlandse officier-arts te laten waarnemen, terwijl bij de wal- detachementen de 
Engelse marine-arts moest worden geconsulteerd. Voor specialistische behandeling en 
hospitalisatie evenals voor tandheelkundige hulp moest de Royal Navy zorgen, die ook de 
farmaceutische bevoorrading van de Nederlandse oorlogsbodems op zich nam. De 
Nederlandse verpleger leerde dank zij zijn uitnemende opleiding in Nederland genoten in 
zeer korte tijd werken met Engelse geneesmiddelen, terwijl hij in geval een marine-arts 
ontbrak geheel zelfstandig belangrijk werk verrichtte. Waar ook hun aantal gering was, 
werd veelal jaren achtereen het uiterste van hen gevraagd, waarbij zij zich als regel 
bijzonder hebben weten te onderscheiden en waardering oogstten ook van Engelse zijde. 
Inmiddels functioneerde in Nederlands-Indië een volledig georganiseerde geneeskundige 
dienst der zeemacht, tot ze werd gedecimeerd door de slag in de Javazee en de mislukte 
evacuatie van daarna beschikbare krachten. Slechts enkele marine-artsen en een klein 
aantal marine-verplegers wisten Australië te bereiken. Onder hen bevond zich een tweetal 
ervaren vliegmedici, die respectievelijk werden geplaatst bij de marineluchtvaartdienst op 
Ceylon en belast met de vliegmedische dienst van de Netherlands Air Forces in opleiding 
in U.S.A. Hierdoor heeft de marineluchtvaartdienst gedurende de komende jaren de 
beschikking gehouden over eigen vliegmedici en kunnen genieten van de voortschrijdende 
vliegmedische wetenschap bij onze bondgenoten. 
Het is echter duidelijk dat na de val van Nederlands-Indië regelmatig medisch stafwerk bij 
het marine-hoofdkwartier wegens personeelsgebrek vrijwel onmogelijk was geworden. 
Toen dan ook in maart 1944 de oudst aanwezend vliegerarts van de vliegeropleiding in 
U.S.A. naar het marine-hoofdkwartier te Londen werd overgeplaatst, nadat hij eerst nog 
een studie had gemaakt van de keurings en selectieprocedure in de U.S.A., kon hij 
vaststellen, dat nog geen voorbereiding had plaatsgevonden voor de opbouw van een 
nieuwe geneeskundige organisatie, die zeker belangrijke taken zou krijgen toebedeeld na 
de bevrijding van het vaderland. 
Het was gemakkelijk te voorzien dat na de nederlaag van de Duitse bezetters, de jeugd 
van het moederland bereid zou zijn alle krachten in te spannen om af te rekenen met de 
Japanse overheersers in de Pacific en vanzelfsprekend zou de Koninklijke marine 
meewerken aan de vernietiging van Nippon’s zeemacht. 
Grote aantallen jonge mannen zouden dus worden ingelijfd bij de Koninklijke marine en 
het korps mariniers; zij zouden moeten worden gekeurd en geselecteerd en later 
geneeskundige hulp en verzorging moeten ontvangen onder oorlogsomstandigheden in 
tropische gebieden. 
Verder kon worden verwacht dat vele zo niet alle terugkerende krijgsgevangenen zich voor 
kortere of langere tijd onder geneeskundige behandeling zouden moeten stellen, terwijl 
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ook waarschijnlijk na afloop van de oorlog in Europa veel marinepersoneel, dat gedurende 
5 jaren in actie was geweest, geneeskundige behandeling zou inroepen. 
Het was duidelijk, dat een groot aantal marinedoktoren en verplegers nodig zou zijn voor 
keuring en selectie van het nieuwe marinepersoneel, voor de behandeling tijdens de 
opleiding en training, voor de revalidatie van de ex-krijgsgevangenen en niet in de laatste 
plaats voor het bemannen van nieuwe schepen en het bezetten van plaatsen bij grote 
aantallen marinierseenheden. 
Er moest echter worden geconstateerd, dat geen medisch personeel beschikbaar zou 
kunnen komen, alvorens Duitsland had gecapituleerd, op welk tijdstip deze artsen en 
verplegers als militair moesten zijn geoefend en in een medische functie getreden. 
De zomermaanden van 1944 werden in afwachting van de ontwikkeling der 
krijgsverrichtingen gebruikt voor het voorbereiden van farmaceutische bevoorrading en, in 
samenwerking met aangewezen selectie-officieren, voor het voorbereiden van een 
modern depot voor keuring en selectie van nieuw personeel. 
Bij de Royal Navy werd begrip gevonden voor de problemen omtrent bevoorrading en 
toegezegd werd dat redelijke aanvragen op farmaceutisch gebied zouden worden 
gehonoreerd. De aanvragen werden opgesteld in de vorm van complete medische units 
voor schepen of eenheden te velde, zodat ook een Nederlands arts met weinig ervaring na 
uitpakken alles zou vinden om snel hulp te kunnen verlenen. 
Optische instrumenten waren niet bij de Royal navy-magazijnen, maar bleken voor zeer 
redelijke prijs op de „vrije markt” verkrijgbaar, aangezien „handelaren” het einde van de 
oorlog en van de zwarte markt in zicht begonnen te krijgen. 
Nadat aldus de voorbereiding voor de geneesmiddelenvoorziening voortgang vond en met 
de Royal navy was overeengekomen, dat in één harer opleidingscentra n.1. te Skegness 
te zijner tijd gelegenheid zou worden gegeven voor uitgebreide keurings- en 
selectieprocedures van nieuw aan te nemen marinepersoneel, werden enige medische 
eenheden gevormd om dienst te doen bij het optreden van zogenaamde naval port party’s, 
die bij de bevrijding van Nederland in diverse havens zo spoedig mogelijk zouden moeten 
worden ingezet. Ten slotte werd nog met de Royal navy overeengekomen, dat ge-
legenheid zou worden gegeven voor plaatsing van een klein aantal Nederlandse leerling-
ziekenverplegers bij een der marinehospitalen. 
In het najaar van 1944 kon het arbeidsterrein belangrijk worden uitgebreid. Na de 
bevrijding van België, Noord-Brabant en Zuid- Limburg ontstond contact met vele jonge 
mannen, die hunkerden naar het moment van actief deelnemen aan de strijd. Een aantal 
jongelieden gelukte het bovendien door de linies het vrije gebied te bereiken. 
Om deze redenen werd vanaf september 1944 een mobiel team, bestaande uit een 
luitenant ter zee le klasse met enige ondergeschikte zeeofficieren, een ervaren marine-
arts, een ervaren verpleger en enige manschappen, uitgerust en met standplaats Brussel 
uitgezonden om regelend op te treden. 
Dit mobiele team heeft in korte tijd bijzonder veel arbeid kunnen verrichten. Belangrijke 
aantallen jonge vrijwilligers werden geregistreerd, voorlopig medisch onderzocht en 
geselecteerd, verzameld in groepen en vanuit Oostende naar het United Kingdom 
gezonden, waar ze aan boord s.s. „Oranje Nassau”, dat als opvangcentrum dienst deed, 
een definitief medisch onderzoek ondergingen, alvorens naar Skegness te worden 
gezonden voor primary training. Het functionerende keuringsbedrijf bij het „reizende 
circus” voldeed in de praktijk beter dan men zou menen te mogen verwachten van een 
éénmans medisch bedrijf en veel medisch ongeschikt personeel kon bij de voorlopige 
keuring reeds worden tegengehouden. 
Uit de aard der zaak legde de aanwezige marine-arts in het bevrijde gebied terstond 
contacten met de burgerlijke medische autoriteiten, met ziekenhuizen en met plaatselijke 
medici, met het doel een begin te maken met de werving van jonge doktoren en 
specialisten voor de Koninklijke marine. Reeds dadelijk werd weerklank ondervonden en 
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reeds de eerste weken gelukte het enige 
oorlogsvrijwilligers doktoren en tandartsen naar 
Engeland te zenden om aldaar bij de marine te 
worden te werk gesteld. Waar in bevrijd gebied 
ook enkele beroepsofficieren van gezondheid 
van de Koninklijke marine werden 
aangetroffen, die aldaar na 1940 een burger 
werkkring hadden gevonden, en de enige 
marine-psychiater zich reeds in afwachting van 
de bevrijding naar zuidelijk gebied had 
begeven, begon er nu werkelijk weer sprake te 
zijn van een begin van een medisch corps. Er 
was echter nog geen sprake van voldoende 
aantallen medisch personeel, zodat geen tijd 
kon worden beschikbaar gesteld voor militaire 
oefening en/of voor medische administratieve 
voorbereiding. Artsen en specialisten werden in 
Londen in uniform gekleed, beëedigd en 
werkten terstond bij keuringscentrum, walin- 
richtingen en aan boord van Hr. Ms. schepen. 
Waar een wil is is een weg en dank zij de 
bijzonder hartelijke ontvangst bij de officieren 
en bemanningen van de marine-afdelingen, het 
begrip dat voor hun positie werd getoond en de 
voortdurende hulp die er over en weer werd 
geboden, bleken de nieuwbakken 
marinegeneeskundigen zich in bijzonder korte 
tijd volkomen thuis te voelen, namen zij de 
marinegewoonten over en pasten zij zich aan 
aan hun nieuwe status.  

 
Zij spraken in verrassend korte tijd over „walslurven” en vergaten daarbij dat zij nauwelijks 
zelve dit stadium waren gepasseerd. Voor zover aan hen een ervaren marine-verpleger 
kon worden toegevoegd, trad deze op als administrateur en wegwijzer in marine- 
medische en algemene marinetradities bij de ziekenboeg. 
De enkele tandarts die in dit tijdsverloop werd aangenomen werd terstond ingedeeld bij 
Engelse opleidingskampen, waar Nederlands personeel training ontving en waar hem 
volledig instrumentarium ter beschikking werd gesteld. Waar de gebitten van de 
Nederlandse oorlogsvrijwilligers veelal in erbarmelijke toestand verkeerden, was ook hij 
niet om werk verlegen en voldeed hij in een dringende behoefte. 
Bij het Royal navy hospital Liverpool werden enige leerling marine- verplegers geplaatst 
voor een spoedopleiding, terwijl enkele oorlogs- vrijwilligers-verplegers uit de burgerstand 
in dienst traden. Het ver- plegersprobleem bleef nijpend en een oplossing behoorde zo 
snel mogelijk te worden gevonden. Ter voorbereiding van een Nederlandse spoedcursus 
stelden enige marine-artsen in korte tijd een „handleiding voor de ziekenverpleger” en de 
eerste primitieve opleiding met eigen middelen werd zo snel mogelijk tot stand gebracht. 
Toen in het voorjaar 1945 het bevrijde gebied groter werd, nam het aantal 
oorlogsvrijwilligers snel toe, waarbij ook verscheidene artsen en tandartsen konden 
worden gewonnen en naar Engeland gezonden om te worden ingedeeld. Na mei 1945 
werd de werving in Nederland en de opleiding in Engeland van jong personeel in snel 
tempo uitgebreid, terwijl tevens in U.S.A. een groot aantal Nederlandse mariniers werd 
opgeleid, bestemd om te worden uitgezonden naar de Pacific. Voor deze Amerikaanse 
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opleiding gelukte het in Nederland de gehele medische staf als oorlogsvrijwilliger te 
werven, waaronder alle benodigde specialisten. Het overzicht zou wel bijzonder te kort 
schieten, indien niet aan de medische dienst mariniersbrigade een speciaal hoofdstuk zou 
worden gewijd bij de beschrijving van de geneeskundige dienst der marine overzee. 
Inmiddels maakte de onverwacht snelle capitulatie van Japan een uitzending op korte 
termijn van marine-eenheden naar Nederlands- Indië noodzakelijk en waar de toestanden 
in bevrijd Nederland nog verre van gevorderd waren, viel de geneeskundige voorbereiding 
geheel ten deel aan de marine geneeskundige dienst bij het hoofdkwartier te Londen. 
De te ’s-Gravenhage wederom in functie getreden chef geneeskundige dienst der 
zeemacht was voorlopig geheel geoccupeerd met het opnieuw doen functioneren van de 
geneeskundige dienst in Nederland, waarvoor hij de beschikking herkreeg over alle door 
de bezetter op non-actief gestelde beroeps marine-artsen en over enkele uit 
krijgsgevangenschap repatriërende officieren van gezondheid. Een nijpend gebrek aan 
materieel en onderkomen, een onderzoek naar de politieke aanvaardbaarheid van een 
deel zijner naaste medewerkers wegens vroeger lidmaatschap van de artsenkamer tijdens 
de bezetting, de slechte gezondheid van het uit krijgsgevangenschap teruggekeerde 
marinepersoneel, het ontbreken van een eigen marinehospitaal — het oude was in 1940 
door bombardement verwoest — de veelal bijzonder slechte toestand waarin de 
gebouwen en onderkomens van het marinepersoneel in Nederland zich bevonden, al deze 
factoren waren even zo vele zorgen voor de centrale leiding van de geneeskundige dienst 
marine in Nederland. De geneeskundige dienst der marine in Engeland bouwde volledig 
voort op de gelegde fundamenten. Het nieuw geworven medische personeel werd gekleed 
in de marinemagazijnen te Londen, waarna indeling volgde bij de marine in Engeland, 
doorzending naar de opleiding van de mariniersbrigade in U.S.A., dan wel tewerkstelling in 
Holland. De verplegersopleiding in Engeland werd vergroot, terwijl de mariniersbrigade in 
U.S.A. voor haar eigen verplegersopleiding aldaar zorg droeg. 
Een oorlogsvrijwilliger-apotheker werd in Engeland belast met de samenstelling, het 
beheer en de distributie van het medische materieel, dat ter beschikking was gesteld door 
de Royal navy. Vanuit U.S.A. was een volledige tandheelkundige kliniek met voorraad 
ontvangen en zo ontstond in de primitieve omstandigheden een medisch magazijn van de 
Koninklijke marine, waaruit units konden worden samengesteld voor de ziekenboegen, 
schepen en waldetachementen, bestemd voor uitzending naar Nederlands-Indië. 
Het medische personeel voor Nederlands-Indië werd meestal vliegsgewijs uitgezonden via 
de Royal Air Force, terwijl ook aan boord van Hr. Ms. schepen in de bovenrol verplegers 
en doktoren werd overgevoerd. Het materieel werd aan boord genomen van de vertrek-
kende oorlogsschepen, terwijl een belangrijk deel in oktober 1945 werd verzonden met het 
s.s. Nieuw Amsterdam, alwaar grote detachementen marinepersoneel aanwezig waren. 
Hierop bevonden zich ook de eerste 12 marineverpleegsters, geworven in Holland, 
uitgerust en gekleed in Engeland, die waren bestemd om op Java te worden ingedeeld, 
waar zij het best tot hun recht zouden kunnen komen. Na aankomst op Java hebben deze 
12 verpleegsters de verplegingskern gevormd voor het ontstaan van het centrale marine- 
hospitaal te Soerabaia. 
Nadat eind 1945 de uitzending van medisch marinepersoneel en -materieel naar 
Nederlands-Indië voorlopig als voltooid kon worden beschouwd, zorgde de medische 
marine-afdeling in Engeland voor de geneeskundige verzorging van de opleidingen aldaar, 
terwijl een medisch keuringscentrum te Skegness de keuringsadviezen voor alle 
oorlogsvrijwilligers aan het selectiebureau verstrekte en tevens in Nederland teruggekeerd 
marinepersoneel indien nodig een uitgebreid medisch onderzoek deed ondergaan. 
In Nederland werden na mei 1945 de marine-ziekenboegen te Den Helder, Amsterdam, 
Rotterdam en Doorn wederom in bedrijf gesteld, terwijl geneeskundige commissiën 
aanvingen regelend op te treden ten aanzien van de grote aantallen opvarenden, die 
tijdelijk dan wel definitief ongeschikt waren voor de actieve dienst. 



 

20 
 

Waar grote aantallen schepelingen voor uitzending naar overzee moesten worden 
aangewezen in afwachting van oorlogsvrijwilligers die nog in opleiding waren, had men 
dus de keuze tussen krijgsgevangenen uit Duitsland en marinepersoneel dat 5 jaren actief 
buitensgaats had gediend onder moeilijke omstandigheden. Voor beide categorieën gold 
dat de kans op tijdelijke of blijvende ongeschiktheid zeker aanwezig was en het is 
begrijpelijk, dat de afdeling personeel in die tijd geen bijzondere waardering kon 
opbrengen voor een geneeskundige dienst, „die alles maar afkeurde”. 
 

Het is begrijpelijk dat het enthousiasme van deze groepen 
personeel om te worden uitgezonden, zonder in de 
gelegenheid te zijn gesteld hun gezinsbetrekkingen te 
hervatten dan wel opnieuw op te bouwen, niet bijzonder 
groot was, waarbij nog kwam dat psychische wrijving 
ontstond tussen de verschillende groepen die in vrijheid 
waren gebleven en de ex krijgsgevangenen. 

De derde groep die ontstond, namelijk die van het nieuwe jonge oorlogsvrijwilliger-
personeel, werd door beide categorieën met begrijpelijk wantrouwen aanvaard; men 
vertrouwde de resultaten van spoedopleidingen niet bijzonder en liet niet steeds na dit 
gebrek aan vertrouwen te tonen. Daarbij kwam, dat een geheel nieuwe marine op 
personeels- en materieelsgebied in de kortst mogelijke tijd moest worden opgebouwd, 
zodat van ieder meer werd gevergd dan redelijk kon worden genoemd. De huisvesting van 
de marinegezinnen liet veelal alles te wensen over en een weekend-huwelijk, afgewisseld 
met scheiding van langere duur bij vaartochten en een voorlopig onbepaalde duur bij 
uitzending naar de tropen, was niet bevorderlijk voor het onderhoud van het moreel van 
personeel, dat juist een groot aantal uiterst moeilijke jaren achter de rug had. 
Dat vele marinemensen van alle leeftijden, rangen en standen deze spanningen op de 
duur niet konden verdragen en het spoedig uitgesleten pad naar de nauwelijks herstelde 
ziekenboegen vonden is duidelijk voor ieder, die deze periode heeft meegemaakt en zelf 
het hoofd boven water heeft weten te houden. De geneeskundige dienst der marine in 
Nederland was niet toegerust en voorbereid voor deze omstandigheden; overbelast als ze 
was met keuring en behandeling van fysiek minder valide personeel, stond de organisatie 
niet gereed om voldoende bijstand te bieden aan hen, die psychisch hun weerstand 
dreigden te verliezen of te wel ten gevolge van verminderde geestelijke weerstand een 
lichamelijk lijden begonnen te vertonen. 
Het ontbreken van een eigen marine hospitaal met bijbehorende poliklinieken liet zich in 
dit tijdvak als een zwaar gemis voelen en de enige aanwezig zijnde ervaren marine 
psychiater kon weinig anders doen dan in groten getale adviezen betreffende afkeuring 
voor de zeedienst verstrekken. 
Zijn bij het inmiddels in 1946 in Voorschoten opgerichte keurings- centrum aanwezige 
collega was volledig belast met het verstrekken van adviezen ten behoeve van keuringen, 
zodat in deze periode wel veel valide jong personeel de marine intrad maar tegelijkertijd 
een onrustbarend groot aantal afgekeurde wachtte op ontslag uit de zeedienst. 
Zoals reeds boven gemeld, was de geneeskundige dienst in Nederland in deze dagen niet 
bijzonder populair bij sommige zwaar belaste commandanten; deze verloren echter uit het 
oog, dat alleen via een goed geoutilleerde medische dienst de algehele sanering tot stand 
kon worden gebracht. Dat hierbij volledige medewerking van commandanten en 
gezagsdragers onontbeerlijk was, werd in de beginperiode niet overal begrepen. Bijzonder 
verheugend is het dat in latere jaren de medewerking, de waardering en het vertrouwen 
van commandanten en verdere autoriteiten in deze is gegroeid en heeft geleid tot 
volledige samenwerking tussen gezagsdragers, geestelijke verzorgers en medische 
diensten, waardoor moderne moreels- zorg is ontstaan. 
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Terwijl de leiding van de geneeskundige dienst der marine gedurende het jaar 1946 
gebukt ging onder het gemis aan eigen hospitaal- ruimte in Nederland, werden grote 
transporten zieke en gewonde marinemensen en mariniers naar Nederland geëvacueerd 
uit Neder- lands-Indië, waar vele ex-krijgsgevangenen na de bevrijding zolang actieve 
dienst hadden gedaan, dat evacuatie naar Holland onmogelijk kon worden uitgesteld. De 
evacuatie was goed geregeld en geschiedde met hospitaalschepen dan wel in bepaalde 
ziekenafdelingen van thuis varende troepenschepen onder leiding van de geneeskundige 
dienst der Koninklijke landmacht, terwijl zonodig de K.L.M. ernstige patiënten door de lucht 
vervoerde. Na aankomst in Nederland werd hospitaalaccommodatie in een der hospitalen 
van de Koninklijke landmacht dan wel in burgerziekenhuizen gevonden in overleg met 
burger geneeskundige autoriteiten. Door de verspreiding van de opnamen overal in 
Nederland was het uiterst moeilijk controle uit te oefenen op de behandeling en de 
geestelijke en stoffelijke belangen van de betrokkenen tijdig te behartigen. Het best 
verzorgd werden in deze de thuisvarende patiënten van het korps mariniers, die veelal bij 
de ziekenboeg van de marinierskazerne te Rotterdam werden ontvangen en vandaaruit 
doorgezonden naar hospitalen of sanatoria. Bij de ziekenboegen in Nederland vond men 
grote aantallen slechts gedeeltelijk valide militairen, waardoor het moreel van het gezonde 
scheepsvolk op de duur ongunstig werd be- invloed, terwijl het rendement van 
eerstgenoemden onvoldoende was. Zond men betrokkenen met ziekteverlof dan werd 
herstel hierdoor als regel niet bevorderd en ging de gunstige tijd voor revalidatie verloren. 
Behalve de grote aantallen psychisch dan wel fysiek minder valide militairen, baarde het 
toenemen van het aantal t.b.c. gevallen bijzondere zorgen. Achteraf beschouwd behoeft 
deze toename niet te verbazen; de algemene weerstand was door de oorlogsjaren ver-
minderd, grote aantallen jeugdig personeel bevonden zich in de meest kwetsbare 
leeftijdsgroepen ten aanzien van actieve long-t.b.c. en de huisvesting van het personeel 
aan de wal was vaak verre van ideaal, terwijl aan boord van Hr. Ms. schepen de 
beschikbare adem- ruimte voor iedere slapende opvarende uit de aard der zaak uiterst 
beperkt is. Met dankbaarheid kan worden getuigd van de hulpvaardigheid van de 
sanatoriadirecties in Nederland, waardoor het steeds mogelijk is geweest iedere nieuwe 
patiënt met long-t.b.c. terstond de zorg te geven die hem toekwam — veelal in een sanato-
rium zo dicht mogelijk bij zijn woonplaats. 
Nadat in 1946 vooral in het westen des lands was gezocht naar een pand dat geschikt zou 
kunnen worden gemaakt voor een marine- hospitaal, gelukte het tegen het eind van dit 
jaar de hand te leggen op het gebouw „Duinrust” te Overveen. 
Dit pand, dat oorspronkelijk als bezit van een stichting had gediend voor verzorging van 
bejaarde echtparen en eenzaam achtergeblevenen, was door de Duitse bezetters 
geschonden en uitgewoond, waarna na de bevrijding N.S.B.-ers als gevangenen waren 
ondergebracht. 
Volgens plannen van Ir. Hoekstra werd dit gebouwencomplex dooide 
Rijksgebouwendienst gerestaureerd en geschikt gemaakt voor voorlopig marine hospitaal 
met een capaciteit van 160 bedden, volledige outillage voor chirurgie, X ray en andere 
specialismen, terwijl laboratorium ook de marine en de periferie zouden moeten dienen. 
 
Voor uitgebreide poliklinieken werd gezorgd, terwijl aan dit hospitaal een spoedopleiding 
van leerling ziekenverplegers voor de vloot werd verbonden. 
Wegens de langdurige winter van 1946—1947 kon pas in het voorjaar worden begonnen 
met de verbouwing; inmiddels werkte het ontbreken van een eigen hospitaal bijzonder 
belemmerend op de efficiënte controle, bestrijding en nabehandeling van venerische ziek-
ten. De Koninklijke marine had reeds voor de oorlog met de nazorg ten opzichte van de 
vroegere lijders van deze ziekte belangrijke resultaten bereikt, zodat reeds voor 1940 
aangeboren afwijkingen wegens venerisch verleden van de ouders bij kinderen van 
marinepersoneel vrijwel niet meer voorkwamen. De vertrouwenskwestie in deze maakte 
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het bepaaldelijk ongewenst deze nazorg te doen plaats vinden in bevriende hospitalen, 
weshalve tijdelijk als oplossing werd gevonden de inrichting van enige verdiepingshuizen 
te ’s-Gravenhage tot z.g. „voorlopige marine kliniek”. De dermatoloog verrichtte hier met 
hulp van enkele ervaren marine verplegers in korte tijd veel belangrijk werk, terwijl ook de 
marine psychiater hier een reeks patiënten tijdelijk in observatie en behandeling nam. Het 
spreekt wel vanzelf dat men reikhalzend bleef uitzien naar de gereedkoming van het 
marine hospitaal te Overveen, waaraan na de winterperiode in het voorjaar 1947 door de 
Rijksgebouwendienst voortvarend was begonnen. 
Terwijl aldus in Nederland door de verschillende marine-artsen zeker veel goed werk werd 
verricht met beperkte hulpmiddelen, ontbrak de noodzakelijke opzet om het hoofd te 
bieden aan de vele problemen, geschapen door de langdurige oorlogsomstandigheden. 
Overigens vroeg de snelle opbouw van de marine en het korps mariniers om moderne 
efficiënte keuringsinrichtingen. 
Waar gelijkertijd de militaire acties in de overzeese gebieden moderne geneeskundige 
verzorging aldaar onontbeerlijk maakten, was het medio 1947 de nieuw optredende chef 
geneeskundige dienst wel duidelijk, dat een programma voor opbouw van een genees-
kundige dienst, gericht op de behoeften van nu en de naaste toekomst, zou moeten 
worden verwezenlijkt, terwijl aan verschillende facetten terstond dringend aandacht zou 
moeten worden gegeven. Zo was de aflossing van het medische personeel, dat sedert 
1945 diende bij de marine en de mariniersbrigade op Java nog niet geregeld, waardoor 
ongerustheid en spanningen bij dit personeel optraden. Verder werd geregelde aanvulling 
van de medische voorraden op Java op korte termijn een dringende noodzaak. De 
medische materieelvoorziening in Nederland was op dit tijdstip geregeld door het 
Rijksmagazijn van geneesmiddelen dat als onderdeel van de geneeskundige dienst 
Koninklijke landmacht volkomen bereid was de marine te suppleren, maar uit de aard der 
zaak zich niet kon richten naar specifieke marine eisen. Via een tussenmagazijn te ’s-
Gravenhage onder leiding van een marine-arts waren deze bezwaren deels ondervangen. 
De verplegersopleiding, die tot eind 1946 in Engeland had plaatsgevonden, behoorde zo 
spoedig mogelijk op eigen bodem te worden voortgezet en het aantal verplegers dat te 
klein was om de voortdurende overbelasting te kunnen blijven dragen, zou zo spoedig 
mogelijk moeten worden uitgebreid. De gereedheid van het in voorbereiding zijnde 
marinehospitaal te Overveen werd reikhalzend tegemoet gezien. 
Verder vroeg de systematische verzorging van de terugkerende zieken en gewonden uit 
Java dringend de aandacht, terwijl de onbevredigende gezondheidstoestand van het 
personeel in Nederland, die aanleiding gaf tot talrijke definitieve afkeuringen en een bij-
zonder hoog percentage ongeschiktverklaringen voor uitzending naar de tropen ten 
gevolge had, de paraatheid van de beschikbare contingenten nadelig beïnvloedde. 
Het lag dus voor de hand dat onder deze omstandigheden alleen gezond personeel voor 
aanname in aanmerking zou mogen komen, aangezien men meer gebaat zou zijn bij een 
kleiner aantal goede jonge krachten dan bij een groot aantal minder geschikte leerlingen, 
die het verzorgingsapparaat zwaar zouden belasten. Een strijdpunt tussen 
personeelsautoriteiten en chef geneeskundige dienst moest hier noodzakelijk ontstaan, 
aangezien de marinestaf grote opleidingen en dus uitgebreide personeelsaanname eiste 
en de geneeskundige dienst bij strenge keuring de oorzaak zou zijn, dat het vereiste 
aantal candidaten niet voor opleiding beschikbaar zou komen. Het heeft jaren geduurd, 
alvorens bij bepaalde onderafdelingen van de hoofdafdeling personeel de redelijkheid van 
het door de chef geneeskundige dienst zeemacht in deze ingenomen standpunt werd 
erkend. 
Voor zover aldus medio 1947 kon worden onderkend, zou het urgentieprogramma 
geneeskundige dienst zeemacht als volgt moeten worden samengesteld. 
1. Werven van zoveel mogelijk nieuwe marine-artsen en specialisten ter aflossing van de 
artsen, die tot de koninklijke marine- reserve behoren en gelegenheid geven aan de 



 

23 
 

beroepsdoktoren die de zeedienst wilden verlaten om zulks te doen. Aflossing marine-
verpleegsters. 
Opleiden van zoveel mogelijk jeugdige ziekenverplegers. 
Voorziening geneesmiddelen marine en mariniers Java. 
Indienststelling marinehospitaal te Overveen. 
Samenstelling van een administratieve afdeling, waarbij in te delen alle minder valide en 
door ziekte of gebreken invalide marinepersoneel; via deze rol ten aanzien van iedere 
zieke of gewonde zo goed mogelijk zorg dragen voor mogelijke revalidatie. Indien 
revalidatie onmogelijk, overheveling naar de burgermaatschappij na bereiken van de 
eindtoestand. Zo nodig hiertoe nieuw beroep laten leren, (herscholing). 
Het keuringscentrum, dat te Voorschoten was opgericht, zoveel mogelijk volgens uniforme 
maatstaf alleen gezond personeel laten afleveren, maar tevens uitgaan van het standpunt 
dat gebreken die kunnen worden verholpen geen reden tot definitieve afkeuring kunnen 
vormen, en ook tot aanname overgaan, indien de overtuiging bestaat dat een bepaalde 
afwijking geen beletsel voor de uitoefening van de dienst zal vormen. 
Centralisatie van keuring voor de tropen bij het marine opkomstcentrum, teneinde zoveel 
mogelijk mislukking voor uitzending te voorkomen. 
Bestrijding van de t.b.c. bij alle categorieën door instelling periodiek borstonderzoek en zo 
nodig massale doorlichting na explosies van nieuwe gevallen. Bestrijding venerische en 
tropische ziekten door preventieve maatregelen. 

 
 

De aanleiding tot het schrijven van dit stukje 

is de hoop dat dit kan bijdragen tot een beter 

begrip voor de moeilijke tijden die ons aller 

Feyenoord momenteel doormaakt. Een ieder 

die thans loopt te beweren dat Feyenoord 

een z.g. afgangploeg is zou ik het volgende 

willen zeggen. De tijd dat een voetbalploeg 5 

x achtereen de Europacup binnen haalde is 

natuurlijk voorgoed historie (Real Madrid 

1955-1960). Dat dit mogelijk was ligt in het 

simpele feit dat er in de jaren '55 ~ '60 maar 

een twaalftal ploegen voor deze competitie 

inschreven, terwijl thans tussen de 25 en 50 

clubs om deze felbegeerde trofee strijden ten 

gevolge waarvan de basis veel breder is 

geworden. 

Maar laten 

de mensen 

die 

Feyenoord 

nu lopen te 

kraken niet 

vergeten dat 

deze 

voetbalmachlne ook u en misschien wel juist u het jaar 1970 een 

nimmer te vergeten sportseizoen heeft bezorgd met als bekroning 

het winnen van de Europa- en Wereldbeker en als u nu eens diep 
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in uw gedachten terug gaat naar 6-5- ?0 San Siro Milaan en bedenk wat daar op die avond door 

deze 11 dapperen ook voor u is gedaan dan zult u tot de overtuiging kornen dat het op z'n zachtst 

uitgedrukt ondankbaar jegens Feyenoord is om de nu door u ingenomen stelling te verkondigen. 

Dat het in de vaderlandse competitie met Feyenoord niet 'zo draait als we zouden mogen ver-

wachten is te danken aan het feit dat iedere week weer de gehele Nederlandse sportjournalistiek 

niet zal nalaten om voor deze 11 de termen "Wereldkampioenen" en "Cuphouder" te bezigen, iets 

wat totaal nergens op slaat. Als u denkt dat het gemakkelijk is om een team jaar na jaar als een 

goed geoliede machine te laten lopen dan moge ik u wellicht ten overvloede verwijzen naar een 

interview in V.I. tussen dit blad en de manager van Feyenoord, Dhr. Brox, want ook deze mensen 

weten dat Feyenoord in een impasse zit, maar de vraag is alleen wat doe je er aan. Tenslotte wil ik 

u uw ingenomen standpunt alsnog te herzien en ronduit’ achter het gehele Nederlandse voetbal te 

gaan staan want wij Feyenoorders staan ook achter de successen van b.v. Ajax en PSV en niets is 

ons liever dan dat het zal gebeuren dat de volgende editie van Cup I en II in respectievelijk 

Amsterdam en Eindhoven komt te staan. Zou ik de gelegenheid krijgen om voldoende 

documentatiemateriaal ter beschikking te krijgen dan zal ik ongetwijfeld nóg eens terugkomen op 

de historie van deze prachtige club. 

 
Vervolg…….. 

SPORTVERDWAZING??? 

Naar aanleiding van het artikel van Kabe over Feijenoord in de scheepskrant van vorige week zou 

ik het volgend willen opmerken. 

Er wordt op zulk een dweperige en extatische manier ever Feijenoord en voetballen in het 

algemeen gesproken, dat ik niet anders kan concluderen dat er een geheeld nieuwe godsdienst 

ontstaan moet zijn 

Dit denk ik des te meer daar ik laatst een artikel las waar over de Feijenoord-spelers gesproken 

werd als ever "goden".  

Welaan dan, veel verstand heb ik er niet van, maar over de televisie heb ik laatst een eredienst 

gezien vanuit de kathedraal in Rotterdam, het blijkt dan dat de gelovigen (meest mannen) al uren 

van te voren naar de plaats van samenkomst (meestal "stadion" geheten) komen., en hier zelfs vrij 

grote bedragen voor neertellen, en ook kou of regen trotseren. Kennelijk een grote 

aanhankelijkheid. Inplaats van de conventionele orgelmuziek staat er een soort van kapel te 

spelen. De muziek werkt zo te zien inspirerend, want zo nu en dan barsten de gelovigen (soms wel 

tot 60.000 op elkaar gepakt) uit in een luid gebrul en gejuich, waarbij hier en daar ook met grote 

vlaggen gezwaaid wordt, ik denk dat dit relikwiën zijn of zó. 

Dan betreedt de hogepriester in hét zwart het veld, gevolgd Hoor maar liefst 22 goden, waarvan er 

elf in roodwitte kleding gestoken zijn, en elf in het groen, die tegenover elkaar gaan staan. Nu 

breekt een plechtig, moment aan, kennelijk wordt de hoogmis opgedragen, de kapel speelt een of 

twee hymnen, en voor het eerst zijn de gelovigen stil, hier en daar wordt zelfs een traan 

weggepinkt. Hierna legt de hogepriester het heilig voorwerp dat hij al de hele tijd onder zijn arm 

geklemd hield, op de grond, en er klinkt een fluitsignaal. Nu raken de gelovigen helemaal 

hysterisch. Kennelijk gaat het om een strijd tussen goed en kwaad, want telkens als de rood-witte 

goden het heilig voorwerp in hun bezit hebben, wordt er een luidkeels gezang geproduceerd, er 

wordt gejuicht van bijval, hebben echter de groene goden het voorwerp tijdelijk onder hun hoede, 

dan wordt er gefloten van afkeuring en gooien de gelovigen zelfs vuurwerk en flessen naar het 

strijdtoneel. Toen een keer de groene goden het heilig voorwerp tussen de palen van de roodwitte 

liet verdwijnen, waren de gelovigen niet te stuiten in hun boe-geroep en geschreeuw van afkeuring, 

velen barstten zelfs in tranen uit. De goden onderling waren ook niet bang elkaar te lijf te gaan, dit 

tot kennelijke ongenoegen van de hogepriester. Toen aan het eind van de eredienst het heilig 

voorwerp tot driemaal toe achter de rood-witte- goden in het net verdwenen was, waren de 

gelovigen helemaal radeloos. Trouwens, zo te zien waren ze ook niet erg gesticht door de dienst, 
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want toen ze zich naar de uitgang begaven, nam het gedrang hier en daar agressieve houdingen 

aan, vooral op plaatsen waar zich gelovigen bevonden die meer vertrouwen stelden in de groene 

goden. 

Maar nu alle gekheid op een stekje, ik wil maar zeggen dat naar mijn mening de sportverdwazing 

in Nederland hand over hand toeneemt.  

Voetballen, best. Een bepaalde club een warm hart 

toedragen, best. Maar teleurgesteld jezelf , gaan' 

bezatten als de favoriete club verloren heeft, nee 

dat gaat te ver. Of de overdreven manier waarin in 

sommige tijdschriften de clubs geprezen of af-

gekraakt worden. Tekenen vind ik ook . wat ik pas 

hoorde: Mijn man is toch zo sportief, hij gaat iedere 

zondagmiddag naar het stadion. 

 

Wout Kuijt, 
mijn leven bij de koninklijke marine. In 3 
delen…. 
 
Deel 1 
1. Hoe ik bij de marine terecht kwam . 
Ons gezin is in 1952 op het eiland Zeeburg , op de IJdijk-
oost komen wonen, -dit eiland was toen nog van defensie 
en Rijkswaterstaat-, omdat mijn oude heer bij 
Rijkswaterstaat  werkte. Op en in het stoomgemaal 
Schellingwoude als electra monteur en als machinist bij 
de onderhoudsdienst  van de Oranjesluizen 

Schellingwoude.  En ook omdat daar een nieuwe brug werd gebouwd . Daar op dat eiland 
was een grote landmacht kazerne,  onderdeel van de Oranje Nassau kazerne.  
Een gewezen vliegbasis voor watervliegtuigen van de marine vanaf 1916 en een duitse 

vliegershorst in de oorlog. Er stonden wat houten 
gebouwen van de verbindingsdienst en de Marit, 
ook was daar een gedeelte waar men brandblus 
oefeningen hield vanuit de marine kazerne 
Amsterdam. Deze mensen kwamen daar met een 
sleepboot of barkas aan, naast het stoomgemaal 
en liepen dan een paar honderd meter naar de 
oefenplaats in hun grijze glimmende pakjes. Voor 
ons als jonge kinderen was het natuurlijk prachtig 

om daar te gaan kijken, al dat vuur en bergen rook en veel schuim. Dat deden we 
geregeld en meestal op woensdag middag. We mochten op een gegeven moment ook 
mee naar binnen in het houten  gebouwtje wat er bij stond , en kregen dan poerroet en 
koffie met koeken op uitnodiging van de majoor die de zaak daar regelde.  Soms mochten 
we ook de motorspuit bedienen die op het steigertje stond  en dat enkele jaren lang. Er 
stonden een dubbele moot, twee grote vierkante bakken van ongeveer 6x6 meter  en nog 
wat klein spul op het terrein. Ook de brandweer van Amsterdam gebruikte het  zaterdags 
om te oefenen  bakjes benzine e.d. blussen met een soort van fiets pompje. Op het terrein 
was het een grote afgewerkte olie bende en soms begon het te branden onder de stelcon 
platen en moesten ze van de kazerne of de Amsterdamse brandweer komen  om de zaak 
te blussen,  uiteraard met het schuim van die blikken met ossen bloed die zo heerlijk 
stonken!  
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Helaas moesten we naar school. Mijn hart lag bij de Rijn en binnenvaart, dus na de lagere 
school in Schellingwoude - aan de andere kant van de sluizen-, eerst naar de 
ambachtsschool in Amsterdam Noord aan de Meeuwenlaan,  waar ik de opleiding voor 
timmerman had gekozen. Toen dat achter de rug was wou ik dus naar de school voor Rijn 
en binnenvaart in Amsterdam , maar daarvoor  moest ik eerst gekeurd worden . Alles goed 
en wel, maar de oogarts keurde mij af op ernstige kleuren blindheid….waar ik nog nooit 
wat van gemerkt had.  Nou daar gingen mijn ambities.  Wat nu…. Bij ons thuis kwam 
geregeld een oom  Harm, een ex- Indië ganger en ex- marechaussee, die op de marine 
kazerne les gaf in telegrafie (tik) en deze man zei tegen  mij: “probeer de marine eens , vul 
een bon in uit de krant en stuur die op” , dat dus  gedaan. Kwam er na verloop van tijd een 
brief dat ik mij op de kazerne Kattenburg mocht melden,  dus daar heen. Tja maar hoe… 
op het fietsje ?  Gelukkig  mocht ik het bunkerbootje van de familie wel nemen , die 
hadden een Esso  bunkerstation op de Paardenhoek  ook aan de IJdijk . Maar dan moest 
ik na afloop wel even een volle bak gasolie gaan halen bij het Esso depot in de  Jan van 
Riehbeek haven (bootje 80 ton 19 meter Esso 112 ). 
 Dus op naar de kazerne en vlak bij de Buffel  aangemeerd,  komt me daar een vent in een 
zwart pakje razen dat ik daar niet mocht liggen… verboden terrein . Toen verteld wat ik 
wou en het papier laten zien…..oke,  maar ik moest eerst met hem naar de poort  om me 
te melden en werd toen naar één of ander kantoor gestuurd en daar melden;  dat gedaan 
en daar bij een man met gouden strepen op zijn arm een  gesprekje gehad. Ik kreeg  wat 
papieren en een boekje mee dat  heette  “Welkom bij de marine”,  ik heb het nog steeds ! 
De papieren moesten mijn ouders tekenen. Oke, dat gedaan en na verloop van tijd kreeg 
ik de uitnodiging met een geel papiertje eraan om mij met de trein te melden op station 

Hollandse Rading voor een weekje 
keuring. Dat werd dus mijn eerste 
treinreis alleen. 
 
Zo gezegd zo gedaan. Dat was op 
meen ik op  6 juni 1965. Op naar 
Hollandse Rading. Er stonden daar 
mensen klaar, die ons naar een bus 
stuurden  die daar klaar stond. Dus 
toen met een flink aantal andere 

slachtoffers in de bus naar het MOKH,  waar wij toen naar het MOC mochten lopen, een 
soort kamp in een kamp. Men was zeker bang dat je er weer  vandoor zou gaan… Daar 
zouden we gekeurd worden de komende dagen en dat gebeurde .  Eerst algemene blote 
konten en lullen inspectie in de douche ruimte achter de kantine. Men vertelde je daar in 
de wandelgangen, dat als je er woensdags  nog was,  je een goede kans maakte om er bij 
te komen. Och, slecht was het er niet. In de kantine was het goed vertoeven;  goede 
gevulde koeken en lekkere kroketten….dat werd later wel anders!  Het werd iedere dag 
weer andere keuringen doen en er werd gevraagd wat je wilde worden.  Dus 2 dingen 
opgegeven : matroos en liet trots mijn vaarbewijs voor de Amsterdamse  haven zien èn 
timmerman .  Het werd donderdag en er waren  nog maar een aantal over,  het was al 
aardig uitgedund. Vrijdagochtend moest ik een werkstukje maken in de Timmermans 
werkplaats vlak achter de kantine van het MOC,  net buiten het hek. Daar moest ik een 
hoekstukje maken van een kozijntje, dus werd ik door het hek gebracht naar die 
werkplaats. De korporaals daar waren Buter en Karssen (hun beide namen vergeet ik 
nooit weer), zij zeiden: “ de chef is een poosje weg , dus wij maken het even vlug op de 
machine en dan op het laatst moet jij zelf even een beetje met de hand bijwerken, omdat 
het anders opvalt”…. dus zo ging het . Hun chef zou later de zaak keuren en de uitslag 
geven ....weer terug op het MOC werd ik in het begin van de  middag bij een officier in een 
kamertje geroepen  en daar werd mij verteld dat alles goed gekeurd was en mocht ik dan 
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de papieren voor aanname tekenen .  Dat gedaan op vrijdag 10 juni 1965 bij ltz2 o.c. 
Loeber, met als eerste opkomst datum 19 juli 1965 als timmerman derde klasse met een 
bezoldiging van  wel 273  gulden!  Meer dan ik ooit met klussen had verdiend!  Nadat dat 
gebeurd was heb ik nog gevraagd hoe het nou zat met mijn kleurenblindheid, waarvoor ik 
voorheen was afgekeurd . Loeber  vroeg het na, en dat bleek dus niet waar te zijn volgens 
de rapporten.  Dikke mazzel dus. Dat vaarbewijs van Amsterdam hadden ze geen 
boodschap aan. Een stuk vrolijker ging ik op weg naar huis,  je werd nog mooi met een 
busje naar het station gebracht. En met dat gele papiertje wat je had gekregen mocht je 
ook nog vrij reizen, dus terug naar CS Amsterdam en met het Schellingwouder bootje van 
het gemeentevervoer bedrijf naar Schellingwoude en vrolijk wandelend naar huis.     
                                    
 
  Einde deel  een. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mijnenbestrijdingssquadron 11 

 
3-26 JUNI 1969 

 

Den Helder, Rouen, Waterford, Falmouth, St. Malo, Den Helder 
 

Commandant mijnenbeslrijdingsgroej) 1: kapitcin-luitenant ter zee C. Huysman 

Hr. Ms. Breukelen,  commandant tevens squadroncommandant:   luitenant  ter zee  der   Ie  klasse  

F.W. R. Immink 

Hr. Ms. Bedum, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie W. Diepering 

Hr. Ms. Boxtel, commandant:  luitenant ter zee  der 2e  klasse oudste  categorie  D. J. van der Hoed 

Hr. Ms. Bolsward, commandant :  luitenant ter zee der 2c klasse oudste categorie J. J. P. Quéré 

Hr. Ms. Borculo, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie L. Kroon 

 

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

 

3 juni  Ontmeerden te Den Helder. De commandant mijnenbestrijdingsgroep l was ingescheept aan 

boord van Hr. Ms. Breukelen. Stoomden al oefeningen houdend op naar de Seinebaai. 

4 juni Op de rede van St. Vaast werd des avonds geankerd.  

5 juni Ankerden ter rede van Le Havre. 

6 juni Op loodsmansaanwijzing werd de Seine opgevaren tot Rouen. Te 17.00 uur werd in twee 

tieren afgemeerd nabij het centrum en werd de consul aan boord ontvangen. Des avonds 

bood de cercle international aan de officieren een vin d'honneur aan. 

7 juni De groeps- en squadroncommandanten maakten hun opwachting bij de Préfet, de 

garnizoenscommandant, de burgemeester en de Administrateur des Affaires Mariti-mes. Des 

avonds werd aan boord een ontvangst aangeboden aan 70 gasten, waaronder ook de 

hogergenoemde autoriteiten en hunne dames. Van de zijde van de pers en de televisie was 
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vrij veel belangstelling voor deze ontvangst, mede in verband met de politieke prominentie 

van de burgemeester, M. Jean Lecanuet.  

8 juni In het zeemanshuis ging de vlootpredikant voor tijdens een gecombineerde 

godsdienstoefening. Later op de morgen werd door de commandanten en een aantal geno-

digde officieren een plechtigheid bijgewoond ter nagedachtenis aan de verbranding van 

Jeanne d'Arc. Op verzoek van de Franse autoriteiten werden de schepen bij die gelegenheid 

gepavoiseerd. Na de herdenking volgde voor genodigden een ontvangst op het stadhuis, 

waarna de commandant aanzat aan een lunch aangeboden door de gemeente aan de eregast 

der herdenking, général d'armée König. Des avonds ontving de Nederlandse consul alle 

officieren te zijnen huize. 

9 juni Ontmeerden te Rouen en stoomden via de Seine en de Engelse zuidkust naar Waterford. 

11 juni Na schietoefeningen in volle zee werd in Trammore Bay geoefend. 

12 juni Voeren op loodsmansaanwijzing de Suir op en meerden af te Waterford. Op de kade waren 

de vice-consul, Mr. S. P. Morris, en een liaisonofficier der Ierse marine aanwezig. De 

groeps- en squadroncommandant maakten hun opwachting bij de burgemeester van 

Waterford, de Chair-man Harbour Commissioners en de Presidents of the Senior and Junior 

Chamber of Commerce. Ook de pers was hierbij aanwezig. Na de lunch werd de pers aan 

boord ontvangen en brachten de hogergenoemde autoriteiten een tegenbezoek. Des avonds 

werden 80 genodigden aan boord ontvangen. Vrijwel alle Nederlanders, die in de omgeving 

woonden, waren daarbij aanwezig.  

14 juni Een open house aan boord van Hr. Ms. Bedum en Hr. Ms. Borculo trok veel belangstelling. 

Zowel voor officieren als manschappen waren diverse excursies georganiseerd. 

15 juni In de Anglicaanse kerk te Waterford werd door de vloot-predikant een kerkdienst gehouden.  

16 juni Ontmeerden en zetten koers naar Falmouth.  

17 juni Meerden af om olie te laden. De commandanten werden door de Nederlandse vice-consul, 

Mr. P. L. H. Fox, die ter verwelkoming aan boord kwam, op de lunch genodigd. 

In verband met het slechte weer werd ook de nacht te Falmouth doorgebracht. 

18 juni Ontmeerden en zetten koers naar Torbay. Gedurende de nacht werd voor Brixham geankerd. 

19 juni Zetten koers naar St. Malo. Meerden aldaar in de haven, waar vier Franse mijnenvegers van 

dezelfde klasse lagen. Vergezeld van de consul, M. M. F. Foncarde, maakten de groeps- en 

squadroncommandanten hun opwachting bij de burgemeester van St. Malo, de Directeur des 

Affaires Maritimes en de garnizoenscommandant. Latei-brachten deze autoriteiten een 

tegenbezoek aan boord. 

20 juniVoor de bemanningen waren excursies georganiseerd naar 

de getijcentrale te Dinand en Mont St. Michel. Des avonds werd aan boord van Hr. Ms. 

Breukelen en Hr. Ms. Bedum een ontvangst voor 80 genodigden gegeven. 

23 juni Vertrokken te 11.30 uur en zetten koers naar de thuishaven. 

25 juni Meerden te 07.30 uur op Harssens. 

                                                                         
BBQ 
De BBQ was in de jaren vijftig nog een mode verschijnsel maar toch hadden wij ouwe 
jongens van de Fregatten een uitstekende manier om op een open vuur het vlees te 
garen. 
Dat zat zo: de toiletten aan boord voor de bemanning bestonden uit een metalen goot  met 
schaamschotten ertussen en over de goot was een zitting geplaatst. Door deze goot 
stroomde constant water zodat de vers geloosde  bruine broeder naar buitenboord werd 
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gedirigeerd, maar als je nu aan het begin van deze goot een brandende prop toiletpapier 
o.i.d. in het water gooide werd dit door de stroom meegevoerd en als dan een paar meter 
verder zijn gemak deed vloog de vlam onder zijn billen door. Wij hebben op deze manier 
heel wat braadworst bereid. 
 

 
 
 
Ben je jonger dan 70 jaar en heb je bij de 
marine gediend, meld je dan aan als 
vrijwilliger bij het Marinemuseum.  
Wij zitten te springen om nieuwe collegae die 
ons vrijwilligersteam suppoosten gaan 
versterken.  
 
Dit kan op de onderstaande link. 
 

https://www.marinemuseum.nl/nl/word-
vrijwilliger/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.marinemuseum.nl/nl/word-vrijwilliger/
https://www.marinemuseum.nl/nl/word-vrijwilliger/


 

30 
 

 
 
 
 
 

Het zal omstreeks 1603 geweest zijn dat schipper Hendrick Janszoon Suykerbuick met zijn 

schip “Heremetijd” nabij de scherpe bocht met windstilte te kampen kreeg. Zijn tweemaster 

lag vrijwel stil op nog geen 8 mijl uit de kust. 

 

In die tijd waren “raasdonders” bijzonder populair onder het scheepsvolk. Je werd, door de 

kapucijners met uien en vetspek wél wat winderig, maar daarentegen hield je wél je pijptabak 

droog! 

 

Schipper Suykerbuick, had nog met Columbus gevaren en ooit een ei cadeau gekregen. Hij was 

dus aan zijn stand verplicht spitsvondig te zijn. Daarom eiste hij van de bemanning dat ieder 

2 kilo “raasdonders” nuttigden, voorzien van een ruime hoeveelheid uien en vetspek. De slimme 

schipper had bovendien nog zes potten overheerlijke “piccalilly” van Albert Heijn, de neef van 

Piet Hein, in zijn koelkast staan, die hij belangeloos beschikbaar stelde. Na de zware maaltijd 

kreeg ieder nog een dubbele oorlam of een coca cola na keuze, waarna alle hens aan dek! 

 

Het scheepsvolk werd opgesplitst in twee groepen, ieder achter een scheepsmast. Op het 

commando “Laat ze maar waaien!” moest iedereen  gelijktijdig zijn darmen ontluchten in de 

richting van de zeilen; bovendien moest een en ander ritmisch gebeuren. Onder het gezang 

“Hojo, hojo, de kapucijners  waaien zo!” bliezen de scheepsmaten met ontbloot achterwerk de 

zeilen vol, waarna het schip langzaam in de richting van de Zeeuwse wateren zeilde. 

 

Voor de haven van Vlissingen betrad kortstondig een loods het schip. De vieze poeplucht die 

hem over dek toe waaide en de onregelmatig harde winden uit de billen van de scheepsmaten, 

deed de arme loods ruggelings over boord vallen. Hij plonsde in zee en de laatste kreet die 

men van hem hoorde was: “Ik verzuip liever! Moge de Heere Vlissingen bij staan!” 

 

Toen men tenslotte “op eigen windkracht” had afgemeerd aan de kade, vluchtte het havenvolk 

met vrouw en kinderen per bromfiets, scooter of Dafje de stad uit, teneinde op het 

platteland een frisse neus te halen. Het heeft nog wéken geduurd voordat men schoorvoetend 

de haven opnieuw betrad. 

 

De Admiraliteit was woedend over het gebeurde en de gemeenteraad verbood het verbouwen 

en nuttigen van kapucijners met uien. 

Schipper Suykerbuick werd voor straf door het toilet getrokken en is nadien nooit meer 

gezien. 

Het heeft nog vele jaren geduurd voordat het verbod door de gemeenteraad werd 

ingetrokken en de inwoners van Vlissingen weer “raasdonders” mochten nuttigen. Tot op de 

dag van vandaag kijkt de groenteboer van Vlissingen je argwanend aan als je bij hem méér dan 

één blik kapucijners koopt. 

 Wim Degen. 

n.b. De schrijver die dit verhaal heeft opgetekend gaat ervan uit dat een en ander historisch 

correct is weergegeven en een nader onderzoek overbodig. 
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Steeds meer abonnees weten thans de weg te vinden naar de tab. ** uw reactie ** op de 
website van ons web-magazine “ten Anker” Om één en ander te vergemakkelijken kunt u 
op het plaatje hieronder klikken om zelf iets te schrijven, te reageren, en vooral te zien wat 
er door een ander is geschreven, zodat u weet wat er leeft in ons magazine. 

 
Hierdoor is direct het probleem opgelost dat de redactie berichtgevingen over een artikel 

die was ingezonden, door moet sturen naar de persoon in kwestie, daar hij dit nu zelf terug 
kan lezen, en het geeft misschien weer gesprekstof op bij een andere lezer om ook iets te 

laten publiceren of te reageren op een reactie. 
 

Door dat er nu door de lezer kan worden gereageerd, en dat dit leesbaar is voor een ieder 
hebben nu al zelfs twee collegae elkander na jaren elkaar uit het oog te zijn verloren, 

elkaar weer teruggevonden. Ook de reacties weer beeldvorming te verkrijgen van 
bepaalde zaken uit het verleden horen wij bij regelmaat terug. 

 
Is er dan weer leven na de Marine….? 

Jawel, maar eerst even ten Anker gaan, rustig lezen en veel 
herinneringen  

komen weer terug…! 
 

Heeft u een idee…. Kom er dan mee ! 

 

 
Arie en L.S. 
 
Enige tijd geleden las ik een artikel over een marineman die bij 
beëindiging van zijn diensttijd eerst nog het examen voor matroos 2e 
klas diende af te leggen. Financieel maakte het voor hem niets uit of 
het katje van 3e klas ontving omdat zijn werkgever het restant 
aanvulde tot 100% van zijn salaris. Het artikel was afkomstig van 
Flip uit Gorinchem. Omdat de situatie voor mij destijds hetzelfde 
was, bleef ik er maar aan denken. Wie is Flip uit Gorinchem. Nu is 
het mogelijk om op een geplaatst artikel te reageren. 
Mijn verhaal is als je het iets vindt om te plaatsen…… 
 

 
We spreken over 1954 – 1955…. 
Met weekendverlof reisde ik destijds vanuit Vlissingen met de trein naar Rotterdam. In Dordrecht 
moest ik overstappen in de trein richting Geldermalsen. Omdat er weinig tijd tussen aankomst in 
Dordrecht en het vertrek vanuit Dordrecht zat, sprong ik voordat de trein stil stond op het perron. 

http://tenanker.mygb.nl/
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De toen aanwezige MP had dit opgemerkt en verzamelde alle matrozen die de trein hadden 
verlaten op het perron en iedereen mocht vertrekken nadat degene die uit de trein was 
gesprongen zich bij hen had gemeld. Aanvankelijk was ik niet van plan mij te melden, maar na een 
kwartiertje kon ik de reacties van de maten niet meer weerstaan en ging ik bij de MP op rapport.  
Teruggekeerd van weekend aan boord van de Heemskerck in Vlissingen op parade bij de 
commandant. Het was geen ernstig vergrijp dus ging ik uit van een berisping. Ik kreeg echter een 
lang weekend licht arrest. Daarover was ik zo verbolgen dat ik me afmeldde voor het examen 
matroos 2e klas. Ook voor mij werd het katje 3e klas aangevuld door mijn werkgever, waardoor het 
niet zo interessant was om matroos 2e klas te worden. Bij het afzwaaien werd mij toch nog de 
verplichting opgelegd het examen te doen en moest ik de uitmonstering van matroos 2e klas voor 
dat ik voor het laatst de wal op mocht eerst op de kleding aanbrengen. Nadat ik weer in mijn oude 
functie werkzaam was, kreeg de gemeente bericht dat ik alsnog matroos 2e klas was geworden 
met de aantekening dat het aan betrokkene zelf te wijten was dat hij niet eerder daartoe was 
bevorderd. Na een toelichting hierop aan de burgemeester en de gemeentesecretaris volgden 
daaruit gelukkig geen financiële consequenties.  
 
Hartelijke groet, 
Jan den Breejen 
riekdenbreejen@live.nl 
 

 

AUSTRALISCHE CATALINA NA 75 JAAR NABIJ FAKFAK 
TERUG GEVONDEN. 
Het is april 2018 wanneer mijn vriend Samuel Hasanoesi me meteen na aankomst in 
Fakfak, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, vraagt met hem mee te gaan. In een kamer 
van zijn apart staande huis stond een grote kist. Hierin lagen mitrailleurmunitie/kogels, vier 
doorgeroeste pistolen, nog in goede staat zijnde een set etensbakjes + bestek, twee 
bakpannetjes  en iets in nieuwstaat wat ik niet herkende. Het bleek een inklapbaar anker 
te zijn.  

 
 
Wat er ook bij had 
kunnen liggen was 
een 
identificatieplaatje. 
Dat was inmiddels in 
Australië wat verder 
uit dit verhaal zal 
blijken. Hij liet verder 
een onderscheiding 
zien, hem uitgereikt 
door de Australische 
Luchtmacht. Hij liet 
me een verslag 
lezen van wat er op 
6 september 1943 
was gebeurd. M’n 
interesse was 
natuurlijk groot.  
 
 
 

mailto:riekdenbreejen@live.nl
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Er was moeilijk aan te ontkomen me een voorstelling te maken van wat de bemanning in 
de vrij korte tijd vóór de crash moet hebben meegemaakt.  
En stel……….. stel dat iemand of dat er enkelen zouden zijn geweest die dit ongeluk 
overleefd zouden hebben, dan besef je ook dat zij verder geen enkele kans zouden 
hebben gehad.  

De jongens die tijdens 
patrouilles de bush hebben 
meegemaakt weten maar al 
te goed dat je tegen dat 
prachtige, maar ontzettend 
mensonvriendelijke 
oerwoud, kansloos bent. 
Een foto van de inhoud van 
de kist maken vond hij goed 
maar van het maken van 
een kopie van dat verslag 
kwam het niet. Sam 
vertelde het volgende 
verhaal: o.a. zijn buurman 
had in het kader van zijn 
werk een of andere 
opdracht. Hij moest hiervoor 
de bush in, ik denk 
ongeveer 20 km vanaf 
Fakfak richting Kokas.  
De verwondering zal groot 
zijn geweest een vliegtuig 
met een totaal uitgebrand 
middengedeelte aan te 
treffen. Hij betrok Sam in dit 
verhaal die er vervolgens 
voor heeft gezorgd dat via 
de Indonesische overheid 
de Australische Ambassade 
op de hoogte werd gesteld. 
Hier zal dat 
identificatieplaatje vrijwel 
zeker aan bijgedragen 

hebben. In eerste instantie kwamen enkele Australische Luchtmachtmilitairen de situatie 
opnemen. Er zou later een heel team naar Fakfak komen om het gebied rondom het 
toestel te onderzoeken. Het heeft uiteindelijk meer dan een jaar geduurd voordat deze 
mensen ter plekke aan een uitgebreid onderzoek konden beginnen.. Ik was er van op de 
hoogte dat ze er waren en gaf een brief mee aan iemand die naar Fakfak ging. Met uitleg 
over mijn mariniersachtergrond en eenjarig verblijf in Fakfak vroeg ik of zij me op de 
hoogte  zouden willen stellen over wat er voorafgaande aan de crash precies was gebeurd 
en welk summier resultaat het voorlopige onderzoek kende.  
We zijn inmiddels een jaar verder wanneer er via een Australische kennis die ik over e.e.a. 
had verteld gegevens opgestuurd kreeg, afkomstig van het Australische internet. Het was 
een uitvoerig verslag over wat was gebeurd.  
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De Catalina A24-50 vertrok op 2 
september 1943, na bijtanken op 
Groote Eylandt in Noord 
Australië,  met tien 
bemanningsleden om 16.30 uur 
op om voor de kust van Sorong 
zeemijnen te leggen. 
Een andere Catalina ging richting 
Kokos. Zeer waarschijnlijk wordt 
Kokas boven Fakfak bedoeld. 
Toen ik dit las begreep ik deze 
opdracht natuurlijk niet totdat ik 
in het boekje van Paul in ’t Veer 
”Nieuw-Guinea tegen Wil en 
Dank”, las dat het de 
verwachting was dat Japan in 
hun opmars na Indonesië ook 
Australië hadden willen bezetten. 
Het zou een reden kunnen zijn 
geweest voor deze actie. Om 
23.45 uur werd geen bericht 
meer ontvangen.  
Een dag later om 17.00 uur, de 
”maximum endurance”, werd het 
toestel officieel als vermist 
opgegeven.  
Een eerste veronderstelling was dat het toestel in het hooggebergte vanwege het slechte 
weer verongelukt zou zijn. Een andere was dat ze door Japanners op de Kai-eilanden 
zouden zijn vermoord. Later bleken dit Amerikaanse militairen te zijn geweest.  
Na vijf en zeventig jaar jaar……… vijf en zeventig jaar krijgen familieleden nu duidelijkheid 
dank zij het toevallig terug vinden van de overblijfselen van wat ooit een Catalina was.  
 
De namen van de omgekomen heb ik in bezit maar die doen er in dit verhaal niet toe. 
Jos van de Konijnenberg 
e-mail: jos.vd.konijnenberg@upcmail.nl 
 

 Oproep vanuit de redactie !; 
 
Wie van de abonnees kan een mooi verhaal leveren 
over de geschiedenis of een belevenis over Jan Kok 
Curacao zoals hier afgebeeld op de foto’s… 
 
 

. 
 

mailto:jos.vd.konijnenberg@upcmail.nl
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Toen het nut voor de marine vast stond nu mee te doen met deze moderne ontwikkeling in 

de mijnenbestrijding. moest daaraan ook uitvoering worden gegeven. Allereerst moest een 

keuze worden gemaakt tussen de verschillende typen schepen die voor ombouw in 

aanmerking zouden kunnen komen. Vervolgens werd het aantal te verbouwen schepen 

vastgesteld, evenals de keuze van de aan boord aan te brengen apparatuur. Ook andere 

eisen die betrekking hebben op de manoeuvreerbaarheid; het varen onder NBCD om-

standigheden. accommodatieverbetering enz. werden overwogen en vastgelegd. Al deze 

eisen waaraan een toekomstige mijnenjager moest voldoen, werden opgesteld bij de 

marinestaf. Deze stafeisen werden vervolgens naar de hoofdafdeling materieel gezonden 

met de opdracht hieraan uitvoering te geven. Uiteraard zijn deze eisen te weinig 

gedetailleerd om ze direct door te geven aan een werf. Vandaar dan ook dat door diverse 

bureaus van de afdeling materieel de stafeisen werden uitgewerkt in de zgn. 

scheepsbestekken. Hierin zijn dan alle specificaties vastgelegd, met betrekking tot de aan 

te schaffen apparatuur, kwaliteit van materialen, keuringseisen, hoe de apparatuur moet 

worden ingebouwd, geluids- en schokeisch. welke beproevingen zullen worden gehouden, 

welke tekeningen moeten worden gemaakt, enz. enz. 

De keuze is gevallen op het ombouwen tot mijnenjager van 2 stuks kustmijnen- vegers van 

de Dokkum-klasse. De eisen die de KM bij de ombouw tot mijnenjager stelt, komen in het 

kort op het volgende neer: 

1. Het schip moet worden uitgerust met een mijnenjachtsysteem. 
2. Het schip moet worden beveiligd tegen magnetische en akoestische mijnen. 
3. Het moet mogelijk zijn om met lage vaarten te kunnen manoeuvreren. 
4. Het schip er» bemanning moeten tegen nucleaire gevaren worden beveiligd. 

5. De accommodatie moet waar mogelijk worden verbeterd. 

6. De veegcapaciteiten moeten zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. 



 

36 
 

7. Tenslotte moet het schip gelijktijdig met de verbouw een grootonderhoudsbeurt 
ondergaan. 

Toen nu de bestekken gereed waren, werden deze toegezonden aan diverse werven in 

Nederland, die door de marine capabel werden geacht om een dergelijk project te kunnen 

uitvoeren. Uit de verschillende aanbiedingen werd vervolgens een keuze gemaakt en met 

de betrokken werf werd een contract gesloten. Na het tekenen van het contract is de 

bouwmeester begonnen met het maken van constructietekeningen en het plaatsen van 

orders bij onder-leveranciers. onder toezicht van en met goedkeuring van de 

vertegenwoordigers van de opdrachtgever (de vlagofficier materieel). De vertegen-

woordigers van de diverse bureaus van de hoofdafdeling materieel, zoals setmeos- bouw. 

elektrotechniek, toegepaste elektronentechniek. werktuigbouw en bewapening hebben 

zitting in een werkgroep, waarvan de werkzaamheden worden gecoördineerd door een 

vertegenwoordiger van het bureau nieuwbouw schepen. De werkgroep heeft regelmatig 

contact met de bouwmeester d.m.v. vergaderingen, waarbij alle problemen, verband 

houdende met ombouw, ter tafel komen.  

 

Nu weer terug naar de mijnenjager. 

Zeer veel ruimte moest worden gevonden om de nieuwe apparatuur te kunnen plaatsen. 

Gelukkig werd bij de bouw van de Dokkum-klasse mijnenveger al rekening gehouden met 

de mogelijkheid dat er in de toekomst mogelijk sonarapparatuur aan boord zou moeten 

worden aangebracht. Dat wil zeggen dat deze schepen al jaren lang hebben gevaren met 

een lege sonarruimte, die tot nu toe gebruikt kan worden als toko en kofferberg- plaats. 

Echter bleek bij het uitwerken van de plannen dat deze ruimte nog niet voldoende zou zijn. 

Vandaar dan ook dat een aantal tanks zullen worden opgeofferd om plaats te maken voor 

allerlei elektronische apparatuur. Verder was ook de kaartenkamer veel te klein om er een 

jachtcentrale van te maken. Als gevolg hiervan wordt nu het gehele brugcomplex gewijzigd. 

De kaartenkamer wordt nu naar voren uitgebreid en de bovenbrug zal worden voorzien van 

een gesloten stuurhuis. Het manoeuvreren met lage vaart zal mogelijk worden door elke 

schroefas via een hulptandwielkast door een elektromotor te laten aandrijven. Voorts zal het 

schip van een boegsturing worden voorzien. Een primeur bij de K.M. Ook een nieuwtje is 

de centrale bediening van de hoofd- en hulpvoortstuwingsmotoren. De centrale 

bedieningskast zal worden ondergebracht in het gesloten stuurhuis. 

Daar ook duikers een onderdeel vormen van het (mijnenjacht)- systeem. wordt op de huidige 

plaats van de kabelrol een duikwerkplaats ingericht. 

Accommodatieverbetering tenslotte zal worden aangebracht in de vorm van o.a. vergroting 

van de douchecapaciteit. vergroting van de koelruimte, het aanbrengen van 

drinkwaterkoelers en bedleeslampjes. Na het uitwerken en vastleggen van al deze plannen 

in bestekken en tekeningen gaat het schip naar de werf. U zult zich wellicht afvragen welke 

bemoeienis de hoofdafdeling materieel gedurende de nu volgende periode nog heeft met 

het schip, immers alle plannen zijn gereed en het contract is getekend. Welnu, om te begin-

nen houdt de hoofdafdeling materieel d.m.v. de werkgroep en de op de werf aanwezige 

marine-opzichters het verloop van de verbouw nauwlettend in de gaten. Keuringen van 

materialen en werktuigen geschieden in aanwezigheid van marinepersoneel. Ook is de 

marine toeleverancier van de werf voor zgn. marineleveranties, neem bijvoorbeeld de 

gehele sonarinstallatie. Om bij dit voorbeeld te blijven: deze installatie Is i.v.m. de lange 

levertijd tijdig besteld, maar toch moeten wij ervoor zorgen dat de aflevering ook op tijd 

geschiedt. Ook bij de afname van deze apparaten is marinepersoneel aanwezig. 
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Voorts rijzen gedurende de verbouwperi- ode tientallen vragen. Hoe zorgvuldig tevoren ook 

een bestek is uitgedacht, in de praktijk blijken soms wijzigingen noodzakelijk als gevolg van 

de snelle technische vooruitgang. Soms ook blijken voorgestelde technische oplossingen 

niet haalbaar. of blijken goedkoper te kunnen, zodat telkens naar verbeteringen moet wor-

den gezocht. 

Al deze vragen en problemen worden dan tussen de KM en de werf in onderlinge 

samenwerking via de werkgroep opgelost. Tenslotte wordt door de KM nauwlettend 

toezicht gehouden bij het 4e traps onderhoud van het schip. 

De verbouw verloopt volgens de planning in drie fasen; na aankomst op de werf worden alle 

motoren en andere onderdelen die 4e traps onderhoud of verbouw- modificaties krijgen uit 

het schip gehaald. De volgende fase is de periode op de helling waarbij het schip voorzien 

wordt van nieuwe dekhuizen, een bodemsectie t.b.v. de sonar wordt aangebracht en onder 

meer de steven wordt vervangen. Dan volgt na de tewaterlating de afbouwperiode. waarin 

de motoren enz. weer worden geplaatst en aangesloten. Tenslotte, als alles aan boord is 

aangebracht, volgen de beproevingen van de systemen langs de wal liggend, en in laatste 

instantie moet gedurende de proeftocht ten genoegen van de opdrachtgever de werf 

bewijzen dat het schip aan de gestelde eisen voldoet. Wanneer het schip aan de marine 

wordt overgedragen, kunt u ervan overtuigd zijn dat de hoofdafdeling materieel alles in het 

werk heeft gesteld om binnen de bestaande mogelijkheden een mijnenjager op te leveren 

die qua uitrusting tot de modernste van de wereld mag worden gerekend. 

Voor het MD-personeel worden onze mijnenjagers dus zeer interessant om op te dienen, 
een schip met een veelzijdige taak en vele mogelijkheden. 
 
Bron: Alle Hens, april 1968 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
  Geachte lezers,…. Ik heb diverse malen aangegeven dat als u voornemens bent een 

artikel te willen plaatsen in uw krant *ten Anker* u  
dit middels mail aan de redactie dient in te zenden. Nu wordt ik geconfronteerd dat er 

berichten binnen komen via Messenger…..  
dat werkt niet goed… 

 
Zittende in een wachtkamer van het ZH zag ik dat er twee berichten binnen kwamen via 

messenger, beiden met verzoeken voor plaatsing van een zoektocht naar personen (incl. 
foto) waar ik graag gehoor aan wil geven… thuis komend zocht ik de berichten weer op 

maar foetsie waren ze. 
Deze verzoeken kan ik dus derhalve dan ook niet meer verwerken. 

 
Ik wil dan ook een ieder met klem verzoeken de redactie uitsluitend per 

mail te benaderen en niet via FB, Messenger of andere kanalen.   
 

Mail redactie: tenanker@kpnmail.com 
Telefoon : 078-7507545 tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen19.00 en 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

mailto:tenanker@kpnmail.com
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Hallo,  
 
Onder het motto "wat het nog doet gooi je niet weg", gebruik ik nog altijd enkele 
voorwerpen die ik nog heb uit mijn tijd bij de KM, inmiddels dus bijna 50 jaar oud. 
Setje schoenborstels, kledingborstel en het beroemde zakmes, alles uitgereikt bij de 

eerste opkomst in 
september 1972 in 
Hollandse Rading. 
  
Op de andere foto zijn 
tastbare herinneringen 
te zien aan mijn tijd 
als telegrafist, het was 
in de jaren '70 
mogelijk om 
wanneer je 
brildragend was toch 
als beroepsmilitair bij 
de KM te komen. 
Maar de dienstvakken 
waren dan beperkt, en 
zo ben ik telegrafist 
geworden. 

 
- De 'dienstfiets' die 
een beetje aan John 
Lennon deden 
denken, dus met lang 
haar een uitstekende 
combinatie. 
- Een oude seinsleutel 
waarop geoefend 
werd op de 
Verbindingsschool in 
Amsterdam.  
- En een 
musketonhaak 
waarmee seinvlaggen 
werden gehaakt en 
gehesen. Veel 'verbindelaars' hadden zo'n musketonhaak aan de broeksriem hangen als 
sleutelhanger. 
 
Ik ben benieuwd wat anderen nog gebruiken of in de kast hebben als herinnering. 
Vanuit Frankrijk….. corenria.vandongen@gmail.com 
 

mailto:corenria.vandongen@gmail.com
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VAN DE REDACTIETAFEL.  

 

( D 816)  

 

10 juli 1979 
 

Eigenlijk waren we van plan in deze rubriek 
een terugblik te werpen op de afgelopen vier maanden, maar wat gebeurt er: een 
ontstellende hoeveelheid kopij, waaronder diverse terugblikken, deed ons besluiten hier 
van af te zien. Het zou waarschijnlijk toch maar een wat meewarig stukje literatuur zijn 
geworden. U had dan waarschijnlijk kunnen lezen dat we 12 juli heel zachtjes de haven 
van Nieuwe Diep binnenlopen om even geruisloos in "ons" hoekje langszij steiger 15 of zo 
af te meren, alsof we nooit zijn weggeweest. Want als je zo links en rechts de 
berichtgevingen leest zijn we er niet echt bij geweest. Vandaar dat we ontzettend 
benieuwd zijn naar het herinneringsboek. 
Geen kant en klaar stukje, dus moet er - spontaan - iets uit het brein ontspruiten. 
Wel, wat we dan kunnen doen is iedereen, die - in welke vorm dan ook - heeft bijgedragen 
aan het bestaan van "Bartje", bedanken voor deze medewerking. Tekstschrijvers, 
tekenaars, stencilaars en uiteraard lezers, want zonder deze laatste categorie zou een 
krantje helemaal niet kunnen bestaan. En nu dient zich eigenlijk een groot probleem aan: 
De kern van de redaktie wordt binnen afzienbare tijd overgeplaatst. 
De eersten reeds bij binnenkomst, anderen rond oktober/november. Het zou geweldig 
mooi zijn als "Bartje" ook na ons vertrek blijft leven. We hebben er - en dat is dan puur 
onze eigen mening - een flinke dosis pit ingestopt en het zou zonde zijn als dit allemaal 
door de overplaatsing van een paar mensen zou wegebben. 
Daarom: Heeft u een plaat voor uw kop, trekt u zich van niemand wat aan, bent u corrupt, 
kunt u niet typen, bent u eerlijk en heeft u weinig vrije tijd? Ja? Komt u dan eens praten 
met de huidige redaktie, want dan bent u de geknipte figuur voor dit werk, dat iedere keer 
wanneer er weer een krant op tafel verschijnt ontzettend dankbaar werk is. Enkele liedens 
hebben reeds wat werk van ons overgenomen, maar een voltallige redaktie is het nog niet 
dus.... 
 
Onze oproep voor het leveren van kopij heeft een ware stormloop ontketend en onze 
stoutste verwachtingen overtroffen. Van alle kanten kwamen leuke en interessante 
artikeltjes binnen en dat leverde duidelijk problemen op: de toelus raakte door zijn stencils 
heen!! Maar ergens in een verloren hoekje lag nog een stapel van die dingen, 
overgehouden van onze laatste Westreis. Dus geen problemen verder. 
Zoals u reeds gezien hebt steekt dit nummer in het originele "Bartje"-jasje, want de 
omslag, welke we op deze reis tot nu toe hebben gebruikt, was speciaal voor deze reis 
getekend door LTZ Brand. 
De reis zit er op, volgens de schout-bij-nacht hebben we allemaal ons best gedaan voor 
de industriële presentatie. Mooi, zeg je dan, maar wie heeft dat - relatief gezien- het 
meeste geld gekost? Heeft u daar al eens over nagepiekerd? Het enige wat ons rest als 
aandenken aan deze reis zijn de contacten die we gelegd hebben, foto’s, enz, en 
eventueel het schildje, dat we kunnen kopen in de toko. Vier schepen, 800 man, dat komt 
neer op 800 schildjes van ongeveer 20 piek. Zou het bedrijfsleven het niet op kunnen 
brengen als een geste aan haar "salesmanagers"? 
Misschien waren we af en toe wat scherp. Sorry! Misschien hebben we af en toe wat 
misgekleund. Jammer, volgende keer kleunen we raak. Wat we beoogd hebben is in ieder 
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geval gelukt: de bemanning van de Drenthe elke keer een paar uurtjes dichter bij huis 
brengen zonder dat ze het besefte .  
PRETTIG VERLOF, MOOI WEER EN TOT KIJK! 
 

Nederland , ook wel Holland genoemd… 
 
Zoals in bijna ieder aflevering van de scheepskrant, ook in deze weer wat achtergrond 
informatie over de te bezoeken haven. 
Dit keer den Helder in Nederland. 
 
Voor de iets langer bij de marine dienenden is het – uitgezonderd de temperatuur- net 
zoiets als de havens van Indonesië; een weerzien met een land dat zij al enkele malen 
mocht bezoeken en een weerzien met oude kennissen, familie en vrienden. 
 

 
Voor de jongeren onder ons is dit land nog onbekend Daarom zal ik trachten iets over het 
land, de mensen, hun gewoonten en de politiek te vertellen. 
 
De omgeving van Den Helder is typerend Hollands. Overal lopen koeien (het nationale 
dier) in de afgezette, verzorgde weiden. Er zijn kleine en grote weiden, afhankelijk van de 
rijkdom van de boer'. (Zo heten de mensen, die zulks land met koeien bezitten) de weide 
grenst meestal aan het woonhuis van de boer, die het een boerderijtje noemt.  
Vandaar de naam "boer", een voor ons lachwekkend woord omdat wij die, na ons tegoed 
te hebben gedaan aan een maaltijd, eens over de tafel laten schallen met vergenoegde 
gezichten. 
Vaak kan men aan de horizon een molen zien. Dit bouwwerk "molen" is aan zijn naam 
gekomen doordat de mensen die in zo'n molen wonen zich molenaar noemen, vandaar de 
naam. 
Het land strekt zich verder uit met aangrenzende groene weiden met daartussen 
kikkerslootjes. Verder ziet men tussen deze weiden vele woonsteden en dorpjes. Dit komt 
omdat Holland niet zo erg groot is er toch heel wat mensen moet bergen en wel zo’n 14 
miljoen, dus evenveel als in het enkele weken geleden door ons verlaten Australië. 
Als we deze mensen, ik bedoel de telling gaan bekijken, kijken we wel wat op, want wat 
blijkt: van deze 14 miljoen mensen zijn er maar liefst zo'n twee en een half miljoen 
geëmigreerde Turken, Marokkanen, Italianen en meer van dat soort, die daar leven van de 
voortreffelijke sociale voorzieningen. Dan zijn er nog wat achterblijvers uit diverse 
gebieden, die vroeger in koloniaal bewind onder Holland vielen. Toch ook zo'n vier miljoen 
naar ik heb vernomen. 
Welgeteld blijven er dus slechts zeven tot acht miljoen echte inlanders (Hollanders) over, 
waarvan drie miljoen zich helemaal oosters heeft omgeturnd. De echte Hollander die op 
klompen loopt (een soort houten schoeisel), kaas bereidt en  in een molen of boerderijtje 
woont zien we niet zoveel meer. Dit komt deels door de politiek die er in Holland gevoerd 
wordt en alleen al de volgende informatie hierover zal u vreemd in de oren klinken. 
Men heeft er een kabinet van acht, met daarin zestien man! Hoe dat kan mag Joost weten, 
maar zo kregen wij dit door van onze informatiebron in Holland. Na dit gehoord te hebben 
durfden wij dan ook niet meer verder over de politieke situatie te vragen. 
 
 
Het uitgaansleven in Den Helder zelf is vrij matig. 
Het centrum is wel erg vol en druk met veel kroegjes, maar de echte sfeer ontbreekt. Het 
eten in Holland is wel goed en er zijn allerlei buitenlandse restaurants, maar de prijzen 
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liggen er erg hoog, zodat u met uw salaris wel moet uitkijken. Eet geen verdacht - 
uitziende gerechten. Een typisch Hollands gerecht is bijvoorbeeld de z.g. "snert". Pas 
daarvoor op want het kan diahree-verwekkend zijn. Probeert u daarentegen wel eens 
een,, z.g. "groene haring". Op markten en kraampjes langs de straat bestaat de 
mogelijkheid dat u „deze delicatesse, aantreft.  
Laat u niet verleiden tot het kopen van z.g. Hollandse molentjes deze worden vaak 
geïmporteerd vanuit China, Japan of Taiwan. 
Ook in de kroegjes is het oppassen geblazen, want het is niet zoals in andere landen, die 
we aandeden. Als je iets besteld hebt hoef je niet gelijk te betalen, nee, het wordt 
opgeschreven. 
Het typisch Hollandse hierbij is dat ze dat niet met een potlood of pen doen, maar met een 
vork. U bent dus gewaarschuwd! 
De munteenheid, die in Holland gevoerd wordt is de Florijn, welke overeenkomt met 1 
Gulden. Taxi's zijn vrij prijzig. Indien u een taxi weet te bemachtigen, iets wat in Den 
Helder zeker problemen op zal leveren bij ons bezoek daar, zult u bemerken dat u reeds 
bij het instappen al een smak geld kwijt bent. Draait de chauffeur vervolgens de 
contactsleutel om dan zult u de meter met een verbijsterende snelheid naar astronomische 
bedragen zien schieten. 
Vrouwen van lichte zeden worden er over het algemeen niet aangetroffen. Daarvoor zult u 
naar Amsterdam moeten. 
Er schijnt vanuit Den Helder een treinverbinding te zijn met Amsterdam. Een goede 
gewoonte is, als u in Amsterdam bent, om er een uurtje te gaan "Damzitten". U wordt dan 
door allerhande passanten van boven tot onder gadegeslagen. Het enige wat u hier voor 
nodig hebt is mooi weer. 
Zo, dat was het dan. Ik wens u veel plezier tijdens uw verblijf in deze haven, maar....kijk 
uit! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redactie ten Anker….. wilt u meer publicaties uit Bartje ?... laat dat even weten 

via deze link ! https://www.tenanker.com/uw-reacties.html 
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