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Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein 
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en 
verleden. 
 

Deze digitale krant fungeert als verlengstuk en is  
onafscheidelijk verbonden aan de website: 

https://www.tenanker.com 
 en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld. 

 
 

 
   Ten Anker 
 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken 
dat ik het goed heb neergezet, maar ik hoop wel dat   onze lezers respect tonen en niet lukraak 
het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar toestemming voor te vragen. 

    
     

 
                 Redactie : 
             A.C.Krijgsman 
       tenanker@kpnmail.nl 

 
                                        3e jaargang – nummer 33 –  juli 2020  

 

                                                    Maandeditie 
    

            

13 september – De Slag op het Slaak 

 
In 1631 regeerde Isabelle van Oostenrijk, een dochter van Philips II van Spanje, over de 
Nederlanden. Het Twaalfjarig Bestand was al weer enige tijd vergeten. 
In de Zuidelijke Nederlanden had Isabelle de zaken redelijk onder controle. Maar het Noorden 
werd steeds opstandiger en er werden veldslagen verloren. 
 
Zij vatte het plan op om het noorden van het zuiden te scheiden. Daarvoor moest ze een wig 
drijven tussen Zeeland en Holland en daardoor de Schelde en de toegang tot de haven van 
Antwerpen beheersen. 
 
Voorbereiding 
Isabelle voelde zich oppermachtig vanwege de grote aantallen soldaten die zij ter beschikking had. 
Haar leger in zowel de Noordelijke als Zuidelijke Nederlanden telde ruim 60.000 manschappen. Zij 
stelde een vloot en een leger samen. De vloot bestond uit 96 sloepen, 10 pontons, 18 pleiten en tal 
van andere platbodems. 

https://www.tenanker.com/
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Aan boord bevonden zich 4.300 soldaten,1.250 bootsgezellen en tientallen officieren. De vloot 
stond onder bevel van Markies van Antoya. Hij werd geassisteerd door Jan van Nassau-Siegen. 
Deze neef van Willem van Oranje was na het Twaalfjarig Bestand overgelopen naar Spanje. 
 

 
Ondersteuning 
 
Een Spaans landleger bestaande uit 180 infanterie- en 44 
cavalerie eenheden dat onder aanvoering stond van Alvaro de 
Bazan, tweede Markies van Santa Cruz, moest de invasie 
ondersteunen. Hij vertrok vanuit Breda en dirigeerde een leger 
vanuit Eekeren (bij Antwerpen) richting West-Brabant om zich bij 
Willemstad bij Jan van Nassau te voegen en zo een leger van 
6.000 man te vormen. 
Toen de Spaanse vloot uit Antwerpen vertrok werden ze 
uitgezwaaid door Isabella, Maria de Medici, koningin van Frankrijk 
en de pauselijke nuntius om het belang van deze missie te 
onderstrepen. 
Frederik Hendrik, prins van 
Oranje en graaf van 
Nassau, was de vierde 
zoon van Willem van 
Oranje. Hij was stadhouder, 
kapitein-generaal en 
admiraal-generaal van de 
Republiek de Zeven 
Verenigde Nederlanden. Hij 
had zijn militaire kwaliteiten 
meermaals bewezen.  
 

 
 
Vanwege zijn 
succesvolle 
belegeringen had 
men hem de bijnaam 
‘Stedendwinger’ 
toebedacht. 
 
             
  
Frederik Hendrik was gewaarschuwd voor de op handen 
zijnde invasie en bedacht zich geen moment. Hij gaf bevel 
alle beschikbare schepen van Zeeland en Holland bij elkaar 
te brengen. Ze moesten zich verzamelen op de Schelde bij 
Saeftinghe. Deze vloot stond onder bevel van vice-admiraal 
Marinus Hollaer. 
 
Marinus Hollaer 
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De in 1575 in Veere geboren Marinus Hollaer trad al op jonge leeftijd in dienst van het Staatse 
leger en vocht mee tegen de Spanjaarden. Bij een Spaanse aanval op Tholen in 1588 verloor hij 
een oog. Daarna maakte hij de overstap naar de Staatse vloot. Onder bevel van kapitein Coopvaer 
op het schip de Salamander klom hij op tot stuurman. 
Zijn ster bleef stijgen. Onder Prins Maurits werd Hollaer kapitein van het Zeeuwse 
admiraliteitsschip de Groote Zeehont. Met dit schip nam hij deel aan de Slag bij Gibraltar. In 1622 
werd hij, als kapitein van de Oraingne bevorderd tot vice-admiraal. Vanaf 1629 stond hij aan het 
hoofd van de Zeeuwse zeemacht. 
  
Voorspel 
 
De Spaanse vloot wilde het beruchte fort Liefkenshoek 
omzeilen. Om die reden besloot de Markies van Antoya vanaf 
de Schelde via het Gat van Peerel naar het Saeftinghergat te 
trekken. Hier vond het eerste treffen met Hollaer plaats. 
De wind stond in het nadeel voor Hollaer. Voeg daarbij de 
dreiging die uitging van het, toen nog in Spaanse handen, fort 
Sint Anna. Hollaer trok zich terug. De Spanjaarden voeren 
ongestoord door in de richting van Bergen op Zoom. 
 

 
 
Linie van de 
Eendracht 
 
Op de weg naar 
Bergen op Zoom 
werd vanuit Fort 
Nassau het vuur geopend op de Spanjaarden. Fort 
Nassau was een onderdeel van de Linie van de 
Eendracht, een van de oudste verdedigingslinies van de 
republiek. Deze was aangelegd met als doel de 
scheepvaart over de Eendracht te verdedigen en 
hetzelfde voor Zeeland in het algemeen, Tholen in het 
bijzonder tegen aanvallen van de Spanjaarden vanuit 
Brabant. 
In de avond van 12 september had het er alle schijn van 
dat Hollaer de Spanjaarden bij Sint Philipsland in zou 
lopen. Van Antoya zag zich genoodzaakt het Slaak, een 
nauwe geul die onderhevig was aan de getijden, op te 
varen. 

 
Hollaer zag nu zijn kans schoon. De Spanjaarden voelde zich echt overvallen. Ze waren nauwelijks 
bekend met het terrein. Daarnaast kwam er onverwacht een dikke mist op. Onder de mannen van 
Antoya brak blinde paniek uit. In grote aantallen sprongen ze overboord. Ze hoopten via de slikken 
de wal bij Heem en Vossemeer te bereiken en daar uit handen van de Zeeuwen te blijven.  
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Maar dat was een misrekening. Uit de forten van 
de Linie van de Eendracht waren Staatse 
soldaten opgemarcheerd van de Slaak. 
3.274 Spaanse soldaten en 859 schippers en 
matrozen werden door het leger van Frederik 
Hendrik overmeesterd en als krijgsgevangenen 
overgebracht naar Reimerswaal. 
  
Graaf Jan van Nassau wist met enkele officieren 
in een sloep Het Prinsenland bij Dinteloord te 
bereiken. Het leverde hem de spotnaam ‘Jan de 
Mosselvanger’ op. 
 
Volledig succes  
 
De Spaanse vloot was door Hollaer volledig 
verslagen. Slechts acht schepen bereikten 
Dinteloord. De Spanjaarden moesten hun 
plannen opgeven. Alle andere schepen waren 
tot zinken gebracht of werden geënterd. Ruim 
2.500 bemanningsleden, zeelieden en soldaten 
vonden de dood in het water. 

 
Vette buit 
 
Bijna alle buitgemaakte platbodems werden naar 
Dordrecht gevaren. Hetzelfde gold voor 188 
scheepskanonnen en bijpassende munitie. De Schelde 
bleef na de Slag op het Slaak voorgoed in Zeeuwse 
handen. 
Van het hout van de buitgemaakte schepen werden 
maar liefst 1.632 bruggen over de rivier de 
Eendracht gebouwd. 
 
De slag was voor de Republiek zo belangrijk dat het de 
dichter Joost van den Vondel er toe aanzette het gedicht 
‘Triomftorts over de Neêrlaegh der Koninglyke Vlote op 
het Slaak’ te schrijven. 
 
Hollaer, hoewel misschien wel de mist bekende Zeeuwse 
admiraal, was voor eeuwig toegetrede 
 

 

DE OPLEIDINGEN IN 1952.   Deel 1  
 
      Algemeen.  
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 Ook in 1952 werden de opleidingen bij de Koninklijke marine met kracht voortgezet. Behalve de 
opleidingen voor hogere rang werden, vooral voor officieren, vele cursussen georganiseerd, welke 
in de eerste plaats het doel hadden zich van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Het 
principe bij de opleiding van schepelingen is, dat alle schepelingen een zo kort mogelijke eerste 
militaire vorming ontvangen, welke zonder onderscheid van dienstvakken, door alle beroeps- en 
militiepersoneel wordt gevolgd. Deze eerste militaire vorming vindt plaats bij het marine-
opleidingskamp te Hilversum. Hoewel het uiteraard gewenst zou zijn de eerste vorming ,,aan de 
waterkant" te houden, is zulks om praktische redenen nog niet mogelijk gebleken. Na de eerste 
militaire vorming volgt een vakopleiding, welke zo kort mogelijk gehouden wordt. De bedoeling is, 
de manschappen zo veel kennis bij te brengen, dat zij een goede ondergrond hebben om na enige 
tijd praktijk een bruikbare kracht te worden. Nadat de schepeling na enige jaren zowel meer 
interesse als vakbekwaamheid in zijn vak heeft gekregen en tot de stand van matroos 1 is 
opgeklommen, komt hij in aanmerking voor een korporaalsopleiding.  
Hier pas wordt de man tot vakman gevormd, hetgeen niet uitsluit, dat dikwijls voor de rang van 
sergeant of majoor nogmaals een cursus of opleiding wordt gevolgd. Naast de nodige 
vakbekwaamheid, dient de man ook tot gezagsdrager te worden gevormd, waartoe de schepeling 
die een korporaalsopleiding heeft gevolgd, eerst de kaderschool volgt (eveneens te Hilversum) 
vóór hij zijn plaats als gegradueerde bij de marine inneemt.    
 
Officieren.   
In de eerste plaats zijn cursussen nodig voor jeugdige officieren om zich verder te specialiseren; 
de duur van deze cursussen is meestal 1 jaar. Daarnaast bestaan cursussen voor jongere 
officieren (wachtofficiers-cursussen) en cursussen voor oudere officieren (de commandants-
cursussen). Deze cursussen worden gehouden bij de desbetreffende scholen en vinden enige 
malen per jaar plaats; de duur is meestal 1 of 2 weken.  
De commandants-cursussen duren normaal 1 week en worden eveneens op de scholen 
gehouden, terwijl voor officieren, geplaatst bij het ministerie van marine, die weinig in de 
gelegenheid zijn zulke cursussen te volgen, ook cursussen worden georganiseerd in Den Haag 
zelve. Als leraar treden hier officieren-specialist, geplaatst bij het ministerie, of wel leraren van de 
betrokken school op. Het is hier de plaats, ook te wijzen op de applicatiecursussen bij het 
Koninklijk Instituut voor de marine. Na wereldoorlog II bleek n.l. duidelijk, hoe tijdens deze oorlog 
een aantal officieren van de K.M. een zeer verkorte- en sumiere, dan wel in het geheel geen 
opleiding hadden genoten. Kon in oorlogstijd deze toestand worden geaccepteerd, in vredestijd 
moest men zich bezinnen hoe deze officieren een aanvullende opleiding te geven, teneinde niet de 
K.M., en de betrokkenen zelve, te duperen.  
Cursussen van 5 à 6 maanden werden dus voor alle dienstvakken gehouden, behalve voor de 
zeedienst, waar alle kandidaten reeds eerder een applicatiecursus volgden. Ten slotte dient 
vermeld te worden, dat ook in 1952 enkele officieren een studie volgden voor meester in de 
rechten (officieren van de administratie) of ingenieur (officieren van de technische dienst). Ook de 
officieren die gespecialiseerd werden in wapentechniek en reeds 1 jaar studie bij het Koninklijk 
Instituut voor de Marine achter de rug hadden, volgden tijdens het tweede jaar van hun cursus een 
aantal colleges bij de Technische Hogeschool te Delft.  
Verscheidene zeeofficieren volgden in 1952 de opleiding tot vlieger bij het commando 
luchtvaartopleidingen, terwijl andere hier- voor bij de Amerikaanse marine werden opgeleid. Voorts 
werden in Nederland tot vlieger opgeleide officieren bij de Amerikaanse marine tot boordvlieger 
bekwaamd.   
 
Schepelingen.   
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Vóór de tweede wereldoorlog waren bijna alle opleidingen geconcentreerd in of nabij Nieuwediep. 
De enige uitzonderingen waren de matrozenopleiding (te Vlissingen), de monteurs (bij de monteur- 
school te Amsterdam), de telegrafisten (bij de toenmalige radiodienst te Amsterdam), de opleiding 
tot korporaal kok en hofmeester (bij de huishoudschool te Amsterdam) en de mariniers (te 
Rotterdam). Tijdens de oorlog werd Nieuwediep zwaar beschadigd door bombardementen en ook 
door moedwillige afbraak door de Duitsers. Dit was de oorzaak, dat in 1945 de Koninklijke Marine 
overal neerstreek waar maar ruimte en gelegenheid was, en dus ook de opleidingen 
noodgedwongen over het gehele land moesten worden verspreid.  
 
Uit de hierna volgende opsomming zal duidelijk blijken dat, hoewel gestreefd wordt naar het 
geleidelijk weer overbrengen van alle opleidingen naar Den Helder, deze toestand nog bij lange na 
niet bereikt is. De eerste militaire vorming is voor alle schepelingen (beroeps- zowel als miliciens) 
geconcentreerd in het marine opleidingskamp te Hilversum. Zij werd van 8 tot 9 weken uitgebreid; 
natuurlijk is dit veel te kort om van een burger een militair te maken. Het is dus zaak, bij de eerste 
vakopleiding deze militaire vorming met kracht voort te zetten.  
Te Hilversum worden alle elementaire vakken onderwezen, die de jeugdige schepeling al direct in 
de marine nodig heeft. Lessen worden gegeven in scheepsdienst, de baksorder, het reglement 
krijgstucht, rangen en standen, eerbewijzen, enz. Deze theorielessen worden afgewisseld door 
roeien, zeilen, infanterie sport en zwemmen, terwijl ook lessen worden gegeven in de gasschool en 
alle schepelingen in de uitkijkschool worden ingewijd in de kunst van het zien en verkennen van 
alles, wat op zee voorvalt, waaronder het nachtzien.  
Midden in de hei is daar gebouwd een betonnen schip met ankers, davits, trossen en meerpalen 
en wat niet al, zodat de schepelingen althans enig begrip hebben van een schip, voor zij aan boord 
van een werkelijk oorlogsschip geplaatst worden.  
Te Hilversum hebben nog meer opleidingen plaats, waarover later.  
Een groot aantal opleidingen vindt plaats te Den Helder. Daar is in de eerste plaats de 
artillerieschool, sinds 1951 gevestigd in het fort Erfprins bij Huisduinen. Hier worden een groot 
aantal categorieën officieren en schepelingen onderwezen in de geheimen van de artillerie en alles 
wat daarmede verband houdt.  
Officieren van artillerie en vuurleiders, korte cursussen voor commandanten en wachtsofficieren, 
bombardements-verbindings- officieren, bewapeningsofficieren van de M.L.D. vormen de officiers- 
klassen. Dan zijn er steeds 3 of 4 kanonniersklassen tegelijk in opleiding, terwijl ook de radio-
afstandpeilers en de afstand-waar- nemers hier worden gevormd.  
Ten slotte zijn hier de opleiding en voor korporaal-konstabel en vliegtuigmaker-konstabel En 
sergeant vliegtuigmaker-konstabel en de cursussen voor sergeant- en majoor- konstabel, De 
konstabels zijn enige jaren geleden onderverdeeld in 2 categorieën: de geschutkonstabels en de 
vuurleiding-konstabels. - Eerstgenoemde groep bestaat uit de konstabels die speciaal met het 
geschut te maken hebben; de vuurleiding-konstabels komen voort uit de radio-afstandpeilers 
(vuurleiding). Vooral door de invoering van de radar is het n.l. noodzakelijk geworden dat hiervoor 
speciale schepelingen worden opgeleid. In het fort Oostbatterij Ís ondergebracht de navigatie-
gevechtsinformatieschool. Hier worden opgeleid de radio-afstandpeilers (plot). De 
gevechtsinformatie, waarmede bedoeld wordt het centraliseren van alle inlichtingen, van belang 
voor de commandant voor het voeren van het gevecht, heeft geleid tot het instellen van deze 
dienst, vooral ook door de grote vlucht, die de radar genomen heeft. Onnodig te zeggen, dat 
behalve de radio-afstandpeilers (plot) 1e en 2e klasse, hier ook de korporaals en sergeants van, dit 
nieuwe dienst vak worden opgeleid en niet te vergeten de officieren-specialist. 
Korte cursussen voor commandanten en wachtsofficieren zorgen ook hier, dat de varende vloot 
van nieuwe ontwikkelingen op de-hoogte blijft.  
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Voorts is in Den Helder de mijnenschool, ondergebracht bij de mijnendienst, die na de oorlog haar 
intrek heeft genomen in de voormalige onderzeedienst-kazerne. De mijnenschool geeft een lange 
cursus voor mijnen-specialisten, duiker-officieren, bommen_ en mijnendemonteurs, 
demolitieploegen, en voorts worden alle categorieën duikers hier opgeleid.  
In het duikersvak is een grote verandering gekomen. Werd vroeger van een duiker alleen verlangd 
dat hij op groter of kleiner diepte wrakken moest kunnen onderzoeken en in het algemeen 
werkzaamheden onder water kon verrichten, thans moeten duikers ook in staat zijn onderwater-
wapenen, zoals mijnen en versperringen, niet alleen te verkennen maar ook onschadelijk te 
maken. Dit brengt dus ook herscholing van alle eerder gebrevetteerde duikers met zich mee.   
De opleiding tot kwartiermeester en de cursussen voor bootsman en schipper zijn ondergebracht 
bij het wachtschip ,,Neptunus,, (vroeger het pantserschip Hr. Ms. Jacob van Heemskerck) Enige  
leslokalen, met allerlei visuele hulpmiddelen uitgerust, zijn ingericht boven het badhuis aan de 
zeedokssluis.  
Voor vaaroefeningen wordt de ,,Hobein" gebruikt, die tot een waar drijvend leslokaal is 
omgebouwd. Ook de opleiding van matrozen z/m is aan dit opleidings- centrum toegevoegd.   
 
Timmerlieden.  De timmerlieden van de K.M. worden opgeleid op de rijkswerf te Den Helder. De 
schepelingen worden aangenomen als timmerman 3e klasse met een diploma van de 
ambachtsschool; het scheepstimmermansvak leren zij dan verder in de praktijk. Er bestaat in Den 
Helder dan ook alleen een opleiding voor korporaal- en voor sergeant-timmerman, waarbij de 
leerlingen achtereenvolgens scheeps- timmervak grondig leren. Tegenwoordig wordt ook licht-
metaalbewerking gerekend te behoren tot het scheepstimmermansvak, daar het meubilair op onze 
moderne schepen geheel uit licht metaal is vervaardigd en hout op deze schepen practisch niet 
meer voorkomt. Een cursus van 2 maanden bíj de rijkswerf is hiervoor voldoende.  Koopvaardij-
opleiding. Bij het fort Erfprins heeft ook plaats de opleiding van koopvaardij- personeel. In het 
algemeen is de koopvaardij van de dienstplicht vrijgesteld, doch in het kader van de 
handelsbescherming werd het noodzakelijk geacht te beschikken over althans een kern van 
officieren en scheepsgezellen, die de beginselen van scheepsbeveiliging, artillerie, enz. 
beheersten. Elke week komt een 24-tal scheeps- gezellen (verdeeld over de verschillende 
maatschappijen) zích melden bij het hoofd van de koopvaardij-opleidingen; per maand komt één 
ploeg scheepsofficieren in opleiding. Voor allen duurt de cursus 3 maanden, waarbij de 
schepelingen naast eenvoudige militaire vakken, voornamelijk leren schieten, ook met anti-lucht- 
geschut en mitrailleurs en leren het geschut te bedienen, terwijl voorts oefeningen in de 
scheepsbeveiliging een belangrijke plaats in het lesprogramma innemen.  
De officieren leren in de eerste plaats het vuren te leiden en ook hen worden de beginselen van 
stabiliteit, het blussen van branden, het schoren van stutten, e.d. onderwezen. Na deze drie 
maanden worden allen weer gedemobiliseerd.  
Onderzeebootbestrijding.  
Te Rotterdam ligt bij Hr. Ms. Onderzeedienst het opleidingsschip voor de opleidingen in 
onderzeebootbestrijding, Hr. Ms. Zeearend. De onderzeebootbestrijding stond vóór wereldoorlog II 
nog in haar kinderschoenen, doch is tijdens deze oorlog tot een hoogst belangrijke tak van dienst 
uitgegroeid en afzonderlijke opleidingen hiervoor zijn zeer nodig.  
Opgeleid worden hier onderzeebootbestrijdings-officieren (de specialisten, cursusduur 1 jaar), 
onderzeebootverkennings-officíeren (zo ongeveer wat de vuurleider is bij de artillerie) en voorts 
onderzeebootverkenners der 2e en 1e klasse, korporaals en sergeanten van speciale diensten 
(onderzeebootbestrijding), terwijl ook hier regelmatig korte cursussen voor commandanten en 
wachtsofficieren plaats vinden.  
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Hr. Ms. Marnix neemt de klassen mee naar zee en de leerlingen wordt tijdens deze vaar- en 
oefenperiode de praktijk van het geleerde onderwezen, waarbij een Nederlandse onderzeeboot als 
doel fungeert. 
 
Born: Jaarboek KM 1952 

 

  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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Inleiding 
Dit boek gaat over een zoon van een 
beurtschipper Van Driel, geboren in 1882 
in het Zeeuwse dorp Kolijnsplaat waar in 
1882 zo'n 1900 inwoners woonden. 
Ter vergelijking, nu (2016) is het dorp 
tweemaal zo groot en wonen er maar ca 
1600 inwoners. De schrijfwijze van het 
dorp werd in de loop van de eeuw 
geschreven als; Kolijnsplaat of 
Colijnsplaat. Ik heb in het verhaal 
consequent gekozen voor de schrijfwijze 
Kolijnsplaat. 
De hoofdpersoon Leendert D. van Driel 
was als hij niet naar school moest of 
andere karweitjes deed, te vinden aan de 
Oosterschelde. Na zijn schooltijd heeft hij 
gewerkt bij een boer en als 
koeienwachter. Dit beviel hem niet, hij 
wou naar zee. 
Toen hij 13 % jaar was tekende hij bij de 
Marine voor 14 jaar. 
In zijn dagboek, dat hij achteraf 
geschreven heeft, beschrijft hij waar hij is 
geboren, hoe de bevolking van 

Colijnsplaat leefde en dacht volgens hem. Hij beschreef ook zijn opleiding als jongen bij de Marine 
en het verdere verloop van zijn carrière, de verandering bij de Marine van zeilschip naar 
modernere schepen, deelname aan expeditie Atjeh oorlog en de verandering waarbij het draadloos 
seinen op de schepen zijn intrede deed. Leendert van Driel was hier vanaf het begin bij betrokken 
en het nieuwe vak seiner ging hij beoefenen binnen de Marine. Hij sloot in 1927 zijn carrière af in 
de rang van Majoor seiner. 
Het laatste hoofdstuk van zijn leven heeft hij niet meer kunnen opschrijven, omdat hij op 12 
november 1954 plotseling overleed nadat hij de avond daarvoor hoofdstuk 5 had afgerond. Zijn 
dochter Mien heeft het verhaal verteld over het laatste deel van zijn leven, opgetekend door haar 
dochter Carla en haar schoonzoon Ad de Jong. 
 
Als dorpsdocumentalist en geboren ‘Cesplètenaar' (Colijnsplaat), geïnteresseerd in het dorp 
Colijnsplaat, had ik tot 1996 nooit van de heer Van Driel gehoord. 
In 1996 kreeg ik een tip over het dagboek van Leendert van Driel van het schoolhoofd van de 
Openbare School in Colijnsplaat, de heer L. (Leen) Goulooze. De heer Goulooze had tijdens een 
onderwijsvergadering een gesprek gehad met de heer F. (Frans) Dieleman, toen conrector van het 
Goese Lyceum. Zijn vrouw Tiny Dieleman bleek een kleindochter te zijn van Leendert D. van Driel. 
Omdat ik het werk aan dit dagboek in mijn vrije tijd moest doen, is dit in de loop der jaren wat op de 
achtergrond geraakt. Omdat een tweede kleindochter bij mijn werkgever kwam informeren naar 
haar opa Van Driel, ik werk voor de gemeente Noord-Beveland bij de afdeling historie, kreeg ik het 
dagboek weer in zicht. Deze tweede kleindochter was Carla gehuwd met Ad de Jong. 
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Nu, 2016, ben ik blij voor de familie dat het levensverhaal van Leendert D. van Driel verschenen is 
in een boek. 
Dank aan de kleindochters en echtgenoten, Tiny en Frans Dieleman te Goes en Carla en Ad de 
Jong te Ulft voor de fijne samenwerking, het vertrouwen en het geduld dat men in de loop van de 
jaren in mij heeft gesteld. Verder dank aan alle mensen, die op wat voor wijze dan ook mee 
hebben gewerkt aan de totstandkoming van het boek. 
Colijnsplaat, 2016. 
Gerard de Fouw, dorpsdocumentalist Colijnsplaat. 
 

 

 
Aanrader…. 

Klik op de link hieronder om in het archief van onze web-magazine dit boek in PDF te 
lezen…. 
De redactie. 
 
https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/een_leven_in_dienst_van_de_marine_1896_
-_1927.pdf 

 
 
 

Helpie helpie, wat betekend het woord Trampvaart ? 

 

http://www.tenanker.mygb.nl 

 

https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/een_leven_in_dienst_van_de_marine_1896_-_1927.pdf
https://www.tenanker.com/uploads/1/4/1/3/14135904/een_leven_in_dienst_van_de_marine_1896_-_1927.pdf
http://www.tenanker.mygb.nl/
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De Nederlandse 
deelname aan de 
trans-Atlantische 
slavenhandel 
maakt vandaag 
de dag nog veel 
tongen los. Eén 
vraag die 
regelmatig 
terugkeert: welke 
invloed had deze 
mensenhandel op 

de Nederlandse economie? Dit boek 
richt zich op het Zeeuwse Walcheren in 
de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Vlissingen en Middelburg waren 
toen de belangrijkste 
slavenhandelssteden van Nederland. 
Tussen 1730 en 1800 vertrok ongeveer 
500 maal een slavenschip uit één van 
beide steden, volgeladen met waardevolle exportgoederen om in West-Afrika tegen mensen te 
ruilen. 
 
In dit boek behandelt Gerhard de Kok de handelskantoren die deelnamen aan de trans-Atlantische 
slavenhandel. Hij onderzoekt de slavenhandelaren, de investeerders en de bedrijvigheid die 
gepaard ging met het uitreden van slavenschepen. De Kok komt tot nieuwe en opzienbarende 
conclusies over de lokale impact van deze handelstak. Hij laat daarnaast zien hoe Walcheren kon 
uitgroeien tot het belangrijkste centrum van de slavenhandel in Nederland. 
 
Uit Walcherse Ketens blijkt dat de slavenhandel een grote rol speelde in de Walcherse economie. 
De bouw, reparatie en uitrusting van slavenschepen leverde veel ambachtslieden en 
toeleveranciers werk op. Zo produceerden lokale smeden de boeien voor slaven en leverden 
molens buskruit voor de Afrikaanse ruilhandel. Bovendien stimuleerde de trans-Atlantische 
slavenhandel ook de Europese handel van Middelburg, doordat slavenhandelaren exportgoederen 
van heinde en ver lieten aanvoeren. Een reconstructie laat zien dat zowel in Middelburg als in 
Vlissingen een flink deel van de economie in de jaren tussen 1760 en 1780 samenhing met de 
slavenhandel. Wat was nu de eindbalans? Sommige mensen hebben veel geld verdiend aan de 
slavenhandel, anderen hebben juist geld verloren. Dit boek kijkt echter voorbij winst en verlies en 
laat zien dat talloze ‘gewone burgers’ betrokken waren bij de economische activiteit die de 
slavenhandel opleverde. 
 

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/koloniaal-geschiedenis/ketens/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Hr.Ms. Drachten 1983 

Zeuntje  🙂 

Ik was in 1982 op Hr.Ms. Bussemaker geplaatst.  

https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/koloniaal-geschiedenis/ketens/
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Toen deze, ergens begin 1983 uit dienst werd genomen moest ik mijn marine avontuur op een 
groter schip voortzetten. Het gevolg was dat ik als matroos der 2e klasse mijn takenboek verder af 
moest gaan maken op een WU…… Voor mij was dat een mega stap naar een groot schip. De 
boeg van een WU was drie keer zo hoog als een dinky en er zaten meer dan twee maal zoveel 
bemanningsleden aan boord.  

Giga groot dus…… 
Het werd Hr.Ms. Drachten. Het schip lag op de werf voor groot onderhoud dus ik kon, als stoker, 
een hoop opsteken. Dat deed ik zeker. Als eerst leerde ik hoe het was om in de kombuis mee te 
draaien. Ik werd namelijk 6 weken aangesteld als zeuntje. Een hulpje in de keuken, dus. Koffie 
zetten, afwassen en tafels lopen in het cafetaria. Dat waren mijn hoofdtaken op dat moment. De 
eerste grote fout die ik toen maakte was; koffie zetten met zout water…… In de kombuis was er 
een zoutwaterkraan die het altijd deed en ja ik gebruikte hem op het verkeerde moment. Dom dom 
dom. De tweede grote fout die ik maakte was waarschijnlijk het niet kunnen omgaan met oudere 
eerste klassers. De zogenaamde matrozen oudste categorie ( oc ). Matrozen van rond de dertig 
jaar oud die niet verder konden komen maar wel dachten dat zij alle wijsheid in pacht hadden.  
En mijn derde grote fout was natuurlijk mijn eigen ego. Immers als Amsterdams straatschoffie vond 
ik natuurlijk wel dat ik alles kon en durfde. En anders zou m’n grote mond mij wel verder helpen. 
 

Na die eerste 6 zware weken kon ik dan eindelijk aan de slag als “stoker”. Dit bleek echter een stuk 
zwaarder uit te pakken dan het leventje van een zeuntje. Ik werd behoorlijk aangepakt en het was 
al snel duidelijk dat er geen vriendschap bestond, uitsluitend overleven in een harde 
werkomgeving. Iets wat me het meest is bijgebleven is wel de omgang met de Sergeant 
machinist.,,, De beste man was eigenlijk iedere ochtend boos omdat hij “gepord” was. Dat heet 
“overal” en is natuurlijk heel normaal. Nadat hij dan de o.off v/d wacht de huid had vol gescholden 
ging hij via de kombuis terug naar de “gouden bal“ met een thermoscan koffie. Hij plaatste dan zijn 
stoel richting de deuropening zodat hij de whalegang in kon kijken en de eerste de beste stoker die 
dan langskwam was de hele dag de gebeten hond. Jullie raden het al; dat was dan deze persoon. 
De meer ervaren stokers wisten namelijk allang hoe zij de man moesten ontwijken. Als de dag dan 
wat verder verliep werd de Sergeant als maar aardiger en ’s middags met vastwerken was hij een 
ieders grootste vriend. Later begreep ik dat er dan inmiddels een fles jonge jenever in zat. De 
volgende ochtend, echter, begon het ritueel opnieuw… 
 

 

http://www.marineshirts.nl 

 

 

     http://www.zalig-zeeland.com 

 

http://www.marineshirts.nl/
http://www.zalig-zeeland.com/
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Marva op herhaling…..Verhaal van een oud marva. ... 

 
Vannacht ging ik met mijn vriendinnen naar een reünie van oud 
marva's . 
Ik verzekerde en beloofde mijne man dat ik stipt om middernacht 
thuis zou zijn. 
Maar de reünie was zo goed met borreltjes, hapjes, dansen, nog 
borreltjes ..., dat ik het uur vergat. 
Het gevolg is dat ik om 3 uur in de morgen thuis kwam, ..... 
kutjemuf.... 
Bij het binnenkomen riep de koekoeksklok drie maal "koek-
koek". 
Beseffende dat mijn man dit zou kunnen horen, besloot ik nog 
negen maal koek-koek" te roepen. 
 
Ik was zo fier op mezelf over mijn gevatheid, alhoewel goed zat, 
en mijn idee, om een klinkende ambras te vermijden met mijn 
man! 
Ik legde mij stilletjes naast hem en bedacht hoe slim en 

intelligent ik was geweest.... 
Tijdens het late ontbijt vroeg hij wanneer ik thuis was gekomen, waarop ik hem zei dat het stipt om 
middernacht was, zoals ik beloofd had. 
Hij vroeg niets meer, gaf zelfs de indruk voldaan te zijn over mijn antwoord 
"Oef ...! Gered!" dacht ik ... 
Na een lange stilte zei hij: 
"We moeten ons toch een nieuwe koekoeksklok aanschaffen" 
"Oh ja schat, waarom?" vroeg ik enigszins ongerust. 
"Wel vannacht riep de klok drie maal "koek-koek", vervolgens riep hij "godverdomme, miljarde" dan 
riep hij nog vier maal "koek-koek" ..... toen gaf hij over in de hal ...... riep weer drie maal "koek-
koek" ..... schoot in een slappe lach ..., en weer riep hij "koek-koek" .....liep naar het salon, trapte 
op de kat, viel over het salontafeltje, kwam naar de slaapkamer, nestelde zich naast mij in bed, dan 
nog een laatste "koek-koek", liet een scheet en viel in slaap... 
Vind jij ook niet dat we een nieuwe klok moeten aanschaffen?"  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

 
Eerbewijs voor Max… 

Toen onze alom bekende Max Tailleur in de Nieuw Guinea periode aan 
boord van een onzer jagers stapte, waar hij in het kader van de O.S.& O. -
activiteiten een show ten beste zou geven, werd hij bij wijze van ontvangst 
als een V.I.P. (Very Important Person) overgefloten door de chef d’ 
équipage. 

Repliceerde Max verbaasd: “verrèk staat er iemand off sáaid !??... 
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In Ten Anker d.d. 22-06-20 stond deze advertentie met de vraag uit de redactie welk schip het hier 
betrof….. 

Marineschip te koop aan Kalveringdijk  25 juli 1973 
 

Welnu het was de ex. Hobein, opleidingschip 
zeemanschap onder penantnr.O882 en later 
de Y 8101 
In 1937 te water voor de Duitse Marine als 
DORNBUSCH, tijdens W.O.II dienst gedaan 
als Navigatie-opleidingsschip  
In juli 1948 in dienst bij de KM als 
DOORNBOSCH 
 
Later herdoopt in DOORNBOS waarna hij 
in 1952 is herdoopt in HOBEIN  
 
Per 29 mei 1973 verkocht aan J. van der 
Veldt & Zoon, te Amsterdam…. 
 
 

Daarna geen informatie meer voor 
handen…., dank voor de spontane inzendingen…. 

De redactie... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Ingezonden stukken…, op de redactie kwam via 
www.onzemarinevloot.weebly.com een berichtje binnen dat er een 
oude foto was gevonden van een marinier die is omgekomen op de 
Javazee. Hierop volgend heeft de redactie contact opgenomen met Zr. 
Madeleine waar het berichtje vandaan was gekomen wat resulteerde in 
een heel fijn telefonisch contact.  
De insteek van dit berichtje was het achterhalen of er erven waren te 
vinden zodat de foto die kant op kon worden gedirigeerd.  
Het geheel resulteerde in de mail die ik met u wil delen…. 
 

Goedemorgen Arie Krijgsman.... 
 
Met maritieme groet... en dat terwijl degenen in mijn familie die in het leger waren voor zover ik 
weet allemaal zandhappers waren. Maar, toch leuk! 
 
"In de huidige bizarre tijden zijn veel werkzaamheden weggevallen en zitten veel mensen thuis. En 
gaan opruimen. Dat geldt ook voor Zr. Madeleine van het Missieklooster Heilig Bloed in het 
buitengebied van Aarle-Rixtel. De gewone kloosterwerkzaamheden van een actief klooster met 
een gastenafdeling en vaak groepen en schoolklassen op bezoek liggen vrijwel stil. Een aantal 
activiteiten gaan digitaal door. En tussendoor is zr. Madeleine aan het opruimen in de 
kloosterbibliotheek. Dubbele boeken gaan van de planken om plaats te maken voor andere boeken 
die al heel lang in dozen zitten.  

http://www.onzemarinevloot.weebly.com/
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Voor de dubbele boeken is een goede bestemming gevonden. Maar voordat de boeken daarheen 
gaan, voordat de dubbele boeken in dozen gaan, worden ze even doorgebladerd. Briefjes, 
bladwijzers, foto's, bidprentjes... vooral in de gebedenboeken zitten soms foto's en bidprentjes. Die 
worden eruit gehaald. In één van de oudere boeken zat deze foto van een Marineman, Jo Kersten. 
"Omgekomen in de Java Zee, Oorlog 40-45" staat erachter op. Geïntrigeerd kijkt zr. Madeleine 
naar de foto. Het zou toch jammer zijn zo'n foto weg te doen. Die mannen hebben wat betekend, 
mogen niet worden vergeten.  
 
Een korte zoektocht op internet levert meer informatie op: Johannes Franciscus Josephus 

KERSTEN ‧ Strateris 28-mrt 1916-1942 feb-27 ‧ marinier Kon.Marine ‧ ontdekt zr. Madeleine op 

een herdenkingswebsite waar vele namen op alfabet staan. Allemaal jongemannen omgekomen in 
de Java-Zee. Er staat één Kersten tussen. Door deze gevonden gegevens opnieuw in Google in te 
voeren komt de website van de heer A. Krijgsman naar voren. Een enthousiast telefoontje volgt. 
Fijn! 
De volgende ochtend in het klooster herinnert zich een oude Nederlandse zuster de naam Kersten. 
Die familie had een boerderij in de buurt van Tienray. Nog wat zoeken op internet levert al een 
mogelijke broer op! Het origineel van de foto gaat naar de familie. Maar een digitale foto mag ook 
hier staan!" .  
 

           
Wat denkt u hier van? Uw website heb ik gezien door de 'vloort' toch maar in 'vloot' te veranderen... 
gevonden!  
Zoals u in het stuk hierboven kunt zien zal ik de originele foto zo naar de familie sturen. Er blijkt 
nog een broer in leven! De zuster was van 'voor mijn tijd', ik had de achternaam nooit gehoord, 
maar met achternaam en plaatsnaam bleek de familie snel te achterhalen. Mocht de familie geen 
prijs stellen op de foto dan krijgt u hem alsnog, maar in de bijlage vindt u zoals beloofd de digitale 
versie. Ik heb ook de achterkant even meegenomen. 
 
Met hartelijke groeten, 
zr. Madeleine 
http://www.missieklooster.nl  

http://www.missieklooster.nl/
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Als jongste zoon van een voormalig krijgsgevangene van de Japanners had ik 
aanvankelijk geen benul van wat zich precies in die kampen had afgespeeld. 
Ook van de Marine wist ik nagenoeg niets.  
Dat is gedurende de afgelopen 15 jaar wel enigszins veranderd. 
 
Mijn vader, Luciën Henri Frijling, werd in 1922 geboren in het voormalig 
Nederlands-Indië. Hij voegde zich in december 1941 bij de Koninklijke Marine in 
Soerabaja en een maand later bij de Marine Luchtvaartdienst.  
 
Over het algemeen vertelden ex krijgsgevangenen nagenoeg niets over hun 

ervaringen. Iets wat  
keer op keer wordt geuit door hun nakomelingen. Ikzelf (53) heb er nooit een gesprek over gevoerd met 
mijn vader. Toch liet hij sporadisch iets los, meestal tijdens het kijken naar een film op tv. Het waren dan 
vooral opmerkingen als "dat heeft pa ook meegemaakt in de oorlog". Hij vertelde dan wel eens hoeveel er 
geslagen werd, met stokken en met knuppels. Bepaalde martelpraktijken heb ik als kind in mijn pre-
puberale periode al wel aangehoord. Weliswaar oppervlakkig, maar de boodschap kwam toch behoorlijk 
over. Toen mijn vader begin 1999 overleed besefte 
ik eigenlijk pas dat ik niks meer aan hem kon 
vragen. En die vragen werden eigenlijk steeds 
talrijker.  
 
Enkele jaren later begon mijn actieve zoektocht 
naar zijn oorlogsverleden. Een boekje hier en een 
boekje daar werd aangeschaft. Het begon echt te 
leven. Er was herkenning van de verhalen in steeds 
een volgend boek. Ik kwam ook in contact met 
nakomelingen van andere krijgsgevangenen die 
met mijn vader in dezelfde kampen hadden 
gezeten. 
Veelal zaten wij nakomelingen opgescheept met 
dezelfde vragen en gevoelens. Zoiets schept al 
gauw een band. In de loop der jaren kwam er meer 
informatie beschikbaar. Op het internet, maar ook 
in bibliotheken en museumarchieven. Langzaam 
maar zeker kreeg ik er een beeld bij. "Waar was 
mijn vader allemaal en met wie. En hoe kwam hij 
daar?".  
 
Veel marinemannen die de 'Slag in de Javazee' 
hadden overleefd kwamen aanvankelijk terecht in 
krijgsgevangenkamp Makassar, een voormalig 
KNIL infanterie kampement. Bij hen voegde zich 
marinepersoneel dat op zee krijgsgevangen was 
gemaakt door de Japanse marine tijdens een 
evacuatiepoging naar Fremantle - Australië. Op één 
van deze koopvaardijschepen zat mijn vader met 
zo'n 500 man matrozen en officieren. Op de M.S. 
Tjisaroea en M.S. Duymaer van Twist zaten bij 
elkaar zo'n 750 man marinepersoneel. Ook 
voegden zich bij hen in het infanteriekampement 
honderden manschappen van het KNIL en de 
Britse, Amerikaanse en Australische marine.  
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kamp.makassar 

Na een ruim half jaar werden 760 Nederlandse en Nederlands-Indische alsook 240 Engelstaligen naar een 
scheepswerf in Nagasaki afgevoerd. Zij hadden gediend op o.a. de schepen Hr.Ms. Java, Hr.Ms. De Ruyter, 
Hr.Ms. Kortenaer, HMS Exeter, HMS Stronghold,  
HMS Encounter, USS Perch, USS Pope, diverse marinekazernes en bij het KNIL. Daar in Nagasaki volgden 
nog 3 jaren dwangarbeid onder zeer onprettige omstandigheden. Om de geschiedenis van deze groep 
krijgsgevangenen en het kamp zo juist en volledig mogelijk op te ekenen ben ik op zoek naar hun verhalen 
en (portret)foto's. En wellicht kan ik familieleden die meer willen weten over een bepaalde krijgsgevangene 
van informatie voorzien.  
 
A. Frijling, Amstelveen  
 
https://www.facebook.com/powcampmakassar 
 
https://www.facebook.com/fukuoka2B 

 
Reacties van welke aard dan ook zijn welkom, stuur deze naar de redactie van ons magazine 
of plaatst het in het gastenboek http://www.tenanker.mygb.nl 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/powcampmakassar
https://www.facebook.com/fukuoka2B
http://www.tenanker.mygb.nl/
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 Ten Anker is een digitaal web-magazine waar veel humor, verhalen, ingezonden 
stukken in worden gepubliceerd en vooral veel “oude meug” 
 
Onderstaand stuk is ingezonden door André Hoogerwerf, waarin nu juist die oude 
meug extra wordt geaccentueerd. 
Zoekende op het net kwam hij stukken tegen over het Linieschip, Fregat de 
Ruijter en de vernoemde jaartallen waren goed te combineren met stukken uit 

een familieboek / register…. 
Dit geeft aan dat de voorvaderen van André hierop zijn dienstplicht heeft vervuld.…. 
Mooi André om dit te delen….. 
 
 
Linieschip, later fregat, 54 stukken: 1831-1853. In 1860 voorzien van stoomaandrijving. 
Verbouwing tot (gedeeltelijk) gepantserde stoombatterij. 
De kiel van dit schip werd in 1831 op de rijkswerf te Vlissingen gelegd. Aanvankelijk was het 
bewapend met 74 stukken geschut. 
In 1850 werd het tot een fregat van 54 stukken geschut geraseerd en in 1854 tenslotte in dienst 
gesteld als “Zr.Ms. De Ruyter” onder commando van KtZ F.A.R. 't Hooft. 
 

 
 
Het maakte tot 1859 enige 
reizen naar de Middenlandse 
Zee, naar Oost-lndië en naar 
Oost-Azië. Bij één van die 
reizen maakte het schip, dat 
door ziekte van de 
commandant en de eerste 
officier onder bevel stond van 
LtZ I. J.H. van Capellen, bij 
het binnenlopen van Toulon 
een zodanig bijzondere 
manoeuvre, dat het hele 
Franse eskader vol 
bewondering was en de 
hoogste Franse vlootvoogd, 
die getuige was van het 
binnenlopen de jonge, 
toevallige, commandant grote 
lof toezwaaide. 
 

In 1859 werd het tijdelijk uit dienst gesteld en in 1860 op de werf te Hellevoetsluis voorzien van 
stoomvermogen, waarbij de bewapening werd verminderd tot 45 stukken. Van 1862 tot 1865 werd 
het schip verbouwd tot gepantserde stoombatterij met een bewapening van 14 60-ponder kanons. 
Het deed dienst als drijvende batterij voor de Scheldemonding.  
In 1870 werd het voor het laatst uit dienst gesteld en in 1874 ging het te Willemsoord ter ziele. 
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KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MARINE 

Ontslag – brief 
 

De directeur en kommandant der marine 

te Vlissingen  
als daartoe gemachtigd door den MINISTER VAN MARINE, bij resolutie van den  

31 mei 18 59, Litt B n° 95 

ONTSLAAT bij deze , met den datum van 5 juny 1859  

uit ZIJNER MAJESTEITS Zeedienst , den persoon van  

Andries   Hoogerwerf 
Zoon van Frans en van Catharina Pieternella Koopman 

Geboren te Tholen den 29 September 1836, lang 1 el 7 palmen 5 duimen – 
strepen. Aangezicht Ovaal voorhoofd rond, ogen lichtblauw neus klein mond 

gewoon, kin rond haar bruin wenkbraauwen blondroestig (?), hebbende de 
volgende merkbare teekenen, 

Gediend hebbende als Matroos der 2e klasse  op Folio 105 
Aan boord van ZIJNER MAJESTEITS Fregat de Ruijter 

Onder kommando van den Kapitein Luitenant ter Zee G Fabius 
En wel uit hoofde van Volbrachte Dienstpilcht 

 
Alle Civiele – en Militaire Autoriteiten worden verzocht gemelde 

A.Hoogerwerf vrij en ongehinderd te laten passeren des noodig hulp en bijstand 
te verlenen. 

 
Vlissingen den derden juny achtien honderd negen en vijftig. 

Afbetaald met ene somma van Drie honderd ?? en zestig Gulden drie en vijftig cent. 
 

De Directeur, en kommandant voornoemd aan boord van Zr.Ms. Fregat de Ruijter  
     Kapitein Luitenant ter Zee   

G. Fabius 
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 Heeft u iets mede te delen , een opmerking te plaatsen of iets anders, zet het 
dan in de daarvoor aangemaakte gastenboek, zodat ieder kan lezen wat er 
wordt gepost en deze niet uitsluitend bij de redactie binnen komt. U doet de 
redactie, maar vooral uw mede abonnees een plezier mee…. 
Klik even op het mannetje… 
 
 

 
Fort Sint Michielsbaai 
Curaçao telt acht indrukwekkende forten. Zeven daarvan zijn gebouwd in Willemstad en diens 
directe omgeving. Eén ligt niet in de hoofdstad van het Caribische eiland, maar vijf kilometer ten 
westen daarvan bij het vissersdorpje Boka Sint Michiel en heet Fort Sint Michielsbaai. 

 
 

 
Geschiedenis 
Fort Sint Michielsbaai werd ruim driehonderd jaar geleden in 1701 door de Nederlanders op 
Curaçao gebouwd. Het doel van het fort was om de Sint Michielsbaai te verdedigen en te 
bewaken. Het jaar 1713 was een spannend jaar voor het fort. In dat jaar zette Jacques Cassard 
voet aan wal op Curaçao. Cassard was een Franse piraat die met zijn manschappen voor anker 
ging bij de Sint Kruisbaai. De Nederlandse soldaten probeerden de Franse zeerovers te verdrijven 
van het eiland. 
In eerste instantie faalden zij met deze missie en vluchtten naar Willemstad. Tijdens hun vlucht 
stelden zij nog net de kanonnen van Fort Sint Michielsbaai buiten werking voordat zij in handen 
kwamen van de Fransen. Uiteindelijk werd er door het Nederlandse gezag op het ABC-eiland veel 
geld aan de piraten betaald en verlieten zij Curaçao weer. Vanaf het midden van de 18de eeuw 

https://www.beautiful-curacao.nl/bezienswaardigheden/forten.php
https://www.beautiful-curacao.nl/bezienswaardigheden/willemstad.php
http://www.tenanker.mygb.nl
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raakte Fort Sint Michielsbaai in verval, maar vijftig jaar later bulderden de kanonnen van het fort 
weer. Piraten die Nederlandse koopvaardijschepen op de hielen zaten werden vanaf het fort 
effectief beschoten. 
De bewapening van Fort Sint Michielsbaai was indrukwekkend en bestond uit twaalf kanonnen. Dit 
waren acht vijf-ponders, twee twaalf-ponders en twee achttien-ponders. Fort Sint Michielsbaai 
werd door de militaire leiding op Curaçao als zeer belangrijk beschouwd. Om het fort te 
beschermen werd achter Fort Sint Michielsbaai, op een heuvel, nog een kleine fortificatie gebouwd 
om Fort Sint Michielsbaai te beschermen. Dit fort kreeg heel toepasselijk de naam Fort op den 
Berg mee. Van dit fort zijn heden ten dage helaas geen restanten meer te zien. 
In september 1800 viel Fort Sint Michielsbaai weer in Franse handen. Echter na drie weken werd 
het terugveroverd door de Nederlandse soldaten. Tot 1818 ging dit stuivertje wisselen nog een 
paar keer door. Dan weer waren de Fransen de baas van het fort en dan weer de Engelsen. Vanaf 
1818 viel Fort Sint Michielsbaai definitief in Nederlandse handen en verviel in de loop van de tijd de 
militaire betekenis van het fort. 

Bezoek Fort Sint Michielsbaai 
Voor liefhebbers van geschiedenis en cultuur is het zeer de moeite waard om een bezoek te 
brengen aan de restanten van Fort Sint Michielsbaai in Boka Sint Michiel tijdens het 
vakantieverblijf op Curaçao! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hoe de O20 zonk 

Goedendag. Aangenaam kennis te maken. De naam is Beudeker. Herman Diederik Bernard 
Beudeker om precies te zijn, geboren op 17 september 1912 in Tjimahi op Java. U kunt mij altijd 
volgens de gebruiken bij de marine aanspreken met meneer. Ten tijde dat dit speelt, was ik 
luitenant-ter-zee der 2e klasse en de oudste officier van Harer Majesteits Onderzeeboot 20. 

Wie: luitenant-ter-zee 2 OC H.D.B. Beudeker (1921-1994) 

Wat: oudste officier van Hr.Ms. O20 

Ik zal u vertellen over mijn krijgsgevangenschap in Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze 
aantekeningen zijn 43 jaar na dato gemaakt, maar een en ander staat mij nog levendig voor de 
geest. Ik beschouw het nog steeds als een 
wonder dat ik dit alles heb overleefd. U 
moet eerst weten hoe de O20 zonk en ik in 
krijgsgevangenschap raakte. 

"In het water werd appel gehouden. De 
commandant is daarna niet meer gezien." 

Aangevallen door vliegtuigen 

Sinds 1939 was de O20 in Nederlands-
Indië gestationeerd. Na de 
oorlogsverklaring aan Japan op 8 december 
1941 was de O20 naar een gebied voor 
Kota Bharu aan de oostkant van Maleisië 

H.D.B. Beudeker. (maar mooi geen 2OC meer)  

 

https://www.beautiful-curacao.nl/over-curacao/geschiedenis.php
https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/weblogs/oorlogsdagboeken/beudeker/2009-003-039_003---liggend.jpg
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gedirigeerd. Daar patrouilleerden veel Japanse torpedobootjagers en vliegtuigen. In de ochtend 
van 19 december voeren wij op periscoopdiepte en werden door vliegtuigen met bommen 
aangevallen. 

Mijn commandant luitenant-ter-zee der 1e klasse P.G.J. Snippe liet zo diep mogelijk duiken. Dat 
betekent dat we op de bodem lagen. Na een half uur kwam de boot opnieuw op periscoopdiepte. 
We zagen op ongeveer 400 meter achteruit 2 zigzaggende torpedobootjagers. Dat was aanleiding 
om de O20 wederom op de grond te leggen. Nog tijdens deze manoeuvre vielen de Japanners ons 
aan met dieptebommen. De explosieven richtten slechts lichte schade aan. Vermoedelijk lekte er 
na de aanval wel een brandstoftank, zodat de Japanners dat spoor konden volgen. 

Hoop op ontsnapping 
Pas na uren verdween het schroefgeruis van de achtervolgers. Kort na 8 uur 's avonds kwamen we 
in het donker aan de oppervlakte in de hoop te kunnen ontsnappen. De dieselmotoren werden 
gestart en op vol vermogen liepen we 19 mijl vaart. 

Voor alle zekerheid werd het kanon bemand en waren de boeg- en hekbuizen vuurgereed 
gemaakt. Na ongeveer 1 kwartier was de boot weliswaar goed geventileerd, maar de batterij was 
nog voor 90% ontladen. Ik 
stelde voor elektrisch varend 
weg te komen en in geval 
van ontdekking te duiken. 
Commandant Snippe wilde 
echter niet meer duiken, 
waarop ik zei dat onze 
moderne onderzeeboot niet 
in handen van de vijand 
mocht vallen. Snippe maakte 
op mij een uiterst nerveuze 
indruk. 

"De boot helde 25 tot 30 
graden achterover. De zend- 
en ontvangstapparatuur viel 
uit de rekken." 

Onderzeeboot Hr. Ms. O20 (1939-1941) te Curaçao op doorreis naar Nederlands-Indië. Beeld: Beeldbank NIMH 

‘Boot laten zinken’ 
Geen idee hoe het kan, maar na enkele minuten werd de O20 beschenen door het zoeklicht van 
een Japanse torpedobootjager. Die opende het vuur op ons. 

Snippe kwam tot de conclusie dat ontsnappen onmogelijk was. Hij gaf de order 'boot laten zinken'. 
Dat gebeurde door met korte tussenpozen de 6 hoofdtanks stuk voor stuk te vullen. De boot helde 
25 tot 30 graden achterover. De zend- en ontvangstapparatuur viel uit de rekken. Het torenluik was 
door de overdruk aanvankelijk niet te openen. Toen de druk door ontluchten via de dieselkoker 
verminderd was lukte het wel, maar werd ik als het ware aan dek geblazen. Dat was de reden dat 
ik geen Draeger-reddingsvest aan had toen wij later rondzwommen. 

https://www.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/defensie/content-afbeeldingen/actueel/weblogs/oorlogsdagboeken/beudeker/2158_015360-a.jpg
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Wegzwemmen van het gevaar 
Om vrij te blijven van de schroeven van de boot, dook ik dwars uit het water in. Ik weet vrijwel 
zeker dat ik commandant Snippe nog in het water zwemmend heb gezien. Ineens zag ik de boeg 
van de Japanse jager recht op mij afkomen en zwom uit alle macht dwars uit. Kort daarop volgden 
de explosies van een serie dieptebommen in de onmiddellijke nabijheid… 

In de daarop volgende stilte klonk alleen het geroep van de overlevenden. Ik riep hen toe te 
verzamelen. Vervolgens werd in het water appel gehouden. De commandant is daarna niet meer 
gezien. Als oudste officier besefte ik toen mijn verantwoordelijkheid om leiding te geven, voor zover 
dat mogelijk was. 4 van de 32 overlevenden hadden geen Draegervest, onder wie ikzelf. Getracht 
werd om naar de kust te zwemmen. De officieren realiseerden zich echter dat het ongeveer 25 mijl 
was. 

Wilhelmus als slotlied 
De nacht ging langzaam voorbij en bij het dag worden zagen wij niet ver weg een bergtop. Om 
ongeveer 07:30 uur dook er een Japanse onderzeebootjager op. We hadden allemaal gehoord dat 
Jappen geen krijgsgevangenen maakten. Ik dacht dat ons einde nabij was en zette het Wilhelmus 
in. De anderen zongen mee, maar na het 1e couplet was er niets anders gebeurd dan dat het 
schip op ongeveer 50 meter afstand stopte en een touwladder neerliet. Ik zwom daar naar toe en 
kwam als 1e aan boord. 

Beudeker 

Bron: https://www.defensie.nl/onderwerpen/bevrijding-75-jaar/weblog-oorlogsdagboeken/2019/hoe-
de-o20-zonk 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MVK  Biak (Boeroekoe , Borokoe ) 
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  
 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/bevrijding-75-jaar/weblog-oorlogsdagboeken/2019/hoe-de-o20-zonk
https://www.defensie.nl/onderwerpen/bevrijding-75-jaar/weblog-oorlogsdagboeken/2019/hoe-de-o20-zonk
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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. 

 
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 
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MVK Biak (Nieuw-Guinea)(Boeroekoe) 
 

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

KONINKLIJKE MARINE VAN 1945 TOT 1955 

 

 Deel 5 

 
Moreelszorg. Bij het in beschouwing nemen van de werkwijze en de 
resultaten van het marine-opkomstcentrum is niet gesproken over de 
noodzakelijke morele verzorging van de jonge mens, die op een leeftijd, 

waar normaal de ouders en opvoeders nog dagelijks hun goede invloed doen gelden, huis en 
haard moet verlaten om na een snelle opleiding de marine te dienen overal waar de vlag getoond 
moet worden, en dus uit de aard der zaak veelal daar waar de omstandigheden verre van gunstig 
zijn en men het leven ziet van die zijden, waarvan de ouders van ouds hebben getracht hun kinde-
ren verre te houden. Kortom de keuring en selectie zijn geschikt om personeel af te leveren tegen 
de achtergrond van voortdurende opvoeding, leiding en geestelijke supervisie — dus tegen de 
achtergrond van moreelszorg. 
In de eerste jaren na 1945 ontbrak er nog al het een en ander aan de bovengestelde voorwaarden. 
Het aanwezige beroeps- en reserve- personeel had uiterst moeilijke jaren achter de rug met 
voortdurende spanningen en gevechtsacties in het verleden dan wel doorgemaakte 
krijgsgevangenschap onder vooral in de door Japan bezette gebieden mensonterende 
omstandigheden. 
Zij waren moe, zij verlangden naar huis, naar vrede en naar verzorging van hun eigen geestelijke 
wonden of littekens. 
Daarenboven had de technische vooruitgang, die met sprongen vorderde, vele marinemensen de 
grens van hun aanpassingsvermogen doen bereiken dan wel overschrijden. In vele gevallen 
gelukte het de man niet meer boven de machine te blijven staan en geestelijk moe als hij was, 
begon hij te verlangen naar ontslag uit de marine om zich met zijn technische kennis en goede 
karaktereigenschappen een baan in de burgermaatschappij te veroveren, waarbij hij weer tot 
zichzelve zou kunnen komen. 
De vele aldus in geestelijk labiel evenwicht verkerende marinemannen vormden niet de juiste 
achtergrond, waartegen het nieuwe marinepersoneel zich kon opstellen, en het is begrijpelijk dat 
aan beide zijden zowel bij het oude niet meer geheel valide personeel als bij het nieuwe jonge 
baks volk abnormaal grote verliezen vielen waar te nemen. 
Hierbij kon worden opgemerkt dat de bekende wisselwerking tussen lichaam en geest in dit geval 
veelal ten ongunste werkte bij hen die uit gevangenschap of uit een actieve dienstperiode een 
lichamelijk lijden hadden overgehouden. De geneeskundige dienst werd overbelast met hulp 
vragenden, die voor een deel geen positieve instelling vertoonden weer in de marine valide te 
worden. Bij plaatsing in de burgermaatschappij in voor hen gemakkelijke werkkring, waarbij na 
afloop van de arbeidsdag gezinshereniging in uitzicht was gesteld, werden deze psychisch voor de 
marine ongeschikt geworden schepelingen snel weer min of meer valide. Er bleef bij gebrek aan 
ervaren met de marinetoestand bekende psychiaters weinig anders over dan de mogelijkheid tot 
afkeuring van de geestelijk geschonden categorieën te benutten en aldus schoon schip te maken 
bij kader en opleidingen. 
Het was duidelijk dat deze procedure slechts een tijdelijke phase mocht vormen tijdens de sanering 
van de oude en opbouw van een nieuwe marine, dat zo spoedig mogelijk een toestand moest 
worden bereikt waarbij het mogelijk was een uit het lood geslagen marineman die geestelijke en 
morele steun (eventueel gepaard aan medische observatie en/of behandeling) te doen toekomen, 
die hij zou nodig hebben om weer volledig op de been te komen, waarna hij geleerd hebbende van 
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zijn overwonnen moeilijkheden, de bereidheid op zou kunnen brengen op zijn beurt anderen te 
steunen naar zijn vermogen. 
In het najaar van 1951 concludeerde de chef geneeskundige dienst der zeemacht dat door 
nauwere samenwerking van alle krachten die met de lichamelijke en geestelijke zorg van het 
marinepersoneel waren belast meer succes zou zijn te bereiken, en werd door hem in een 
vergadering van commandanten de dringende medewerking verzocht van allen die met gezag 
waren belast om in samenwerking met marine-artsen en geestelijke verzorgers maatregelen te 
treffen tot steun van het op verschillende plaatsen wankele moreel. 
Uitgegaan werd van de gedachte dat een marineman die door de zorgen dan wel door veranderde 
omstandigheden langzaam maar zeker zijn geestelijk evenwicht dreigde te verliezen, door tijdige 
medische, religieus geestelijke dan wel morele hulp van de kant van het gezag veelal kon worden 
behoed voor de „final breakdown”. Op deze wijze zou aan de periferie het preventief geestelijk 
gezondheidswerk door jeugdige marine-artsen kunnen worden verricht en de marine-psychiater 
kunnen volstaan met het geven van leiding en adviezen, zodat hij tijd beschikbaar hield voor het 
afhandelen van ernstige gevallen. 
Op bovengenoemde basis is door marine-artsen en geestelijke verzorgers veel zegenrijk werk 
verricht, waarbij met dankbaarheid kan worden gewaagd van de bijzondere medewerking van 
commandanten, officieren en onderofficieren. 
Toen dan ook in volgende jaren door de vlagofficier personeel regelmatige conferenties werden 
ingesteld voor hoofdofficieren ter bespreking en zo mogelijk oplossing van moreels- en gezags 
problemen in de Koninklijke marine, kon de gezamenlijke zorg voor de grote aantallen jeugdige 
schepelingen dusdanig worden uitgebreid, dat men met vertrouwen durfde overgaan tot aanname 
van zeer jeugdige schepelingen die niet zouden worden uitgezonden overzee, alvorens de leeftijd 
van 18 jaar zou zijn bereikt. 
Het grote nut van het bij het M.O.C. verrichte psychodiagnostische onderzoek bleek ook hier zeer 
duidelijk.  
Waar de psychische status van iedere schepeling gedurende zijn opleiding zo nodig in be-
schouwing kon worden genomen en de onderlinge samenwerking tussen de keuringspsychiater 
enerzijds en de behandelende marine- psychiater anderzijds steeds verder groeide, was het op de 
duur nadat d. marine min of meer was gesaneerd ook mogelijk een beperkt aantal schepelingen in 
dienst te nemen, die meer aandacht behoefden dan voor de doorsnee jonge man mogelijk zou zijn. 
De leiding van de Koninklijke marine is zich diep bewust dat zij bij het in dienst nemen van zeer 
veel jeugdig personeel de vorming van de jonge mens heeft overgenomen van de ouders en dat 
door functioneel gezag en technische opleiding alleen geen vorming is tot stand te brengen, die 
van de schepeling een afgeoefende marineman maakt die zich dusdanig identificeert met zijn 
onderdeel, dat hij trots is op de taak van de Koninklijke marine en overigens bewust dat aan hem 
de eer toekomt een deel van die taak te mogen uitvoeren. 
Uit de volgende staat moge blijken hoe moeilijk de algemeen lichamelijke en geestelijke 
gezondheid is geweest en welke resultaten in de volgende jaren zijn bereikt. 
 
Indien men daarbij in aanmerking neemt dat slechts één behandelende marine-psychiater met één 
assistent de supervisie van zijn detail is opgedragen, kan de Koninklijke marine zich gelukkig 
prijzen de tekenen van een nieuw tijdvak te hebben aangevoeld. 
Er dreigen echter gevaren van het terugvallen in oude tekortkomingen. Zodra immers vrijwel geen 
afkeuringen wegens psychische redenen meer voorkomen, verslapt de aandacht voor de zorg voor 
het moreel enerzijds, terwijl anderzijds de keuringsinstanties bij het M.O.C. sterk onder druk zullen 
worden gezet om meer risico’s te nemen bij de aanname van jong personeel. 
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Met zekerheid kan worden voorspeld, dat in beide gevallen opnieuw de krankzinnigengestichten 
wederom een aantal marineschepelingen zullen herbergen en dat het gevaar er ligt dat het de 
marine- psychiater onmogelijk wordt de toestand te beheersen. 
Preventieve geneeskunde. Sinds de ontdekking van de pathogene micro-organismen en de 
uitbreiding van de kennis der infectieziekten begon voor de vaart op de wereldzeeën de 
mogelijkheid om door toepassing van nieuwe medische maatregelen het verlies aan mankracht, 
onderweg veroorzaakt door infectieziekte en door gebrek aan verse victualiën, te beperken. 

Waar uit de aard der zaak de per 
persoon beschikbare ademruimte aan 
boord van schepen uiterst beperkt tot 
onvoldoende moet worden genoemd, 
lag het voor de hand dat men zou 
moeten beginnen met alleen gezond 
personeel aan boord te plaatsen en 
dit personeel waar mogelijk door 
vacinaties actief te immuniseren 
tegen besmettelijke ziekten. Zo 
bestond reeds lang bij de Koninklijke 
marine de vaccinatieplicht voor iedere 
beroepsschepeling, terwijl bij de 
invoering van de zeemilitie alleen van 
de zijde der Staatkundig 
Gereformeerden ernstige bezwaren 
tegen vaccinatie werden aangevoerd. 
Op deze wijze was de marineman 
beschermd voor zo ver mogelijk 
tegen pokken en bij uitzending naar 
tropische gebieden ook tegen cholera 
en de typhusgroep.  

 
Zo nodig werd ook tegen pest en vlektyphus gevaccineerd. Door toename van de kennis der 
avitaminosen werden de berri-berri en de scheurbuik door wetenschappelijk verantwoorde 
voedselvoorziening aan boord van schepen geëlimineerd, zodat bij het uitbreken van de oorlog in 
1940 eigenlijk alleen de venerische ziekten een voortdurende dreiging vormden voor de paraatheid 
van de onderdelen buitengaats, waarbij in tropische gebieden de malaria tevens een belangrijk 
verlies aan manschappen veroorzaakte. Dysenterie kwam weliswaar regelmatig voor, maar de 
ziekte had neiging lichtere vormen aan te nemen dan voorheen. De tuberculose eiste jaarlijks een 
aantal slachtoffer!’ onder het marinepersoneel, maar de ziekte had weinig neiging om zich heen te 
grijpen, zodat explosies in de regel niet werden gezien. 
Na 1945 vroeg de preventieve geneeskunde echter speciale aandacht wegens verschillende 
factoren, die samen het evenwicht dreigden te verstoren. De grote aantallen jeugdige schepelingen 
en mariniers behoorden tot een leeftijdsgroep die bijzonder kwetsbaar was voor optreden van 
ernstige tuberculose, terwijl hun weerstand door de doorgemaakte bezettingsjaren uit de aard der 
zaak laag kan worden geacht. Daarbij bleek het oudere aanwezige personeel wegens 
doorgemaakte bijzondere omstandigheden ook minder resistentie dan vroeger tegen de t.b.c. te 
vertonen, zodat in korte tijd het aantal nieuwe patiënten onrustbarend toenam. Verder moest de 
zorg voor de bestrijding van de venerische ziekten worden opgevoerd en aan de preventie speciale 
aandacht worden geschonken. 
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Er was langzaam aan een verandering opgetreden in de mentaliteit van het jonge Nederlandse 
volk en dus ook in de schepeling. In het technische tijdperk waar verstand en kennis van zaken 
benevens aanpassingsvermogen werd gevraagd, kon de schepeling bewust worden gemaakt van 
het grote belang van lichamelijke en mentale hygiëne, waardoor veelal door samenwerking van 

geneeskundige dienst, 
O.S. en O ') en de 
geestelijke verzorging 
de overtollige energie 
in de vrije tijd kan 
worden geleid in 
nuttige banen, waar-
door de gezonde 
sexualiteit zich minder 
richtte op 
extramatrimoniele 
contacten. 
Hoewel sterk onder 
invloed staande van 
omstandigheden als 
politionele acties in 
Indonesië, de strijd in 
Korea waar toestanden 
veelal ten hemel 
schreiend waren te  

 
noemen bij de bevolking, kan worden getuigd van begrip van de jonge marineman voor 
preventieve zorg, waardoor bijzondere successen mogelijk waren. 
De resultaten van de malariabestrijding bij het marinepersoneel in Nieuw-Guinea, een der 
zwaarste malariagebieden ter wereld, waar het ziektecijfer niet hoger was dan onder Europese 
omstandigheden, spreken voor zichzelf. 
Toen de vaccinatie van het personeel van de landmacht in Nederland wegens het uitbreken van 
pokken in het land met spoed diende te geschieden en hiervoor wetswijziging noodzakelijk was, 
werd de aandacht op de vaccinatiegewoonten bij de marine gevestigd en bemoeide de politiek zich 
met de marinehygiëne. 
 

Waar de Koninklijke marine met ongevaccineerd personeel praktisch gedoemd zou zijn te worden 
opgesloten in de Noordzee, lag het voor de hand dat een inmiddels door de minister van defensie 
benoemde adviescommissie van deskundigen geen ingrijpende verandering aanbracht in de 
vaccinatiegewoonten bij de marine en de noodzaak hiervan onderstreepte. Nadat een en ander bij 
de wet is geregeld, waarbij de ingestelde commissie zal blijven superviseren, kan worden 
aangenomen dat ook in de toekomst eventuele nieuwe noodzakelijke vaccinatieprocedures op tijd 
worden ingevoerd. In hoeverre het de marine-artsen met behulp van de adviezen van de 
marinehygiënist mogelijk is gebleken de hygiënische toestanden over de gehele lijn te verbeteren, 
moge blijken uit de hierna volgende statistische gegevens. 
Overzicht venerische infecties bij de Koninklijke marine 
Nieuwe gevallen van venerische infectie per jaar en per 1000 man sterkte. 
 
Bronvermelding:Jaarboek Koninklijke Marine 1956         
Wordt vervolgd in de volgende maandeditie  
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Zorreg dat je d'r bij komt 
 
Deel 2 
 
Op de Poolster heb ik meegedaan aan de test voor de opleiding tot 
korporaal seiner-telexist. Hierbij werd je algemene ontwikkeling, parate 
kennis en uiteraard je vakgebied getest. Enige tijd later kwam de uitslag 
: van de 108 deelnemers had ik de 4e plaats, 8 man zouden worden 
toegelaten. Maar helaas, de toetsingscommissie vond mij te jong. 
Hadden ze dat niet kunnen bedenken toen ik mij aanmeldde ? Er werd 
bij gezegd dat dit resultaat 2 jaar zou blijven staan, maar als ik mij na 1 
jaar of 2 jaar zou aanmelden, had ik moeten bijtekenen, en ik wist niet of 
ik dat wel zou willen. 
 
Zoals ik al eerder vertelde was de Poolster een schip wat vaak 
onderweg was. Zo kon het gebeuren dat je na een aantal weken weg op 
woensdagavond in Den Helder aankwam om vervolgens de volgende 

avond met hoog water weer voor 6 weken richting Oceaan te gaan. 
  

Af en toe kwamen we wel eens in bv Edinburgh of La Coruña. Van die laatste haven herinner ik mij 
dat er op een gegeven moment een groepje maten terug kwam van de wal. De één met een oog 
wat ietwat begon te kleuren, de ander met een gescheurde jas. Weer twee anderen waren 
onderweg geheel of gedeeltelijk hun snor kwijtgeraakt. Wat op mij de meeste indruk maakte waren 
de 2 messteken in de zij van een voorheen heel mooie leren jas: er waren wat problemen geweest 
in een kroeg. 
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In dat jaar zijn we ook nog beland in een aardige storm. We waren ten westen van Ierland en het 
ging steeds harder waaien. 
Vanuit de hangar bij het heli-dek moest je achteruit schuin omhoog kijken om de toppen van de 
aanrollende huizenhoge golven te zien. Het was een prachtig gezicht. Verblijf aan dek was 
verboden. 
 
Toen ik de wacht op de brug had was het plan opgevat om te keren en een oppertje te gaan 
zoeken in een baai bij het zuiden van Ierland, samen met wat jagers die ook bij ons waren. 
Na enige uren gewacht te hebben op een gunstig moment besliste de commandant  over 
stuurboord te draaien. Maar toen De Oude Dame bij het draaien de golven dwars in kreeg wilde ze 
zich niet  meer goed oprichten en als de bliksem zijn we weer naar de oude voorliggende koers 
gedraaid. We waren nog half vol met olie, misschien dat die massa een verkeerde invloed had bij 
het rechtop komen. 
Uiteraard werden er veelvuldig paaltjes (zeg maar palen) gepikt en dat waren flinke dreunen. Ik 
stond op de brug bij een draairuit, die  het overkomende water wegslingerde, zodat ik eerder zicht 
naar buiten had dan een ander. Na weer zo'n enorme opdonder te hebben gekregen met de 
bijbehorende grote massa overkomend zeewater vroeg ik aan de officier van de wacht :"Meneer, 
we hadden toch 2 kranen op de bak staan?" De man schrok echt. 
 
De hut van de verbindingsdienst was achterin, dus boven de schroeven. Af en toe was er een hoop 
geratel en maakten we de meest vreemde bewegingen: een paar bladen van de schroef kwamen 
dan boven water. Soms viel het schip zo snel onder je weg dat je een halve meter verder op het 
dek neerkwam. 
Wat een mooi gezicht was het om de jagers tot halverwege hun  lengte uit het water te zien komen, 
met dome en al. Ze waren er trouwens niet schadevrij vanaf gekomen: van de ene was de 
statietrap weggeslagen, een ander was een sloep kwijt en het was volgens mij bij de Holland dat er 
een scheur in het dekhuis was ontstaan waardoor je van binnen naar buiten kon kijken. Na een 
paar dagen werd het wat rustiger en zijn we gedraaid. 
 
Of het tijdens bovenstaande reis was weet ik niet meer, maar we hebben toen ook meegedaan aan 
een grote internationale oefening. 
En grote NAVO-oefeningen trokken, zeker toen  in de tijd van de Koude oorlog, altijd de 
belangstelling van de Russen. Als we op de Noordzee met een verband oefenden, kregen we ook 
wel regelmatig aandacht, maar dat waren meestal trawlerachtige  Russische scheepjes, vol met 
antennes en richtingbepalers (Elints). En die mannen deden hun werk goed, want als wij bezig 
waren met manoeuvreeroefeningen en er via de radio een koersverandering werd uitgezet (de 
draai moest worden uitgevoerd op het commando : execute!) gingen ze zelf alvast op de nieuwe 
koers liggen. 
 
Bij het verband van die NAVO-oefening was ook een Amerikaans vliegdekschip, begeleidt door zijn 
eigen jagers. 
Tijdens die oefening werden regelmatig diverse schepen door ons bevoorraad, zodat we op een 
gegeven moment door onze voorraad olie heen waren. Toen werden wij op onze beurt voorzien 
van het nodige door een groot Amerikaans bevoorradingsschip. De naam weet ik niet meer, maar 
het was de tot op dat moment langste bevoorrading in de loopbaan van de Poolster (ik weet niet 
meer of het 8 of 12 uur was, maar het was een record). 
Tijdens die transfer wilde een Russische Krivak ons wat pesten door een koers te gaan liggen die 
ons en de Amerikaan in de problemen zou brengen. Plotseling kwam, met wapperende 
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seinvlaggen, één van de Amerikaanse jagers vol gas langs ons scheuren en wierp zich als het 
ware tussen ons en de Krivak. Deze draaide vervolgens af en bleef een tijdje een evenwijdige 
koers voorliggen. Wat het Amerikaanse vlaggensein is geweest, is ons nooit duidelijk geworden : in 
onze seinboeken kwam het niet voor. 
 
Er kwam toen ook 2x per dag een Russische Tupolev 95 "Bear" bommenwerper, een groot 
propeller toestel, tamelijk hoog boven het verband een kijkje nemen.  Die vliegtuigen worden 
heden ten dage nog af en toe onderschept door de Nederlandse luchtmacht. 
Toen vlogen ze van Moskou naar Cuba en de volgende dag weer terug. Op een dag stuurde de 
commandant van het verband een bericht naar het vliegdekschip dat deze toestellen niet meer 
ongeëscorteerd  over het verband mochten vliegen. Tot dat moment was het gebruikelijk geweest 
dat het toestel 's middags uit de richting van Rusland kwam en het toestel 's morgens uit de richting 
van Cuba. Maar wat gebeurde er de volgende ochtend. Rond 8 uur begon de Amerikaan plotseling 
vliegtuigen te lanceren. Ik kwam net op wacht en vond het een mooi gezicht. Totdat er opeens een 
steeds harder wordend geraas hoorbaar werd. Iedereen, behalve de roerganger, rende naar de 
stuurboord brugvleugel. En toen werd de oorzaak van het gedaver, wat je ingewanden deed trillen, 
zichtbaar : een geweldige, net boven masthoogte vliegende, Tu 95, die op minder dan 100 meter 
afstand vanuit de richting van Rusland ons passeerde. De staartschutter had de lopen van zijn 
machinegeweer omhoog gedraaid en zat gemoedelijk te zwaaien. Na (ongeëscorteerd) over het 
hele verband te hebben gevlogen zagen we het toestel in de verte langzaam hoogte winnen. 
Dat beeld van dat grote vliegtuig, op die hoogte, en zo dichtbij ben ik nooit meer vergeten. Wel 
heeft het mij altijd verbaasd dat er, voor zover ik weet , nooit iemand een waarschuwing heeft 
gegeven, noch van de radar, noch van een ander schip van het verband. Voor de brug kwam het 
verschijnen van het toestel als een complete verrassing. 
Vreemd genoeg kan ik mij niets herinneren van de andere seiners aan boord. Noch namen, noch 
gezichten. 
  
Eigenlijk was voor mij de tijd op de Poolster te kort,  maar  aan  het eind van het jaar volgde mijn 
overplaatsing naar de Zeeuwse Marine (Mijnendienst  in Vlissingen). 
 
Wordt vervolgd 
 
André Hoogerwerf 
ahoogerwerf1952@kpnmail.nl 
 
 
 
 
Alle reacties over de onderwerpen uit deze web-magazine s.v.p. 
schrijven in http://www.tenanker.mygb.nl 
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Over oude meug gesproken….. 
 

 
 
 
 

een verjaarstelegram uit 
1960 

 
 
 
 

 
 

 
 

Tijdens mijn bezoek aan Den Helder j.l weekend ben ik in gesprek gekomen met een jongedame 
die mij bovenstaande foto mee heeft gegeven van Hr.Ms. Snellius…. 
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Op deze foto staat haar vader als Kpl. of 1e klas machinist (Indo) afgebeeld net boven de pet van 
naar ik vermoed een vlootgeestelijke (overste). 

Je kan hem er goed uithalen daar hij de enige is waar je zijn dienstvakuitmonstering goed kan 
herkennen. Zijn naam is Jan Karel Janssen ( met dubbel S)…. Ze noemde hem ook wel de groene 

Janssen, want er was nog een Blauwe jongen jansen en die noemden ze de Blauwe… 
Wie kan mij vertellen van welk jaar deze foto is en e.v.t. waar hij is genomen ? en ruwe schatting is 

tussen 1962 / 1965 
Ook namen van de andere bemanningsleden zijn welkom. 

 
Mailen naar de redactie is welkom , of optie twee naar de dochter van deze machinist zelf 

mailen…. aajjanssen@hotmail.nl 
 

Hr.Ms. Gelderland Panserdekschip (1900-1939) 

gebouwd door de scheepswerf Fijenoord in Rotterdam 

Diensthistorie 

De eerste reis van Hr. Ms. Gelderland zou haar naar 
Nederlands Oost-Indië moeten brengen, maar op 17 september 
1900 kreeg het nieuwe pantserdekschip, na het verlaten van de 
Rode Zee, opdracht om koers te zetten naar Lorenço Marques 
in het huidige Mozambique. Op 12 oktober kwam Hr. Ms. 
Gelderland aan in Lorenço Marques en kreeg daar de opdracht 
van de Nederlandse regering om de president van de 
Boerenrepubliek Transvaal, S.J. P. Kruger, aan boord te 
nemen. Hoewel de Nederlandse regering zich officieel neutraal 
opstelde in de oorlog tussen Groot-Brittannië en de Zuid-
Afrikaanse Boerenrepublieken, gaf ze toch, op aandringen van Koningin Wilhelmina, opdracht om President 
Kruger te evacueren nadat de Britten de overwinning in de 2e Boerenoorlog behaald hadden. Bij aankomst 
in Nederland was Paul Kruger te gast bij Koningin Wilhelmina in Den Haag. Paul Kruger woonde een aantal 
jaren in Nederland maar stierf in het Zwitserse kuuroord Clarens op 14 juli 1904, op 79-jarige leeftijd. 

Op 11 januari 1919 vond aan boord van Hr. Ms. Gelderland een ketelexplosie plaats tijdens een patrouille 
voor de Nederlandse kust waarbij twee opvarenden om het leven kwam en negen zwaar gewonden vielen. 
In Den Helder werd het pantserdekschip daarna in onderhoud genomen waarbij de ketel vervangen werd. 

In 1920 werd de Gelderland buiten dienst gesteld en ingericht als artillerie instructieschip. In deze periode 
werden de torpedobuizen, de torpedokanonnen en de mortieren verwijderd. In datzelfde jaar werd het schip 
weer in dienst gesteld. Tot 1939 bleef Hr. Ms. Gelderland hoofdzakelijk fungeren als artillerie instructieschip, 
maar werd ook ingezet als opleidingsschip voor officieren en als stationsschip in Nederlands West-Indië. 
Gedurende deze periode onderging Hr. Ms. Gelderland regelmatig veranderingen in de bewapening ten 
behoeve van de artillerie instructie. In 1939 zou de Gelderland vervangen worden door het nieuwe artillerie 
instructieschip Hr. Ms. Van Kinsbergen en werd in augustus van dat jaar buiten dienst gesteld, ontwapend 
en opgelegd op de Rijkswerf in Den Helder. De artillerie afkomstig van de Gelderland werd gebruikt in 
statische kustopstellingen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

mailto:aajjanssen@hotmail.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepswerf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fijenoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
http://www.go2war2.nl/artikel/2132/Hr-Ms-Van-Kinsbergen.htm
http://www.bing.com/images/search?q=+Pantserdekschip+Hr.+Ms.+Gelderland+foto&view=detailv2&&id=9BF745F71BBD8F6B18C907EE2936379D9F62086A&selectedIndex=5&ccid=KaX5teyg&simid=608046917657562762&thid=OIP.M29a5f9b5eca0c45e0ce7b562ebcecac7o0
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Op 14 mei 1940 viel de Gelderland als zodanig in Duitse handen en de bezetter verklaarde het schip in 
1941 tot oorlogsbuit. Op last van de Duitsers werd het oude pantserdekschip op de werf van Van der 
Giessen & Zonen te Krimpen a.d. IJssel verbouwd tot varende luchtdoelbatterij. Het schip werd uitgerust 
met acht 10,5cm kanonnen en vier 40mm en zestien 20mm mitrailleurs. Het schip werd na de verbouwing 
uitgerust en gevechtsklaar gemaakt in Elbing, het huidige Poolse Elblag. Hier werd het schip voorzien van 
twee optische afstandmeters, een doelvolgradar FUMO 213 Würzberg D, zoeklichten en een rookinstallatie. 
Op 1 maart 1944 werd het verbouwde schip als Flakschiff (Flak betekent Flugabwehrkanone) in Duitse 
dienst gesteld onder de naam Niobe als onderdeel van Marine-Flak-Abteilung 282 (Wilhelmshaven-Schillig) 
en kreeg 397 bemanningsleden aan boord. 

De eerder overwogen inzet om kustkonvooien te beschermen werd gewijzigd in een meer statische 
operatiesector: het zeegebied tussen het Hela-schiereiland en het vasteland ten noorden van het vanuit de 
lucht steeds meer bedreigde Danzig, het huidige Poolse Gdansk. Met het westwaarts oprukken van de 
Sovjets en het opvoeren van de druk op het Finse Karelië-front in juni 1944 werd de Niobe naar de Finse 
Golf gezonden om de havenplaats Kotka te helpen verdedigen tegen Sovjetluchtaanvallen. Al op 16 juli 
1944 werd de Niobe ter plaatse tot zinken gebracht door Sovjetgevechtsvliegtuigen. Om 17:40 uur zonk het 
voormalige Nederlandse pantserdekschip, nog steeds vurend, weg in het ondiepe kustwater bij Kotka. 
Tijdens het gevecht zouden de Duitsers negen vijandelijke toestellen hebben neergehaald, maar de 
Sovjetautoriteiten hebben dit altijd ontkend. 

 

Na de Oorlog 

In 1953 werd het wrak door de Duitse firma Taucher Beckedorf uit Hamburg gelicht, maar Nederland zag af 
van de aanspraak op de resten van het schip. Uiteindelijk hebben de Finnen de ex-Gelderland ontmanteld 
waardoor zij automatisch het recht kregen op de opbrengsten van het schroot. 
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Als  Flakschiffe: 
 
8× 10.5 cm FlaK L/45 C/32 
4× 40 mm Bofors L/60 
16× 20 mm (4×4) Vierlinge C/38 
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03-07-2020 reisverhaal van “ het Maasje “ zeesleper ! 
10-07-2020 weekeditie met allerlei verhalen en informatie 
17-07-2020 weekeditie met allerlei verhalen en informatie 
24-07-2020 de Indonesische Kwestie. 


