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DE GENEESKUNDIGE DIENST DER
KONINKLIJKE MARINE VAN 1945 TOT 1955
Deel 2

Ad. 1. Werving van artsen en aflossing van verpleegsters.
De vele artsen, behorende tot de Koninklijke marinereserve, die in 1945 als
oorlogsvrijwilliger zonder enige voorwaarde hunnerzijds tot de marine waren toegetreden,
zagen wel in dat de buitengewone omstandigheden in Indonesië nog lang konden duren. Zij
meenden hun plicht ruimschoots te hebben gedaan en hadden het gevoel dat het billijk zou
zijn als andere collega’s hun taak zouden voortzetten. De Koninklijke marine beschikte in
1940 in Nederland niet over artsen in de reserve, aangezien het beroepscorps in vredestijd
voldoende sterkte had en de leiding meende hiermee ook in oorlogstijd te kunnen volstaan.
De Koninklijke landmacht echter had alle dienstplichtige medische mankracht in Nederland
aan zich getrokken en zou hier naar believen van kunnen mobiliseren, ware het niet dat de
geneeskundige verzorging van de burgerij alsdan in het gedrang zou kunnen komen, en dat
de Koninklijke maatschappij tot bevordering van de geneeskunst zich met hand en tand zou
gaan verzetten tegen maatregelen, die haar leden zouden voelen als willekeurig.
De inspecteur van de geneeskundige dienst van de Koninklijke landmacht had daarom
regelmatig contact onderhouden met het hoofdbestuur van de maatschappij tot bevordering
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der geneeskunst en met de hoofdinspectie van de volksgezondheid. Tevens werden ook de
gezamenlijke universiteiten in het overleg betrokken en het sprak wel vanzelf dat de
geneeskundige dienst der zeemacht zich tot deze verenigde instellingen had te wenden om
tot een billijke oplossing te geraken wat betreft de vervanging van haar reserve-artsen. De
nieuwe C.G.D.Z. werd in het bestaande college, dat zich had geformeerd tot medische
coördinatiecommissie, opgenomen en met instemming van de minister van oorlog en
marine werden alle voorgenomen oproepingen in werkelijke dienst van reserve-plichtige
artsen en specialisten door de commissie onder de loupe genomen. Eventuele
onmisbaarheid voor burgerbevolking, ziekenhuis of universiteit werd nagegaan en zo nodig
werd een vervanger aangewezen in de functie die de opgeroepene vervulde.
Tegen de beslissing van de commissie kon de betrokkene uiteraard in beroep gaan bij de
minister van oorlog en marine, die echter alleen in zeer speciale gevallen meende van het
advies van de commissie te kunnen afwijken. Genoemde coördinatiecommissie heeft zeer
veel arbeid veelal tot in de late avonduren belangeloos verricht, zij genoot het vertrouwen
van burgerartsen en van de militaire autoriteiten en met haar beslissingen werd als regel
door al haar leden ingestemd. De Koninklijke marine heeft dank zij deze commissie
aflossing verkregen voor de reserve-artsen en specialisten in Indonesië. Dat deze eerste
aflossingen enigszins laat zijn tot stand gekomen is te wijten aan het feit, dat de Koninklijke
marine pas na medio 1947 aandeel kreeg aan het werk der commissie. In de navolgende
jaren is met hulp van de coördinatiecommissie vrijwel steeds tijdig tot aflossing van het
reservepersoneel van de geneeskundige dienst kunnen worden overgegaan.
In navolging van het bovenstaande heeft de marine tandheelkundige dienst, steeds in nauw
overleg met de maatschappij tot bevordering der tandheelkunde, een aantal dienstplichtige
tandartsen uit de burgermaatschappij, die evenals de reserve-artsen dienstplichtig waren bij
de Koninklijke landmacht, kunnen tewerkstellen bij de Koninklijke marine. Lange tijd was
slechts één beroepstandarts bij de Koninklijke marine in werkelijke dienst; het ligt voor de
hand dat deze na 1945 volkomen was aangewezen op de hulp van zijn collega’s in de
dienstplichtige leeftijd.
In de aflossing van de marine verpleegsters te Soerabaia kon tijdig worden voorzien,
doordat het marine hospitaal te Soerabaia een dusdanige goede naam had verkregen in
Nederland, dat zonder veel moeite voldoende vrijwilligsters zich melden voor uitzending.
Moeilijker kwam de aflossing van X-ray-assistenten en analysten tot stand, aangezien hier
het aanbod voor uitzending veel beperkter was. Was op deze wijze voorlopig voorzien in de
aflossing van het gemobiliseerde medische personeel, toch lag het voor de hand dat voor
de opbouw van de Koninklijke marine een groot aantal jonge beroepsartsen nodig zou zijn.
Het bleek echter dat bij de reservisten in werkelijke dienst zeer weinig animo bestond voor
dienstneming als beroepsofficier, zodat uit deze categorieën geen nieuw beroepscorps kan
worden opgebouwd. De weinige reserve-artsen, die zijn overgegaan in beroepsdienst en
aldus hun in de moeilijke omstandigheden verkregen marine-ervaring ter beschikking
stelden bij de opbouw van het corps, zijn in de volgende jaren een grote steun voor de
medische leiding geweest.
Als mogelijkheid tot vorming van een nieuw beroepscorps bleef nu, evenals voor 1940
reeds was overwogen, een aantal studenten in de geneeskunde financiële steun te
verstrekken tijdens de studie en hen na het behalen van het artsdiploma contractueel een
aantal jaren te laten dienen als marine-arts.
Na totstandkoming van een desbetreffend Koninklijk besluit is jaarlijks een klein aantal
studenten tot deze verbintenis toegelaten en de eerste jeugdige marine-artsen uit hun
midden dienen reeds in Oost en West. Moge deze procedure leiden tot een voortdurende
vernieuwing van het korps marine-artsen en marine-tandartsen, bereid te dienen in Oost en
West, op de wereldzeeën en bij het korps mariniers.
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Ad. 2 De opleiding van ziekenverplegers.
Na de bevrijding van het zuidelijk gedeelte van
Nederland in 1944 werden uit de zich meldende
oorlogsvrijwilligers ook leerling-verplegers
geselecteerd, die ter opleiding werden
gezonden naar Engeland, waar een
Nedelandse marine-arts zich met hun vorming
belastte, terwijl ook in het R.N. hospital
Liverpool gelegenheid voor scholing werd geboden. Deze spoed- of noodopleiding duurde ±
6 maanden en al kon niet van een gedegen
vorming worden gesproken, toch waren de
afgeleverde leerlingen een welkome hulp voor
de overbelaste beroepsverplegers.
In totaal werden 2 opleidingen van verplegers in
Engeland gehouden. In 1945 werd ook een
begin gemaakt met opleiden van beroepsschepelingen tot verpleger en zo bevatte een 8
maands opleiding in Engeland in totaal een 19
tal leerlingen waaronder jeugdige beroepsschepelingen en oorlogsvrijwilligers.
Een 4e soortgelijke opleiding werd in 1946
begonnen maar wegens terugtrekking van de
Nederlandse marine-opleidingen uit Engeland,
voortgezet in Nederland bij de grote
ziekenboegen. Wegens ontbreken van een
marinehospitaal en overbelasting van de
medische leiding der grote ziekenboegen
konden geen grote verwachtingen worden
gekoesterd omtrent de te bereiken resultaten en met een volgende opleiding werd dan ook
gewacht tot het marinehospitaal te Overveen kon worden ingeschakeld. Oktober 1947
begon hier de eerste opleiding die wegens dringende behoefte aan leerling-ver- plegers bij
de schepen en ziekenboegen aan de wal wederom na 6 maanden moest worden
geëindigd. Tot 1950 volgden opleidingen van 6 maanden elkaar regelmatig op en de grote
hoeveelheid leerstof die moest worden verwerkt in veel te kort tijdsbestek wierp alleen
goede resultaten af wegens het grote enthousiasme van instructeurs en de bereidheid der
leerlingen tot volledige inzet.
Het duurde tot 1950 voor de personeelssituatie toeliet dat een opleiding één jaar kon duren.
Inmiddels werden voor bevordering tot korporaal en sergeant de eisen vastgesteld, waarbij
de leerlingen van de eerste naoorlogse opleidingen die praktijkervaring hadden opgedaan
in de gelegenheid werden gesteld een herscholingscursus te volgen voor korporaal- of voor
sergeant-ziekenverpleger. Op deze wijze kon de beroepsverpleger na enkele jaren het
vooroorlogse peil van vakkennis door een onafgebroken opleidingscursus in 2 jaren
wederom bereiken.
Waar de leerstof inmiddels werd uitgebreid met kennis van duikerziekten,
luchtvaartgeneeskunde, onderzeebootgeneeskunde en A.B.C. 1) oorlogvoering, terwijl
tijdens de vakopleiding iedere leerling-verpleger een cursus bij het bloedtransfusiecentrum
te Amsterdam volgt en aldus als transfusiehelper kan optreden, kan met voldoening worden
geconstateerd, dat de waarde van de jonge marineverplegers wederom dusdanig is
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geworden, dat hij met vertrouwen t.z.t. de taak kan overnemen van zijn voorgangers, die
voor de oorlog de erenaam „Pa” hadden verworven bij de bemanningen en die in de jaren
1940—1945 hadden getoond met grote kennis van zaken volledige bereidheid te bezitten
tot het brengen van persoonlijke offers, zodat het embleem van het Roode Kruis aan hen bij
uitstek kan worden toevertrouwd. De resultaten van hun toewijding ook daar waar de
medicus ontbrak, zowel bij de onderdelen in actie als krijgsgevangenkampen, hadden hun
de naam gegeven van de meest bruikbare ziekenverplegers ter wereld.
Moge het hun opvolgers gelukken dit voorbeeld succesvol te blijven volgen.
Waar na 1945 dringend moest worden voorzien in de behoefte aan een moderne en
volledige handleiding voor de ziekenverplegers ter zee en bij het korps mariniers werd,
nadat een voorlopige leidraad reeds in Londen tot stand was gekomen, tenslotte een
commissie benoemd tot samenstelling van een volledige handleiding voor de
ziekenverpleger. Na enige jaren van intensieve voorbereiding en arbeid heeft deze
commissie in 1956 een „Leidraad voor ziekenverpleger in de Koninklijke marine” doen
verschijnen, die op voortreffelijke wijze voorziet in de behoefte voor de toekomst.
De opleiding van milicien-ziekenverplegers voor de marine kon de eerste jaren niet de
aandacht krijgen die ze verdiende en het vastgestelde schema voor opleiding bij de
ziekenboegen voldeed niet aan moderne eisen. In 1954 werd daarom bij de centrale
ziekenboeg te Den Helder een geregelde opleiding van enige maanden voor deze helpers
begonnen en het laat zich aanzien dat dit personeel in de toekomst wederom de
waardering zal krijgen die gegeven de omstandigheden mogelijk is.
Ten behoeve van het korps mariniers werden jaarlijks opleidingen gegeven aan
militieverplegers voor dit korps om dienst te doen bij de onderdelen in Nederland, maar
vooral overzee in Oost en West. Deze opleidingen kunnen reeds jarenlang bijzonder
geslaagd worden genoemd, de deelnemers hebben de militaire training voltooid en wijden
zich met hart en ziel aan theoretische en praktische instructie, zodat ze aan het eind der
leergang steeds in staat zijn bij een praktische oefening te velde te laten zien, dat men aan
hen vol vertrouwen de eerste hulp te velde onder oorlogsomstandigheden kan overlaten.
Door de speciale positie waarin de mariniersverpleger te velde verkeert kan niet genoeg
worden aangedrongen op instandhouding van de desbetreffende opleiding, terwijl nog
steeds de niet vervulde rechtmatige wens bij het korps mariniers bestaat om over een behoorlijke kern van beroepsziekenverplegers voor het korps mariniers te beschikken.
Ten slotte last not least enkele waarderende woorden voor enkele marvahulpverplegenden, die in het marinehospitaal hun opleiding ontvangen en tijdens de
opleiding en daarna in de praktijk hebben bewezen zich volkomen in de sfeer van de
marine-geneeskundige dienst thuis te voelen en uitstekend werk te willen en kunnen verrichten. Deze marva-hulpverplegenden zijn bij de verzorging van haar zusteren bij de
ziekenboegen ingeschakeld en voldoen aan een dringende behoefte.
Ad. 3. De materiële voorzieningen van de geneeskundige dienst der Koninklijke
marine.
Na de bevrijding in 1945 ontdekten de marine- eenheden die de in 1940 verlaten gebouwen
en terreinen betrokken, hier en daar door de bezetter achtergelaten geneeskundige voorraden, waaronder een instrumentarium dat tot 1940 aan de marine had toebehoord. Waar
aanschaffing van nieuw geneeskundig materiaal in de naaste toekomst niet zonder
bezwaren zou gaan en te verwachten was dat spoedig marine-afdelingen zouden vragen
om bevoorrading, werd het niet direct voor gebruik noodzakelijke materieel ondergebracht
in een magazijn te ’s-Gravenhage, dat spoedig de naam zou dragen van magazijn
geneeskundige behoeften der Koninklijke marine. Een officier-arts, terzijde gestaan door
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een majoor-ziekenverpleger met ervaring van medisch materieel, een korporaal en enige
dienstplichtige matrozen begonnen de inrichting van het magazijn, waarna later een 3-tal
burgerpakknechten werden aangesteld.
Niet zonder moeite, mede dank zij de hulp van het rijksmagazijn voor geneesmiddelen te
Amsterdam, wist men de marine-afdelingen in Nederland en de aldaar gestationeerde
varende eenheden zo goed mogelijk te voorzien, terwijl ook al spoedig aanvragen van de
Koninklijke marine in de Nederlandse Antillen werden gehonoreerd. Van voorraadvorming
kon voorlopig geen sprake zijn, terwijl tot medio 1947 geen leveranties aan de marine in
Nederlands-Indië plaatsvonden. Toen begin 1948 voor het indienst te stellen marinehospitaal te Overveen een burgerapotheker moest worden aangesteld, werd besloten deze
functionaris tevens tot hoofd van het magazijn van geneesmiddelen te benoemen. Na een
zekere inwerkperiode werd de aanwezige officier-arts teruggetrokken en begon de chef
apotheker met het oog op de toekomst gericht op voortvarende wijze met het aanleggen
van bepaalde voorraden en met de regelmatige voorziening van de marine in Indonesië
met geneesmiddelen en instrumentarium.
De geneeskundige behoeften werden voor een deel aangekocht van het rijksmagazijn van
geneesmiddelen, maar waar deze instantie veelal overbelast was met het suppleren van de
Koninklijke landmacht in Nederland en overzee, werden op de vrije markt via het
rijksinkoopbureau rechtstreeks bestellingen gedaan.
Het verpakken voor de tropen en reisklaar maken vergde zeer veel arbeid, terwijl ook grote
inspanning werd vereist om de verscheping op de juiste tijd en op de juiste wijze te doen
geschieden. Hoewel onder het militaire personeel, zowel beroeps- als dienstplichtig, meermalen personen werden aangetroffen die de hun opgedragen taak zeer verdienstelijk
vervulden, werd de behoefte aan een permanente kern van deskundig burgerpersoneel
steeds groter. Daarbij kwam dat de afdeling zakelijk beheer van het ministerie van marine,
overigens volkomen terecht, een nauwkeurige administratie wenste in te stellen per artikel
betreffende hoeveelheid en geldswaarde. Hierbij werd de arbeidsintensiviteit van deze
procedure nogal eens onderschat, terwijl het verre van eenvoudig was geschikt personeel
te verkrijgen tegen de geldende rijkssalariëring.
Ondanks alle moeilijkheden kan worden vastgesteld dat de burger apotheker als hoofd van
het magazijn steeds heeft kunnen zorgdragen, dat de onderdelen van de Koninklijke marine
en van het korps mariniers, waar ter wereld ze zich ook mochten bevinden, nooit gebrek
hebben geleden aan noodzakelijke medische voorraden.
Inmiddels werd door het rijksmagazijn van geneesmiddelen voortdurend geadviseerd tot
opheffing van het marinemagazijn onder incorporatie van materieel en personeel. Waar de
chef geneeskundige dienst zeemacht bepaaldelijk van mening was dat samenwerking
dringend noodzakelijk maar incorporatie zou leiden tot besliste nadelige gevolgen voor de
voorziening van varende marine en marine overzee, werd een uitgebreid onderzoek
ingesteld door de coördinatiecommissie marine-landmacht. Ten slotte kwam de commissie
tot de conclusie dat samenwerking zou kunnen worden bevorderd door het marinemagazijn
zelfstandig en onder eigen beheer onder te brengen in een aantal localiteiten van het
rijksmagazijn. Na herhaaldelijk te zijn uitgesteld wegens bezwaren van het rijksmagazijn
tegen deze procedure, is tenslotte in 1954 deze verhuizing van de marinemagazijnen toch
tot stand gekomen. De burger apotheker werd als hoofd farmaceutische dienst zeemacht
geplaatst op het bureau van de chef geneeskundige dienst zeemacht, terwijl een
magazijnbeheerder ter plaatse met de leiding werd belast.
De steeds groter wordende eisen die de opbouw van de marine aan het magazijn stelt
maakte noodzakelijk, dat een jonge apotheker naast de magazijnbeheerder werd geplaatst.
De toekomst zal moeten leren in hoeverre meer intensieve samenwerking tussen de beide
magazijnen tot de praktische mogelijkheden behoort; zolang de paraatheid van de defensie
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onderdelen op zeer hoog niveau moet blijven, zal zeker voor beide magazijnen een
gescheiden taak aanwezig blijven.
Ad. 4. Het marinehospitaal te Overveen.
Nadat eind 1946 met het bestuur van de St. Lambertusstichting was overeengekomen dat
het gebouw Duinrust door de marine zou worden gerestaureerd en ingericht tot tijdelijk
marinehospitaal, stelde de St. Lambertusstichting nadrukkelijk de voorwaarde, dat de
Koninklijke marine te zijner tijd een nieuw ziekenhuis zou bouwen en het gebouw Duinrust
aan de stichting zou teruggeven, opdat daar alsdan wederom het tehuis voor ouden van
dagen zou worden ondergebracht. Door de strenge winter 1946-1947 kon de
rijksgebouwendienst pas met de verbouwing beginnen, toen de vorstperiode in maart was
geëindigd. Het project werd met veel zorg en toewijding uitgevoerd en hoewel het gebouw
zich moeilijk leent voor inrichting van een permanent hospitaal was toch, doordat iedere
mogelijkheid door de architect werd benut, ten slotte het resultaat bevredigend te achten.
160 Patiënten konden zo nodig worden opgenomen, poliklinieken waren behoorlijk
ingericht, er was een uitgebreide röntgeninrichting, een goed uitgerust laboratorium, en een
apotheek met goede mogelijkheden, terwijl het operatieterreincomplex voldeed aan
moderne eisen.
Als bezwaren waren gebleven de gehorigheid, de gebrekkige accommodatie voor de
interne verpleegsters en de summiere behuizing van de marine-verplegersopleiding op het
zoldercomplex dat hiervoor was ingericht. Revalidatiemogelijkheden ontbraken uit de aard
der zaak.
Waar het de Koninklijke marine ontbrak aan voldoende specialisten en de beschikbare
specialisten uit de Koninklijke marinereserve allen nodig waren voor het marinehospitaal te
Soerabaia, werd tijdens de verbouwing contact gezocht met de burgerspecialisten van de
kring Haarlem, ten einde te geraken tot samenwerking waarbij de ontbrekende vacatures
zouden worden waargenomen door deze burgerspecialisten, zo lang de Koninklijke marine
zelf niet in de behoefte kon voorzien.
Bij de officiële indienststelling in 1948 — het complex was toen reeds enige maanden in
bedrijf geweest — waren een burgerchirurg, een burger internist, een oogarts en een neusen keelarts chefs van de betrokken afdelingen, terwijl de in vaste dienst aangestelde
burger-apotheker tevens chef werd van het magazijn geneeskundige behoeften der
Koninklijke marine.
De afdelingen huid- en geslachtsziekten en röntgenologie, het laboratorium en de
psychiatrische afdeling werden beheerd door een marinespecialist, terwijl de
commanderende officier-arts werd bijgestaan door een 1e officier van administratie.
Nauwe contacten werden onderhouden met de universiteit van Amsterdam en met
verschillende superspecialisten, zodat reeds in korte tijd het marinehospitaal te Overveen
zich kon verheugen in een bijzonder goede naam in en buiten de Koninklijke marine. De
staf van burgerverpleegsters, waarvan enkele hun sporen hadden verdiend bij de
geneeskundige dienst marine te Soerabaia, heeft vele zieken en gewonden de deskundige
en liefdevolle verpleging gegeven, die zij naast de specialistische hulp behoefden om hun
geschiktheid voor de zeedienst opnieuw te verkrijgen. Herhaaldelijk hebben hoogleraren en
superspecialisten adviezen gegeven en operaties verricht in het marinehospitaal te
Overveen, wanneer hun hulp werd ingeroepen.
Waar geen gelegenheid bestond voor opname van ernstige psychiatrische patiënten, bood
het Provinciale ziekenhuis in deze hulp, terwijl anderzijds hersenoperaties van de patiënten
van dit ziekenhuis werden verricht in het marinehospitaal.
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In de loop van de volgende jaren kwamen in universitaire opleiding twee internisten en een
neus-, keel- en oorarts uit het korps marineartsen beschikbaar, terwijl een burgerchirurg in
militaire dienst trad en aldus de plaats van de dienstdoende chirurg kon overnemen. Ten
slotte werden nog slechts enkele specialistische functies vervuld door burgerartsen,
waaronder die van poliklinische oogheelkunde en neurologie, terwijl voor gynaecologische
adviezen ten behoeve van marvapatiënten een consulent werd benoemd. De afhandeling
van de opgenomen t.b.c. patiënten werd onder leiding gesteld van de districts t.b.c. arts.
Het vele deskundige medische werk, met grote toewijding in de eerste jaren van de
oprichting door de tijdelijk aangestelde burgerspecialisten verricht, maakte dat zij tevens
hun stempel drukten op de in opleiding zijnde ondergeschikte marine-artsen assistenten;
een woord van oprechte dank is hier zeker op zijn plaats.
Onnodig te vermelden dat genoemde specialisten na hun aftreden in het marinehospitaal
steeds bijzonder welkom zijn gebleven en dat zij van deze gastvrijheid regelmatig gebruik
maken. Door bovenstaande omstandigheden groeide het marinehospitaal uit tot het zo
dringend gewenste medische centrum van de Koninklijke marine, waar afgezien van de
deskundige hulp aan patiënten verstrekt, ook de intern in opleiding zijnde leerling
ziekenverpleger de kennis, levenservaring en medische etiquette opdoet nodig voor
vervulling van zijn beroep.
De marine-artsen en de periferie waren in Overveen steeds
welkom voor het ontvangen van adviezen, terwijl door
klinische middagen niet alleen de kennis verrijkt maar ook
het zo nodige onderlinge contact werd in stand gehouden.
De poliklinieken bleken terstond zoals verwacht in een
dringende behoefte te voorzien, terwijl centrale apotheek en
laboratorium voor de marine-inrichtingen en Hr. Ms.
schepen steeds gereed stonden.
Dank zij het feit dat de chef van de dermatologisch-venerische afdeling, de chef
laboratorium en de chef psychiatrische afdeling, voor de C.G.D.Z. diensten verrichten resp.
als venerologisch adviseur, marinehygiënist en marinepsychiater, was de verbinding met de
hoogste medische marineleiding gemakkelijk, terwijl het instituut van een medische
commandant, beschikkend over een staf bestaande uit le officier en officier van
administratie, de inrichting ondanks de volledige medische sfeer bepaaldelijk bleef
onderwerpen aan de militaire eisen.
Toen dan ook volgens gemaakte afspraak het vraagstuk van de nieuwbouw van een
marinehospitaal aan de orde werd gebracht, stelde de marineleiding zich terecht de vraag
of het niet mogelijk van de marine-verplegersopleiding op het zoldercomplex dat hiervoor
was ingericht. Revalidatiemogelijkheden ontbraken uit de aard der zaak.
Waar het de Koninklijke marine ontbrak aan voldoende specialisten en de beschikbare
specialisten uit de Koninklijke marinereserve allen nodig waren voor het marinehospitaal te
Soerabaia, werd tijdens de verbouwing contact gezocht met de burgerspecialisten van de
kring Haarlem, ten einde te geraken tot samenwerking waarbij de ontbrekende vacatures
zouden worden waargenomen door deze burgerspecialisten, zo lang de Koninklijke marine
zelf niet in de behoefte kon voorzien.
Bij de officiële indienststelling in 1948 — het complex was toen reeds enige maanden in
bedrijf geweest — waren een burgerchirurg, een burger internist, een oogarts en een neusen keelarts chefs van de betrokken afdelingen, terwijl de in vaste dienst aangestelde
burger-apotheker tevens chef werd van het magazijn geneeskundige behoeften der
Koninklijke marine.
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De afdelingen huid- en geslachtsziekten en röntgenologie, het laboratorium en de
psychiatrische afdeling werden beheerd door een marinespecialist, terwijl de
commanderende officier-arts werd bijgestaan door een 1e officier van administratie.
Nauwe contacten werden onderhouden met de universiteit van Amsterdam en met
verschillende superspecialisten, zodat reeds in korte tijd het marinehospitaal te O verveen
zich kon verheugen in een bijzonder goede naam in en buiten de Koninklijke marine. De
staf van burgerverpleegsters, waarvan enkele hun sporen hadden verdiend bij de
geneeskundige dienst marine te Soerabaia, heeft vele zieken en gewonden de deskundige
en liefdevolle verpleging gegeven, die zij naast de specialistische hulp behoefden om hun
geschiktheid voor de zeedienst opnieuw te verkrijgen. Herhaaldelijk hebben hoogleraren en
superspecialisten adviezen gegeven en operaties verricht in het marinehospitaal te
Overveen, wanneer hun hulp werd ingeroepen.
Waar geen gelegenheid bestond voor opname van ernstige psychiatrische patiënten, bood
het Provinciale ziekenhuis in deze hulp, terwijl anderzijds hersenoperaties van de patiënten
van dit ziekenhuis werden verricht in het marinehospitaal.
In de loop van de volgende jaren kwamen in universitaire opleiding twee internisten en een
neus-, keel- en oorarts uit het korps marineartsen beschikbaar, terwijl een burgerchirurg in
militaire dienst trad en aldus de plaats van de dienstdoende chirurg kon overnemen. Ten
slotte werden nog slechts enkele specialistische functies vervuld door burgerartsen,
waaronder die van poliklinische oogheelkunde en neurologie, terwijl voor gynaecologische
adviezen ten behoeve van marvapatiënten een consulent werd benoemd. De afhandeling
van de opgenomen t.b.c. patiënten werd onder leiding gesteld van de clistricts t.b.c. arts.
Het vele deskundige medische werk, met grote toewijding in de eerste jaren van de
oprichting door de tijdelijk aangestelde burgerspecialisten verricht, maakte dat zij tevens
hun stempel drukten op de in opleiding zijnde ondergeschikte marine-artsen assistenten;
een woord van oprechte dank is hier zeker op zijn plaats.
Onnodig te vermelden dat genoemde specialisten na hun aftreden in het marinehospitaal
steeds bijzonder welkom zijn gebleven en dat zij van deze gastvrijheid regelmatig gebruik
maken. Door bovenstaande omstandigheden groeide het marinehospitaal uit tot het zo
dringend gewenste medische centrum van de Koninklijke marine, waar afgezien van de
deskundige hulp aan patiënten verstrekt, ook de intern in opleiding zijnde leerling
ziekenverpleger de kennis, levenservaring en medische etiquette opdoet nodig voor
vervulling van zijn beroep.
De marine-artsen en de periferie waren in Overveen steeds welkom voor het ontvangen
van adviezen, terwijl door klinische middagen niet alleen de kennis verrijkt maar ook het zo
nodige onderlinge contact werd in stand gehouden. De poliklinieken bleken terstond zoals
verwacht in een dringende behoefte te voorzien, terwijl centrale apotheek en laboratorium
voor de marine-inrichtingen en Hr. Ms. schepen steeds gereed stonden.
Dank zij het feit dat de chef van de dermatologisch-venerische afdeling, de chef
laboratorium en de chef psychiatrische afdeling, voor de C.G.D.Z. diensten verrichten resp.
als venerologisch adviseur, marinehygiënist en marinepsychiater, was de verbinding met de
hoogste medische marineleiding gemakkelijk, terwijl het instituut van een medische
commandant, beschikkend over een staf bestaande uit le officier en officier van
administratie, de inrichting ondanks de volledige medische sfeer bepaaldelijk bleef
onderwerpen aan de militaire eisen.
Toen dan ook volgens gemaakte afspraak het vraagstuk van de nieuwbouw van een
marinehospitaal aan de orde werd gebracht, stelde de marineleiding zich terecht de vraag
of het niet mogelijk zou zijn het gebouw Duinrust definitief over te nemen van de St
Lambertusstiehting, waarna door verdere investeringen een blijvend marinehospitaal met
behoud van alle verkregen contacten tot stand kon komen. Na langdurige
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onderhandelingen bleek tenslotte het bestuur van de St. Lambertusstichting in
overeenstemming met de kerkelijke autoriteiten niet genegen het gebouw definitief aan de
marine te verkopen, waarna op korte termijn door de Koninklijke marine moest worden
beslist hoe nu zou worden voorzien in de toekomstige hospitalisering.
Nadat een medische adviescommissie onder leiding van dr. Mol, lid van de Tweede Kamer
der Staten Generaal, de minister had geadviseerd omtrent de wenselijkheid van militaire
hospitalen voor de verpleging van zieke en gewonde militairen, werd ten slotte in volledige
overeenstemming met de inspecteur van de geneeskundige dienst der landmacht door de
minister besloten dat een nieuw marinehospitaal zou worden gebouwd en wel zo mogelijk
in dezelfde omgeving. De centrale ligging t.o.v. de verspreide marineafdelingen en bases,
de betrekkelijk veilige ligging in een niet militair gebied, waardoor de kans op vernietiging
door oorlogsgeweld gering is, en de nauwe samenwerking ter plaatse verkregen met
medische autoriteiten en specialisten hebben als overweging gediend bij dit besluit.
Voor de marinebasis te Den Helder kan de centrale ziekenboeg, van waaruit verder kon
worden geëvacueerd naar Overveen, zo nodig worden uitgebreid. Ten einde binnen de
bereikbare financiële mogelijkheden een zo efficiënt mogelijke opzet te verkrijgen, waarbij
enerzijds rekening wordt gehouden met de speciale marine-eisen, waaronder de
revalidatie, en anderzijds met de medische ontwikkeling, werd een commissie van
deskundigen ingesteld waarin zitting hadden de medische deskundigen op gebied van
hospitaalbouw van de ministeries van sociale zaken en financiën, terwijl het op dit gebied
bij uitstek deskundige architectenbureau Hoekstra en Wester- hout werd uitgenodigd
binnen het raam van de door de commissie te stellen eisen het bestek samen te stellen.
Deze commissie onder voorzitterschap van de C.G.D.Z. heeft na intensieve arbeid in volledige overeenstemming het eindrapport aan de minister doen toekomen, waarna het
bestek is gereed gekomen en de aanbesteding kan worden tegemoet gezien. Het nieuwe
marinehospitaal zal worden gebouwd op het terrein van het ten behoeve van de Koninklijke
marine aangekochte landgoed Eikenroode nabij de grens van Heemstede. De begroeiing
van bijzondere schoonheid zal zoveel mogelijk intact worden gelaten. Het oude landhuis
aan de voorzijde van het terrein, dat zich moeilijk leent voor een efficiënt gebruik en dat bij
overname van het terrein was bestemd voor een algemeen geneeskundig doel ten behoeve
van de bevolking, zal worden verbouwd tot verpleeginrichting voor chronische zieken en
wordt in exploitatie gebracht door de geneeskundige dienst van de gemeente Haarlem. Bij
de bouw van het marinehospitaal zal tevens gerekend worden op de zorg voor de
revalidatie van op medische gronden tijdelijk of definitief ongeschikt voor de dienst
geworden marinepersoneel, zodat alsdan de sociaal medische dienst te Leiden kan worden
opgeheven.
Aldus zal het nieuwe hospitaalcomplex kunnen uitgroeien tot het medische centrum bij
uitstek van de Koninklijke marine waar de patiënt herstel kan vinden, de ziekenverpleger
zijn opleiding kan ontvangen en de voor de zeedienst ongeschikt geworden bij het bereiken
van zijn eindtoestand zo veel mogelijk gereed is gemaakt voor plaatsing in de
burgermaatschappij. De marine-artsen kunnen hier adviezen verkrijgen en hun medische
kennis zal door intensief contact worden verrijkt.
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Wout Kuijt, mijn leven bij de marine in drie delen
Deel 2. De opkomst op het MOKH.
Ik kreeg de papieren en een vrij vervoer bewijs al vrij snel thuis
gestuurd met de opdracht mij te melden. Dus begon het op de 19
juli, met het eerste bootje naar het centraal station en met de trein
naar Hilversum en door naar het station Hollandse Rading, waar nu
geen bussen klaar stonden, maar Bedford trucs waar je in gestuurd
werd en die ons naar het kamp vervoerden. We werden op het
garage plein neergezet en daarna werd de naam afgeroepen om in een groep te gaan
staan. Dat werden de bakken waar je in zat, waarschijnlijk voor mij bak 217 en wij kregen
als baksmeester korporaal Vuco van der Velde .
We moesten meelopen naar barak het Hoen, waar we ons wiegje toegewezen kregen en
de kast waar we onze spullen in konden smijten. En toen begon het lieve leven met
ophalen van de barang en het passen van kleding enz. en kregen we plunje zakken, 2
stuks in het kleding magazijn en die kwamen vol met van alle soorten kleding. Daarna
kregen we op de zolder van de barak uitleg van de baks hoe we de nummers in onze
barang moesten naaien en uitleg hoe je de ketting steek moest doen in voornamelijk rood
garen, plus de grootte van de cijfers op enkele dingen na, daar werd je nummer in
gestempeld. Het naaien werkte voor sommigen niet goed en het bleek voor velen een klote
klus aan het gemekker te horen aan de tafels. En ja, als het niet goed was gedaan, moest
het weer even opnieuw… Ook even naar de kapper, met uitleg van een smalende
baksmeester hoe dat werkte met een aantal muntjes die je neer kon leggen. Hij zei dat ze
het haar langer lieten als de muntjes voor hun waren…. nou mooi mis voor degenen die het
deden, muntjes kwijt en haar net zo kort als de rest. Natuurlijk de vele spuiten die we
moesten halen in de ziekenboeg , men noemde de verplegers meer paardenslagers
naderhand . Het ketting steek naaien kregen we wel onder de knie, sommigen hadden een
lastig nummer en dus een hoop werk. Voor mij was dat 18774 en ik meen dat je ook zelf je
dienst vak onderscheidingsteken op je jekker en hemden moest naaien. Ook hoe je de
das knoop moest maken en dat was knap lastig om een goed geslaagde te maken en dat
2 x een pet lint geknoopt moest worden met exact die ene letter in het midden. Er werd
uitleg gegeven over de kleding die je moest dragen, dat iedere dag omgeroepen werd wat
als tenue van de dag gedragen moest worden.
Ik herinner me nog levendig het gekriebel van het daags blauw. En dan natuurlijk het
exerceren, lopen op die kistjes was een ellende, ik had meestal op klompen en slippers
gelopen. Exerceren kregen wij van korporaal der mariniers de Bie, een klein maar fel
mannetje ,in onze ogen een etterbak, die je flink op je donder kon geven als het niet goed
ging; zoals bij ‘zet af geweer’ het verkeerd neerzetten, deed hij het wel even voor en zette
het dan hard op je poot neer, dus
dagen pijn daar in. Hij noemde mij
geregeld kromme scharrebak ,
maar uiteindelijk kwam het goed.
Ook kreeg je te maken met de
alledaagse zaken op de
slaapzalen en de geintjes die ze
daar uithaalden, zoals als je hand
buitenboord hing, die in een bakje
koud water te doen, zodat
sommigen in bed pisten en ook je
proberen je gezicht of handen in te
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smeren met schoen smeer. Ook de geintjes van als je
een dag geen zin had, je onder je oksels in te smeren
met tandpasta en een halve ui er onder, dan kreeg je
koorts was het verhaal. Nou ook dat mislukte bij degenen
die dat deden. De baksmeesters hadden deze geintjes
al vele jaren onder de knie. En zo sukkelden we verder.
Schiet les, eerst met een karabijn in de loods en later op
de schietbaan er naast, met de Fal en uzi en pistool.
Een keer met gasmaskers oefenen in de bunker met vele
tranen tot gevolg, de roeilessen op de Boomhoek met de
onvermijdelijke blaren bij sommigen en het wrikken, wat
maar zeer weinig jongens kenden. Helaas had ik als kind
dat al heel veel gedaan. Het erheen en terug wandelen
en de lessen in het schoolgebouw, als krijgstucht, baks
orders, wapenleer en nog een hoop poespas. En de
verhalen van de man die men kaptein Hook noemde,
maar later Archie de man van staal, omdat hij zijn hand
was kwijtgeraakt door het werken met een handgranaat.
En dan het wacht lopen ‘drie van de vier’ en schildwacht
lopen langs de hekken, of leerling, wacht aan de poort of in de slaapbarakken. Nooit leuk.
Sommigen hadden geluk en liepen wacht op de Boomhoek. Ook hadden we geregeld
brandpiket, eigenlijk iedere dag voor de nieuwe wacht. En dan met een karretje rennen,
meestal naar de buurt van de Noord Brabant of exercitie loods, altijd zover mogelijk van de
brandweer garage. Ook moesten we naar Hilversum, naar het zwembad om te kijken wie er
wel en niet kon zwemmen. Zij die dat niet konden moesten dan een paar ochtenden erg
vroeg daar naartoe om zwemles te krijgen. Saja had A en B al, dus thuis blijven.
Het was iedere dag om 6 of 7 uur ‘Overal’, de luidsprekers bliezen het er uit en de baks
controleerde of je wel uit bed was. Voor sommigen was dat knap lastig zo vroeg! Daarna
gezamenlijk als bak naar de eetzaal ontbijten en dan naar het baksgewijs op het exercitie
terrein. Ook was het eten in de eetzaal een feest; eerst bij binnenkomst je pet of je jas
ergens op hangen in de garderobe bij de ingang en later maar hopen dat je het spul later
terug vond en er niets geklauwd was. Voor velen een ramp:; je moest eten wat de pot
schafte in die tijd en er was maar één soort middageten en dat viel niet mee voor een hoop
van de mannen. Alles smaakte mij best en vooral de rijsttafel beviel mij heel goed, maar de
vis op vrijdag ging er echt niet in. Daar kotste ik van en als je het dan wou dumpen in de
spoeling tonnen, stond er bij de inlever balie weer een marinier, die je terugstuurde om het
op te eten op een apart staande tafel waar zij toezicht hielden. Maar al gauw kreeg je het
door, even rond te vragen aan je baks maten wie jou hapje vis wou hebben en zo kwam je
ook van die troep af. En dan de nasi met snert op maandag, ook heerlijk ! Er waren er die
overal commentaar op hadden en dan naar de kantine gingen om nog wat kroketten en/ of
friet probeerden te schoren .
Ik herinner me de parades langs de commandant met het uitdelen van de vlaggen, tja en
deed iemand of de bak wat verkeerd dan kreeg men extra diensten en een erg pissige baks
meester. En dan nog had je ongeveer halverwege de opleiding de ouderdag. Gelukkig
konden mijn ouders niet, dus geen poespas . Ook was het beste wat er was, het katje halen
in de kantine; in de rij op marine nummer en graaien maar, zo maar 273 gulden in je
handje, en dat was altijd te weinig.
En na een tijdje kwam ‘de Eensgezind’, de wandeltocht in de bossen bij de Vuursche met
volle bepakking en FAL, naar ik meen een 15 km. Tegen de afsluiting van de opleiding
kwam ‘de Volharding’, die van af de Boomhoek roeiend heen en terug moest worden
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afgelegd naar Muiden en terug, maar wel door Nederhorst den Berg. Later is dat stuk recht
kanaal afgesloten en moest men via Nigtevecht roeien.
In Muiden werd een hapje
gegeten. Wat het lopen betreft, weet ik niet meer welke route we liepen, maar grotendeels
langs de Vecht. Tussendoor hebben we nog 2 uitjes gehad; een keer naar den Helder om
daar de ,,Karel Doorman” die toen nog in de vaart was te bekijken en de rest van de
marine haven. En een keer naar Rotterdam om ons aan zeebenen te laten wennen met
een rondvaart door de haven met de Spido. En zo sukkelden we naar het einde van de
EMV.
Stappen deden we niet heel veel , ook al omdat je de eerste 6 weken er niet uit mocht.
Toen we eindelijk een weekend naar huis mochten, viel het op dat vrijwel iedereen een
standaard weekend tas had gekocht in de kantine; daar hadden ze bij OSNO een goede
verdienste aan! Een enkele keer gingen we naar het militair tehuis in Hilversum, die werd
gerund door dominee Oostenrijk. En bij moeke, maar meer voor haar dochter !.… als je al
het kamp uit kwam; maar er waren er die probeerden illegaal over de hekken te gaan. Tja
om 22.00uur binnen zijn was voor velen niet leuk. Maar als je verder wou, moest je lopend
naar Hilversum over de Bosdreef of naar Hollandse Rading met de trein. Voor de rest was
het de grote kantine waar eeuwig en altijd de zelfde plaat werd gedraaid; daar konden ze
ook fiks dronken weg komen. Saja rookte niet en dronk maar een enkel pilsje en tja, dan
hoor je er niet echt bij.
Je behoorde toen om 22.00uur in je tampatje te liggen, maar om een uur of zeven - dacht
ik- was het weer de omroep die je uit je wiegje blies en als je niet snel genoeg was, was de
baksmeester niet te vriendelijk voor je. Verder kan ik mij niet zo veel van de EMV
herinneren. Toen kwam de dag dat we de plaatsing’s lijsten kregen te zien. Saja werd met
nog 3 andere kajoe’s nl Chris Verhoeven, Henk Oosterveld en Rob Brochel geplaatst op
de ,, Hertog Hendrik” voor de opleiding van timmerman, die in de sloepenloods van de
Rijkswerf plaats vond. Dus kreeg je een vrij vervoer uitgereikt en waar je je de volgend
maandag moest melden.

Geschiedenis MARINIERS BRIGADE
Op 14 September 1945 werd in Camp Lejeune, het grote opleidingscentrum van het Korps
Mariniers in de staat North Carolina, de Nederlandse Mariniersbrigade opgericht.
Enige weken later scheepte deze brigade zich in, met bestemming Indonesië. Om
verschillende redenen zal de Mariniersbrigade nu op 7 Juni (1949) a.s. worden opgeheven.
De mariniers blijven echter. Het amfibisch bataljon zet de Korpstaak voort. Een overzicht
van wat de mannen van de Mariniersbrigade in deze gewesten hebben gepresteerd, volgt
hieronder:
Duizenden oorlogsvrijwilligers en een handjevol beroepsmariniers werden in het begin van
1945 naar Amerika gebracht, om daar een eerste opleiding op allerlei militair gebied te
ontvangen van hun geallieerde collega's, het United States Marine Corps. Zij waren
bestemd om eens een brigade te vormen met Amerikaanse bewapening, uitrusting en
organisatie en dan wellicht nog tijdig te worden ingezet tegen de Japanse overweldiger, om
zo een aandeeltje te hebben in de bevrijding van een groot gedeelte van het Koninkrijk. Dit
mocht niet meer zo zijn.
In Mei (1945) reeds capituleerde Duitsland, in Augustus Japan. Reeds zeer spoedig
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schreef Washington voor, dat de Nederlanders Amerika dienden te verlaten.
Alle lopende opleidingen werden beëindigd en op de beruchte „Dolle Vrijdag", 14
September 1945, stroomden te Camp Davis geheel of gedeeltelijk geoefende infanteristen,
mortieristen, mitraillisten, ziekenverplegers, monteurs, tankbemanningen en wat al niet
meer samen. Uit een goede 5.000 man werd de Mariniersbrigade geformeerd, welke
oorspronkelijk bestond uit 3 infanteriebataljons (het 3e slechts op halve sterkte), een
motortransportbataljon, een medische compagnie, een constructiecompagnie, een
tankcompagnie, een zwarewapens-compagnie, een verkenningsafdeling, een verplegingsen bewapeningscompagnie; een amphibie-tractor compagnie en een brigadestafcompagnie, sommige van deze eenheden in de aanvang nog verre van compleet.
De eerste brigadecommandant werd de toenmalige kolonel der mariniers, M. R. de Bruyne.
Met spoed werd de laatste hand aan de opleidingen gelegd, bij dag en nacht werden de
eenheden in verband en de individuele man geoefend; het grootste deel van het materiaal
zou rechtstreeks aan boord van de schepen worden afgeleverd, want het werd steeds
duidelijker, dat deze brigade bestemd was om naar Java te gaan, met voorlopig nog
verzegelde orders.
Het wachten was nog slechts op de transportschepen.
De brigade zou ten slotte in twee echelons, ieder op een troepentransportschip, benevens
5 vrachtschepen voor al het materieel, worden overgebracht.
En zo vertrokken dan de mariniers uit het gastvrije Amerika; de „Noordam" met het 1e
echelon op 17 November 1945, de „Bloemfontein” met het 2e op 11 December 1945, uit
Norfolk.
Maar de weg van de brigade, daar aangevangen, zou een lange en moeilijke worden, al
kon destijds niemand nog voorzien hoe lang, hoe moeilijk, maar ook hoe eervol en
succesvol deze zou zijn.
Het Engelse opperbevel in Z.O.-Azië (SEAC) nam de leiding van de brigade over, zodra
deze de keerkringen passeerde. De „Noordam" werd na oponthoud op verschillende reden,
naar Batavia gedirigeerd, maar slechts een gedeelte werd daar ontscheept en wel op
oudejaars-avond 1945, namelijk het 1e infanteriebataljon. De rest werd op hoog bevel
teruggezonden naar Singapore, daar aan wal gezet en in afwachting van nadere
bestemming naar het binnenland van Malakka gestuurd, naar de grote rubber-onderneming
“Ladang Geddes". Op 11 Januari 1946 kwamen de eerste mariniers daaraan, op de voet
gevolgd door het transport van de „Bloemfontein".
Hoewel ieder verontwaardigd was, dat hij niet onmiddellijk in Indonesië aan de slag kon
gaan, liet men de tijd hier niet ongebruikt voorbijgaan. Achteraf bleek, dat deze weken op
Malakka van buitengewoon groot nut waren zowel voor acclimatisering van de troepen als
voor de geoefendheid, welke daar in tropisch terrein en omstandigheden met kracht werd
voortgezet.
De Malakka-periode zou van niet al te lange duur zijn, want reeds op 25 Februari werden
de troepen in gedeelten teruggebracht naar Singapore en geleidelijkaan ingescheept. Op 1
Maart was alles aan boord van de „Nieuw Amsterdam", die na nog een laatste oponthoud
eindelijk vertrok en op 10 Maart 1946 voor het Westervaarwater bij Soerabaja aankwam.
Die Zondagmiddag kwamen de mariniers terug in de oude marinebasis; in de komende
jaren zouden ze van daaruit over geheel OostJava uitzwermen, van Bajoewangi tot
Madioen. Maar dit liet zich toen nog geenszins zo aanzien. Soerabaja was een vrijwel
volslagen verlaten, gedeeltelijk verwoeste en verwaarloosde stad, waar men langs de
veelal door granaattrechters e.d. vernielde wegen slechts sporadisch een patrouille
Ghurka's tegenkwam. De stad was in Engelse handen, maar ook niet veel meer dan dat, de
9th Ind. Inf. Brigade bezette met vrij grote moeite slechts een strook van een goede 20-25
km er omheen, in een linie, die liep over Gedangan (op de weg naar Sidoardjo),
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Sepandjang,langs de toen zo bekende Menganti-weg Zuid van Tjermee tot Zuid van
Grissee.
Een binnenste linie, bezet door de 123th Ind. Inf. brigade, vormde de directe beveiliging van
Wonokromo-Goenoeng Sari-Kembang Koening -Sawahan, in de soldatenmond de
„Westwal" genoemd. Reeds enkele dagen na de 10e Maart voegde het 1e int. bataljon zich
weer bij de brigade; het had sinds 31 December bewakings en patrouillediensten gedaan te
Batavia.
Onmiddellijk moest het beginnen met het overnemen van de stellingen van de Engelsen,
die van plan waren hun troepen zo snel mogelijk uit Oostlava terug te trekken. Reeds op 16
Maart ving de overname aan en respectievelijk werden het 2e, het le en daarna ook het nog
steeds incomplete 3e inf. bataljon ingezet.
Op 25 April was de overname geheel voltooid en werd reeds sinds weken door de
mariniers een zeer intensieve en actieve patrouillegang gelopen, welke echter steeds
terugkeerde op de ingenomen posten, omdat elke uitbreiding van de pacificatie in het
toenmalige politieke beleid verboden was.
Inmiddels kwam de Brigade tot zijn grootste ontplooiing. Door aanvoer van nieuwe
vrijwilligers uit Nederland met wat kader konden onvoldoende gebleken middelen worden
georganiseerd.
Na completering van het 3e inf. bataljon werd gelijktijdig het artilleriebataljon opgericht,
uitgerust met van de Engelsen overgenomen geschut en werd de constructie-compagnie
uitgebreid tot een geniebataljon, dat voor alle werkzaamheden op geniegebied geschikt
was. Zelfs kon met hun hulp en met die van enkele basisonderdelen een krachtig begin met
de restauratie van Soerabaja worden gemaakt, waar al spoedig de civiele bedrijven, zij het
nog in bescheiden mate, konden worden in dienst gesteld.
Rondom de stad bevonden zich naar schatting 10.000 man TRI. De mariniersbrigade kon al
spoedig zijn bewakingstaken in de stad zelf gaan overdragen aan de aankomende OVWeenheden van de K.L., welke later zouden worden samengevoegd tot de Y-brigade en
kwam zodoende geheel voor operatieve opdrachten vrij. De posten linie bleek een tactisch
wel zeer ongewenste lijn en geleidelijk-aan werd toestem-ming verkregen tot het uitbreiden
tot een goed houdbare linie. Daarmede ving de periode aan, waarin de Brigade het ene
gebied na het andere zou bevrijden van onderdrukking en terreur en daadwerkelijk zou
gaan bijdragen aan de wederopbouw van ten slotte geheel Oost-Java. Na een krachtige
zuivering in Mei van de omgeving van het Mengetan Kanaal werden in Juni Driaredja en
Tenaroe bezet, in Juli Balekembang, Kedamean, Trosobo en Ploemboengan. Meer troepen
kwamen aan, er werd overgegaan tot het vormen van de A-Divisie in Oost-Java, waartoe
de mariniers hun brigadecommandant moesten afstaan als divisie-commandant, zodat het
commando van de tot generaal-majoor bevorderde kolonel De Bruyne tijdelijk overging op
de chef van de staf, de tijdelijk kolonel P. J. van Gijn.
In Januari 1947 begon, gelijktijdig met de aankomst van een nieuwe brigade-commandant
uit Nederland, de kolonel W. A. J. Roelofsen, het operatief optreden grotere afmetingen aan
te nemen.
Wij noemen slechts de bezetting van Krian, Legoendi, de suikerfabrieken Watoetoelis en
Boedoeran, Sidoardjo en Popoh terwijl eind januari door het bezetten van Porong, Gempol
en Kremboeng de hele Sidoardjo-delta werd beveiligd.
In Maart volgde de actie „IJmuiden", de bezetting van Modjokerto met het veiligstellen van
de Mliripsluizen.
En dan - immer crescendo - leverde de mariniersbrigade haar aandeel in de ste politiële
actie, de actie "PRODUCT"
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Pasir Poetih 21 juli 1947. Eerste
Politionele Actie.
Het inschepen van manschappen
voor de landing te Pasir Poetih.
21 Juli - landingen te Pasir Poetih
en Banjoewangi, in zeer korte tijd
stroomden de mariniers Java's
Oosthoek binnen. De namen
Sitoebondo, Bondowoso, Djember,
Probolinggo en Loemadjang zijn in
die dagen onverbrekelijk verbonden
met de mariniers.
Gelijktijdig ging het 3e inf. bataljon
voorwaarts uit Porong over
Pandakan en Poerwosari en vond
aansluiting bij het le te Pasoeroean
en leverde daarna nog zijn aandeel
in het bezetten van Lawang, Malang
en Batoe, welk feit op 4 Augustus
werd gevolgd door landing van een
gedeelte op Madoera. Dit was wel het hoogtepunt van deze brigade, welke alleen al door
het veiligstellen en de opleving van deze zo zeer belangrijke economische gebieden
tienvoudige vruchten afwierp.
Nog enkele kleinere zuiveringsacties volgden in het Asembagoese op 5 September en te
Kesilir in Java 's ZuidOosthoek in November.
Het jaar 1947 werd afgesloten met de bezetting van geheel Madoera, in samenwerking met
de 4e inf. brigade van de K.L.
Bijna 2 jaar lang hadden de oorlogsvrijwilligers zonder rust, zonder aflossing, in patrouilles
en acties de naam van de Mariniers-brigade gevestigd en hooggehouden; zij zouden thans
geleidelijkaan worden vervangen door dienstplichtigen en naar het vaderland terugkeren,
opdat de aan hen gedane toezeggingen bij hun aanmelding zouden worden ingelost.
Maar daarmee zou de brigade een belangrijke inkrimping moeten ondergaan want tal van
specialisten op allerlei gebied, welke de oudere OVW' ers konden opbrengen uit hun
midden, waren niet meer te vinden bij 18-19- jarige dienstplichtigen. Het hoogtepunt dat
bereikt was, kon niet gehandhaafd worden, nu zou het dus met minder moeten.
Het jaar 1948 werd ingezet met een algehele reorganisatie. waartoe de Brigade voor het
grootste gedeelte uit Java's Oosthoek moest worden teruggetrokken.
Er zouden nog 2 van de 3 inf. bataljons overblijven, het nieuw te vormen 4e en 5e.
Ingekrompen en gereorganiseerd werden het motortransportbataljon en het
artilleriebataljon; van het geniebataljon bleef een gedeelte voortbestaan in de
amphibischtechnische eenheid (later amphib.-techn. dienst Oosten), van de zwarewapenscompagnie bleef bij elk bataljon nog een peloton ingedeeld, evenals van de
medische compagnie. Geheel verdwenen de tanks- en de verkenningsafdeling; het
bestaande depot werd kleiner. De operatieve mogelijkheden werden geringer, de geest in
de Brigade bleef echter dezelfde. Met minder middelen zette een verkleinde Brigade van
dienstplichtigen met een kleine kern van beroeps- en vrijwillig langer blijvende mariniers
onder een nieuwe brigadecommandant, de kolonel J. A. J. de Bruyn, de taak en de traditie
van de oude voort.
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Het 4e en 5e bataljon wisselden elkaar af bij de bezetting van het westvak van de
Oosthoek, de eenheden waren weer nieuw gevormd, werden opnieuw geoefend in
amphibische operaties en maakten zich gereed om paraat te zijn, als zij weer nodig waren.
Dat was voor de tweede politiële actie.
Nog eenmaal zou de Brigade worden gebruikt voor een grote landingsoperatie.
Te Glondong werd geland, achtereenvolgens werden Tjepoe en Babat bereikt, over Ngawi
naar Madioen werd opgerukt, in samenwerking met de B-Divisie uit Midden-Java. Ploso,
Kertosono, Djombang en Ngandjoek en ten slotte Bodjonegoro werden bezet.
Na een hergroepering werd ter verdere vestiging van een nieuwe periode van rust, orde en
rechtszekerheid het Noorden van Oost-Java aan de Mariniersbrigade toegewezen, terwijl
een compagnie mariniers onder het operatief bevel van de Koninklijke Marine nog een
aandeel had in de operaties op Sumatra, Bawean en Patjitan; ook zij waren voortgekomen
uit de Brigade.
Als overal elders in de achter ons liggende 3 jaren werden in de bevrijde streken wegen,
bruggen en daarmee het verkeer hersteld, de bevolking kon er weer aan de arbeid zonder
vrees voor brandstichting en beroving, het bestuur ging er weer aan het werk, bedrijven
werden er opgebouwd en in bedrijf gesteld. Het klinkt zo eenvoudig, maar hoeveel
rusteloze patrouillegangen, bij dag en bij nacht, zonder aflossing, zonder verpozing op Zonen feestdagen, was hiervoor nodig.
En thans moeten op hun beurt reeds weer de eerste dienstplichtigen gaan demobiliseren.
Het materiaal begint na 3-jarig gebruik te velde te slijten, het kader gaat weg. Wederom
moet reorganisatie plaats vinden, maar nu zal er nog slechts een amphibisch bataljon met
hulpwapens overblijven, om de traditie van de Mariniersbrigade voort te zetten.
Op 7 Juni (1949) wordt de Brigade als zodanig opgeheven. Op de erevelden en kerkhoven
op Java liggen 239 mariniers begraven. Bij de eerbiedige herdenking van hun allergrootste
offer, sluiten wij de velen in, die voor hun leven lang door oorlogsverwondingen invalide
zullen blijven.
De Mariniersbrigade verdwijnt - de mariniers echter blijven. Het amphibisch bataljon zet de
korpstaak voort. Voorlopig nog steeds in Oost-Java, waarmede het Korps Mariniers zo
nauw verbonden was en is, doch wanneer het vaderland roept, ook elders, getrouw aan zijn
devies: “QUA PATET ORBIS", zo wijd de wereld strekt. Einde.
Bron: “Alle Hens” 2e jaargang nr. 12 1juli 1949. (Via George Visser IMH) †

L.S.
Ik ben op zoek naar mijn oud collega vliegtuigmaker-algemeen
Henk Burgers, we hebben samen in NNG en bij Sdr.321 en
later op Valkenburg bij Sdr. 320 gediend. Hij heeft gekozen voor
de snelle opleiding tot korporaal machinist. Ik heb al eerder
gekozen de MLD te verlaten. We zijn elkaar uit het oog verloren.
Vandaar mijn oproep via deze web-magazine.
Wie kan mij helpen ….? Met vriendelijke groet.
Arie van Ommeren
Hasselt 5
7152KV Eibergen / email : a.van.ommeren@veteranen.nl
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Henk Burgers uit Hoofddorp was toen hij overstapte van Vliegtuigmaker - Algemeen 1
klas 1naar de kpl opleidimg voor machinisten. Ik denk dat het omstreeks in 1964 was. OP
de bijgevoegde foto staat (staande) eerste van links. Zelf sta ik als vierde (staande ) vanaf
links. Ben benieuw of hij nog onder ons is.
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Orka
“Vanmorgen begonnen en in één ruk uitgelezen, wat een realistische spanning heb je in dit boek
kunnen overbrengen. FANTASTISCH!!”
Het is één van de vele positieve reacties op de onderzeebootthriller ‘Orka’ die ik de
afgelopen jaren heb gekregen. Van (voormalig) onderzeebootmannen, maar ook van lezers
die nooit op onderzeeboten hebben gevaren of zelfs nooit bij de marine hebben gewerkt.
‘Orka’ gaat over de fictieve Nederlandse driecilinderonderzeeboot Hr.Ms. Orka die in 1980
tijdens een geheime operatie in de Barentszzee terecht komt. De Orka komt een nieuwe
Sovjetonderzeeboot op het spoor en probeert er zoveel mogelijk inlichtingen over te
verzamelen.
Ontzettend spannend natuurlijk, maar het meest interessante is volgens mij de strijd die
juist ín de boot wordt gevoerd, terwijl de spanning in de Barentszzee toeneemt. Ik zal daar
niet meer over vertellen.
Juist veel van de complimenten die ik heb ontvangen van lezers hadden te maken met de
sfeer die geschetst wordt in het boek. De sfeer die door iedere oud-marineman onmiddellijk
herkend wordt. Of je nu op een fregat, een jager of een onderzeeboot hebt gevaren, de
typische marinesfeer was er overal. En zelfs op de wal.
Na een paar bladzijden in ‘Orka’ voelt het alsof je weer helemaal terug bent, dit keer aan
boord van een driecilinder natuurlijk, want daar gaat het verhaal over.
‘Orka’ is mijn tweede boek en eigenlijk het fictievervolg op ‘In het diepste geheim’. Dat boek
beschreef voor het eerst de geheime operaties van de Nederlandse onderzeeboten tijdens
de Koude Oorlog. In Nederland leverde dat veel aandacht op voor de Onderzeedienst en
vooral waardering voor de mannen die dit werk hebben verricht. Ook internationaal viel de
in het Engels vertaalde versie op. Larry Bond, de Amerikaanse bestsellerauteur en
bedenker van het spel Harpoon, prees ‘In deepest secrecy’ in een recensie die hij schreef.
Hij heeft het boek ook aan marine- en inlichtingenvrienden cadeau gedaan, begreep ik uit
e-mails die ik uit de VS ontving.
Ik hoop dat de lezers van Ten Anker ook geïnteresseerd zijn in ‘Orka’ en in ‘In het
diepste geheim’, ik weet zeker dat de boeken garant staan voor uren herinneringen
ophalen.
‘Orka’ en ‘In het diepste geheim’ zijn te koop via de bekende boekhandels, waaronder
Bol.com. Bestel je het boek via Marineschepen.shop, gebruik dan de code speciaal voor
de lezers van Ten Anker, TENANKER2020, voor gratis verzending.
Jaime Karremann
Marineschepen.nl
……………………..…………………………………………………………………………….
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Vervolg Wout Kuijt, mijn leven bij de koninklijke Marine
Deel 3. De opleiding aan de Rijkswerf.

Maandag ochtend 15 oktober met de trein naar den Helder. Het was eerst nog een
behoorlijk uitgezoek hoe je van Amsterdam op tijd weg kon. Bij ons huis vandaan ging de
eerste boot pas om 0.7.00 uur uit Schellingwoude en een bus ging er wel maar pas om
een uur of acht. Op naar op naar den Helder en naar de,, Hertog Hendrik” die aan het
Harsens lag op steiger ?; voor ons Joost mocht het weten waar, maar een marine
patrouille bracht uitkomst. En dus mij daar gemeld aan de valreep waarna ik naar een
bureau werd gebracht waar ik een brief kreeg om in te rouleren . Onze baksmeester werd
korporaal timmerman Mulder, deze had zijn werkplaats helemaal op het bovendek .
Daarna in rouleren op het schip en daarna op de Rijkswerf, om daar de toegang pasjes
halen. Daarna kwamen we in de leerschool terecht die boven de sloepenloods lag en waar
ook de wervianen les kregen, bij de heer Schrijver die daar de chef was en ons de
werkplekken wees. En dat was luxe, ramen aan de voorzijde met riant uitzicht op het
werfterrein. Schrijver vertelde waar we voor moesten zorgen dat we bij ons hadden , de
gereedschap kist die we aangewezen kregen was de standaard van de marine ,een ramp
dus! Daarna de stad in om een goede duimstok en potloden te kopen. Er werd op
gewezen dat op de gracht tegenover de werf de firma Buitelaar zat , waar je korting kreeg
op wat je daar kocht en ook een opschrijf boek om de theoretische lessen in op te tekenen;
alle werkstukken die je maakte, moest je als het klaar was samen met de duimstok die je
gebruikt had inleveren. Er kon best wat verschil van lengte in die dingen zitten.
Onze looproute werd van af de Hertog Hendrik die aan het steiger bij het Harsen lag,
tussen het paleis en het kim door naar de werf ; dit 4 maal daags dus werden we ook 4
maal daags gecontroleerd zowel bij binnengaan als er uit, want eten deden we op de
Hertog . En zo begon onze praktijk opleiding met ook dagen met theorie er tussendoor. Zo
nu en dan zwierven we ook eens over de werf om daar bekend te worden. Niet overal
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waren we even welkom, zoals in de torpedo werkplaatsen en bewapening werkplaats. Na
de hout bewerking in de sloepenloods moesten we nog een tijd naar de lichte plaatwerkerij
om aluminium bewerking onder de knie te krijgen en daar bij die leerschool maakten
sommige burger werknemers roestvrij stalen ringen die ze verkochten in de stad. Ze zeiden
dat het echte zilveren waren, mooie handel. We kregen een aantal dagdelen lessen om
sleutels en lopers bij te maken en daarna ook polyester bewerking, dat weer in de
sloepenloods. Wat heel leuk was, de meng verhoudingen waren heel precies en dat gaf
ons de gelegen heit om rotgeintjes uit te halen, maar dat liep ook wel eens fout af met
brand tot gevolg. Dat was meestal bij het vullen van de dubbele huid van polyester en
aluminium sloepen. Na de examens van dit alles konden we dan losgelaten worden op de
marine. Maar dan moesten we wel geslaagd zijn voor alle examens en saja moest dus
aluminium examen overdoen anders kon je geen tweede klas worden. Halverwege haakte
een van de kajoe’s Chris Verhoeven af en verliet de dienst. De tijd op de ,,Hertog “ was
niet altijd de leukste, vooral het wacht lopen. Wij deden daar ook als leerling aan de
valreep dienst. Het schip had er twee, de achterste werd door de hoge officieren van het
kim gebruikt en de voorste voor de rest. Ellende was dat daar onder aan de valreep; ook
schildwacht werd gestaan, en wij waren daar in de winter periode dus stervende koud ,
daar je stond op de volle wind. Als je eens dacht ik prik mijn Fal met de bajonet in de nok
balk van het schildwacht huisje kwam er gelijk een controleren… stom vonden we, maar ze
hadden ook alles door. Een keer toen het hard stormde en het water een 30/40 cm op het
steiger stond, - wij zaten in de kantine want we konden niet naar de wal- , kwam een
peloton mariniers aan marcheren bijna tot hun knieën in het weter . Wij dachten straks
lopen ze te ver door en kieperen over de rand, maar het ging net goed en dat met onder
nul! Maffe jongens die mariniers, ze kwamen wel vaker eten aan boord. Ook zijn we een
keer dat we samen met wervianen sneeuwballen aan het gooien waren tegen mensen op
een jager die gemeerd lag op de dwarswal vlak bij de sloepenloods op rapport geslingerd
om dat we 2 Admiraals die daar langs fietsten hadden bekogeld. En ja dat mocht nou net
weer niet , terechtwijzing gehad bij de directeur van de werf, maar dat was het. Ook nog
eens gezien bij die zelfde jager dat een groot en flink figuur een oude eerste klas mot kreeg
met een kleine blauwe jongen en na even nam die kleine de grote in de greep en donderde
hem overboord. Gelijk dikke drukte en de man kon op een van de vlotten komen, het zal
wel goed afgelopen zijn, wij moesten door naar de leerschool en waren al laat daar
door…verder altijd gesodemieter met de mariniers die rond de haven liepen als MP en
natuurlijk ons wisten te vinden. Gelukkig kwamen ze niet op het werf terrein, daar liepen de
MKB (vopo,s) rond maar die waren niet zo slim voor ons. We probeerden wel eens op te
gaan lopen bij collega’s op schepen die in de haven lagen en heel soms lukte het ook,
maar soms werden we bij de valreep al weer terug gestuurd. De vopo’s op de Moorman
brug plukten ons ook wel eens van de treintjes af, de patjakkers hadden het door dat wij
geen wervianen waren ondanks dat we onze pet verborgen. Maar ook die stomme MP
plukte ons er vaak uit ondanks dat we geen petten op hadden. Tja en dan had je nog een
koffietentje vlak bij het sluisje bij de kleine vaartuigen dienst, waar je wel eens naar binnen
liep om een bakje koffie of iets anders lekkers en dan hingen er geheid weer van die
stomme MP om heen om je te pakken en helaas gebeurde dat ook.
Lag daar toen ook ineens een bunkerbootje voor de wal, de Esso 112 waar ik wel op had
gevaren in Amsterdam en de contact sleutel nog van had. Nou met de schipper van, hé ik
kan zo met je bootje weg varen hoor! Lukt je niet zei de schipper en ik en mijn beide
collega’s dus aan boord en starten die handel. Dafje liep gelijk, hij niet blij en mocht van mij
de sleutel houden en hem het hele verhaal verteld dat ik als kind vóór de marine tijd er
geregeld op voer. Hij vertelde dat die boot er nog maar een dikke week was uit Amsterdam
.
Nou ja en dan de kroegen in het nieuwe diep, weet zo niet alle namen
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meer , maar we zaten voornamelijk in de Spoorstraat. Waar we dan ook geregeld goed
ons best deden. In die tijd het stappen goed geleerd! ! Eens ongeveer halverwege de
opleiding, op een vrijdag middag dat we naar huis zouden gaan, bleef ik met mijn hak
haken achter een derde traptrede op het boven dek en viel. Dat kwam door die stomme
kistjes die wij verplicht moesten dragen op de werf, enkel verdraait dus naar de
ziekenboeg en ja ik kon geen stap verzetten maar je moest maar zien hoe je daar kwam.
Met veel pijn en je ophijsend aan de hekken van de teso ben ik daar toch gekomen en
geholpen maar mocht niet meer naar huis , ja barst maar dacht ik en heb de volgende
ochtend een taxi laten komen en ben toen toch naar de trein en naar Amsterdam gegaan,
naar mijn ouders op het eiland Zeeburg . Komt zondag ochtend een jeep van de landmacht
kazerne op het eiland thuis voor rijden en ik moest mee en werd op transport gesteld naar
de Hertog Hendrik. Leuk hoor en maandags op het matje komen en 14 dagen licht aan de
kont! Maar wel gewoon verder gaan met de opleiding. Ik had wel 2 krukken gekregen dus
het ging wel beter. Ook een keer zelf mee mogen maken als slachtoffer dat bij Overal een
kwartiermeester met zijn fluit kwam porren ,een poos later deed hij de tweede ronde, als je
dan je wiegje niet uit was had je grote kans dat ze je bedje met jou er in dicht klapten en
dan lag je volkomen klem tegen de midden plank ze trokken de kettingen goed strak vast
,nou en dan had je kans dat je pas na het eten bevrijd werd, geen ontbijtje en dan ook nog
te laat op school…. dus weer een aantekening.
Maar goed we
hebben alles
overleefd en waren
klaar voor de
detachering op
,,Fort Erfprins” waar
ons het volgend
avontuurtje te
wachten stond. We
moesten ons op 21
januari melden op
erfprins voor de
abcd .
Erfprins.
Wij mochten daar 14
dagen worstelen
met de abcd zo
heette het toen nog,
nou dat hebben we
geweten. Als
toekomstige kajoe’s
werden we goed
afgeracht met het stutten en schoren, meten en zagen, plus 1 of 2 duim weet iedereen
nog wel, verrekte koud en altijd zeiknat. Ook nog het brand blussen er bij natuurlijk, maar
ja dat had ik al jaren afgekeken in Amsterdam op het eiland Zeeburg en dat ook de leiders
daar verteld. En dan komen de verhaaltjes weer boven van Zeeburg . Verder kan ik mij van
Erfprins weinig herinneren. Van die verhalen hoe het er toeging, met altijd alles in looppas
en dergelijke.
En toen kwam het moment dat wij de plaatsing lijsten onder ogen kregen ,nou Rob ging
naar de kleine vaartuigen dienst. Henk had een verzoek lopen voor duiker en ging naar de
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Soemba en ik die dacht de vloot op te gaan, werd terug gestuurd naar het MOKH .Tja
zeiden ze, kajoe’s horen in het hout, dus de bossen. En ik niet blij, had gehoopt op de
vloot. maar ja amper ervaring he.
Nou gaan we straks verder met het vervolg, naar het MOKH.

Martin Mariner PBM-5A verongelukt te GOA 1959
Status:
Date:
Time:
Type:
Operator:
Registration:
C/n / msn:
First flight:
Crew:
Passengers:
Total:
Aircraft damage:
Location:
Phase:
Nature:
Departure airport:
Destination airport:
Narrative:

Wednesday 10 June 1959
10:30
Martin PBM-5A Mariner
Marine Luchtvaart Dienst - MLD
P-306

Fatalities: 8 / Occupants: 8
Fatalities: 0 / Occupants: 0
Fatalities: 8 / Occupants: 8
Damaged beyond repair
Mormugao, Goa (
India)
Approach (APR)
Military
Negombo RAF Station (CMB/VCBI), Sri Lanka
Karachi (unknown airport), Pakistan

The Martin PBM-5A Mariner, operated by the Dutch Navy, departed Biak, Indonesia on May
31, 1959 on a ferry flight to the Netherlands. It was en route from Negombo to Karachi
when engine trouble forced the crew to divert to Goa in Portuguese India.
The aircraft was positioning for a final approach to Goa Airport when it banked and
suddenly entered a steep nose down descent from a height of about 360 meters. The
aircraft impacted the ground and a fire broke out.
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Een tribute aan de crew van de Martin Mariner PBM-5A van de MLD (P-306) welke op
10-06-59 crashte in Vasco da Gama, Goa, India .

Oude Monument op de begraafplaats
te GOA

Manfred Jacob Antonie Baarspul

19-04-1935 10-06-1959 24 Ltz.II 321 Sqn.MLD.KM.

Laurentius Hubertus Bemer

17-06-1928 10-06-1959 30 Korpl.Vltm. 321 Sqn. MLD

Alfred Dijkema

26-08-1929 10-06-1959 29 Sergt Vliegtuigm. Konstabel 321 Sqn. MLD

Jochem Quispel

21-02-1928 10-06-1959 31 Ltz.2 OC TD 321 Sqn. MLD

Constantijn Nicolaas Gabeler

13-09-1923 11-06-1959 35 Sergt.Vltg.Telgr. 321 Sqn. MLD

Carolus Koster

17-07-1923 11-06-1959 35 Sergt.Vltm.321 Sq.KM

Petrus Adrianus Maria Lansdaal

25-10-1929 11-06-1959 29 Ltz. 2 OC 321 Sqn. MLD

Simon Bruin

07-03-1928 11-06-1959 31 Sergt.V 321 Sqn. MLD
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Nieuw monument te Goa India
ROERMOND, Nationaal Indië Monument 1945-1962
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Momument te Roermond ongeluk P 306 te Goa
(Dit is en deel van een momument want ook de P303 te Abadan wordt hierop vermeld )
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LODEN VERRADER
In de Amigoe di Curaçao van 24 september 1965 vonden wij het onderstaande, merkwaardige
bericht, dal wij onze lezers niet wilden onthouden. Vanzelfsprekend blijft de verantwoording voor de
inhoud geheel bij de schrijver van deze memo....

Memo from the desck of Don Stewart to: Amigoe di Curaçao.
Op de plaats die u nadert
stond eens de Looie Verradert
Helaas ging zij weg
met een schip
naar men zegt
Op het kerkhof ligt weer
De dadert.

In de vroege ochtend van woensdag 22 september 1965 vond ik een vies vod papier,
waarop bovenstaand gedicht stond geschreven, op de lege boeg van onze bar met een
roestig, versleten, jachtmes van hel type dat een zeeman gebruikt. Wat een gluiperige
daad — onze lieve Loden Verrader is verdwenen!
De historie vertelt dal zij in 1882 op Bonaire kwam op de boeg van de schoener
„Loden Verrader". Hel schip liep vast op een koraalrif en alles wat deze tragedie
overleefde was onze Loden Verrader, die het figuur heeft van de vrouw die Nederland
redde.
Zij leefde verscholen in het verlaten plantagehuis Jato Baco tot dat zij in 1952 in de
Flamingo Beach Club in veiligheid gebracht werd. Vanaf dat moment is zij niet uit
handen geweest van kidnappers. Ik leefde in de vaste overtuiging dat zij nu veilig was,
maar.'!!
Er gebeurde iets vreemds, waarvan zelfs ik niets begreep...... Gedurende de dag, dat ik
de bemanning van het fregat "Dubois' en de aanhang van de bemanning), in totaal
tweehonderd man sterk, bezig hield, kwam onze bootsman Martijn snel naar mij toe en
vertelde dat er "iets stonk" - een kleine groep zeelieden leek zeer overstuur te zijn na
verdwijning van de Loden Verrader,
Zelfs erger dan ik was. Dit leek mij erg vreemd.
Toen ik de mannen opzocht en hen vertelde dat ik die morgen het ge luid van MLDvliegtuigen had gehoord, verdwenen ze. Nog erger overstuur!
Ik pretendeer niet een detective te zijn. Maar ik kan er niets aan doen als ik een
verband leg tussen de interesse van deze kleine groep zeelieden en de verdwijning van
de Loden Verrader'
Mijn moeder zei altijd tegen mij: "Als je iets te weten wilt komen, ga dan naar een
krant." — Wat weet u van deze zaak?
Met de meeste hoogachting,
Capt. Don Steward, bewaarder van de Loden Verrader.
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Ook wij zijn benieuwd naar de ontknoping van deze zaak, is er iemand die daar een vervolg van
weet te vermelden ?
Schrijf dan even naar de redactie van dit blad.......
Arie Krijgsman

De Loden Verrader!
Men kent het verhaal van de ,,Loden Verrader” het oude scheggebeeld, dat toebehoort aan
de familie Maduro op Curaçao en volgens oude traditie steeds door officieren of
onderofficieren van bezoekende Nederlandse oorlogsbodems werd gestolen, soms wel op
de meest onmogelijke plekken en plaatsen.
De geschiedenis van de ,,loden verrader” gaat terug tot 1778, toen tijdens een zeeslag tegen
Franse vlooteenheden, het Nederlandse fregat ,,Alphen” op 15 september in de haven van
Curaçao de lucht in vloog en verging, daarbij kwamen 227 bemanningsleden om. Van het
schip werd later het zware houten scheggebeeld (boegbeeld) uit het water opgepikt. De
toenmalige havenmeester nam dit beeld mee naar huis en plaatste het als versiering in zijn
tuin. Begin twintigste eeuw kocht de familie Maduro deze woning en kwam daarmee in het
bezit van de unieke tuinversiering. Intussen was reeds de traditie van de ontvoering van het
scheggebeeld door officieren van de Koninklijke Marine gegroeid, omdat ze vonden dat het
beeld niet aan de wal maar op een schip thuishoorde. Steeds weer dook de ,,loden verrader”,
zoals het beeld werd genoemd, in de loop der jaren aan boord van een thuisvarend
marineschip in Nederland op, waar het door de Jantjes van een nieuwe laag verf werd
voorzien om per volgende gelegenheid naar Curaçao terug te gaan. Om de ontvoering niet
al te makkelijk te maken werd het beeld na terugkomst steeds op een geheime plaats
opgeborgen.
Hr. Ms. Gelderland
Een van de bekendste verhalen over de ontvoering van de ,,loden verrader” dateert uit
februari 1938 toen Hr. Ms. Gelderland uit Curaçao vertrok voor de terugreis naar Holland.
Eenmaal in internationale wateren heeft de commandant van Hr. Ms. Gelderland een
telegram gezonden met de volgende inhoud. ,,Deel mede aan de firma Maduro en door
middel pers aan de bevolking van Curaçao dat loden verrader op onnaspeurlijke wijze aan
boord is gekomen stop. Bedoeling verrader zal reis naar Holland meemaken- stop. Krijgt
overhaal op ’s Rijkswerf te Nieuwediep stop. Hoop met Hr. Ms. Gelderland in november van
dit jaar de loden verrader weer terug te brengen- stop. Op dinsdag 21 april 1938 voer Hr. Ms.
Gelderland de haven van Nieuwediep binnen na terug gekeerd te zijn van een reis naar de
West. In triomf werd het schip binnen gehaald, en met muziek opgeluisterd door de
Stafmuziek der Koninklijke Marine o.l.v. kapelmeester Louis H.F. Leistikow want aan boord
bevond zich immers de loden verrader. De traditie van het buitmaken van de loden verrader
heeft na Hr. Ms. Gelderland nog vele volgelingen gehad. Zoals in 1947 Hr. Ms. van
Kinsbergen, 1955 Hr. Ms. van Speijk, 1956 Hr. Ms. Willem van der Zaan en 1975 Hr. Ms.
Utrecht. De commandant van dat laatste schip Hr. Ms. onderzeeboot jager Utrecht de
kapitein ter zee J.P. van Dam kreeg in november 1975 in Willemstad (Curaçao) door de
heren Mordai Maduro, Norman Chumaceiro en Al Deshotels de loden verrader aangeboden
die in permanente bruikleen werd afgestaan aan het scheepvaartmuseum te Amsterdam. Op
zijn beurt overhandigde kapitein ter zee J.P. van Dam van de onderzeebootjager Utrecht op
zondag 1 februari 1976 het scheggebeeld de loden verrader aan de voorzitter van de
Verenigde Nederlands Historisch Scheepvaartcentrum, jhr. H. de Jonge van Ellemeet. In het
Nederlands Historisch Museum hangt de loden verrader enige tijd aan een wand. En na
verloop van tijd verdwijnt ze in de opslag ver weggestopt in een van de kelders van het
Scheepvaart Museum in Amsterdam. Echter, in 1998 keert de loden verrader terug naar haar
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thuishaven, alwaar het in langdurige bruikleen wordt gegeven aan het Maritiem Museum te
Curaçao. Het museum bedenkt ter ere van hun opening een “practical joke” om de aandacht
op dit feit te vestigen en zet een “ontvoering” van het scheggebeeld in scene om de publiciteit
te halen. In 2002 doen bemanningsleden van Hr. Ms. Willem van der Zaan nog een poging
om de loden verrader te ontvoeren maar ze besluiten om het beeld niet mee naar Nederland
nemen. In 2003 lukt het de bemanning van Hr. Ms. Bloys van Treslong om na jaren de loden
verrader weer naar Nederland te vervoeren in 2004 slaagt de bemanning van Hr. Ms. Willem
van der Zaan er ook weer in. Of de Koninklijke Marine tegenwoordig de loden verrader nog
wel eens ontvoert is mij niet bekend.
Geschreven door Cees Rondèl

http://www.marineshirts.nl
SMALDEEL 5 DRUKTE STEMPEL OP CURACAO
VEERTIEN DAGEN lang heeft Curaçao volkomen in het teken gestaan van het bezoek
van smaldeel 5. De hele bevolking van hoog tot laag toonde belangstelling en medeleven.
Dat bleek met name op de beide zondagen.
De schepen waren toen namelijk open voor bezoek. Er verzamelde zich een enorme
menigte op het terrein van de nieuwe haven. De hulp van de politie werd ingeroepen, maar
deze stond machteloos — tenzij men krachtdadig was opgetreden, maar dat zou in strijd
zijn geweest met het karakter van het bezoek.
Volgens een schatting van de politie kwamen de eerste zondagmiddag 30.000 bezoekers
opdagen. Natuurlijk kon maar een deel hiervan aan boord van Hr. Ms. Karel Doorman en
de andere schenen worden toegelaten. Velen van de teleurgestelde kwamen echter de
week erna terug.
Terwijl de bevolking uit de stad en de Koenoekoe optrok naar de schepen, werd de
bemanning het eiland getoond.
Nog nooit tevoren waren zoveel matrozenuniformen waargenomen in de meest afgelegen
baaien en kreken van Curaçao. Al in de vroege uren van zondag 18 februari waren de
auto's aan komen rijden om de manschappen van smaldeel 5 af te halen. Ze werden
opgepikt langs de weg en in de stad.
De Boca Tabla, een grote onderaardse spelonk aan de noordzijde van het eiland, waarin
de opgezweepte golven onder dreunend geweld te pletter lopen, werd die dag intens
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bezocht. Zwemmen en zonnebaden, picknicks en autotochtjes, kortom : een zondagje uit
met een familie daarmee toonde de bevolking van Curacao haar medeleven. Natuurlijk was
er ook het georganiseerde ontspanningsprogramma, waarbij sport de boventoon voerde. Er
waren wedstrijden bij Asiënto, de Curaçaose sportclub en de Club van Engelen.
En in het nachtelijk uur werden in hotel Curacao de „twist"-kampioenen aangewezen de
meesten marinemannen van smaldeel 5, die al dan niet de twistkunst meester waren. Het
enorme medeleven van de bevolking van Willemstad bleek al direct toen het smaldeel op
vrijdag de 16e februari de haven binnenliep. Dat was 's morgens om zes uur. in kiellinie
stoomden Hr. Ms. Karel Doorman, de jagers en de onderzeeboten (naast Hr. Ms. Zeeleeuw
had ook Hr. Ms. Dolfijn zich bij het smaldeel gevoegd) de Sint Annabaai binnen.
De ochtendschemering hing nog tussen de huizen van Willemstad. De wallen van het
waterfort waren echter al druk bezet met enthousiast zwaaiende vrouwen en kinderen.
Mannen stonden er ook, maar die konden over het algemeen op dit vroege uur zoveel
activiteit nog niet opbrengen. Zij bepaalden zich hoofdzakelijk tot zwijgend toezien. Overal
stonden mensen het binnenlopen gade te slaan; langs de waterkant, op de opengezwaaide
pontjesbrug, op de balcons en de daken. Het Fort Nassau, dat de Sint Annabaai en het
Schottegat domineert, had levende wallen gekregen.
Dé blinden van de kamers in het exclusieve hotel Curagao Intercontinental werden haastig
opgehaald.
De „Steelband" van Hr. Ms. Van Amstel bracht, terwijl het smaldeel afmeerde langs de
Admiraal Brionwerf, de muziek ten gehore die zo specifiek is voor deze streken. Niet alleen
de schepen, ook de toeschouwers toonden hun waardering voor dit matineuse concert.
Dit hartelijk medeleven van Curacao heeft voortgeduurd totdat twee weken later het
smaldeel het eiland verliet.

Vanaf Fort Amsterdam werd het smaldeel met saluutschoten verwelkomt.
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Via de beroemde pontjesbrug ging de parade van de smaldeelbemanning door Willemstad
=================================================================

Nederland probeert een eilandje te vangen

November 1986
De Nederlandse Antillen; één eiland meer ?
Door Peter van Wiechen
De Nederlandse Antillen bestaan sinds de Franse tijd uit acht eilanden. Hiervan zijn er
twee, Klein-Curaçao en Klein-Bonaire, niet permanent bewoond. In het midden van de
vorige eeuw heeft Nederland getracht haar eilandenrijk in de Caribische Zee met één eiland
uit te breiden . Zou dit gelukt zijn dan bestonden de Nederlandse Antillen nu uit negen
eilanden waarvan drie onbewoond. Deze toch wel kleurrijke poging tot territoriumvergroting
is niet algemeen bekend en verdient in deze tijd waarin de belangstelling voor de
verschillende eilanden in het Caribische zo groot is ook enige aandacht. Op welk eiland had
onze regering indertijd haar zinnen gezet? Het betreft niet meer dan een stip op de kaart
die Isla Aves heet en is gelegen op
15 42' N.B. en 63 38' W.L. Dat is 180 km westelijk van het dichtstbijzijnde eiland Monserrat
of 640 km noordelijk van het vasteland van Venezuela. Dit geïsoleerde eilandje moet beslist
niet verward worden met een eilandengroep van dezelfde naam die ten oosten van Bonaire
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is gelegen. Zowel deze eilanden als Isla Aves waarover het hier gaal zijn thans
Venezolaans bezit. Groot is het niet. Volgens hydrografische opgaven is het ongeveer 600
meter lang en iets meer dan 100 meter breed; bovendien is het erg vlak: het hoogste punt
bevindt zich drie meter boven het zeeoppervlak. De pater Jean Baptiste Labat, die al
missionerend vele Caribische eilanden bezocht en in 1705 noodgedwongen enige weken
op dit vogeleiland heeft moeten doorbrengen, spreekt over kilometers wanneer hij het over
de afmetingen ervan heeft. Vrij kort na het bezoek van deze Franse pater, in de eerste helft
van de 18e eeuw, schijnt het eiland veel kleiner geworden te zijn. Wagenaar Hummelinck
suggereert op grond van zijn onderzoek ter plaatse dat wellicht een daling van het eiland
ten opzichte van de zeespiegel de oorzaak hiervan is. Maar hoe het ook zij, ook in het
midden van de vorige eeuw was het eiland al niet groot meer en dat kan dus niet de reden
voor Nederland zijn geweest om er zich zo druk om te maken.

Ook is het merkwaardig dat
Nederland pas in actie komt
nadat een ander land - in dit
geval Amerika - er
aanspraken op doet gelden.
De geschiedenis begint op het
moment dat een Amerikaanse
onderneming in 1854 het
eiland aandoet met het doel er
de guano (1*) af te graven.
Zich daarbij beroepend op het
feit dat in hun ogen het eiland ,,derelikt" was, namen zij
het voor de Verenigde Staten
in bezit. Doch toen Venezuela
dit ter ore kwam, herinnerde
zij zich haar grondgebied en
zond er een oorlogsschip naar
toe. De Amerikaanse
arbeiders hielden het toen
voor gezien en verlieten het
eiland. Maar Amerika
protesteert tegen dit optreden
en eist een
schadevergoeding.
Venezuela, dat toch enige
nattigheid voelt, geeft aan de
Amerikaanse eis toe en in
1859 verplicht zij zich bij
verdrag om de geëiste
schadevergoeding van $
130.000 te betalen.
De Amerikanen beloven op hun beurt van eventuele rechten op dit eilandje af te zien. In
maart van het jaar volgend op de Amerikaanse annexatiepoging zendt Nederland haar
oorlogsbodem Zr.Ms. Lynx naar Aves. De opdracht aan de commandant was het nemen
van guanomonsters en bovendien een onderzoek in te stellen naar de aanwezigheid van
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andere klippen waar ook guano te vinden zou zijn. De commandant jhr. De Vaynes van
Brakell kreeg echter ook een geheim dienstbevel mee. Hij moest namelijk aan het
Venezolaanse detachement op het eilandje mee- delen dat Nederland het beschouwde als
te behoren tot het grondgebied van haar Bovenwindse eilanden. Dat guano niet de
werkelijke drijfveer voor Nederland moet zijn geweest kan afgeleid worden uit het feit dat
door ons Hollanders op eigen grondgebied niet echt naar guano werd gezocht. Pas in 1871
werd op Klein-Curaçao en op Curaçao zelf door een buitenlander guano ontdekt. De guano
heeft ongetwijfeld als dekmantel moeten dienen voor de wellicht laatste Nederlandse
poging tot uitbreiding van haar koloniale rijk op het westelijk halfrond.
De Nederlandse regering wist zonder twijfel dat het eiland altijd onder Spaans beheer was
geweest en het is daarom interessant te weten waarop zij haai claims baseerde. Er waren
drie belangrijke argumenten. Op de eerste plaats voerde Nederland aan dat de bewoners
van Saba en Sint Eustatius al generaties lang op en rond het Aves-eiland op visvangst en
schildpaddenjacht gingen. Bovendien betraden zij het eiland regelmatig om er vogeleieren
te verzamelen. Dan waren er verschillende Engelse kaarten waarop te zien was dat het
bewuste eiland door middel van en onderzeese zandbank met Saba verbonden was.
Hieruit concludeerde Nederland dat in het verleden Saba en Aves een geheel waren
geweest. Op de derde plaats wees Nederland op het feit dat er Venezolaanse
geschiedschrijvers waren die vermelden dat het eiland door Nederlanders bewoond
geweest was. Wat Nederland niet wist, althans niet in haar argumentatie mededeelde, was
dat er ook Franse kaarten waren waarop Aves met Nederlands gebied onderzees was
verbonden. Niet met Saba in dit geval maar met Sint Eustatius. De kaart van de Franse
hydrograaf Rigobert Bonne uit 1782 is in dit opzicht illustratief. Het recht van soevereiniteit
werd dus door Nederland opgeëist en uiteraard door Venezuela betwist. Nederland stelde
daarop een internationale arbitrage voor. Zij denkt daarbij aan de koningin van Spanje.
Deze keuze nu wordt door de jurist Corporaal, die een uitgebreide studie van de
Nederlands-Venezolaanse betrekkingen in de vorige eeuw heeft gemaakt, nogal vreemd
gevonden. Want - zo stelt hij - aangezien in de Spaanse tijd Aves tot het kapiteingeneralaatschap van Caracas behoorde, is het niet meer dan logisch dat het nu
Venezolaans gebied is en dat zal Spanje zonder meer moeten toegeven. Toch denk ik dat
Nederland met de keuze van Spanje als arbiter slim te werk is gegaan.
Wellicht is het zelfs beter om in dit geval van listigheid te spreken. In de wetenschap niet
sterk te staan past Nederland waarschijnlijk de volgende redenering toe: we nemen een
scheidsrechter die kennis van zaken heeft en die bovendien historisch gezien nog een
appeltje met haar voormalige opstandige koloniën heeft te schillen. Het zou dan wel eens
kunnen zijn dat Spanje hierdoor gedreven Venezuela een hak wil zetten en het eilandje dan
aan Nederland toewijst. Bovendien zal deze uitspraak van Spanje dan alom gerespecteerd
worden; want wie anders dan zij heeft een betere visie over de soevereiniteit van haar
vroegere bezittingen. Op 30 juni 1865 doet koningin Isabella II uitspraak. Zij weerlegt de
visie van Nederland dat het eiland eens door Nederlanders bewoond is geweest met het
mijns inziens zeer sterke argument dat als er ooit Nederlanders op dit waterige eilandje
hadden gewoond zíj er zeker om zich te weren tegen de vele overstromingen bouwwerken
hadden neergezet. Ook vindt zij de andere argumenten die door onze landgenoten zijn
aangevoerd weinig steekhoudend. Overigens maken zowel Venezuela als Nederland de
discussie niet eenvoudig door ook bronnen aan te halen die de veel zuidelijker gelegen
Aves-archipel tot onderwerp hebben en niet het kleine eilandje waarvan hier sprake is.
Deze al of niet opzettelijke poging tot verwarring wordt door Isabella echter wel doorzien en
genoemd in haar uitspraak. Wel erkent de arbiter het Nederlandse visserijrecht. Nederland
kan dit recht behouden dan wel laten afkopen. Nederland kiest voor het eerste. Ons
Caribisch rijksdeel blijft dus bestaan uit zes bewoonde en twee onbewoonde eilanden.
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Venezuela gaat op haar beurt wat beter op haar afgedwaalde kind letten. Maar wanneer de
Nederlandse bioloog Wagenaar Hummelinck in 1949 het eiland bezoekt is daar nog niet
veel van te merken. Pas in de jaren zestig gaat Venezuela echt tot maatregelen over. Het
eiland, dat een broedplaats is van de witschedel- en bruinzwarte stern, wordt tot beschermd
natuurgebied verklaard. Bovendien wordt er een landingsplaats voor helikopters aangelegd.
De toekomst van het eiland is echter onzeker. De Engelse ,,Pilot" meldt dat de feiten die zij
geeft met de nodige voorzichtigheid moeten worden gehanteerd omdat een orkaan in 1979
het eiland nagenoeg weggevaagd zou hebben. Wellicht zal het zelfs binnen afzienbare tijd
definitief onder de zeespiegel verdwenen zijn.
Het uitbundige vogelgekrijs dat op grote afstand van het eiland waarneembaar is zal dan
niet meer door passerende schepen gehoord worden.
Geraadpleegde literatuur. Anonymus, West lndies Pilot, volume II, llth ed. 1969, corrected
to 1983. Hydrographic Department, Ministry ol Defence, Taunton, So- merset, Great Britain.
K. H. Corporaal De internationale betrekkingen tusschen Nederland en Venezuela, 18i61920. Leiden, 1920. P. Wagenaar Hummelinck, Islote Aves, een vogeleiland in de
Caraibische Zee. De West-Indische Gids, p. 23-24, 1952. P. Wood, Les Antilles, Time-Lile
ed. Amsterdam 1985.
Redactie: (1*) Guano !
Guano is een natuurlijke afzetting bestaande uit de gedroogde uitwerpselen van dieren, en
is bekend om de zeer hoge concentratie meststoffen die erin zit. De guano uit Chili bevat
een zeer hoge concentratie natriumnitraat en wordt daarom ook wel chilisalpeter genoemd.

Uit het Algemeendagblad 19-06-1964
HET rommelt wat aan de Corantijn, de
grensrivier tussen Suriname en Brits Guyana.
Gevreesd wordt, dat schepen van Cuba van
deze waterweg gebruik maken om wapens naar Brits Guyana te smokkelen. Dit is aanleiding
geworden voor de minister van defensie om, op verzoek van Suriname, de patrouillegang langs
de Corantijn te Intensiveren. Als men dan echter verneemt, dat de gehele defensie van
Suriname uit niet meer dan 600 man dienstplichtige Nederlandse soldaten bestaat en dat die,
weliswaar met steun van de Surinaamse gewapende politie, dit gehele land — vier maal zo
groot als Nederland — hebben te verdedigen, dan kan men zich niet aan de indruk onttrekken,
dat dit leger, zelfs bij een eenvoudige patrouille, voor een onmogelijke taak staat.
Hr. Ms. fregat Dubois gestationeerd in de Nederlandse Antillen, is ..toevallig" voor een
vlootbezoek in Suriname en helpt nu de monding van de Corantijn te surveilleren.
Laten we er niet om heen draaien: de defensie van de West is een achtergebleven zaak. De
bewapening van Suriname -- er zijn geen helikopters, geen parate patrouillevaartuigen — is
onvoldoende. Sinds jaar en dag geldt de afspraak, dat de Nederlandse Antillen door de marine,
Suriname door de landmacht wordt verdedigd — een afspraak die eerder op politieke dan op
strategische gronden berust. Zouden niet juist de mariniers, die nu op de Antillen zijn gelegerd,
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goed werk in Suriname kunnen doen? Intussen hebben de Antillen er wel een MLD-squadron
bijgekregen, Suriname niet. Een weinig roerigheid langs de Corantijn werpt een schril licht op
de situatie. Het confronteert ons met de werkelijkheid, dat Suriname deel uitmaakt van ZuidAmerika en dat het daar aan de frontlijn van een ideologische machtsstrijd kan komen te liggen.
Nu er toch binnenkort een parlementaire delegatie naar Suriname gaat, kan het zaak zijn ook
het vraagstuk van de defensie aan de eisen van vandaag te toetsen.

MVK Biak (Boeroekoe , Borokoe ) Nieuw Guinea
In de Geelvinkbaai, achter het meest Noordwestelijke deel van Nieuw-Guinea, liggen de
Schouten-eilanden. Biak is daarvan de bekendste. Voor de oorlog was er een bestuurspost,
die eens per maand door een KPM-bootje werd aangedaan. Het eiland had enig belang als
arbeidsreservoir, omdat het, vergeleken met het vasteland van Nw. Guinea tamelijk
dichtbevolkt is. De bewoners hebben van de visvangst hun bedrijf gemaakt: ook op de
omliggendé eilanden en zelfs op de nabijgelegen kuststrook hoort men de op Biak
gesproken taal veel gebruiken.
Biak heeft in de oorlogsjaren en daarna vele veranderingen ondergaan. De jungle-oorlog,
die de Amerikanen hier tegen de Japanners voerden, sloeg diepe wonden in het landschap.
Versleten asfaltwegen en golfijzeren barakken vertellen van de activiteit, die de Amerikaan
hier heeft ontplooid.
Een plaatsnaam „Biak" bestaat eigenlijk niet. De Amerikanen spraken van „Base H", waar
zij drie “strips” hadden aangelegd. Een daarvan, de Borokoe-strip, is nog steeds als
vliegveld in gebruik.
IN dienst:1950 Uit dienst:1962
Na het tijdperk Indie 1950 werd in
Ned.Nieuw Guinea op het eiland Biak een
Amerikaans vliegveld Boeroekoe in gebruik
genomen door de MLD op 25 dec 1949
landen zes Catalina van het VGSQ-7 alhier.
Deze Catalkina,s waren afkomstig uit
Nederlands Indie waar nu Indonesie het voor
het zeggen had. Op dit veld stonden twee
hangaars en later is er nog een bij gebouwd
om onderhoud aan de Martin Mariners te
kunnen uitvoeren. De Fireflys van VGSQ-7
werden ondergebracht in een hangaar van
de Amerikanen waarop de verkeerstoren was geplaatst. De Catalinas kregen hun
onderhoud in de z.g. Tech.Hangaar (ook Amerikaans). Tot 1958 werd het personeel
gehuisvest in de Marine Kazerne Biak, daarna in de Kazerne op Sorido op zo’n 2 kilometer
van het vliegveld, hier waren ook het personeel van de Vloot en de Mariniers gelegerd.
Voor Groot onderhoud aan de vliegtuigen was dit veld/vliegkamp niet uitgerust en moesten
de Catalinas en Mariners naar Nederland voor dit onderhoud. In 1962 waren de
spanningen tussen Nederland en Indonesie op een hoogtepunt zodat er ook Nederlandse
Neptunes werden geplaatst, die ook in aktie zijn geweest tegen infiltratiepogingen van
Indonesië. Op 1 okt.1962 vond de overdracht van het MVK Biak plaats aan Pakistaanse
VN troepen.
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Overzicht van de start en taxibaan van het Vliegveld
Boeroekoe op Biak NNG. Rechts boven het KLM veld
Mokmer.

onderhoud aan Firefly MkIV van het VGSQ-7 op Biak NNG

MVK Biak (Nieuw-Guinea)(Boeroekoe)
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Een Martin PBM-5A Mariner maritieme patrouille amfibie (1955-1960) van de Marineluchtvaartdienst op
vliegveld Boeroekoe Biak (Nederlands Nieuw-Guinea)eind jaren 50.

Sailpass marineschepen
Ik weet niet of het tegenwoordig nog gedaan wordt, maar in mijn tijd bij de Kon. Marine
(1972-1979) was het gebruik “Sailpass” een groots en indrukwekkend evenement. Als een
schip aan het eind was van de geplande termijn van bijvoorbeeld 3 of 6 maanden en dan bij
een eskader schepen vertrok, dan was het gebruikelijk om voordat het koers zette naar de
thuishaven op gepaste wijze afscheid te nemen van het vlootverband.
Alle schepen namen dan positie in kiellinie en het scheidende schip mocht dan van achter
naar voor langsvaren om zo de bemanning afscheid te laten nemen van alle collega’s
waarmee ze lang en intensief hebben geoefend en samengewerkt. De sailpass werd heel
verschillend gedaan, soms heel formeel met de bemanning aan dek in tenue of op
alternatieve wijze en dan werd er ontzettend gek gedaan. Er werd lang op voorbereid om
raar uitgedost aan dek te staan, verkleed of gekke dingen te doen. Het leek soms wel
carnaval op zee. Ik herinner mij dat op de ‘Evertsen’ zelfs de dieptebomwerper werd
geladen met allerlei kombuisafval om dan af te vuren naar het passerende schip dat
afscheid nam. Er werd ook wel met aardappels en tomaten gegooid en gezongen. De
machinekamer produceerde zo veel mogelijk rook en alle sirenes en hoorns werden
geblazen om zoveel mogelijk lawaai te maken.
Ik vond het prachtig en heb enkele foto’s als voorbeeld.
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Eerst een mooie van de jager Hr.Ms. Amsterdam (D819), ze neemt in 1973/74 afscheid van
het eskader. Foto’s door mij genomen vanaf Hr.Ms. Poolster waarop ik als
telegrafist/verbindelaar voer.

Voor Stanavforlant 1976 voer ik op Hr.Ms. Evertsen, F815. Na de FOST training in Portland
UK, was de bemanning gereed om Hr.Ms. Van Galen F803 af te lossen. De sailpass vond
plaats op de Noordzee buiten Rosyth/Schotland.
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Tijdens deze Stanavforlant termijn werden er ook enkele buitenlandse schepen afgelost:
Hier het Duitse fregat Augsburg F222 -
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Daarna HMCS Saguenay, Canadezen ook zo gek als een deur

Bij de Amerikaanse destroyer USS Miller ging het weer heel officieel maar de helikopter
was wel heel mooi om erbij te zien.
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Dit waren voor mij enkele indrukwekkende herinneringen.
De originele foto’s heb ik geschonken aan NIMH - Nationaal Instituut Militaire Historie.
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