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De Nederlandse strafkolonie
in Suriname
Door Twan van den Brand
De Tweede Wereldoorlog is ruim een jaar
voorbij als de poorten van Jodensavanne
openzwaaien. Op 15 juli 1946 keren 138
mannen – “het asociale schuim van de
vooroorlogse maatschappij” – terug naar de
bewoonde wereld. Ze zijn vier jaar lang
vastgehouden in de jungle van Suriname, in
een Nederlands concentratiekamp. Acht
gevangenen hebben daar het leven gelaten,
twee van hen zijn geëxecuteerd door
Nederlandse mariniers.
De mannen komen van de andere kant van de
wereld. Ze zijn na de Duitse overval op
Nederland in mei 1940 opgepakt in de kolonie
Indië, samen met een paar duizend andere
Nederlanders aan wier loyaliteit wordt
getwijfeld. Ook Duitsers op Java, Sumatra en
op de andere eilanden komen dan in interneringskampen en gevangenissen terecht.
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Al te nauwgezet verloopt de arrestatiegolf niet. “Bij de toepassing van het
interneringsbesluit werd uitgegaan van den stelregel dat eerst de aanhouding kwam, en
daarna zou worden nagegaan of de grens te wijd is getrokken”, schrijft dagblad De
Locomotief op 11 mei. En ook: “Beter tien gevallen van overdrijving, dan één gevaarlijke
heer, die door te wijd getrokken grenzen op vrij voeten zou blijven rondlopen”.
Een jaar later geven de Nederlandse autoriteiten toe dat de grens inderdaad te ruim is
geweest. Maar, zo stelt mr. Block, de Nederlandse procureur-generaal in Indië, de
gevangenen zijn inmiddels “door de lange internering verbitterd en dus kan hun vrijlating
niet in het belang van de oorlogsinspanning worden geacht”. Ze blijven opgesloten.
De felsten
Op 21 januari 1942, nog voor de Japanse bezetter arriveert, wordt een groep van 146
gearresteerde mannen afgevoerd naar een andere Nederlandse kolonie, naar de West,
naar Suriname. Het
zou gaan om ‘de
felsten’, die
willekeurig
staatsgevaarlijk en
onverzoenlijk worden
genoemd. De
opdracht komt
rechtstreeks van
gouverneur-generaal
Tjarda van
Starkenborgh
Stachouwer.
Ze vertrekken met
het motorschip
Tjisadane vanuit
Soerabaja en komen
vijf weken later aan in
Bron van de foto is mij onbekend…
Paramaribo.
Al die tijd zitten ze opeengepakt in het ruim van de vrachtvaarder, die na deze reis in San
Francisco zal worden omgebouwd tot troepenschip.
Het gezelschap bestaat uit ambtenaren, militairen, planters, artsen, technici en kooplieden,
nagenoeg allemaal Nederlanders. Een groot deel van hen is – al dan niet vooraanstaand lid geweest van de Indische NSB, een partij die vóór de koningin, vóór een sterke defensie
en tégen Japan was, populair bij uitgezonden ambtenaren en militairen. Maar na 1937
spelen ook racisme en antisemitisme op en zal het ledental kelderen. In juni 1940 wordt de
partij verboden.
Een kwart van de 146 mannen heeft nooit iets met de Indische NSB te maken gehad,
maar wordt evengoed opgeborgen. Neem Rolf Breier, met 16 jaar de jongste van het hele
stel. De middelbare scholier wordt opgepakt samen met vader Rudolf en oudere broer
Harald. Pa is van oorsprong Tsjech. Voor de functie van gevangenisdirecteur op Java
heeft hij zich tot Nederlander laten naturaliseren.
Moeder Vera is een Oostenrijkse die in Indië niet kan aarden. Zij keert enkele jaren voor
de oorlog terug naar Wenen en onderhoudt per brief contact met haar gezin. Vanaf 1938
kleven er op haar brieven postzegels met de afbeelding van Adolf Hitler.
Breier senior was een regelmatige gast van de Oostenrijkse club in Semarang. Het
moeten die bezoekjes zijn geweest, de postzegels van Vera ook, die tot verdenking en
arrestatie hebben geleid in het chaotische mei van 1940.
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Een ander geval is Joop Stulemeijer. Toegegeven, een rouwdouwer, een KNIL-militair van
22. Hij wordt gearresteerd omdat hij laatdunkend heeft gesproken over de vlucht van
koningin Wilhelmina naar Londen. Dat “landverraad” is door het geopende keukenraam
doorgedrongen tot een buurman, die hem er prompt bijlapt.

De gevangenen bendendeks op de Tjisadane ( de bijgaande tekeningen zijn van Rolf Breier
en komen uit De Strafkolonie)

Jodensavanne
Uiteindelijke bestemming voor de 146 op de Tjisadane is de voormalige suikerrietplantage
Jodensavanne, vijftig kilometer onder de Surinaamse hoofdstad, in de jungle.
De mannen arriveren in een kolonie die weinig last heeft van de oorlog.
Integendeel. De ingevlogen Amerikaanse troepen brengen leven in de brouwerij. En de
aanwezigheid van bauxiet - als grondstof van aluminium o zo belangrijk voor de vliegtuigen dus oorlogsindustrie - brengt geld binnen. De economie veert op, de begroting is
ineens sluitend. Later zal worden vastgesteld dat “Suriname de oorlog niet heeft gevoerd
maar gevierd”.
In het kamp is het leven heel wat beroerder. In Jodensavanne worden de barakken
omringd door dubbele rijen prikkeldraad, met wachttorens op de hoeken en even verderop
een mitrailleursnest. Voor de bewaking tekenen Nederlandse en Surinaamse troepen.
Het komt tot treiterijen, pakken slaag, straffen in isolatie en ander ongemak. Tijdens
gefingeerde alarmoefeningen horen de gevangenen kogels om hun oren fluiten. Ze mogen
niet met het thuisfront schrijven. Hun familie blijft veelal onwetend over de verblijfplaats
van echtgenoten, vaders en zonen. Na de oorlog zal blijken dat sommigen dood zijn
gewaand, hun vrouwen hertrouwd.
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Gevangene René Hartog van Banda - een linkse idealist die gruwde van NSB en nazisme
- weet later te relativeren: “Jodensavanne wás een concentratiekamp, maar wel het meest
menselijke op deze aarde.

Kamp Jodensavane, eten op de grond onder bewaking

Daar tegenover staat, en dat mag je niet vergeten, dat zes jaren van mijn leven zijn
gestolen. Gestolen ja. En dat op zich is natuurlijk een onvergeeflijke misdaad.”
Hoewel de onrechtvaardige opsluiting aan de geest knaagt, houden de meeste
gevangenen zich gedeisd, zo blijkt uit rapportages van de kampcommandant. Ze worden
aan het werk gezet. Er zijn ook enkele notoire onruststokers en nazi-sympathisanten, die
wel provoceren en sarren. De Nederlandse militairen - mariniers en manschappen van de
Prinses Irenebrigade - gaan daar tijdens hun bewakingsdienst gretig op in. Ze reageren de
bezetting van het vaderland en de Duitse misdaden af op de geïnterneerden.
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De Surinaamse militairen, de Schutters, zien daar geen aanleiding toe. Zij staan op goede
voet met de kampbevolking, kijken zelfs een beetje op tegen de vaak hooggeschoolde
mannen. Schutter Frits Mettendaf maakt nu en dan een praatje met ze en denkt dan
steeds weer: “Het zijn voor een belangrijk deel beschaafde mensen. Straffen, welnee niet
nodig. Mijn vijanden zijn het zeker niet.”
Zijn collega Guno Hoen gaat regelmatig als bewaker mee met gevangenen die in het bos
hout moeten kappen. Terwijl zij werken, doet Guno gerust een dutje. “Als er een luitenant
nadert, maken die sprokkelaars me wel wakker”, weet hij.

De gevangenen verbleven in Suriname ook kort in de cellen van Fort Nieuw Amsterdam.

Groot gevaar
Zoals in het begin geschreven: de poorten van kamp Jodensavanne zwaaien pas open als
de oorlog in Europa en ook elders in de wereld al lang voorbij is.
De Nederlandse regering heeft andere prioriteiten. Het land is herstellende, bezig met de
rekening van de oorlog en begonnen met de wederopbouw. Bovendien heeft Soekarno
zijn Republiek Indonesië uitgeroepen, die gewapenderhand rebelleert.
Zorgen genoeg dus.
Als de mannen van Jodensavanne op 15 juli 1946 uiteindelijk toch worden vrijgelaten en
met de ms Boissevain naar Nederland vertrekken, waarschuwt de militaire
inlichtingendienst NEFIS. “Ik meen nauwelijks meer behoeven op te merken, dat het
loslaten van het asociale schuim van de vooroorlogsche Indische maatschappij in
Nederland, in verband met het totaal ontbreken van enig toezicht op de acties ten aanzien
van Indië, hier te lande een groot gevaar oplevert.” Dit “asociale schuim” meert op 7
augustus aan in de haven van IJmuiden.
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Acht geïnterneerden maken de reis niet mee. Onder hen KNIL-kapitein Laurens Becking,
die op zijn 57e aan een langdurige buikaandoening overlijdt. Becking is een tijd gewestelijk

Plattegrond Jodensavanne ( uit De Strafkolonie)

commissaris van de NSB op Java geweest, maar geniet meer bekendheid door vroegere
avonturen. Hij slaat, namens de majesteit, in 1926 met zo’n tachtig manschappen de
communistische rebellie in Bantam neer.
Vervolgens wacht hem de opdracht een
verbanningsoord op te richten in de jungle van
Nieuw-Guinea: Boven-Digoel. Daar moet hij de
politieke tegenstanders onder de knoet houden.
Hij doet het, zoals dat heet, streng doch
rechtvaardig. Het levert hem onder de
bannelingen respect en de naam Bapak
Becking op, zoiets als Vadertje Becking.

Rolf Breier ( fotoTwan van den Brand )

Van Oldenbarnevelt
Twee van de acht gevangenen die nooit meer
uit Jodensavanne terugkeren, worden
geëxecuteerd. Het zijn ingenieur Karel Raedt
van Oldenbarnevelt (47), werkzaam voor het
gouvernement, en Loo van Poelje (27),
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administrateur van een rubberplantage.
Ze hebben met twee kornuiten geprobeerd het kamp te ontvluchten. De vier worden al
snel opgepakt en naar Fort Zeelandia overgebracht. Daar in het fort in Paramaribo wacht
kolonel Jan Kroese Meyer, de Nederlandse bevelhebber die ook dienst heeft gedaan in
Indië. Hij en Raedt van Oldenbarnevelt kennen elkaar uit de Oost.
Tijdens zijn verhoor vraagt de laatste sarrend: “Waarom sta je niet meer aan onze kant,
Jan?” Meyer zou als zoveel militairen zelf sympathisant van de Indische NSB zijn geweest.
De woedende kolonel haalt meerdere keren uit met zijn bamboestok.
Als Raedt van Oldenbarnevelt terug wordt gebracht naar zijn cel, de handen geboeid,
pompt een bewaker vijf kogels in zijn rug. De Surinaamse wachtcommandant Christiaan
Knoppel stormt, gealarmeerd door de schoten, naar buiten. Daar ziet hij ook Meyer bij het
levenloze lichaam staan. Die zegt: “Wachtcommandant laat je mensen maar kijken. Dan
zien ze wat ik doe met landverraders die willen weglopen.”
Loo van Poelje wordt na zijn verhoor eveneens neergeschoten. De betrokken marinier zal
later toegeven dat hij de gevangene met drie schoten uit zijn tommygun velde. “Ik kan
eigenlijk geen reden opgeven waarom ik gevuurd heb op Van Poelje. Het moet geweest
zijn uit een wraakgevoel wat ik in het algemeen tegen deze mensen had. Ook al door
uitlatingen welke door kolonel Meyer kort tevoren waren gebezigd.”
De marinier doelt op Meyers woorden als “landverraders” en “verantwoordelijk voor het
bombardement op Rotterdam”. De twee medevluchters van Raedt van Oldenbarnevelt en
Van Poelje blijven gespaard.

René Hartog van Banda (
foto Twan van den
Brand)

Ongrijpbaar
Het duurt lang voor
Nederland bereid is om
de twee moorden te
onderzoeken. Maar in
1950 gebeurt het alsnog
en worden diverse
getuigen en betrokkenen
gehoord. Er liggen al
rapporten uit Suriname,
waar ook de beide
lichamen zijn
opgegraven en
onderzocht. Het leidt tot
duidelijkheid maar niet
tot straffen. Hoofdverdachte kolonel Jan Kroese Meyer is sowieso gevlogen. Hij heeft zich
tot Amerikaan laten naturaliseren.
Advocaat-generaal Zaayer schrijft: “De begane misdrijven zijn geweest politieke delicten,
met dien verstande dat terwijl er duizenden politieke delicten van landverraders tegen
goede Nederlanders waren, dit een politiek delict was van goede Nederlanders tegen
landverraders.”
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Ms. Boissevain

******
Een vergeten, zwarte bladzijde
Het was die ene zin op een verstorven website, die leidde tot mijn in 2006 verschenen
boek De Strafkolonie, waaruit voor bovenstaande is geput. “Al eens eerder zijn in Fort
Zeelandia Nederlanders vermoord”, zo luidde de zin.
Ik kwam hem tegen tijdens een zoektocht naar nieuwe informatie over de
Decembermoorden in Suriname. Bij dat rijk gedocumenteerde drama werden op 8
december 1982 vijftien prominente tegenstanders van het militaire bewind doodgeschoten.
Een van hen had de Nederlandse nationaliteit: journalist Frank Wijngaarde.
Door de schaarse informatie die ik ophaalde in de weken nadat ik die ene zin had gelezen,
nam mijn nieuwsgierigheid alleen maar toe. Bij een bezoek aan het Nationaal Archief in
Den Haag werd ik aangemoedigd: “Je moet over die vergeten, zwarte bladzijde een boek
schrijven”. Het was een laatste kans om oral history in het verhaal te verwerken. Als er
nog betrokkenen in leven waren, hadden ze niet veel jaren meer te gaan.
En dus bezocht ik niet alleen de archieven in Nederland en Suriname, maar ging ik ook op
zoek naar betrokkenen. En ik vond ze. Oud-gevangenen en nabestaanden, Surinaamse
bewakers, Nederlandse mariniers en tal van andere betrokkenen. Ze openden hun
particuliere archieflades voor mij. Of, zoals een van de nabestaanden het noemde: haar
trommeltje van verdriet.
Ti-Ta Tovenaar
Wie mijn boek leest, komt namen en bronnen als vanzelf tegen. Laat ik hier Lo Hartog van
Banda noemen, de eerste oud-gevangene die ik ontmoette, bij hem thuis in Kijkduin.
Hartog van Banda zou na de oorlog in dienst treden bij de studio van Marten Toonder en
kreeg een grote naam in de stripwereld. Hij leverde, eenmaal op eigen benen, teksten
voor drie Lucky Luke-albums en bedacht bij jonge kijkers razend populaire tv-series als Ti8

Ta Tovenaar en De Bereboot. Hartog van Banda was tientallen jaren na zijn vrijlating nog
eens terug geweest naar de Surinaamse jungle.
Zijn broer René behoorde ook tot de 146. Hij woonde in Wenen, waar hij jarenlang als tolkvertaler bij Philips werkte. Ik zocht hem op in de Oostenrijkse hoofdstad. We bleven
corresponderen.
In een verzorgingsflat in Deventer trof ik Bram, die in het boek zijn woonplaats als
achternaam kreeg. Hij wilde alleen op basis van anonimiteit praten. Bram bleek broos,
soms ook boos.
En tenslotte was er de jongste van het stel, hierboven ook al genoemd, Rolf Breier. Hij
woonde in Kiel. Breier keerde na vele jaren met een filmploeg van Tros-Aktua terug naar
de jungle. Hij ging onder meer langs bij Mathilde Biswane, een buurmeisje van
Jodensavanne, waar de jonge gevangene een enkele keer op bezoek had gemogen.
Tekenaar in de jungle
Tijdens het schrijven van mijn boek overleden Lo Hartog van Banda en Bram van
Deventer, in de jaren daarna René Schmidt en, als laatste, in 2015 de jongste gevangene.
Rolf Breier werd 92. Ik schreef een verhaal over hem waar de redactie van NRC
Handelsblad “De tekenaar van het strafkamp in de jungle” boven zette. Breier had elk
papiertje dat hij maar krijgen kon benut om schetsen te maken van zijn jaren in
gevangenschap. Een aantal van die tekeningen staat ook in mijn boek.
Enkele jaren na het verschijnen van De Strafkolonie reisde ik met twee Nederlandse
documentairemakers naar Arizona voor hun film “Koninkrijk in Wereldoorlog”. Daar, aan
de rand van de woestijn, in zijn Sorry Gulch Saloon, ontmoetten we de zoon van wijlen
kolonel, later generaal-majoor Jan Kroese Meyer, onderscheiden met de militaire
Willemsorde voor zijn verdiensten tijdens de zogenoemde politionele acties in Indië.
De zoon, John, geboren Amerikaan, toonde ons een foto van zijn vader met koningin
Wilhelmina. Veel had senior hem niet verteld over zijn avontuurlijke loopbaan. Over het
Surinaamse deel al helemaal niet.
Twan van den Brand is freelance-journalist, schrijver en presentator. Bij uitgeverij Balans
verschenen van hem De Strafkolonie (2006) en De jongens van De Corridor (2017). Meer
informatie vind je op zijn website “de Taal van Twan”: www.twanvandenbrand.nl
Daar tref je onder de knop De Strafkolonie veel meer informatie aan over het kamp in de
jungle. Onder meer ook verhalen over John Meyer en zijn Sorry Gulch Saloon en Mathilde
Biswane, de jeugdvriendin van gevangene Rolf Breier, die ik ook opzocht in het
indianendorp Pierre Kondre. Het verhaal dat na het overlijden van Breier in NRC
Handelsblad verscheen, vind je hier: www.twanvandenbrand.nl/rolf/
De documentaire “Koninkrijk in Wereldoorlog” is gemaakt door Dorna van Rouveroy en
Ruud den Drijver en eerder uitgezonden op tv. Wil je de trailer van de film zien:
https://www.youtube.com/watch?v=DirSGy9HdkI

****************************************
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Ahoy Arie en L.S.,
Na “de oproep over Jan Kock in “ten Anker” stuur ik hierbij de scheepskrant
Parera Privé en mijn belevenissen daar.
Ik heb enkele foto’s als bijlage toegevoegd, die een mooie indruk geven bij dit verhaal.
Was getekend;
Ries Koen

In 1978 was de accommodatie op Marine Basis Parera niet optimaal, op 1 maart brandde
het nieuwe kantine/cafetariacomplex door onopgehelderde oorzaak geheel af.
En moest men zich voorlopig behelpen met een noodkantine en cafetariaruimte in het
oude sportzaaltje Wessanen.
Gelukkig waren er op Curaçao wel gelegenheden waar het voor de maten goed vertoeven
was, dit was onder andere het geval bij Jan Kock.
Vervoer op het
eiland was niet
optimaal, maar
gelukkig waren er
collega's die een
auto aangeschaft
hadden zodat we
toch voldoende
mobiel waren.
Op zondagmiddag
speelde er altijd een
bandje in de kelder
van Jan Kock en
was het gezellig, zo
ook die
zondagmiddag toen
wij er met een man
of acht neerstreken.
Het bijzondere
onder de
manschappen op MB Parera was toch wel de onderlinge vriendschappelijke band.
Waar aan boord van schepen ieder dienstvak in een eigen hoek in het cafetaria bij elkaar
zat was dit onderscheid op MB Parera er helemaal niet.
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Koks,
Radioradarmonteurs,
machinisten, matrozen,
botteliers, noem maar
op, die gingen allemaal
even vriendschappelijk
met elkaar om.
Dus zaten wij daar als
een bont gezelschap
lekker samen te genieten
van een pint en de
muziek.
Tijdens een pauze van
de band zongen wij
spontaan maar wat
liedjes, zoals we dat aan
boord ook altijd gewend
waren.
Na al die tijd weet ik echt niet meer om welke liedjes dit ging, maar ik ben er van overtuigd
dat het niet het fameuze "Tante Mien" geweest is.
Blijkbaar bevond er zich onder de gasten iemand die dit niet kon waarderen, maar in
plaats van daarover ter plaatse zijn grieven kenbaar te maken koos hij voor een andere
actie.
Daar zou alle hens van MB Parera nog wel van te horen krijgen, maar zo ver was het nog
niet.
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Op de terugweg naar de basis zat er helaas een bocht te veel in de weg, die we op de
heenweg niet eens opgemerkt hadden.
Helaas flinke schade, maar gelukkig geen persoonlijk letsel.
Het waren gelukkig vriendelijke mensen waar we in de voortuin beland waren, die er
verder geen punt van maakten, als we de afrastering maar weer in de oude staat
herstelden.
Bij dat karwei hebben we nog een paar gezellige dagen beleefd.

Ondertussen op de basis, waar kltz Slot als commandant opgevolgd was door lt.kol.marns
F. Jansen werd het voelbaar dat er veranderingen op til waren.
Op 1 juli was marinierskazerne Suffisant omgedoopt in Detachement Suffisant, en namen
de mariniers hun intrek in de barakken die door het vlootpersoneel ontruimt moesten
worden.
De vlootbalen namen hun intrek in gebouw Karel Doorman, waar nog zeker een maand of
vier aan verbouwd werd, wat de middagrust niet ten goede kwam.
Baksgewijs, wat voorheen niet periodiek gehouden werd, was nu een dagelijks begin van
de dag.
Commandant Jansen, die nogal bijzondere ideeën had vond het opeens nodig dat het
vlootpersoneel vanaf Karel Doorman voortaan afmarcheerde naar de plaats waar
baksgewijs gehouden werd.
Een paar pientere korporaals charterden op de ochtend dat dit voor het eerst zou gaan
gebeuren een tamboer en een klaroenblazer, die ons onder muzikale klanken naar
baksgewijs begeleidden.
In het vervolg mochten wij weer op eigen gelegenheid naar baksgewijs.
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Kort na ons zondagmiddag
uitstapje naar Jan Kock
begon commandant Jansen
een donderspeech over het
gedrag van sommige
personen in hun vrije tijd.
Het kwam er op neer dat die
zich in een bekend restaurant
op het eiland ernstig hadden
misdragen, en de naam van
de Koninklijke Marine door
het slijk haalden.
Terwijl ik dit aan aanhoorde
vroeg ik me af wie deze
schavuiten toch wel waren en
in welk restaurant zich dit had
afgespeeld.
Bleek later toch dat ik daar
zelf bij geweest was, ik wist toen niet eens dat er bij Jan Kock een restaurant was.

Dit bleek ook niet in de kelder maar in het gebouw zelf te zijn.
Wie die dappere bewaker van normen en waarden geweest is kwamen we niet te weten,
maar in de scheepskrant Parera Privé bij de rubriek Wist U Dat werd er mooi nog even
aandacht aan besteed.
Applaus voor de redactie, want dit zal zeer zeker tegen het zere been van commandant
Jansen geweest zijn.
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Ongelooflijk wat voor een ideeën dat die man had, later terug in Nederland hoorde ik dat
hij zijn functie voortijdig verlaten had.
Later kreeg ik over dit hele incident nog een gesprek met onze divisiechef, meneer
Schoevers, een sympathieke man met begrip.
Ik ben niet vergeten dat ik vertelde dat het mij verbaasde dat een bezoeker zich schijnbaar
stoorde aan ons gedrag en achter onze rug om beklag ging doen terwijl de kastelein
helemaal geen bezwaren had.
Meneer Schoevers merkte toen fijntjes op dat het voor de uitbater niet verstandig is goede
klanten tegen de haren in te strijken.
Met marine groet;
Ries Koen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DE GENEESKUNDIGE DIENST DER
KONINKLIJKE MARINE VAN 1945 TOT 1955
Deel 3
De sociaal-medische dienst te Leiden
Toen in de loop van 1947 het aantal uit Java terugkerende zieken en
gewonden met ieder terugkerend marinetransport toenam en ook in
Nederland veel marinepersoneel dringend behoefte had aan tijdelijke
verwijdering uit de sterkte voor het ondergaan van medische
behandeling, werd overwogen het te Rotterdam bij de marinierskazerne geïmproviseerde medische centrum ten behoeve van gerepatrieerde mariniers naar elders over te brengen, waar belangrijke
uitbreiding mogelijk was en alle categorieën marinepersoneel konden
worden opgenomen. De beschikking werd verkregen over de leegstaande zeevaartschool
te Leiden, waar het mogelijk bleek met eigen middelen te geraken tot de inrichting van een
medisch opvang- en behandelcentrum, dat begin september 1948 officiële status verkreeg
als sociaal-medische dienst Koninklijke marine.
Het doel van deze inrichting was het samenbrengen in een rol van alle langdurig onder
behandeling moetend of zich bevindend marinepersoneel en de behandeling van ieder te
doen regelen en superviseren, waarna ten slotte de blijvend ongeschikten zo mogelijk
ingeschakeld zouden moeten worden in het arbeidsproces van de burgermaatschappij.
Een deel van de betrokkenen zou bij de dienst zelf kunnen worden tewerkgesteld tijdens
de behandeling, een ander deel zou moeten worden opgenomen in diverse hospitalen of
burger- ziekenhuizen, terwijl ten slotte sanatoria en speciale ziekeninrichtingen zouden
worden ingeschakeld waar nodig. Uitgaande van het principe dat het belang van de
marineman en van de Koninklijke marine gelijkelijk gebaat zou zijn bij een snel en zo
volledig mogelijke eliminatie van de invaliditeit en dat het land zou moeten beschikken
over zo veel mogelijk paraat marinepersoneel, meende de leiding van de geneeskundige
dienst der marine dat men voor het marinepersoneel zo nodig in Nederland
geneeskundige hulp en opname kan verzoeken, overal waar deze hulp het beste kan
worden gegeven.
Het beroep op universiteitsklinieken, burgerziekenhuizen en sanatoria evenals
voortdurend gevraagde hulp van superspecialisten is steeds ten volle gehonoreerd.
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Ondanks de overvolle ziekenhuizen en sanatoria, die zelf veelal met personeelsgebrek
hadden te kampen, is voor de marineman welhaast steeds een plaats ingeruimd waar
nodig.
Dank zij de tewerkstelling van gedeeltelijk valide personeel bij de dienst zelf en
inschakeling van dit personeel in het eigenlijke bedrijf, kon bij de dienst met een kleine
valide werkende staf worden volstaan. Waar tot de lopende patiënten veel kundig
technisch personeel behoorde, ontstonden met eigen middelen revalidatiewerk- plaatsen,
zonder dat er belangrijke kosten aan waren verbonden, waarbij uit oorlogsbuit of
afgekeurd materiaal ten slotte vaak zeer waardevol instrumentarium voor de marine werd
gemaakt. De gedeeltelijke tewerkstelling waar mogelijk, het bewaren van de militaire
verhoudingen ondanks gedeeltelijke validiteit en het saamhorigheidsgevoel binnen de
organisatie hadden veelal bijzonder positieve uitwerking op de minder validen en het bleek
mogelijk in noodgevallen zwaar invaliden tijdelijk te huisvesten, waarbij de zorg van de
omgeving een voorbeeld van kameraadschap en menslievendheid kan worden genoemd.
Nadat was gebleken dat een minder valide ongeschikt zou blijven voor de zeedienst, werd
zo nodig tijdens zijn behandeling reeds de opleiding begonnen voor een nieuw beroep
waarmee hij in de burgermaatschappij in eigen onderhoud zou kunnen voorzien. De
medewerking en hulp, in deze ondervonden van de bestaande instelling als A.V.O. 1),
arbeidsbureaux en rijkswerkplaatsen moge hier dankbaar worden gememoreerd. Door de
groeiende industrialisatie in Nederland bestond een voortdurend gebrek aan opgeleide
arbeidskrachten, zodat als regel na medische afhandeling en ontslag de patiënt terstond in
de burgermaatschappij kon worden geplaatst. Zelfs blijvende invaliden met belangrijke
handicap als totale verlamming van onderste ledematen en een enkele blinde zijn na
herscholing tot volle tevredenheid tewerkgesteld.
Na de uitbouw van het revalidatiecentrum „Aardenburg” van de landmacht werden de
zwaar invaliden van de Koninklijke marine aldaar liefderijk opgenomen en bleef de sociaalmedische dienst zich bezighouden met de talrijke gevallen van invaliditeit door ziekte van
lichamelijke of psychische aard. Het bleek, nadat de medische sanering van het
marinepersoneel zover was voortgeschreden dat van een evenwicht kon worden
gesproken, dat blijvend jaarlijks ± 700 gevallen voor opname in de rol van de S.M.D. in
aanmerking zouden komen. Indien het zal gelukken door samenwerking met de
Koninklijke landmacht de nabehandeling van de t.b.c. patiënten te centraliseren, b.v. door
uitbreiding van het militair sanatorium Amersfoort, wanneer ter zijner tijd bij de gesaneerde
marine de ziekenboegen meer gelegenheid zullen hebben bepaalde patiënten in eigen rol
te houden en het marinehospitaal te Eikenrode zal zijn voltooid, zal de sociaal-medische
dienst te Leiden vermoedelijk kunnen worden opgeheven.
De zeer belangrijke resultaten met meestal eenvoudige middelen tijdens tewerkstelling
van patiënten bij de S.M.D. bereikt, zullen echter ook in de toekomst als een voorbeeld
kunnen dienen voor revalidatie onder na-oorlogse moeilijke omstandigheden.
1) Arbeid voor onvolwaardigen

De medische dienst bij het marine-opkomstcentrum te Voorschoten
Zodra het mogelijk was gebleken op eigen bodem de faciliteiten beschikbaar te stellen
voor keuring en selectie, werd bij het marine opkomstcentrum te Voorschoten begonnen
met het invoeren van medische keuring aan de lopende band. Hierbij werd uitgegaan van
de gedachte dat zoveel mogelijk jong personeel moest worden ter beschikking gesteld van
de opleidingen, mits kon worden verwacht dat aan de physieke eisen te stellen voor de
training kon worden voldaan en betrokkenen geen afwijkingen vertoonden, waardoor zij na
afloop van de training hun dienst niet zouden kunnen vervullen. Gezien de doorgemaakte
bezettingsjaren werd uit de aard der zaak nog al eens een wissel getrokken op de te
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verwachten goede invloed van behoorlijke voeding en een geregelde gecontroleerde
dagindeling. De geneeskundige dienst verrichtte de physieke keuring, waarbij tevens uit
het gedrag en de houding tijdens de keuring enig inzicht werd verkregen omtrent de
psychische gesteldheid. Bij de hierna volgende selectie werd betrokkene ingedeeld bij de
voor hem meest gunstig geoordeelde opleiding.
Reeds spoedig kon worden opgemerkt dat de resultaten van deze procedure niet
bevredigend konden worden genoemd. Wel was het in het algemeen mogelijk, de
goedgekeurde adspirant-schepelingen de eerste training te doen ondergaan, maar reeds
spoedig ontstonden bij een deel van deze jonge mensen dusdanige geestelijke
spanningen dat na enige tijd kon worden gesproken van psychische ongeschiktheid voor
de zeedienst, terwijl zelf optreden van ernstige psychosen niet tot de uitzonderingen
behoorden.
Zo had in f946 in Amerika de Nederlandse mariniersbrigade tijdens de opleiding van ±
7000 man reeds 30 patiënten in psychiatrische inrichtingen in verpleging op de gesloten
afdelingen. Deze brigade was lichamelijk goed onderzocht maar er was geen gelegenheid
geweest iedere oorlogsvrijwilliger individueel psychiatrisch te onderzoeken, waardoor een
reeks psychisch onvolwaardige tot de opleiding werd toegelaten. Reeds tijdens de eerste
militaire opleiding bleken vele jeugdige schepelingen te lijden aan gebrek aan aanpassingsvermogen, abnormale binding aan geboortestreek en aan de moeder, dan wel
niet in staat te zijn te leren schikken in normale militaire gezagsverhoudingen. De
doorgemaakte bezettingsjaren hadden de jeugd uiteraard geleerd, hoe opstandigheid
tegen gezag kon worden gedemonstreerd.
Omstreeks 1948 was het wel duidelijk geworden dat behoudens voldoende lichamelijke
weerstand, de jonge schepeling een geestelijke structuur moest bezitten, geschikt om na
intensieve opleiding van korte duur te voldoen aan de eisen te stellen aan boord van
schepen en aan de wal, ook in tropische gebieden en onder aanhoudende spanning.
Er zou dus moeten worden gezocht naar een keuringsprocedure, waarbij zoveel mogelijk
candidaten werden toegelaten in de voor hen geschikte en door hen gezochte loopbaan,
maar waarbij voor ieder de eis moest worden gesteld dat hij een „aanvaardbaar risico”
vormde voor de marine en ten opzichte van zich zelve.
Het uitwerken van een bevredigende procedure in deze was een opgave, die lang niet
eenvoudig kon worden genoemd, temeer waar de enige hiervoor ter beschikking staande
psychiater door een deel van de marine-autoriteiten nog werd beschouwd als een
overbodig novum. Toch was bij hem de ontwikkeling van de psychiatrische keuring in de
juiste handen, aangezien hij het laatste jaar had geworsteld met een groot aantal
psychopathen en zenuwzieken, die naar zijn spreekuren waren verwezen, waarvan het
grootste deel nog maar kort geleden was aangenomen. Het was bekend dat bij een
keuring een kort interview met een zenuwarts geen voldoende inzicht geeft in de
geestelijke structuur van de kandidaat, terwijl op deze wijze een groot aantal psychiaters
van node zouden zijn.
Daarom werden enige proefleiders ingeschakeld, die na een persoonlijke afname van
verschillende tests ten opzichte van iedere kandidaat een classificatie van de geestelijke
stabiliteit zouden moeten vaststellen, waarna de psychiater het beslissende eindoordeel
zou geven.
In twijfelgevallen zou steeds een nader specialistisch onderzoek plaatsvinden. Na
uitgebreide proefnemingen en voortdurende studie bleek ten slotte een Rorchach
onderzoek volgens de methode van prof. Bühler, waarbij alle positieve en negatieve
eigenschappen en bevindingen van een kandidaat werden verdisconteerd, gepaard
gaande aan een individueel intelligentie onderzoek, te leiden tot resultaten waar de marine
bijzonder mee was gebaat. Door de vaststelling van de geestelijke stabiliteit en het
intelligentiepeil van iedere keurling kon de selectie afdeling de inpassing in het geschikte
dienstvak met grotere kans op succes voor de opleiding ter hand nemen; terwijl overleg
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tussen selectie- en keuringschefs voor iedere kandidaat tot de mogelijkheden ging
behoren.
Omstreeks 1951-1952 was het duidelijk dat bij het opkomstcentrum unieke vorderingen
waren gemaakt met het individuele keurings- onderzoek en sindsdien is de weerstand in
de marine tegen psychodiagnostisch onderzoek sterk afgenomen. Het voortgezette
onderzoek toonde aan dat ook prognostisch ten opzichte van jeugdige en zeer jeugdige
schepelingen de risicofactor veelal individueel was te voorspellen. Verder werd het
mogelijk schepelingen van 16 en 17 jaar in opleiding te nemen onder speciale observatie,
met definitieve keuring, nadat zij een jaar door de marine zouden zijn gevormd.
Belangrijke groepen zeer jeugdige schepelingen, die voorheen niet in opleiding konden
worden aanvaard, zijn op deze wijze in de speciale categorieën So en Sx in Nederland
voorlopig bij de opleiding ingedeeld.
Een gelukkige omstandigheid vormde in de loop der volgende jaren wat genoemd kan
worden een groeiende waardering tussen de selectie en de psychodiagnostische
afdelingen binnen bet M.O.C. 1). Nadat langdurig tussen de beide afdelingen rivaliteit
bestond aangaande het vraagstuk van de taakverdeling betreffende psychodiagnostisch
onderzoek en selectie, kon tenslotte worden geconstateerd dat ook hier een nauwere
samenwerking tot stand kwam, waarbij voor iedere afdeling ruim voldoende arbeidsterrein
behouden blijft. Moge het aan de gezamenlijke inspanning van beide afdelingen gelukken
deel te blijven hebben aan het voortschrijden van de psychodiagnostische wetenschappen
in de wereld en de Koninklijke marine te blijven dienen op een wijze, die haar verzekert het
hoogst mogelijke rendement uit het haar ter beschikking staande personeels- reservoir te
behalen.
Aan arbeidsterrein ontbreekt het voorlopig bij het keuringscentrum niet; behalve de
beschreven psychodiagnostiek bij de aanname werd in 1949 de her-selectie aan het
M.O.C. toevertrouwd, terwijl vanaf 1952 gedurende enkele jaren alle tropenkeuringen
centraal bij het opkomstcentrum op bijzonder goede wijze werden verricht. Aangezien na
1951 ook iedere demobiliserende marineman een geneeskundige keuring bij het M.O.C.
onderging en de jaarlijks terugkerende keuring en aanname van adelborsten en adspirant
reserve officieren te Voorschoten plaats vindt, kan veilig worden aangenomen dat gezien
de uiteindelijke resultaten de financiële investeringen in het M.O.C. de besteding ten volle
waard zijn geweest. De tabellen I, II en III waarin duidelijk de vermindering van het
afkeuringspercentage naar voren treedt spreken voor zichzelf.
1)

Marine- opkomstcentrum.

Geneeskundige verrichtingen
Algemeen overzicht
Tabel I. Inkeuringen
Jaar

Beroeps

Militie

Adelborst.

Aro’s

Matr. !

5DK Stuurl.

’48
’49
’50
’51
’52
’53
’54
’55

3985
4150
2624
3548
3057
3398
2568
2150

5720
7923
4261
6425
4123
4961
5775
6099

339
318
181
191
181
182
198
155

36
561
401
63
165
240
243
236

—
—
42.3
1013
1069
1077
1024

—
77
318
282
315
389
292

Totaal

25487

45287

1745

1945

4606

1673

Marva’s

Tot. I

315
524
276
390
380
319
196
161

11393
12476
7820
11358
9201
10484
10446
10117

2561

83295

Tabel II. Bijzondere keuringen

Jaar Demob. Hersel. TropenMijnenwach- Sx controle Tot. II Tot. I Totaal ters + na 10 mnd.
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Herh. oef.
’48
—

—

—

—

—

’49
’50
’51
’52
’53
’54
’55

—
—
4117
4165
5483
256
300

492
362
326
282
419
282
559

—
—
—
2775
2430
2733
1462

—
—
—
—
446
947
509

—
—
—
—
—
—
227

492
362
4443
7220
8778
4218
3057

11393
12476
7820
11358
9201
10484
10446
10117

11392
12968
8182
15801
16421
19262
14664
13174

Totaal

14321

2722

9398

1902

227

28570

83295

111865

Behalve de hierboven genoemde keuringen, werden in 1955 nog 244 keuringen voor
brevetten verricht.
Tabel III. Geneeskundige commissoriale afkeuringen

’49
’51

27594
21627

998
633

3.61
2.92

’52

22379

335

1.49

216
91

’53
’54

22412
22456

185

0.82
0.57

50
27

’55
’50

22809
23605

0.64
3.43

24
258

128
145
811

241

1.74
1.46

10298
5566

331
127

3.17
2.27

174
50

1.67
0.89

0.59

5647

87

1.54

20

0.35

0.30

5524
5680

40
29

0.72
0.51

9

0.13
0.17

6368
7476

30
248

0.47
3.30

0.12
0.10
1.78

10
3
113

0.05
1.50

………………………………………………………………………………………………………………

https://www.marineshirts.nl

19

LAAT UW KATJE THUISKOMEN PER
GIRO OF BANK
Een OVA liet het volgende bekendmaken: ..Als
wij een juiste theorie hebben, maar er alleen maar
over leuteren, haar in een laatje opbergen en
haar niet in praktijk brengen, dan heeft die theorie
geen enkele betekenis, hoe goed ze ook mag
zijn." zei Mao tse Toeng in 1937.
Hebt u weleens nagedacht over de theorie,
handelend over de voordelen die het laten
overmaken van uw gehele salaris op een bank of
girorekening u biedt? Neen? Wel. dat is dan uw
zaak.
Het is evenwel de zaak van de officier van
administratie om maatregelen te nemen tegen de
nadelen, die het ouderwetse systeem van
loonzakjes vullen en uitbetalen aan tafel voor de
dienst schept. Deze nadelen worden nog
vergroot door het feit dat maandelijks vele
militairen niet op de vastgestelde tijd van uitbetalen kunnen komen.
U zult wel willen begrijpen dat als u de voordelen
(nadelen zijn er niet) van het girale en
bankverkeer niet wilt inzien. de officier van
administratie niet ten eeuwigen dage met de
nadelen van een overjarige wijze van uitbetalen wil blijven zitten. Als u na 18 maanden intensieve
reclame voor het girale en bankverkeer middels televisie, pers, folders in uw brievenbus en
bekendmakingen op het publikatiebord toch wilt blijven vasthouden aan salarisbetaling middels het
hopeloos verouderde loonzakje, zult u ook grijpen dat de nadelen daarvan zo langzamerhand op u
afgewenteld zullen worden. Dit heeft niets te maken met een mindere dienstverlening van de kant
van de officier van administratie, maar alles met een efficiënter bedrijfsvoering. Want ..ongeacht hun
rang zijn al onze kaderleden dienaars van het (scheeps-) volk. Wat wij ook doen, welk offer wij ook
brengen, heeft tot doel het dienen van het (scheeps-) volk.
Niettegenstaande dat, dienen wij ons best te doen onnodige offers te vermijden," dit was dezelfde
Mao in 1944.
Als u dus in het vervolg verhinderd bent op de dag en het uur en de plaats van salarisuitbetaling
aanwezig te zijn, bijvoorbeeld omdat u een snipperdag hebt, een dienstreis maakt, ziek bent, een
begrafenis gaat bijwonen enz. enz., dan kunt u vaak alleen geholpen worden op speciale kasuren
na de dag van de uitbetaling.
De officier van administratie en het bureau administratie zullen u gaarne inlichten over de
mogelijkheden van salaris overmaken en de wijze waarop u dan toch nog op simpele wijze over
contanten kunt beschikken.
Zorg, dat Mao tse Toeng u althans op het gebied van salarisbetaling geen verhaaltjes behoeft te
vertellen.
Bovendien: denkt u nog eens aan de uitgebreide service van giro en banken, zoals de mogelijkheid
van periodieke overmaking van huur, verzekeringen, gas. water. licht etc. Dit is vooral een groot
gemak voor hen die een varende plaatsing hebben.
Bron: Alle Hens 1968 / tekening Chris Caanen

……………………………………………………………………………………
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NAVGIS gaat moderniseren (1968)Vooruitlopend op de nieuwe school Is men op
NAVGIS het afgelopen jaar druk bezig geweest met een algehele modernisatie, zowel op
het gebied van de inrichting der modellen als op de manier waarop de modeloefeningen
gehouden moeten worden. Zo startte NAVGIS vorig jaar augustus met een nieuwe
helikoptertrainer. een fantastisch mooie simulator van de Engelse REDIFON fabriek, en dit
jaar komt het zgn. SPAIT (= van Speyk Action Information Trainer)-model, waarbij de
commandocentrale van een jager en een Van Speyk fregat zijn nagebootst, teneinde de
leerlingen procedures bij te brengen en vertrouwd te maken met tactische situaties op zee.
Dit gebeurt m.b.v. een computer die de ingevoerde gegevens verwerkt, welke in de 2
centrales van minuut tot minuut op radarschermen en plottafels zichtbaar worden gemaakt.
Deze computer is de 920B computer van de ELLIOT fabrieken, evenals de REDIFON een
Engelse firma.
Om deze computer en de bijbehorende apparatuur te kunnen bedienen en onderhouden,
is natuurlijk ter zake kundig personeel nodig. Hiervoor werden dan ook cursussen in
Engeland bij ELLIOT zelf gegeven. Het technische personeel kreeg een praktische
opleiding van 6 weken op de fabriek te Frimly en het bedienend personeel heeft vorig jaar
november eerst een tweeweekse programmeurscursus te Borehamwood gevolgd, en
heeft daarna nog twee weken lang praktisch met de computer en volledige apparatuur
gewerkt te Frimly.Het geheel is ondertussen reeds op NAVGIS gearriveerd en wordt
momenteel geplaatst, zodat mettertijd, medio '68. de modeloefeningen volgens het nieuwe
systeem van de SPAIT- trainer kunnen beginnen.
Bron: AlleHens 1968

Baroe in tropengroen in Hollandia
Nieuw Guinea wonderlijk land ,waar alles anders is dan anders

Aldus de Legerkoerier van september 1962 jaargang nr 12. De auteur is de
toenmalige kapitein J.H.Buising. Onderstaand zijn verhaal of liever gezegd
reportage.
De meeste militairen van de Kon Landmacht die thans naar een van de kleine rij
bewoonbare oorden reizen langs de 300 km lange bergachtige of moerassige kust van
Nederlands Nieuw Guinea ,maken eerst kennis met de hoofdplaats van dit land, Hollandia,
aan de Humboldtbaai.
Zeg, dat de hoofdstad van Nederland Vaals is of Ter Apel en ieder zou verbaasd zijn over
de exentrische ligging van zo'n centrum des lands, maar Hollandia ,gelegen dicht bij de
noordelijke grens met het Australische deel van dit primitiefste aller landen is dit nog sterker
het geval. Al beslaat het stadje in zijn omvang meer grond dan onze grootste steden, toch
bergt het op zijn heuvels en in zijn dalen nog geen 20.000 inwoners, een aantal dat bij de
huidige onzekerheid eerder af dan toeneemt.
Na bijna 20 dagen varen schuift de "Waterman"( en over enige tijd opnieuw de "Zuiderkruis")
de indrukwekkende baai binnen, tegenwoordig steevast geëscorteerd door een van onze
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Marine schepen. Meteen valt dit aan natuurschoon overweldigende maar ook zo
onherbergzame land de honderden jonge soldaten, die de tropengebieden nooit
aanschouwden, op het hoofd. Onwennig staren ze naar de hoge wanden, die de baai
omringen en waar langs onzichtbare wegen auto's van de Hollandianen omlaag komen
gekronkeld op weg naar de kade om, voor zover de voorraad strekt de militairen een ritje te
gunnen, over het tamelijk omvangrijke wegennet in en om de stad, wat de nieuwkomers
elders niet meer zullen aantreffen.
Terwijl het schip naar de enig vrij nieuwe aanlegsteiger glijdt, kijken ze opnieuw verwonderd
naar de bonte menigte, die de kade vult. Bruin, blank en zwart krioelt dooreen, terwijl de wat
melancholieke wijsjes van enkele inheemse fluitorkesten, die tussen de wachtenden
gedrongen staan, in flarden tot hen doorklinken. Op de achtergrond zien zij nu ook het lagevoor de nette Hollandse jongen rommelig aandoende stadsdeel van Hollandia, dat duidelijk
de sporen van een plaats in opkomst vertoont, maar waar de plaatijzeren roestkleurige
daken de boventoon voeren. Dan wordt hun aandacht getrokken naar de steiger, waar ze
een aantal figuren in keurige witte uniformen ontwaren, marine- en landmacht officieren, en
met enige begrijpelijke afgunst vergelijken ze deze frisse dracht met hun eigen weinig
vrolijke" tropen groen" het werkpak dat ze in ruime mate uit het dierbare vaderland hebben
meegekregen.....
Dat keurige wit blijkt de staf van al wat er op dit eiland aan krijgsmacht zit te omhullen.
Een aantal soldaten met bestemming Hollandia gaat na de officiële verwelkoming van
boord. Voor hen is het verblijf begonnen. De anderen gaan eerst nog wat passagieren voor
het schip zijn reis vervolgt. De blijvers zullen - de wat onthutsende kennismaking ten spijt,spoedig weten wat Hollandia en ruime omgeving bieden. Dan praten ze net zo makkelijk
over het Marinekamp boven of het Kloofkamp beneden of het "Groene dorp" als de anderen.
Ze zullen ook zwemmen in het idyllische zwembad in het vakantie-achtig aandoende
Kloofkampje of bij base "G"
een strand buiten Hollandia aan de baai. Ze zullen ook spreken van "Polimacweg, dock 4
of dock 5,waarmee de nieuwe woonwijken steeds hoger in de heuvels worden
genoemd,allemaal herinneringen aan de tijd dat de Amerikanen hier een grote bases
aanlegden, springplank voor hun verovering van de Philippijnen. Ze zullen direct ervaren
dat het verkeer hier links is ,zoals overal in het verre Oosten en Nieuw Guinees en ruig !!
Want iedere automobilist, motor of scooterrijder- daaraan is hier geen gebrek- kent elke
bocht,iedere bobbel en alle kuiltjes van de belende wegen tot op de meter nauwkeurig.
Alles blijkt hier anders te zijn thuis en bij de parate troep in de vertrouwde legerplaats. Het
aantal afkortingen is hier blijkbaar nog groter en klinkt volstrekt vreemd.
Marine-taal
Ook de marinetermen vereissen enige studie, want men komt onherroepelijk in contact
met de mariniers. Zo stond een verse sergeant in en tijdelijk kampje met zijn oren te
klapperen toen een marineman hem telefonisch mededeelde:" Ik kom binnen een halfuur
met de sloep naar beneden om D.D.T. te spuiten. Zorg dat het kommaliewant eruit is ....."
Ook de aanspreektitel van de hen bezoekende Schout bij Nacht Reeser ( Commandant
Strijdkrachten Nieuw Guinea) is voor de baroes ( nieuwkomers) van dit leger nog wel eens
een struikelblok. Ze antwoorden op zijn vragen vaak met "Ja schout,nee schout" En als
iemand hen gedienstig op weg tracht te helpen met "schout bij nacht"kijken ze hem
grijnzend aan en denken kennelijk; Kom,kom,nou moet u mij het niet te gek maken.
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Trouwens niet alleen de sergeant en de soldaat staan voor zulke verrassingen. Ook een
officier zat vreemd te kijken toen een longroombediende hem vroeg: U bent zeker ketelaar?
en hij ,weer in z'n wiek geschoten zei: Nee die ben ik niet ik ben kapitein zus of zo. Want
wie bij de landmacht weet dat een ketelaar een na-eter is?
Nog vreemder misverstand schept de vraag: wanneer hebben jullie overal?
( = reveille),met als antwoord: we hebben helemaal geen overal. Een marine kreet waaraan
de strijdkrachten in Nieuw Guinea bijna niet kunnen aan ontkomen is de druk gehanteerde
kreet "scharrig",wat zoveel zeggen wil als armoedig. Ook zijn er op het gebied der
gezondheid een paar fraaie termen populair, zoals "Biakbuik" Karangoren en Lemkakken.
Het eerste is de benaming voor een buikloop die veel nieuwelingen de eerst dagen op Biak
teistert. Het Karangoor is geen uitgroeiend oor van grillige vorm, zoals de klank doet
vermoeden maar een ontsteking van het trommelvlies veroorzaakt door koraal diertjes die
in het water drijven.
Bij lemkakken zijn de kakkies (
voeten) aangetast door een
hardnekkige
voetschimmel.
Heeft men de afkortingen, de
marinetermen
en
andere
ongemakken onder de knie,dan
vraagt de fauna van dit eiland der
paradijsvogels
nog
enige
aandacht. Deze felgekleurde
vogel komt overigens niet eens
ter sprake. Wel de vogel die 'smorgens
bij
zonsopgang
steevast het beginwijsje van
"Iedere morgen om halfnegen"
fluit. ofschoon het pas halfzes is
en het dier geen weet heeft van
de schipbreuk die Katinka leed
op het laatste songfestival in
Luxemburg.
Ook de balenkraai een rake
benaming , is een vogel die van
slag af is. Op de een of andere
manier beschikt hij over een
slecht geolied snavelscharnier,
waarmee hij allernaarst krast en
knarst. Het is verheugend dat de
humor leeft in dit land, waarvan
men in het vaderland feitelijk zo
weinig idee heeft.
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Samenwerking
De militairen die er heengaan en zij die er al zijn ingeburgerd, aanvaarden hun uitzending
naar dit onbegrepen Nieuw Guinea met grote nuchterheid en verwerken spoedig de
vreemde ervaringen die zij in het begin ondergaan. Ieder moet hier tonen te beschikken over
het nodige improvisatie en incassering vermogen want door de stroom versterkingen
stapelen de toch al niet geringe problemen van huisvesting vervoer en bevoorrading zich
op. Bij de gehele strijdmacht hier wordt alles naar vermogen in prima samenwerking
opgelost. Want zowel op de staf in Hollandia als op de posten waar soldaten en mariniers
steeds nauwer gaan samenwerken in hun acties om het land zo goed mogelijk te beveiligen,
weet ieder dat men op elkaar is aangewezen, het samen naar beste vermogen moet rooien.
Dat wil niet zeggen dat men juichend naar dit land toegaat, dat men geen kritiek heeft op
zaken hier en vooral in Nederland ( daarvan tuiten soms de oren) maar aangekomen zet
men zich van hoog tot laag bereidwillig aan de zware taak die men met zo weinigen moet
torsen.
Op een pijler vooral steunt de stemming, de werklust, de inspanning, het goede humeur:
op de post die 2x per week binnenkomt. Men kan de familieleden en de kennissen er niet
genoeg van overtuigen hoe belangrijk het voortdurende contact met hen is. Daarom is de
thans afgekomen portvrijdom dan ook met veel voldoening ontvangen. Eindelijk iets goeds
uit het vaderland, zei een cynisch man. Men houdt zich hier voor ieder oprechte
belangstelling en steun uit Nederland van harte aanbevolen.
………………………………………………………………………………………………………

De dieptebom
Het was 1956, de exacte datum weet ik niet meer, toen ons schip, de Hr.Ms. Kortenaer
voor de kust van Biak een “feestelijke” dieptebom in zee kieperde om het gezamenlijk
publiek aan de wal te vermaken. De explosie was geweldig en het publiek juichte “Ohhh
en Ahhh!” Nou wij aan boord óók, maar om een andere reden.
Onze dieptebom kon worden
afgesteld, zodat het pas explodeerde
op een diepte die tevoren was
berekend. Door de run (snelheid)
die ons schip daarbij maakte, kon
het voortijdig zonder zelfschade
wegkomen van de plaats waar de
dieptebom explodeerde. Helaas
(pindakaas) had men ditmaal een
“klein foutje” gemaakt en
explodeerde de bom véél te vroeg.
Boem…mmm! De Kortenaer werd
vanachter ietwat uit het water
opgetild en kwakte terug in zee.
Gelijk begon het schip lichtjes als
een hond te kwispelen en hoorden
wij dat het onder de waterlijn water maakte. Einde show!

24

Met man en macht werd eerst de grote scheur onder de waterlijn met zijden spek en hout
geschoord anders zouden
compartimenten vol lopen. Al snel
werd vastgesteld dat de
scheepsschroef en as waren
beschadigd en aan vervanging toe.
Waar de nieuwe scheepsschroef
vandaan kwam, weet ik niet meer
maar naar
een aantal weken werd het
gevaarte aan
boord gehesen en konden wij
daarna langzaam naar Singapore
sukkelen. Een en ander moest
uiterst omzichtig gebeuren.
Indonesië mocht van ons vertrek uit
de wateren rondom Nederlands Nieuw Guinea niets weten. Als Soekarno lucht zou krijgen
dat wij uit ons Rijksdeel waren vertrokken, hadden de infiltranten vrijwel vrij spel!
Wij, simpele vlootbalen, waren in ons nopjes. Eindelijk een schitterende haven in het
vooruitzicht, met alle geneugten
die in Nieuw Guinea ontbraken.
“Joeg hee, joeg hee!!!! Hier komen
de jongens van de zee!”
Een ongeluk komt nooit alleen is
een gezegde. Nou dat hebben we
geweten! Na nauwelijks een dag
sluipvaart richting Singapore,
begaf de verdamper het. Het
zoute zeewater kon niet tot zoet
water worden verdampt. Er beek
nog een klein beetje zoet water
over in een tank en dat was voor
de…..juist officieren. Hun thee,
koffie, voedsel en douchewater
had zoet water. Wij, simpele
vlootbalen, kregen alles met een zoute bijsmaak. Slechts éénmaal per dag ontvingen wij
een flesje bier, dat later van ons “gamellegeld” werd ingehouden.
In Singapore ging ons schip in dok en konden wij, om beurten, heerlijk van de stad en haar
bewoners genieten.
Als jonge honden snuffelden wij rond, konden heerlijk zwemmen en douchen in zoet water
en smaakte ons voedsel of wij het rechtstreeks van de goden hadden ontvangen. Wat
zeiden we ook weer? Ja, “Het is of een engeltje over je tong piest!”
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Veertien dagen lang verbleven wij in de zevende hemel. Zo bezochten wij niet alleen
dikwijls het zwembad van de “Navyclub”, maar ook de
“Tiger Balm Garden” en nog véél meer!
Helaas kwam er een einde aan de reparatie. Een
nieuwe run bij het afvuren van een dieptebom zat er
niet meer in. Dus slopen wij terug naar N.N. Guinea en
hervatten wij onze patrouilles.
Diemen, 30 april 2020, Wim Degen

Zo was het vroeger bij ons
thuis
Toen ik geboren werd, was ik heel jong. Mijn
vader en moeder waren niet thuis, die waren
op het aardappelveld. Het land was niet van
ons, maar we haalden er altijd aardappelen.
Wij waren thuis met 20 kinderen, 10 jongens,
9 meisjes en een twijfelaar. Dat was de
jongste en dat is-tie gebleven ook. We
sliepen op een kamer met gasmaskers op.

Omdat we maar één bed hadden, sliep je nogal moeilijk met die gasmaskers, maar het
was erg nodig. Het 1e kind werd in bed gelegd en als het dan sliep, dan werd het eruit
gehaald en tegen de muur gezet. Dan was de volgende aan de beurt en zo ging het verder
Ze hebben mij één keer tegen de muur gezet, 14 dagen, zonder dat ze er erg in hadden.
Onze wekker was een emmer en als die vol was, was het zes uur. Als vader veel
gedronken had stonden we om 4 uur al naast ons bed. We waren allemaal erg knap
Een broer van mij zit op de universiteit in Utrecht. Hij staat op sterk water, omdat hij twee
hoofden heeft. Mijn andere broer is kunstenaar, die gaat met een oude jas het café in en
komt er met een nieuwe uit, mijn moeder spoelt de luiers nooit uit. Dat hoeft ook niet, want
wij zijn grootgebracht met melkpoeder, dan kon ze de luiers zo uitschudden. Natuurlijk
moeten wij zuinig zijn. Toiletpapier werd dan ook aan twee kanten gebruikt en vervolgens
ging het naar de stomerij. Mijn vader kon niet goed horen. Dat kwam omdat wij hem de
oren van de kop aten. Bij ons zaten ze nooit met mes en vork te eten. We deden ons
mond open, moeder mikte er wat in en vader deed de mond weer dicht
We aten ook nooit ons eigen bord leeg, we zaten altijd in dat van een ander te graaien.
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Onze jongens heten allemaal Harry, behalve Joep, die heet Willem. Eén van m'n zusjes is
zo bijdehand; ze is laatst naar de markt geweest en heeft daar 30 kopjes gekocht voor
slechts. Fl. 2,50. Het was alleen zo jammer dat de oortjes aan de binnenkant zaten. Een
andere zus van mij heeft verkering..... met een jongen. Hij heeft maar één oog en als ze
hem onder vier ogen wilt spreken moet ik er altijd bij zijn.
En dan de jongste, die klaagt altijd over pijn in d'r buik. Moeder zei: "Kind, wees maar blij
dat je een buik hebt, anders vielen de boterhammen zo in je broek". Mijn oudste broer is
59 jaar. Hij had 60 kunnen zijn, maar hij is een jaar ziek geweest. Dan heb ik nog een
zuster, die is zo scheel dat als ze lacht, de tranen over haar schouders lopen. Toen ik op
school kwam was ik 6 jaar. Ik kon goed met de leraar opschieten: verscheidene klassen
mocht ik tweemaal doorlopen. Anderen
moesten ieder jaar naar een andere
klas. De meester vroeg mij een keer:
"Als je fl. 12,- schuld hebt bij de bakker;
fl. 10,- bij de slager en fl. 5,- bij de
groenteboer, hoeveel schuld heb je
dan?" Ik zei:. "Dat weet ik niet meneer,
als wij zoveel schuld hebben verhuizen
we meestal". Toen ik van school kwam,
ging ik bij een smid werken. Hij zei: "Als
ik knik, moet jij slaan". Hij heeft maar
één keer geknikt.

De keuring
"Maar u kunt me onmogelijk voor de onderzeedienst goedkeuren", protesteerde de
matroos, "M'n ogen zijn vreselijk slecht". "Schei toch uit man", zei de dokter. "We vragen
niet meer naar de kwaliteit van de ogen; we tellen ze alleen maar...!"

Annekdote: Ingevlogen door Herman…..
Behorende bij de reis van Mijnenbestrijdingssquadron 11 in ten
Anker nr. 27 van 25 mei 2020 en op papier gezet door mijn Sobat
STDO Frank Boon.
Het was prachtig weer en het squadron mijnenvegers waarvan Hr.
Ms. Bedum deel uitmaakte, was op weg naar het Ierse plaatsje
Waterford in Zuid Ierland.
Waterford ligt aan een grote rivier. Toen het squadron bij de monding van de rivier
arriveerde was het inmiddels laat in de middag geworden en omdat er nog een eind rivier
opwaarts gevaren moest worden, werd besloten om in die baai voor anker te gaan om de
volgende dag de tocht te vervolgen.
Voor de bemanning van de M 847 was dat een reden om ’s avonds een feestje te vieren.
Op het lido dek werd dan ook op het einde van de 2e platvoetwacht een feestje op getuigd.
Tijdens dit feestje kwam één van de bemanningsleden met de vraag of we buitenboord
mochten gaan zwemmen. Na toestemming van de commandant, verwisselde bijna het
gehele niet op post staande wachtsvolk zich rap om in tenue zwembroek.
Vanaf het lido dek sprong de hele meute als zeeleeuwen het donkere zeewater in. Omdat
er nogal wat stroom stond, had de aan boord geplaatste STDO op het achterschip, alvast
de Zodiak te water gelaten, om eventuele afdrijvers de kans te geven zich vast te klampen
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aan deze rubberboot, zodat zij niet door de stroming van het zeewater richting open zee
zouden worden gedreven. Na ongeveer een kwartier genoten te hebben van het
nachtelijke zwemplezier, klom iedereen weer aan boord en kon ook de Zodiak weer aan
boord worden gehesen. Zo eindigde deze avond zonder ongelukken en met veel plezier.
De volgende morgen was het weer ankerrol op post en na het binnen halen van het anker
stoomde het squadron in kiellinie richting de riviermonding op, om vandaar de tocht
stroomopwaarts, naar Waterford te vervolgen. Het zeewater was kristal helder en vanaf de
open brug, kon de naar het water kijkende brugbemanning genieten van het visrijke water
in de baai. Plotseling werd iedereen op de brug stil, omdat er in het water een grote
donkere vlek zichtbaar was, die zich bewoog in de koerslijn van het schip. Heel, heel groot
was de verbazing toen de vlek een grote walvishaai bleek te zijn.
Heel langzaam voer het schip over de zeker acht meter lange walvishaai. Het was een
adem benemend schouwspel en de hele bemanning sprak er met ontzag over.
Maar…….daarna werd er niet meer in zee gezwommen. Niemand was branie om zijn
lichaam toe te vertrouwen aan het toch zeer aanlokkelijke zeewater. Brrrrr… een joekel
van een haai.
Ik kan het weten, omdat ik erbij was en ook gezwommen heb.
Was getekend;
Herman te Pas, machinist 1 olieman aan boord van Hr. Ms. Bedum.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dag Arie en LS,
Na het lezen van de herinneringen van enkele marinemensen vond
ik het ook gepast om enkele muzikale herinneringen van mij weer te
geven.
Muzikale impressies in mijn marine tijd.
Eind 1960 werd ik opgeroepen voor militaire dienst bij de Koninklijke Marine en moest me
melden bij MOKH in Hilversum. Na enkele maanden waaraan ik met veel plezier
terugdenk werd de opleiding tot militair afgesloten en ging onze Bak 105 naar de VBS in
Amsterdam. De opleiding tot seiner was begonnen.
Als (nog) minderjarige werd je verplicht zondags naar de kerkelijke dienst te gaan je kon
kiezen of naar de vlootpredikant of naar de vlootaalmoezenier. Mijn keuze was de
aalmoezenier. In een barak op het terrein werd op de zondag de “kerk” ingericht. Ik kan
me niet meer zo heel veel herinneren van deze diensten maar het enige wat ik niet zal
vergeten is de wijze waarop deze aalmoezenier zijn mis verluchtigde met prachtige
muziek. Omdat hij als eenling, geen misdienaars, alle handelingen gedurende de hele
dienst zelf in z’n eentje moest zien te klaren ontstonden er vermakelijke situaties. Zo heeft
het begin en het einde van een muziekstuk nodig dat het wordt aan- cq. uitgeschakeld.
Daarvoor had hij onder het vloerkleed een knop weggestopt en telkens als het tijd was
voor muziek snelde hij naar het midden van het vloerkleed, trapte op de bobbel daarvan
en vervolgens klonken dan de prachtige gezangen van de Krönungsmesse van Mozart. En
op het eind van het gezang holde hij, terwijl de liturgische gewaden om hem heen
dwarrelden, naar de bobbel om op tijd de muziek uit te schakelen. Deze ludieke, maar
hilarische, manier zorgde er onder meer voor dat de dienst niet zo lang leek te duren. Het
heeft bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten en ook mijn interesse voor klassieke
muziek aangewakkerd. Na de opleiding werd ik geplaatst op de Seinpost in Den Helder en
na 2 maanden heb ik overplaatsing aangevraagd en gekregen op smaldeel 5 die een reis
naar de West gepland had. Aan boord van Hr. Ms. Groningen, na de West op weg naar
Nieuw-Guinea in 1962, kwam de interesse voor klassiek muziek regelmatig ter sprake,
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vooral tijdens de hondenwacht op de brug met koffie en een kaasbroodje, met de
dienstdoende officier LTZ. 2OC F. Reedeker die een fervent liefhebber van klassieke
muziek was. Samen hebben we een hele collectie langspeel-platen gekocht, Music of the
World’s Great Composers uitgegeven door Reader’s Digest, die we naderhand onderling
verdeeld hebben. Nog regelmatig draai ik deze lp’s en denk terug aan mijn reis naar
Nieuw-Guinea. Vorig jaar heb ik in Ten Anker enkele columns geschreven en in één
daarvan het verhaal van mijn stomme verbazing verteld van een avond in Manokwari
waarin een Papua ergens in de bush op een pick-up het lied van Brenda Lee “Sweet
notin’s” door de duisternis liet schallen.
Zo zijn er toch enkele muzikale momenten geweest in mijn diensttijd waar ik met plezier
aan terugdenk en die o.m. geholpen hebben om mijn marine tijd aangenaam te maken.
Met vriendelijke groet
Fré Thissen
Voorm. Seiner 2 zm
f.thissen@home.nl

Herhaalde oproep !
Ik ben opzoek naar dienstmaten van mijn broer
John Roozen in de hoop dat zij nog foto's
hebben van zijn tijd bij de Marine.
Mijn broer is in mei 2007 overleden.
Zelf heb ik wel foto's van hem, en ook enkele in
uniform, maar op zoek naar meer foto's.
Hier onder zijn gegevens
John Roozen
Registratienummer 64.05.15.276
Lichting 81-10
• Beroepsmilitair
Onderdelen Periode Foto
Wapen technische School 1981 – 1982 rang
EVO, WDE
Marine kazerne Erfprins (mkerf) 1981 – 1982 rang
Eerste Vakopleiding WDE
Hr.Ms. Callenburgh 1982 – 1984 rang
Wapen technische Dienst Elektronica
Wapen technische School 1986 – 1987 rang
VVO, WDE
Marinekazerne Erfprins (mkerf) 1986 – 1989 rang
Eerst de VVO en daarna de kaderopleiding en vervolgens de specialisatie
DAISY.
Hr.Ms. Kortenaer 1989 – 1990 rang
Wapen technische Dienst Elektronica Daisy/Navigatie, de radio en TV show
Waren heel erg leuk. Samen met Ed en de kok en de “hof” in Smotskoks,
Hij had de bij naam Swah de popeye sailor.
En naam gevonden van
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Bakmeester Marinus Klasens
Wacht inspanning af, bedankt alvast voor de hulp.
Groetjes Angélique Roozen
angelique674@hotmail.com
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Een graf op Sicilië
Een gelukkig gezin
In januari 1940 maakt een bekende fotograaf in Soerabaja een serie portretten van het
gelukkige gezin Sterkenburg. Vader Joop maakt carrière bij de Koninklijke Marine, zijn
vrouw Ida steunt hem waar ze kan en zorgt voor de kinderen Thijs en Florrie. In oktober
van dat jaar wordt nog een zoon geboren, Johan, een ontwapenend en stout ventje, dat
ook wel ‘Tjoemp’ wordt genoemd. Sterkenburg is veel op reis. Voor zijn kinderen is hij een
statige, wat formele vader. Moeder is er altijd en regelt de dagelijkse zaken, natuurlijk met
de gebruikelijke hulp van Indisch personeel. Rond het huis ligt een groot plein en er is voor
de kinderen altijd wat te beleven, hoewel ze niet alleen op straat mogen spelen.

Natuurlijk gezag
Joop Sterkenburg, geboren in 1900 in Den Haag, is een leergierig type met talent voor
organiseren. Zijn ambities liggen op zee en wanneer hij eenmaal bij de marine is beland
voelt hij zich als een vis in het water. Prachtige foto’s getuigen van een gedegen opleiding,
maar ook van een grote saamhorigheid bij de groep jonge adelborsten. Hoewel er veel
theorie te leren valt draait alles om de praktijk. Sterkenburg doet vanuit Den Helder met
allerlei schepen de Nederlandse havens aan en maakt ook langere reizen naar het
buitenland. Hij is wellicht geen gangmaker, maar hij heeft een rustig en onverstoorbaar
karakter waardoor hij gezag heeft bij zijn collega’s. Hij trouwt met Ida Dirkzwager, die in
Nederlands-Indië was geboren. Bij de feestelijkheden krijgen bruid en bruidegom ieder
een goudkleurige bundel met gedichten van familie en vrienden. Ida krijgt de raad: ‘Neem
lieve bruid een les hieruit mee, wees in je leven zwijgzaam gedwee’.

Een laatste verlof
In Hellevoetsluis en Voorburg beleeft het stel mooie jaren. Zoals gebruikelijk in de
marine wordt Sterkenburg overgeplaatst naar Indië. Het gezin geniet van de bevoorrechte
positie die de Nederlandse gemeenschap in de kolonie inneemt. Het familiealbum bevat
beelden van de kinderen die zich klaarmaken voor een ponytocht en een verblijf bij het
vakantiehuis Mickey Mouse in het bergdorp Tretes op Oost-Java. In februari 1941 tijdens
een verlofweekend fotograferen de ouders elkaar met de kinderen. Voor de laatste keer is
het gezin compleet. De dreiging van een Japanse invasie brengt met zich mee dat
Sterkenburg voor langere tijd weg is. Uiteindelijk wordt Nederlands-Indië in maart 1942
bezet; enkele dagen eerder heeft Sterkenburg met een vliegtuig Ceylon weten te bereiken;
hij kan niet meer naar huis terugkeren.

De dood van Johan
Dochter Florrie herinnert zich: ‘De komst van de Japanners maakte veel indruk, het waren
maar kleine mannetjes, maar er viel niet mee te spotten. Mijn moeder kon de zaak eerst
nog wel redden, ze had natuurlijk goede contacten bij de marine, maar uiteindelijk zijn we
met z’n vieren in het kamp Karees beland. Mijn kleine broertje Johan was astmatisch en
had niet genoeg weerstand. Moeder is nog in het gevang gezet omdat ze medicijnen
probeerde te smokkelen. Uiteindelijk is hij aan difterie overleden. Het was zo verdrietig. Hij
ligt nu begraven op het ereveld Pandu, toevallig naast het zoontje van mijn moeders
dierbaarste vriendin. Thijs ging uiteindelijk naar een jongenskamp in Bandoeng, moeder
en ik zijn in het Tjidengkamp in Batavia terechtgekomen. In het begin ging het wel, maar
later werd het er echt vreselijk. Vrouwen onder elkaar zijn net hyena’s. De
omstandigheden waren er slecht, er heerste Beri-Beri en dergelijke ziektes’.
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Commandant van de Soemba
Vader Sterkenburg wordt direct na de capitulatie van Nederlands-Indië ingezet bij de
geallieerde oorlogsinspanning; de stafwerkzaamheden bij de marine gaan op Ceylon
‘gewoon’ door. Nederlandse schepen beschermen konvooien van de koopvaardij of
maken deel uit van eskaders met Amerikanen of Engelsen. Op 25 april 1943 wordt
Sterkenburg benoemd tot commandant van de Hr Ms Soemba. Dit legendarische schip
zou samen met de vergelijkbare Hr Ms Flores aan veel geallieerde operaties deelnemen
en zo de bijnaam ‘terrible twins’ verdienen. In de zomer van 1943 wordt de Soemba
ingezet ten oosten van Sicilië. Door de relatief geringe diepgang kan het schip dicht bij de
kust komen en zo Duitse stellingen onder vuur nemen.

Een voltreffer op de brug
Op 5 augustus 1943 nadert de Soemba de Siciliaanse kust als het schip onverwacht onder
vuur wordt genomen. Sterkenburg geeft bevel het schip in een gunstiger positie te
manoeuvreren om de aanval te kunnen beantwoorden. Een getuigeverslag beschrijft wat
er gebeurde: ‘Het volgende vijandelijke salvo viel zodanig, dat een voltreffer de brug
vernielde, precies waar kapt-luit ter zee Sterkenburg zich meestal bevond, aan stuurboord
tussen stuurrad en telegraaf. Enkele seconden tevoren had de commandant de order
gegeven de brug te verlaten en naar de commandotoren te gaan. Hij ging zelf het laatst en
zou juist van de brug afstappen toen de noodlottige granaat insloeg. De commandant werd
dientengevolge het zwaarst gewond, hij werd door een groot aantal scherven in de rug
getroffen’.
Sterkenburg is volledig bij kennis en draagt nog zelf het commando over en geeft
aanwijzingen voor hulp aan de andere getroffenen. Maar de terugreis naar de haven duurt
te lang. Eenmaal aan de wal wordt het bloedverlies hem fataal en op weg naar het
veldhospitaal bezwijkt hij aan zijn verwondingen. Een dag later wordt hij begraven op het
geallieerde kerkhof in Augusta in een fraaie houten kist gemaakt door zijn manschappen;
er wordt de hele nacht aan gewerkt. Een aantal bemanningsleden wordt aangewezen om
als corvee de kuil te graven. Later wordt een sober houten kruis geplaatst.

Hereniging na de bevrijding
Zoon Thijs: ‘Ik heb tijdens de bezetting in een jongenskamp gezeten en alles wat ik ervan
kan zeggen: ik heb het overleefd. Het was keihard en je redde het maar net, ik kreeg soms
wat extra melk en een Chinees gaf me rijst, als je corvee deed viel er nog wel eens wat te
regelen. Er was heel sporadisch contact met briefkaarten, die stonden vol met termen in
het Maleis, ik had van tevoren met mijn moeder een soort code afgesproken. Toen de
bevrijding kwam woog ik nog maar 24 kilo. Inmiddels waren de verbindingen helemaal
verbroken, maar mijn moeder heeft via via achterhaald waar ik zat. Ik ben met een Dakota
naar Batavia gevlogen, een heel indrukwekkend moment’. Zijn zus Florrie kan zich de
hereniging nog goed voor de geest halen: ‘Mijn moeder had via de marine een baantje
gekregen, we zaten op een logementschip. Ik zag een schriel jongentje aan komen lopen,
maar ik herkende hem meteen. We konden nog niet terug naar Nederland, we hebben na
Batavia nog 9 maanden in Australië gezeten, overigens moesten ze in Melbourne niet veel
hebben van die koloniale vluchtelingen. We zaten echt te wachten, maar we kwamen niets
tekort. Op een ingekleurde portretfoto van mij uit die periode lijkt het of er niets was
gebeurd’.

De strijd voor een waardig graf
Wanneer moeder Sterkenburg met haar twee kinderen in 1946 terugkeert naar Nederland
neemt ze bij het Suezkanaal een opvallend initiatief. Florrie gaat onder begeleiding alleen
verder, zijzelf gaat met zoon Thijs naar Sicilië. Via een Engels contact overwint ze alle
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bezwaren; ze is alles behalve volgzaam en gedwee, zij wil het graf van haar man zien. Na
het bezoek aan de begraafplaats neemt ze zich voor om te zorgen voor een waardig
ereteken, geen kwetsbaar houten kruis, maar een steen voorzien van de symbolen van
zijn liefde voor de zee en zijn inzet voor de goede zaak. Het duurt jaren, maar dan worden
haar inspanningen en persoonlijke financiële offers beloond. Via contacten bij de Britse
War Graves Commission plaatst men in 1950 een steen met het wapen van de Koninklijke
Marine en het opschrift: ‘Died for his country’. Onderaan wordt een gedeelte van het
Wilhelmus aangehaald: ‘Den vaderlant ghetrouwe blijf ick tot in den doet’. Een vriend is bij
de plechtigheid aanwezig, hij schrijft aan moeder Sterkenburg: ‘Ik stel me voor dat het
geheel is geschied op een wijze, welke u zich voorstelde het te doen geschieden. Er liep
niets mis, er werd niet druk gepraat, wat zo dikwijls bij zulke marinedingen het geval is. …
er was geen sprake van corvee, zoals u in uw brief schreef, maar van een eer, om aan
zo’n verzoek te mogen voldoen’.

In de geest van moeder
Ida Sterkenburg blijft zich tot haar dood nadrukkelijk bemoeien met de nagedachtenis aan
haar man. Met de kinderen gaat ze verschillende malen naar Sicilië en eind jaren zeventig
maakt ze een pelgrimsreis naar Indonesië. Natuurlijk naar het graf van Johan, maar ook
naar de plaatsen van haar jeugd en de gelukkige jaren met het gezin. In 1983 neemt zij,
36 jaar na de officiële verlening, de Bronzen Leeuw van haar man in ontvangst. De
plaquette die ter nagedachtenis aan commandant Sterkenburg aan de brug van de Hr Ms
Soemba was bevestigd wordt bij dezelfde plechtigheid geschonken aan het
Marinemuseum.
Dochter Florrie: ‘Doordat het zo veel moeite had gekost was die steen voor mijn moeder
erg belangrijk, het was meer dan een symbool. Mijn vader lag daar als enige Nederlandse
marineman tussen de Engelsen en het was goed zo. Later heeft de
Oorlogsgravenstichting, natuurlijk met de beste bedoelingen, de steen vervangen door het
standaard Nederlandse model. Uit onderhoudsoverwegingen wellicht nodig, maar wij als
kinderen hechten aan de vorm die mijn moeder heeft gekozen en hebben er moeite mee
dat het is veranderd’.
Klik op de link voor een mooi filmpje…
https://youtu.be/N5c-eXAnack
Het bovenstaande stuk is ingezonden door Cees de Jager
ceessnordejager@hotmail.com
Hallo Arie en LS,
Op mijn vorige vraag of er Marinemannen zijn die op de SMD in Leiden zijn geplaatst heb
ik geen reactie's gekregen. Jammer. Het gebouw was oud en groot (voormalige
zeevaartschool). Het was een revalidatiecentrum van de Marine en je werd daar heen
gestuurd om fysiek op te knappen. Ook werd er van je verwacht werkzaamheden te
verrichten. Ik moest zorgen voor onderhoud etc. van de grote slaapzalen. Makkie. Je ging
elke weekend met verlof behalve als je moest wachtlopen. Nu was dat geen straf want in
zo, weekend gebeurde er van alles. In die periode had ik ook een beetje verkering
gekregen met een meisje uit Sassenheim.
Een avond in de week kwam ze naar Leiden en gingen we naar het Leidse Hout.
Aangename avonden. Als ik wacht had kwam ze ook en mocht ze van de Officier van de
wacht( bootsman-schipper-sgt-majoor) het terrein op. In de kantine was het erg gezellig, er
was een toneel, attributenhok en een kleedkamer die veel werd gebruikt voor het uit en
aankleden. Al met al geweldige weekenden. Soms werd het damesbestand ook uitgebreid.
Het is een keer flink misgegaan. Een aantal mannen hadden een dame binnengehaald en
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hebben haar allemaal genomen. Dat is uitgekomen en een flinke rel geworden. Omdat ik
wacht moest lopen werd ik ook aan de tand gevoeld of ik had meegedaan of iets had
gemerkt . Dat was niet het geval maar werd toch op rapport geslingerd. Weer onterecht
want ik lag op mijn tampat. Maar goed de commandant gaf me een weekend binnen
blijven, ook geen ramp maar weer een onterechte aantekening op mijn conduitestaat. Al
met al was het daar toch een leuke tijd waar ik met plezier aan terugdenk.

Voor reacties op
een artikel kunt u
klikken op het
mannetje

**************
Marinebasis Parera 1979
Commandant: luitenant-kolonel der mariniers F. Jansen, sedert 26 mei luitenant-kolonel
W. H. W. van den Bom
In dit jaarverslag zijn bezoekende autoriteiten, werkgroepen enzovoort niet vermeld,
aangezien dit in alle gevallen bezoeken betrof aan alle marine-inrichtingen/schepen in de
Nederlandse Antillen. Dergelijke bezoeken zijn opgenomen in het verslag van de
commandant der zeemacht Nederlandse Antillen. Op 16 februari werden door de
commandant van de marinebasis Parera beëdigd luitenant ter zee arts der 2e klasse
Koninklijke marine-reserve J. C. B. Verhey en luitenant ter zee van speciale diensten der
3e klasse Koninklijke marine- reserve N. A. M. M. de Ruiter. De plechtigheid werd
bijgewoond door de gouverneur van de Nederlandse Antillen, drs. B. Leito, door de
commandant der zeemacht Nederlandse Antillen en de commandant der mariniers in de
Nederlandse Antillen.
Op 28 april vond een grote parade zonder défilé plaats ter gelegenheid van de verjaardag
van Hare Majesteit de Koningin. De commandant der zeemacht inspecteerde de
aangetreden eenheden, afkomstig van alle inrichtingen op Curaçao.
Op 30 april werden door de saluutbatterij Kromme Lijn te Willemstad 101 saluutschoten
afgegeven.
Op 5 mei werd in de Noachkapel door een groep dames onder leiding van mevrouw
Eenennaam een groot wandkleed aangeboden in het kader van de renovatie van de
kapel. Eveneens stelde de Vereniging Onze Vloot een bedrag ter beschikking ten bedrage
van deze renovatie.
Het nieuwe garagecomplex werd 23 mei in gebruik gesteld. Hiervóór werd nog gebruik
gemaakt van de garagefaciliteiten bij het detachement Suffisant.
Op 26 mei vond een commando-overdracht plaats. Luitenant-kolonel der mariniers F.
Jansen droeg het commando van de marinebasis Parera over aan luitenant-kolonel der
mariniers W. H. W. van den Bom. Op 1 juni werd het geheel gerenoveerde
legeringsgebouw voor wachtspersoneel in gebruik gesteld. Het is het eerste geheel
airconditioned legeringsgebouw van de marinebasis Parera.
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Op 14 en 15 augustus vonden de marineschietkampioenschappen plaats op de
schietbaan Hato. De commandant der mariniers Nederlandse Antillen loste het eerste
schot.
Van 15 tot en met 22 september werden de marinekampioenschappen Nederlandse
Antillen gehouden op Curaçao.
Op 15 september verrichtte de commandant der zeemacht Nederlandse Antillen op de
marinebasis Parera de officiële opening.
Medio september werd begonnen met de sloop van de Versalisteiger. Dit werk, uitgevoerd
door onder meer de drijvende bok Barbeel, kwam op 29 november gereed.
In de maand november werden een aantal lang lopende nieuwbouwprojecten afgerond.
Op 13 november werd het zwembad en het militair tehuis in gebruik genomen. Tevens
werd het nieuwe poortgebouw nabij het zwembad betrokken, en werd de poort hiermee
ongeveer 150 meter verplaatst. Op 16 november werd het nieuwe
cafetaria/kantinecomplex in gebruik genomen. Het militair tehuis werd 20 november
officieel geopend door de gouverneur van de Nederlandse Antillen, drs. B. Leito.
Eveneens werd in november aangevangen met het overdekken van de parkeerplaats bij
het garagecomplex.
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1979
**************
Winschoten, 4 juni 2020
Zoals ik in hoofde genoemd heb zend ik U naar
aanleiding van het verzoek van de heer A.J. Dijkhuis
( geen familie ! ) te Winschoten deze mail.
Het gaat over het zoeken naar een vroegere
schoolvriend (later marineman) o.a. tijdens de
tweede Wereldoorlog.
De persoon die gezocht wordt is:
Toerndertijd Beki Erhardt. Opa was Berend
Leeftijd plm. 82-83-of
84.
Hij was in de oorlog bij zijn grootouders in Winschoten. (ouders van z’n vader).
Hij kwam toendertijd uit Amsterdam. Had geen moeder meer (overleden of gescheiden ?)
Ik heb hem gesproken eind 1960 of begin 1961 In Winschoten. Bij zijn afscheid zei hij, dat
hij naar Malta ging, ik neem aan vanwege zijn beroep bij de Marine.
Mijn gegevens :
Harm Dijkhuis,
Geboren 29 mei 1937 in Oude-Pekela.
Wonende,
Burg. Schönfeldplein 31 C 4,
9671 CA Winschoten.
Telefoon 0597 413821,
En: 06 51693575.
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Ik ben wellicht heel uitvoerig geweest, doch ik hoop dat u met het geheel succes zult
hebben.
Ik dank u bij voorbaat voor dit onderzoek en de hartelijke groeten van
Harm Dijkhuis

Er is diverse malen een vraag
binnengekomen of er ook MLD zaken
gepubliceerd kunnen worden….
Welnu de redactie doet zijn best om
allerhande artikelen te publiceren doch kan
het niet alleen…. Ik daag U hierbij uit een
artikel te schrijven over de Vliegtuigmakerbekleder- parachutepakker.
Ik weet het, niet iedereen is in de wieg
gelegd om te schrijven, misschien is het
een schrale troost dat ben ik ook niet !, en
uiteraard laat de redactie u niet vallen en
kan u geholpen worden daar waar nodig.
Tekstfouten ?,…. Geen probleem wat die
maken we allemaal.
De postbus is net geledigd, dus kom maar
op….
De redactie, v.d. Arie Krijgsman

L.S,
Ik ben op zoek naar Arie Krijgsman, (niet onze redacteur)
Arie. ik ken jou van onze opleidingstijd in Hilversum, opkomst in
maart 1970
Je kwam uit Bleskensgraaf, ik uit Dordrecht, we waren ongeveer
van dezelfde leeftijd, ik ben geboren in 1951. Jouw dienstvak
was vermoedelijk kok of hofmeester. Na onze opleiding zijn we
elkaar later weer tegen gekomen bij marine kazerne Den Haag,
waar jij een keer een portie nasi-goreng voor mij gehaald had, nadat beide
verstandskiezen getrokken waren, en ik bedlegerig was. Deze zorg ben ik nooit meer
vergeten, en ben je dankbaar gebleven. Oh, en ze noemden jou: die lange lul, want je was
inderdaad behoorlijk lang van stuk, wel mager!
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Neem eens contact met me op: 06-29327406,
Hopelijk tot snel,
Frank R. Hissink
hissinkfr@gmail.com

Proefvaarten - Holland haalt ruim 40
knopen
Op 2 maart 1954 was het eerste schip van de
klasse gereed voor de -zoals de RDM dat
noemde- "grote proeftocht" van ruim zes weken.
Via Den Helder voer het om de zuid naar
Schotland voor een dikke week
snelheidsproeven. Op de heenweg was de zee
ruw en volgens het personeelsblad van de
Rotterdamse werf "brachten velen prompt het
bekende offer". Om de exacte snelheid te meten
werd er bij het eiland Arran snelheidtests
uitgevoerd, daar is namelijk de zeemijl precies
uitgemeten en zichtbaar gemaakt aan de hand
van markeringen op land. Op 8 maart vestigde
de Holland een snelheidsrecord. Op de gemeten
mijl "ontwikkelde het schip een snelheid van
ruim veertig knopen", zo meldde het Algemeen
Dagblad op 9 maart 1954.
Bron: marineschepen.nl
Er is reeds veel over geroepen, geschreven en gestreden, de een wist het nog beter dan
de ander en iedere keer komt de discussie weer los….. Onze jagers varen max 36 à 38
knopen wordt er beweerd, doch velen beweren dat ze zelf mee hebben gemaakt dat ze
boven de 40 knopen per uur kwamen. Zo ook de redacteur die stellig weet te vertellen op
een B Jager 42 knopen heeft meegemaakt, gekscherend werd er dan verteld met de
scheerapparaten buiten boord….maar….
C.f. het artikel uit het AD heeft onze A-Jager hr.ms.Holland de ruime 40 knopen gehaald,
dan moeten de beweringen toch wel kloppen want de B-Jagers konden naar mijn weten
wat meer power ontwikkelen.
Ook komen dan de verhalen over de z.g.n. oorlogsschroeven te boven, want die waren er
ook met een wat andere speed… ??
Wie kan hier meer over vertellen…. Schrijf even naar de redactie : tenanker@kpnmail.nl
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Z.M. Linieschip
Waterloo
Dit schip vertrok eind
december 1826 met
infanterietroepen ter
versterking van de
strijdkrachten op Java, waar
een oorlog gaande was. Het
raakte onderweg in een
zware storm en verloor al zijn
masten. Door het anker uit te
werpen bij het eiland Borkum
bleven alle opvarenden
behouden. De minister van
Marine schonk het anker in
1877 aan Bronbeek.
Sindsdien ligt het hier als symbool voor het houvast dat Bronbeek de oud militair biedt.
Vanaf 1997 herdenkt men jaarlijks op 27 februari bij dit anker de vele honderden mannen,
die omkwamen bij de Slag in de Javazee op 27-28 februari 1942.
Foto: Fred Boogert

WASHINGTON POST
AAN BOORD VAN
NEDERLANDS
FREGAT CRIJNSSEN
Van onze correspondent Jo
Wijnen
23 maart 1986
WASHINGTON - De Amerikanen hebben afgelopen
weekeinde wellicht met enige
verbijstering en ongeloof in de gezaghebbende Washington Post moeten lezen dat
de 'Jannen* van de Nederlandse marine lang haar en oorknopjes dragen, aan boord
van onze oorlogsbodems bier en sterke drank tot zich nemen en zo nu en dan een
gemoedelijke babbeltje maken met nota bene een heuse officier.
Erger nog: er varen vrouwen op de Nederlandse marineschepen. Verslaggever George C. Wilson
heeft het allemaal gezien. Hij is met het fregat Hare Majesteits Abraham Crijnssen (spreek uit:
Cranesin) uitgevaren om onze Jannen aan het werk te zien.
Het moet de verslaggever worden nagegeven dat hij met kritisch oog het werk van onze marine
mensen heeft gevolgd.

‘Stelletje ongeregeld Navo’s beste marine’
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Want zijn beschrijving mag dan de indruk wekken dat hij in de midscheeps gesitueerde bar
van de oorlogsbodem slechts een ‘stelletje ongeregeld’ heeft aangetroffen, Wilson heeft tot zijn grote verbazing - ook moeten constateren dat de marinemensen fiks wat in hun
mars hebben.
Wilson schrijft dat een Amerikanse admiraal, die een Nederlands schip zou moeten
inspecteren, groen en geel van ergernis zou worden. Want op Amerikaanse
marineschepen wordt niet gedronken. De opvarenden zijn kort geknipt Er heerst een
ijzeren discipline en men gaat op zeer formele wijze met elkaar om, behalve als men
kwaad op elkaar is, want dat wordt er veelvuldig geschreeuwd. Oorknopjes zijn ; er niet bij,
laat staan dat de Amerikaanse marineman ergens een bar aan boord zou kunnen vinden.
En vrouwen?
Die varen in Amerika alleen • maar op bevoorradingschepen. „Maar dat is meer een
verschil van stijl, dan van inhoud”, aldus de verslaggever.
Wilson heeft moeten ervaren dat de onze Jannen over grote nautische vaardigheid en een
indrukwekkende technologische kennis beschikken. De Nederlandse marineschepen zijn
vol gestouwd met computers. En in de machinekamer „wordt het inwendige van het schip
gevolgd met dezelfde intensiteit die hartspecialist aan de dag legt die een cardiogram
bekijkt”.
Niet alleen waren -als dat nodig was - alle hens aan dek maar kon de Amerikaans
verslaggever ook moeiteloos van een Kentucky bourbon worden voorzien.
Wellicht omdat hij zij: eigen ogen niet kon geloven heeft Wilson zich uitvoerig laten
informeren over de kwaliteiten van de Nederlandse marine. Een van de hoogste commandanten van de Navo- generaal Richard L. Lawson - liet de Washington-Postman
weten dat de Nederlandse marine tot de besten van de Navo moet worden gerekend. Ook
elders vernam hij niets dan lof over de Nederlandse Jannen.
Het is maar dat de Amerikanen dat even weten, zo moet verslaggever George C. Wilson
hebben gedacht En dus stuurde hij zijn krant een omstandig verhaal dat met vele foto’s
werd verlucht en waarvan de inleiding maar liefst op de voorpagina van het prestigieuze
blad stond.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Marineschip te koop aan
Kalveringdijk 25 juli 1973
Zaandam, - Bij winterberging De Zon aan de Kalverringdijk
ligt dit voormalig opleidingsschip van de marine te koop.
Eens heeft er een echt kanon op gestaan volgens een
woordvoerder van De Zon.
Zij treed als tussenpersoon op in de verkoop voor een
derde. De naam van de huidige eigenaar van het schip –
een handelsonderneming die ook in België als werkgebied
zou hebben- wilde men niet noemen.
Maarrrr… welk schip was dit ? reacties s.v.p. op
http://www.tenanker.mygb.nl

39

Forten op Curaçao
De roemruchte forten op Curaçao zijn tot de verbeelding sprekende bouwsels. Je treft er
acht, verspreid over het eiland. Een aantal forten zien er nog werkelijk prachtig uit, zeker
een bezoekje waard! Fort Amsterdam, Fort Nausau, Fort Waakzaamheid, Fort
Beekenburg, Waterfort en Riffort zijn nog puntgaaf. Van Fort Piscaderabaai en Fort SintMichielsbaai zijn alleen nog maar wat restanten te zien.

8 forten
Op Curaçao zijn in de loop van de eeuwen door de Hollanders tientallen fortificaties
gebouwd om zich te kunnen bewapenen tegen de vijandige aanvallen van de
Spanjaarden, Fransen en Engelsen. Van dat hele zwikje forten hebben er slechts achten
forten de tand des tijds overleefd. De rest van de fortificaties is afgebroken of verwoest. De
functie van de acht overgebleven forten is tegenwoordig veranderd. Nu staan er geen
kanonnen meer op de muren opgesteld, maar zijn er bedrijven, musea en
horecagelegenheden in gevestigd.
In de volgende uitgaven van * ten Anker * zal ik deze publiceren.
De redactie…

Fort Nassau
Curaçao telt maar liefst acht monumentale forten, één daarvan is het 18de eeuwse Fort
Nassau. De officiële naam van Fort Nassau op Curaçao luidt Fort Oranje Nassau naar het
Huis Oranje-Nassau. Echter Fort Nassau is nimmer zo genoemd. Fort Nassau ligt boven
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op een achtenzestig meter hoge heuvel (Sablica Hill) in de haven van Willemstad, het
Schottegat.

Geschiedenis
Fort Nassau werd in 1797 gebouwd als Fort Republiek, vernoemd naar de Bataafse
Republiek die in 1795 werd opgericht. In 1797 was Curaçao namelijk een kolonie van
Nederland. De bouw van Fort Nassau kostte destijds 60.000 gulden. In die tijd was dat
een godsvermogen.
Deze hoge bouwkosten moest worden betaald door de inwoners van de hoofdstad van
Curaçao, Willemstad. Het was de bedoeling dat Fort Nassau waakte over de Sint
Annabaai én een deel van de binnenstad van Willemstad. Fort Nassau was daartoe
uitgerust met veertien ijzeren kanonnen en acht stuks metalen mortiergeschut.
In 1807 vuurden de
kanonnen van Fort
Nassau voor het eerst
sinds de bouw. Engelse
oorlogsschepen, onder
leiding van de HMS
Arethusa, vielen namelijk
Willemstad aan. Het was
een succesvolle aanval,
Curaçao werd uiteindelijk
door de Engelsen
veroverd. De nieuwe
heersers van Curaçao
gaven Fort Nassau ook
een nieuwe naam: Fort
George, vernoemd naar
de Engelse koning
41

George de derde. Negen jaar later in 1816 gaven de Engelsen Fort Nassau weer terug
aan het Koninkrijk der Nederlanden.
In de loop van de tijd verloor Fort Nassau zijn militaire functie. Een tijd lang werd er
middags nog een paar keer met de kanonnen geschoten, maar aan deze traditie
werd uiteindelijk ook een einde gemaakt. Op drie augustus 1816 werd er voor het laatst
geschoten vanaf Fort Nassau.

Bezoek Fort Nassau
Heden ten dage vervult Fort Nassau een belangrijke functie voor de scheepvaart, namelijk
als havensein en verkeerstoren. Bovendien is er sinds 1959 een restaurant in Fort Nassau
gevestigd en kun je er heerlijk eten en drinken.

Het is zeer de moeite
waard om Fort Nassau op
Curaçao te bezoeken, de
fortificatie is namelijk voor
het leeuwendeel nog in
de originele staat.
Bovendien is vanaf Fort
Nassau het mooiste
uitzicht van Curaçao te
verkrijgen. Als het helder
weer is, is zelfs vanaf
Fort Nassau de kust van
Venezuela te zien! Een
bezoek aan Fort Nassau
is gratis.
Bron: www.beautiful-curacao.nl
Wordt vervolgd….

26 juni 2020 de volgende weekbrief extra editie
30 juni 2020 komt de maandeditie voor de maand juli
Verwacht: medio ? juni vervolg uit het journaal van Ltz. MWO drager
Veerman

Heeft u de behoefte te reageren op een onderwerp,
klik dan even op het mannetje….
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