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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een
teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen.

3e jaargang – nummer 38
Maandeditie augustus 2020
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.
kamp2.nagasaki
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.
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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. 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 tekenen 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
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Een onbekend stukje Nederlandse zeilvaart
Een herinnering aan lang vervlogen dagen
DOOR A. HOORWEG EN
L.L.VON MÜNCHING

„Haal Henkes in huis”... en „Een beste borrel”. Lange tijd hebben we deze uitdrukkingen
op de TV gehoord bij diverse reclamespotjes van Henkes jenever- en likeurstokerij uit
Delfshaven. Maar er zullen niet veel Nederlanders zijn die weten dat de firma Henkes ook
reder is geweest en enkele zeilschepen heeft bezeten.
1824 was een drukjaar in het eerste decennium na onze bevrijding van het Franse juk: op
19 februari 1824 richtten de gebroeders Paul en Frits van Vlissingen te Amsterdam de
Am- sterdamsche Stoomboot Mij op. die diensten wilde openen op Hamburg en Londen
en datzelfde j aar brachten zij het ss „Mercurius”, gebouwd bij Van Swieten te Amsterdam,
in de vaart. Op 1 maart 1824 had de constituerende vergadering plaats van
aandeelhouders van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, onder
voorzitterschap van Leo- pold, graaf van Limburg Stirum. Op 11 november van dat jaar
werd te Amsterdam de Noord- en Zuid-Hollandsche Reddingmaat- schappij opgericht en
negen dagen later volgde te Rotterdam de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding
van schipbreukelingen. En op 15 december 1824 sleepten een twaalftal paarden het op de
rijkswerf te Amsterdam gebouwde, maar nog niet voltooide fregat „Bellona” (1460 ton w.v.,
44 st.) door het juist-voltooide Groot Noord-Hollandsch Kanaal van het IJ naar
Nieuwediep. En de Rotterdamse reder Van Hoboken nam maatregelen om op de werf
Rotterdamsch Welvaren de eerste schepen op stapel te zetten.
Ook in Delf(t)shaven zat men niet stil. De heren Arie de Jong, Gerke d’Amaud Gerkens en
zijn zwager Johannes Hermanus Henkes hadden eind 1823 aan de Voorhaven aldaar een
dubbele branderij aangekocht. De firma bestond toen al enkele maanden en op 11 februari
1824 vroegen zij bij notaris Murray te Wageningen patent aan voor een op te richten
distillateursbedrijf onder
de naam van G. de Jong
& Co.
Dit was de „J.H. Henkes", een
in 1874 aangekochte brik die in
maart 1901 bij La Plata verging.

Het was een behoorlijk
bedrijf waarover zij de
beschikking kregen: er
was sprake van een
dubbele koren
wijnbranderij met
pompmolens, paardestal,
wagenhuis, benevens
twee pakhuizen en
bovenwoning, nog een
huis met 06 erve en
3/19e portieën in een
stenen windhoutmolen.
En dit alles had plaats in een tijd, waarin het brandersbedrijf zich ontwikkelde van
huisbedrijf tot een echte industrie.
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Het is natuurlijk niet de bedoeling de geschiedenis van het distilleerbedrijf op de voet te
volgen, maar enkele feiten uit de historie moeten wel worden vermeld: drie jaar na de oprichting verliet de heer A. de Jong de samenwerking en zijn aandeel werd overgenomen
door de heer J.H. Henkes, die het bedrijf voortzette, samen met de heer G. d'Arnaud
Getfcats.
De zaken gingen redelijk goed en in 1850 behoorde de firma Henkes tot de belangrijkste
ondernemingen in Delftshaven. De heer Henkes werd zelfs gekozen tot vice- voorzitter
van de Kamer van Koophandel. Hij was ook de eerste die in zijn fabriek een
stoommachine in gebruik nam en dat was wel iets unieks in die dagen!
Enige tijd later werd ook de oude paarden- pompmolen in de distilleerderij „De Ooyevaar”
vervangen door een met stoom aangedreven exemplaar. In 1852 overleed de heer
d’Arnaud Gerkens; twee
jaar daarvoor was het
eerste deel van het
nieuwe pand gereedgekomen.
Een foto van de „Acadië II",
genomen juist voor zijn laatste
reis. (Alle foto's Gedenkboek
Henkes)

Ondertussen begonnen
de produkten van
Henkes’ distilleerderij
niet alleen in Nederland,
maar ook daarbuiten
meer en meer bekendheid te krijgen. De
tweede helft van de 19e
eeuw was wel het tijdvak van de wereldtentoonstellingen, die in de grote Europese
hoofdsteden werden gehouden. Op die te Parijs, in 1867, werd de jenever van de firma
Henkes met een medaille onderscheiden. En niet alleen in Europa, maar ook daarbuiten,
in 1880 te Melboume en in 1897 te Sydney, werden de inzendingen van Henkes
onderscheiden. Die tentoonstellingen wierpen zeker nut af, want in de tweede helft van de
19e eeuw breidden de buitenlandse belangen zich steeds verder uit. Het verschepen van
de jenever en andere produkten van Henkes geschiedde in die tijd zoals dat gebruikelijk
was, n.1. door middel van een vrachtkantoor. waar reders en kapiteins die tegen
intekening konden verwerven, want in die jaren bestonden er nog geen Nederlandse
lijndiensten. Rederijen, zoals wij die kennen, met vaste afvaartdata naar andere landen en
werelddelen, kende men in ons land nog niet. Onze schepen hadden wel een geregelde
vaart op enkele Engelse havens en op Duitse Noord- en Oostzeehavens, maar veel verder
ging men niet. Henkes besloot daarom in 1863 zelf een schip aan te kopen om zijn
produkten te verschepen. Dus kocht hij in dat jaar de schoener „Zeevaart” aan voor een
bedrag van ƒ 14.700. Het schip werd herdoopt in „Acadië”. Het was nog een vrij nieuw
schip, pas in 1860 gebouwd en 157 ton groot. Gezagvoerder werd kapitein C. Boer, die
nog vele jaren schepen van Henkes zou commanderen.
De combinatie distilleerderij-rederij floreerde aanvankelijk en de „Acadië” maakte talloze
reizen naar Zuid-Amerika. Op de uitreis werden de produkten van Henkes meegenomen,
aangevuld met andere handelswaren, en thuisvarend werd meubel- en verfhout - als
mahonie, geel- en blauwhout, alsmede divi-divi (een boompje dat zowel rode als zwarte
verf leverde) - vervoerd. Dit laatste artikel werd in Londen en in Liverpool op de markt
gebracht.
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Het ging zo goed, dat al in 1874 een tweede schip werd aangekocht, de „Jacob van
Breems”, dat onder de naam „J.H. Henkes” in de vaart kwam en 179 ton groot was. Dit
scheepje was in 1868 gebouwd op de werf van J.H. Hooiter te Hoogezand. Korte tijd later
volgde zelfs nog een derde schip, de „Maria Helena”, dat onder de naam „Delftshaven” in
gebruik werd genomen. Dit scheepje was in 1860 gebouwd en mat 160 ton. Driejaar later
volgde nog een vierde schip, de ijzeren schoener „Francoise Desirée”, die in 1862 was gebouwd als „Perrine” en dat 97 ton mat.

Waren de eerste jaren
voorspoedig geweest, men
had ook met tegenslagen
te kampen: „Acadië” moest
worden afgekeurd na
zware stormschade te
hebben belopen, de
„Delftshaven” werd in 1877
naar Engeland verkocht en
in januari 1878 strandde
de brik „Frangoise
Desirée” op Abervrach en
ging verloren.
Henkes slaagde erin
voorlopig voor zijn schepen een regelmatig
emplooi te vinden; de export nam toe, maar toen
Afbeelding van een schilderij van de „Acadië II", een stalen
scheen het tij te keren.
driemastschoener afkomstig van de werf van J. & K. Smit te Kinderdijk.
Geschilderd door de heer L. Nielsen.
Nadat het eerste schip van
zijn vloot na zware averij
was afgekeurd, kocht hij in 1884 opnieuw een „Acadië” aan; het was de vroegere „Alice”
(180 ton), die in 1864 was gebouwd op de werf van J.C. Tecklenborg te Gees- temünde
en die onder kapitein Oldenburger een aantal succesvolle reizen maakte. Tien jaar later
kocht hij voor het eerst een nieuw schip aan, een stalen driemastschoener, afkomstig van
de werf van J. & K. Smit te Kinderdijk, want op 22 maart 1891 was de „J.H. Henkes” bij La
Plata vergaan. Dit schip, de „Acadië II”, verging in januari 1903 onder kapitein K. Boer en
daarmede kwam het einde van het rederij bedrijf.
Bronnen: 150 Jaar Henkes 1824-1974. Uitgegeven door Henkes te Delfshaven, Sweys, H.
Neerlands vloot en rederijen, alphabetisch opgenomen. Samengest. doorN.J. de Vries,
later A.Voogd. Rotterdam, Hector & Bazendijk, div. jaren. Lloyd’s Register of Shipping, div.
jaarg.
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Orka
“Vanmorgen begonnen en
in één ruk uitgelezen, wat
een realistische spanning
heb je in dit boek kunnen
overbrengen.
FANTASTISCH!!”

Het is één van de vele
positieve reacties op de onderzeebootthriller ‘Orka’ die ik de afgelopen jaren heb
gekregen. Van (voormalig) onderzeebootmannen, maar ook van lezers die nooit op
onderzeeboten hebben gevaren of zelfs nooit bij de marine hebben gewerkt.
‘Orka’ gaat over de fictieve Nederlandse driecilinderonderzeeboot Hr.Ms. Orka die in 1980
tijdens een geheime operatie in de Barentszzee terecht komt. De Orka komt een nieuwe
Sovjetonderzeeboot op het spoor en probeert er zoveel mogelijk inlichtingen over te
verzamelen.
Ontzettend spannend natuurlijk, maar het meest interessante is volgens mij de strijd die
juist ín de boot wordt gevoerd, terwijl de spanning in de Barentszzee toeneemt. Ik zal daar
niet meer over vertellen.
Juist veel van de complimenten die ik heb ontvangen van lezers hadden te maken met de
sfeer die geschetst wordt in het boek. De sfeer die door iedere oud-marineman
onmiddellijk herkend wordt. Of je nu op een fregat, een jager of een onderzeeboot hebt
gevaren, de typische marinesfeer was er overal. En zelfs op de wal.
Na een paar bladzijden in ‘Orka’ voelt het alsof je weer helemaal terug bent, dit keer aan
boord van een driecilinder natuurlijk, want daar gaat het verhaal over.
‘Orka’ is mijn tweede boek en eigenlijk het fictievervolg op ‘In het diepste geheim’. Dat
boek beschreef voor het eerst de geheime operaties van de Nederlandse onderzeeboten
tijdens de Koude Oorlog. In Nederland leverde dat veel aandacht op voor de
Onderzeedienst en vooral waardering voor de mannen die dit werk hebben verricht. Ook
internationaal viel de in het Engels vertaalde versie op. Larry Bond, de Amerikaanse
bestsellerauteur en bedenker van het spel Harpoon, prees ‘In deepest secrecy’ in een
recensie die hij schreef. Hij heeft het boek ook aan marine- en inlichtingenvrienden cadeau
gedaan, begreep ik uit e-mails die ik uit de VS ontving.
Ik hoop dat de lezers van Ten Anker ook geïnteresseerd zijn in ‘Orka’ en in ‘In het
diepste geheim’, ik weet zeker dat de boeken garant staan voor uren herinneringen
ophalen.
‘Orka’ en ‘In het diepste geheim’ zijn te koop via de bekende boekhandels, waaronder
Bol.com. Bestel je het boek via Marineschepen.shop, gebruik dan de code speciaal
voor de lezers van Ten Anker, TENANKER2020, voor gratis verzending.
Jaime Karremann
Marineschepen.nl
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DE KONINKLIJKE MARINE OP CURAÇAO
Het in- en uitvaren van de schepen van de Koninklijke Marine via de St Annabaai is een imposant
gezicht, immers, nagenoeg nergens ter wereld varen (oorlogs) schepen van deze afmetingen
midden door het centrum van de stad.
Indien een schip van de Koninklijke Marine langer dan anderhalf jaar niet op Curaçao is geweest,
vindt de eerste binnenkomst nooit onopgemerkt plaats omdat dit gepaard gaat met de nodige
ceremonie. Dat houdt in dat er, liggend voor de haveningang, een saluut van 21 schoten wordt
afgegeven aan de koninkrijksvlag. Een volgend saluut van 21 schoten wordt weer afgegeven in
de St Annabaai bij het passeren van het paleis van de gouverneur. Dit saluut geldt als eerbetoon
aan de gouverneur als plaatsvervanger van het koningshuis.
1816-1914
Tot 1800, toen de Engelsen het eiland in bezit namen, was de Nederlandse Marine een
vertrouwde aanwezigheid op Curaçao. In 1816 kregen de Nederlanders Curaçao weer terug.
Inmiddels was Nederland een koninkrijk geworden, met een Koninklijke Marine (KM) en deze
stationeerde permanent minstens één schip op Curaçao. De taken van de KM waren destijds
het patrouilleren in de wateren rond Curaçao, begeleiden van konvooien van Nederlandse
koopvaardijschepen, het bevechten van Zuid-Amerikaanse kaperschepen en havens blokkeren
om politieke druk kracht bij te zetten.
1914 - 1940
Vanwege bezuinigingen in de jaren 1913-1930 bij de KM, werd de permanente stationering op
Curaçao opgeheven. Dat leverde een gevaarlijke situatie op. Op het vaste land van Zuid-Amerika
heerste politieke onrust en dit bracht een stroom vluchtelingen op gang naar Curaçao, waardoor
ook de onrust op het eiland toenam. Na een brutale overval door de Venezolaanse revolutionair
Rafaël Urbina, keerde de KM in 1929 hals over kop terug op Curaçao. Urbina gijzelde de
Gouverneur en de Garnizoens-Commandant en maakte een partij wapens buit. De KM stuurde
de “Hr. Ms. Kortenaer” naar Curaçao met mariniers om de orde te herstellen en van nu af aan
bleef de marine op Curaçao. Zij verrichtte voornamelijk vredestaken, zoals het in kaart brengen
van de kusten van Aruba, Bonaire en Curaçao.
Tweede wereldoorlog
De raffinaderijen op Curaçao en Aruba leverden “Navy Special”: brandstof voor de tanks en
vliegtuigen van de geallieerde legers in Noord-Afrika. Voor het vervoer werden snelle olietankers
gebruikt. Ze voeren op Afrika, de Middellandse Zee, Engeland en de Stille Oceaan, maar door
deze oorlogsactiviteit werd Curaçao zelf doelwit. In december 1941 begonnen de VS hun positie
in het Caribisch gebied te versterken. De Koninklijke Marine en de Antilliaanse strijdkrachten
kwamen onder bevel van de Amerikaanse rear-admiral Oldendorf. Amerikaanse troepen werden
op Curaçao gelegerd en ze zouden tot 1947 op het eiland blijven. Daarna namen de
Nederlanders het bevel weer over.
In de nacht van 15 op 16 februari 1942 vielen drie Duitse onderzeeërs Curaçao en Aruba aan.
Tijdens die aanval werden drie tankers getorpedeerd. Binnen twee weken verloren de
geallieerden 33 schepen, waarvan 17 tankers. De geallieerden verzamelden een strijdmacht van
schepen, vliegtuigen en troepen in het Caribisch gebied. Zij wonnen in juni 1942 de strijd met de
Duitse onderzeeërs. De Duitsers leden een zwaar verlies: 15 van hun 21 U-boten gingen
verloren. Daarna was de Duitse dreiging goeddeels voorbij. De KM nam aan de gevechten deel
met de kanonneerboot “Van Kinsbergen”, twee mijnenvegers en enkele torpedoboten.
1945 - Heden
De bekendste oorlogsheld van Curaçao was George Maduro. Postuum kreeg hij de hoogste
Nederlandse onderscheiding de “Willemsorde”. Maduro had zich heldhaftig gedragen als
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pelotonscommandant in de strijd in Nederland. Verraders zorgden ervoor dat hij werd
gearresteerd. Maduro vond de dood in het vernietigingskamp Dachau op 9 februari 1945. Ter
nagedachtenis stichtte zijn familie een miniatuurstad in Nederland: Madurodam.
Sinds 1950 is de Antilliaanse defensie geheel een zaak van de KM. Een bezoek van het
vliegkampschip “Karel Doorman” luidde deze periode in en mariniers betrokken de basis
Suffisant. Sinds de invoering van de dienstplicht voor Antillianen in 1961 werden dienstplichtigen
ingedeeld bij de Nederlandse mariniers. Dat leidde soms tot spanningen tussen Antilliaanse en
Nederlandse dienstplichtigen. Na een massale vechtpartij in 1971 kregen de Antilianen en de
Nederlanders gescheiden basisopleidingen bij de Marine.
Marinebasis Parera
De marinebasis Parera is gegroeid uit een kleine werf van de marine. Deze werf bouwde sinds
1914 motor-torpedoboten, MTB’s, voor de bestrijding van de Duitse onderzeeboten. In 1944
werd de werf omgedoopt tot Marinebasis Parera. Inmiddels was er ook de Nettendienst
gevestigd. Deze spande stalen netten voor de St. Annabaai, om torpedo’s af te weren. In 1947
werd de basis als gevolg van bezuinigingen gesloten, maar toen in 1950 de Marine de defensie
van de Antillen op zich nam, kreeg Parera eerherstel. De basis werd opgeknapt en in 1955 was
ze weer volop in bedrijf. Tussen 1958 en 1963 werd zij om politieke redenen opnieuw gesloten,
doch daarna groeide Parera uit tot de belangrijkste marinebasis op Curaçao.
De Marine Luchtvaartdienst op Curaçao
In 1952 vestigde ook de Marineluchtvaartdienst (MLD) zich op Curaçao en betrok een basis
vlakbij de burgerluchthaven: de basis Hato. Oorspronkelijk was de belangrijkste taak van de MLD
het opsporen en bestrijden van de onderzeeërs, maar in 1957 kreeg de MLD er een taak bij:
opsporing en redding. In de loop der jaren wordt dit de hoofdtaak. In 1982 neemt de Koninklijke
Luchtmacht deze taak over.
Het eerste squadron van de MLD uit 1952 vloog met twaalf jachtvliegtuigen van het type Fairey
Firefly. In 1957 namen Avenger jachtbommenwerpers de plaats in van de Fireflies. Ze waren
ruimer, beter uitgerust en zeer geschikt voor reddingsoperaties. Twee Augusta Bell Helikopters
werden in 1962 aan de Avengers toegevoegd waardoor de mogelijkheden om reddingsoperaties
uit te voeren werden verbeterd.
De Grumman Trackers volgden in 1963 de Avengers op. Deze toestellen hadden twee motoren
en konden ook de Bovenwindse Eilanden bereiken. In 1974 vervingen drie Neptunes de
Grumman Trackers. De grote Neptune was speciaal ontworpen voor marinetaken als opsporing,
redding en berging in een groot gebied. Het vliegtuig was uitgerust met moderne elektronische
apparatuur. Twee Fokkers van het type F-27 Maritiem van de Koninklijke Luchtmacht vervulden
sinds 1982 de rol die de MLD vroeger vervulde. Ze werden gevlogen door een bemanning
bestaande uit KM en Klu personeel, maar vanaf 2000 hadden de Lockheed Orions van de
Koninklijke Marine de F-27 weer vervangen. Eind 2004 werden de Lockheed Orions uit dienst
genomen en werden de taken overgenomen door de kustrwacht.
Kustwacht Caribisch Gebied
De Antillen hadden tot voor kort geen kustwacht.
Na lange discussies hierover werd in 1997 de
Kustwacht Nederlandse Antillen & Aruba
(KWNA&A) opgericht. Sinds de staatkundige
hervormingen binnen het Koninkrijk der
Nederlanden in 2010 opereert de dienst onder de
huidige naam Kustwacht Caribisch Gebied
(KWCARIB). Het personeel is voor een deel
afkomstig van de Koninklijke Marine, maar wordt
ook in eigen beheer opgeleid. De organisatie
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bestaat uit circa 210 lokale personeelsleden en 30 marinemensen. De Commandant der
Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB) is de hoogst verantwoordelijke Nederlandse
militair in de Caribische regio en tevens Directeur Kustwacht Caribisch Gebied.
De KWCARIB beschikt over een tweetal vliegtuigen van het type Bombardier Dash 8 die geleast
zijn van het Canadese bedrijf Provincial
Aerospace Ltd., een tweetal helikopters
van het type Agusta Westland AW139 die
geleast zijn van het Britse bedrijf Cobham,
een drietal cutters (Jaguar, Panter en
Poema) van het type Damen Stan Patrol
4120 en een aantal kleine eenheden,
waaronder 12 Metal Shark Defiant 38 en
drie boston Whaler Justice 20. Deze
vaartuigen zijn verdeeld over Curaçao,
Aruba en Sint Maarten. Naast deze
organieke eenheden zijn er eenheden van
de Koninklijke Marine, waaronder het
stationsschip (met helikopter), die worden
ingezet voor Kustwachttaken.
Curaçao, met zijn gunstige ligging, heeft altijd met smokkel te maken gehad. Sinds 1980 staan
de drugs uit Zuid-Amerika boven aan de lijst. Grote drugssmokkelaars gebruiken duikbootjes en
ultrasnelle speedboten en die zijn moeilijk te ontdekken, zelfs met radar. Het vangen van
drugssmokkelaars is een belangrijke nieuwe taak van de KM Zij werkt daarbij nauw samen met
de VS en heeft in de regio de leiding over de drugsbestrijding. De KWCARIB is een civiele
organisatie die beheerd word door de Minister van defensie in Den Haag.
Bron diverse Google pagina’s geraadpleegd en Wikipedea
Voor het MARITIEM MUSEUM CURAÇAO samengesteld door Jack Schellekens

Operatiecentrum waarin ook de KWCARIB
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Philippus Bernardus Maria van Straelen
Philippus Bernardus Maria van Straelen (Utrecht, 2 juni
1894 - Javazee, 27 februari 1942) was een Nederlands
marineofficier.
Van Straelen werd geboren te Utrecht als oudste zoon van
Bernardus Cornelis van Straelen en Paulina Maria Dymphna
Verlegh. Net als zijn jongere broer Fredericus Henricus Maria
van Straelen (de latere schout-bij-nacht en commandant van
de Marine te Willemsoord) bezocht hij het Koninklijk Instituut
voor de Marine te Willemsoord.
Na afronding van deze opleiding en beëdiging als officier
heeft Van Straelen onder andere gediend op Hr.Ms.
"Koningin Regentes", Hr.Ms. "Koetei", Hr.Ms. "Pelikaan",
Hr.Ms."Gruno", Hr.Ms. "Gelderland" en Hr.Ms. "Java". Als
commandant van Hr.Ms. "Gelderland" heeft Van Straelen op 9 mei 1937 prinses Juliana
en prins Bernhard naar Engeland gebracht ter gelegenheid van de kroningsfeesten van
George VI.

Kapitein ter zee Philip van Straelen.
In de periode oktober 1937 - maart 1938 voerde hij het bevel over de zeemacht in de
Caraïbische Zee. Op 28 september 1938 werd door kapitein-luitenant ter zee Van Straelen
het 40-jarig bestaan van Hr.Ms. "Gelderland" herdacht. Op 10 mei 1939 vertrok Van
Straelen voor de derde maal naar Nederlands-Indië alwaar hij als 1ste officier aan boord
van Hr.Ms. "Java" werd geplaatst. Op 27 april 1940 neemt hij het commando van Hr.Ms.
"Java" over van kapitein-ter-zee L.G.L. van der Kun.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft Van Straelen als commandant in het
Nederlands Eskader in Oost-Indië deelgenomen aan vijandelijkheden (Gaspar Straten,
Straat Badoeng) tegen het Japanse Keizerlijke leger.
Kapitein-ter-zee Van Straelen is op 27 februari 1942 gesneuveld in de Slag in de Javazee.
Postuum is Van Straelen ingeschreven in het register van Ridders der 4e klasse der
Militaire Willems-Orde.
Op 27 februari 2016 was het 74 jaar geleden,
dat de Slag om de Java zee plaatsvond. Het
was een grote zeeslag waarbij naast
Nederlandse schepen ook Amerikaanse, Britse
en Australische marineschepen bij betrokken
waren. Voor Nederland was het de grootste
zeeslag aller tijden, die zelfs vandaag de dag
nog altijd bij de Marine opleidingen wordt
genoemd.

van Straelen die Prinses Juliana en
Prins Bernhard rondleidt op de Hr Ms
Gelderland
10

Aan deze zeeslag deed ook de broer van mijn opa mee Philip (Philipus Bernardus Maria)
van Straelen een talentvolle Kapitein ter Zee tijden,
Aan deze zeeslag deed ook de broer van mijn opa mee Philip (Philipus Bernardus Maria)
van Straelen een talentvolle Kapitein ter Zee Commandant die het nog erg ver zou kunnen
schoppen, aldus mijn overgrootmoeder . Immers zijn broer was de latere Schout-bij-nacht
F.H.M. van Straelen. Maar Philip was Kapitein ter Zee op de kruiser Hr. Ms. Java en
samen met zijn bemanning vocht hij tegen de Japanners Hij was de laatste die het
oorlogsschip verliet. Zijn bemanning werd als tweede getroffen in de aanval, want kort
daarvoor was de Hr. Ms. Kortenaer geraakt en niet veel later Hr. Ms De Ruyter bij een
treffen van de Japanse vloot met torpedo jagers op 27 februari 1942 tot zinken gebracht.
Bron en opgemaakt door ; www.marinekalender.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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.

Ik ben wellicht heel uitvoerig geweest, doch ik hoop dat u met het geheel succes zult
hebben.
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Ik dank u bij voorbaat voor dit onderzoek en de hartelijke groeten van
Harm Dijkhuis

Vervolg deel 2

Even meepiekeren !
De dagtoelage voor VN-militairen wordt $20,-- voor gehuwden, en $14,— voor
ongehuwden.
Weet u hoeveel "ze" ons voor onze vier-maanden-reis door de neus boren?
Voor gehuwden fl. 5368,--; dat is fl 44,--per dag = fl 1,83 per uur.
Voor ongehuwden fl. 3757,60; dat is fl, 30,80 per dag = fl, 1,28 per uur.
Kun je zelf een aardige "cruise" van bekostigen!! Maar…
WILT U VOOR ZO’N LUTTEL BEDRAG HET RISICO LOPEN DOODGESCHOTEN
TE WORDEN???????

Opleiding Brandweerman …
Buiten de standaard beroepsopleiding, waren er voor verschillende functies aan boord ook
bijzondere externe opleidingen. Een van deze opleidingen was dat van brandweerman
voor de dekparty aan boord van de Karel Doorman en op de vliegkampen aan de wal. Van
deze opleiding foto's en informatie ontvangen van Willem Veldhuizen.
De opleiding tot brandweerman werd gegeven bij de Luchtmacht Electronische en
Technische School op de vliegbasis Deelen, gelegen iets ten noorden van Arnhem. De
klassen voor deze opleiding waren van 1960 tot 1968 bedoeld voor zowel de vliegkampen
van de MLD als voor aan boord van de Doorman. Vanaf 1983 werd dit de beroeps
brandweer marine. Ik herinner me uit die tijd nog de chef van de dekparty
sgt.vliegtuigmaker-algemeen Bull Dekker en de matroos Frans Bollen. De sgt. Dekker had
een grote snor, die droeg hij vanwege een misvormde lip (litteken), ten gevolge van een
crash omstreeks 1960. De eerste opleiding tot brandweerman duurde 3 maanden tijdens
een dagopleiding, voor brandmeester was dat 4 maanden. De ploeg werd samengesteld
uit dienstplichtigen (hulpvliegtuigmakers) en dienstvakken uit de dekdienst, waarvan de
diensttijd toen 21 maanden was. Ook werden er enkelen geselecteerd uit beroeps met de
dienstvakken vliegtuigmaker algemeen, vliegtuigmaker metaalbewerker en vliegtuigmaker
bekleders. De brandweer opleiding werd toen ook gegeven bij de KLU op de LETS in
Schaarsbergen, dat was in die tijd de beste brandweerschool van Europa. Na de opleiding
werd men geplaatst op MVK de Kooi, MVK Valkenburg of op Hr.Ms. Karel Doorman.
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Tot 1962 kon men ook geplaatst worden in Nederlands Nieuw-Guinea.

Een
korte
uitleg
van het
werk
aan
boord
van de

Doorman door de brandweerploeg van de dekparty. Aan boord van de Doorman werd de
indeling gemaakt door bureau vliegdienst. De vliegdekparty draaide tijdens vliegen met in
totaal 24 man in 3 ploegen van 8 man, waarvan 1 ploeg tijdens vliegen volledig in het pak
stand-by stond. De anderen gingen terstond naar hun aangegeven posities als de omroep
een signaal, bv crash aan dek of brand op het vliegdek. Als er niet werd gevlogen regelde
bureau vliegdienst de wachtlijsten. De functies waren dan onder andere, uitkijk hangaar
waarbij 1 uitkijk voor hangaar A, 1 voor B en 1 voor C. Deze delen van de hangaar konden
worden gescheiden door middel van grote brandwerende rolgordijnen. Verder 1 uitkijk
vliegdek, hangaar controlepost en 1 onderofficier met 2 man in de vliegcentrale in het
eiland. Als de Doorman aan de kade lag of op de werf werden we ingedeeld als
brandwacht of bij de NBCD. Aan de brandweer opleiding en hun specialisatie werd weinig
ruchtbaarheid gegeven. Er werden veel vliegtuigen “opgestookt” en dat is nu niet meer
mogelijk, de risico's en de vakbekwaamheid werd onderschat. Het was een fysiek zware
opleiding. Men zat destijds niet op pottenkijkers te wachten. In die tijd moesten we
brandende auto's leren blussen, tankwagens met soms meer dan 3000 liter zeer
brandbare vloeistoffen, met behulp van poederaanhangers met 250 kg bluspoeder, die
werd bediend door 2 man in 100% wollen crashpakken. Men moest uit een (canopy)
cockpit van een dummy vliegtuig een dummy piloot eruit halen binnen 2 minuten. Dat was
ook de examen eis. In die tijd moest men ook de schietstoel veilig stellen, zodat de piloot
er veilig uitgehaald kon worden. Alle soorten en types vliegtuigen werden opgestookt en
daar bleef weinig van over. In een minimum van tijd had men een maximale vuurbelasting
en in enkele minuten was er weinig van het vliegtuig over. Men moest al het materiaal
kennen en er blindelings mee kunnen werken en verder elkaar ook blindelings kunnen
vertrouwen, de teamgeest was een belangrijke factor. Een zware tijd waar ik me zelf vaak
ben tegen gekomen om bij een temperatuur van 1000 graden Celsius een gestruikelde
leerling uit zijn benarde positie te redden. Alle vakken werden zowel met een theoretisch
als praktich examen afgesloten.
Tijdens mijn opleiding in 1962 waren de sgt. Piet Souer en sgt. Borghols van de KLU mijn
klasse instructeurs. De sgt. H. Krevel was in 1965 chef brandweer op het MVK de Kooi en
later omstreeks 1975 als vakbaas hoofd brandweer op MVK Valkenburg.
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Willem Veldhuizen. http://www.kareldoormanr81.nl/html/brandweer_opleiding_1_.html
( klik op de link hierboven voor meerdere foto’s )
met dank aan Steven Visser, webmaster Karel Doorman R 81
info@kareldoormanr81.nl

Humor
De leraar vraagt de schoolmeisjes: "Wie kan mij een voorwerp noemen dat bij warmte
opzet en bij koude inkrimpt?"
Een reisje steekt haar vinger op en zegt: "Dat ligt er aan of we nu physica of seksuele
voorlichting hebben...."
Als er met de twaalf centimeter goed geschoten is zijn de artilleristen "de big boys".
Als er slecht geschoten is zijn de wapenelectronica-monteurs, de geschutsmakers en de
radioradarmonteurs "klootzakken".
Een toerist heeft zich tijdens een fotosafari te ver alleen in de jungle gewaagd en wordt
gevangen genomen door een kannibaal. In de kookpot jammert hij: “och laat me eruit, ik
moet voor vrouw en acht kinderen zorgen”
Waarop de kannibaal zegt: “hou je mond, dat moet ik toch ook “
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EN TOEN WAS ER EEN KRUISE.....
Dit verhaal wil ik beginnen met te vertellen dat het een zuivere persoonlijke indruk is, Wel
heb ik diverse figuranten om hun mening gevraagd en heb die zoveel mogelijk verwerkt.
Hopelijk vindt u allen iets in mijn verhaal terug wat u herkent. Deze keer krijgt u geen
tirade tegen rokers, griepers, surfboarders en andere copijverschaffende. figuren die bij mij
aan boord geplaatst zijn, maar een reisverhaal van de Far East Australia Cruise.
De tijd die wij kregen om onze FEAC voor te bereiden was gelukkig erg ruim. Zaterdag 17
februari 1979 waren wij thuis gekomen van de JMC en op maandag 12 maart zouden wij
pas vertrekken. Het was dus sleutelen, repareren en vrije dagen opnemen. Daar
tussendoor een vluggertje in het dok en vaccineren en de tropenklere krijgen.
Ook werd er natuurlijk munitie en victualie geladen. Stencils over hygiëne, zuurtjes en post
aanschouwden het daglicht. Via de dagelijkse orders werden wij verzocht de kapper te
bezoeken die nog niet aan boord geplaatst was. De extra gevraagde detailgoederen
kwamen mondjesmaat aan boord. Ik weet nog steeds niets waarom, maar ik kreeg maar
twee reservelampjes voor het filmtoestel. Twee lampjes piepten de eerste maand al door
dus nu begrijpt u mijn bloemkool een beetje. Over bloemkool gesproken: Hoe vond u de
verse groenten elke dag? En natuurlijk waren er weer overplaatsingen. Over
plaatsingsrust gesproken. Waarom, waarvoor, waartegen?
Maar al met al werd er ijverig gewerkt en de datum van vertrek naderde. In de laatste
week kwam de SBN Scheuer nog even aan boord. Hij hield een praatje over de
scheepsomroep en bezocht de diverse verblijven. Hij voorspelde dat de postverzorging op
de terugweg wel eens minder goed zou kunnen zijn. Misschien sta ik op het boycotlijstje
van de marinepostkamer in Amsterdam, want mijn postvoorziening was gewoon slecht. In
de diverse havens lag mijn post net ineen andere haven. Of zat ik soms op de verkeerde
boot? Of moet ik de oorzaak bij de KM zoeken, want mijn broertje in Libanon kreeg wel
tweemaal per week post.
Van het vertrek uit Den Helder heb ik weinig gezien. Mijn bezigheden, ik durf het geen
werk te noemen, waren van zulk een aard dat ik ze binnen moest uitoefenen. Al oefenend
met de MLD, KLu en onderwaterschepen gingen wij op weg naar Tanger. Wij ondergingen
onze eerste time shift. Een mooi Nederlands woord heb ik hier voor niet gelezen. Ik vond
de "Tune Shift" nog een van de betere vindingen. Ook hadden we nog een brandje in de
wasserij, die snel en vakkundig geblust werd. De oorzaak was een peukje.
Rook uw sigaret toch helemaal op als u rookt. 'U weet dat 5 peukjes " 1 sigaret vormen,
dus vier sigaretten per dag winst. Rekent u zelf maar uit wat u deze reis zou hebben
bespaard.
17 maart '79 arriveerden wij geheel volgens plan in Tanger. Het weer werkte hier wat
tegen met onnauwkeurig voorspelde buien, waarbij hen regende dat het goot.
Door zeer "vriendelijke" gidsen werden we de Kasbah ingeloodst om te belanden bij een
winkeltje dat door pa, broer, neef of ander familielid van de gids gedreven werd.
De eerste souvenirs werden hier ingeslagen.
Tanger was tevens de leerschool voor Oosters handelen: afdingen tot hen uiterste. Voor
sommige opvarenden werd het loof- en biedwerk een aardige hoobie waar zij deze réis
veel profijt van hadden.
20 Maart '79 ging de reis weer verder. Er werd aardig wat af geoefend. Het lijkt mij goed
om op de dagelijkse orders eens een "vertaling" te geven van kreten als NAVCOMEX,
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MISCEX, MODEX, RAS, enz, enz. Dan begrijpen de lieden van de acht-uren-dag
misschien ook dat er andere dingen bestaan dan water koken.
En als de dag oefenen er op zat kwamen de "stille" oefeningen nog. Dit zijn oefeningen die
CEKD ons nachtelijks oplegde. En hier merkt buiten de operaritoneledienst bijna niemand
iets van. Tussen haakjes, de OD bestaat uit VBD, NGID, OS en VUKO.
Onderweg naar Alexandrië hadden we nog de unieke gelegenheid om een PASSEX met
Italianen te houden. Deze unieke PASSEX’n komen mij onderhand de .......uit.
Ondertussen verscheen er al een tweede editie van "Bartje". Met Maleise les voor hen die
deze taal nog niet beheersten
Leuke stukjes en scherpe stukjes, kortom voor . iedereen, en of zonder quartzhorloge, wat
wils. Een weekeinde op zee met Bingo’s en Quizes en wat leuke oefeningen voor OD'ers
om in vorm te blijven.
Samen met de Kortenaer kwamen wij 30 maart '79 in Alexandrië aan, terwijl de Tromp en
Poolster doorvoeren naar Jeddah. Egypte: een land apart.
Een vrij hoge temperatuur, maar toch in blauw aan land. De post op de Tromp of weet ik
waar. Met een karrie-karrie de stad in een soort van feestroes verkeerde vanwege het
vredesaccoors van Begin en Sadat.
De stad zelf was een griebus zoals we zelden te zien krijgen op onze reizen. Fijne mensen
en eindexamen in de kunst van het afdingen. Handelaren langszij in bootjes.
Er was een bustrip georganiseerd naar Cairo, met een bezoek aan de sfinxen van Cheops
en de sfinxen van Gizeh. We kregen ruim waar voor ons geld. Vooral van de lunch hebben
we genoten: een schoenendoos met wat broodjes en banaantjes.
Vervolgens gingen wij 2 april 1979 op weg naar het Suezkanaal. Door berichten, die wij
van de Tromp hadden gekregen, wijs geworden, werden er z.g. "knokploegen" geformeerd
om kooplieden, lichte vrouwtjes, enz, enz, van boord te blazen met brandslangen en
desnoods met fysiek geweld. Ondertussen waren wij overgegaan op tropen tenue, (ik
vraag me af waarom de korte broek is afgeschaft. Ik heb heel wat mooie benen gezien,
maar er ook heel wat gemist.) Het Suezkanaal kwam op mij over als een verbreed Noord
Hollands Kanaal, dwars door een zand- afgraving. Er waren een paar plaatsen die het
fotograferen waard waren.
Toen we de Rode Zee invoeren sloeg de hitte toe. Diverse radiozenders raakten verhit en
plokten uit. Gewoon jammer. Maar de nachtelijke oefeningen gingen gewoon door en het
weekeinde hadden we een unieke PASSEX met den Fransoos. Ook was er een BBQ aan
dek. Toen mijn vlees gaar was en ik het wilde pakken was er een waterkoker net iets vlugger. Ik hoop dat het ’m' gesmaakt heeft.
Intussen hadden we ook al de diverse tijdschiften achter ons.
Het Paas weekeinde naderde en op Witte Donderdag kwamen we gevieren in Bombay
aan. Wat moet ik hiervan zeggen.... Een ieder heeft aan zijn persoonlijke herinneringen
genoeg: Mismaakte kinderen,, bedelende moeders, vrouwen in kooien, superluxe hotels,
enz. Dit was India. Maar ik zal het nooit, nooit vergeten.
Verder maar weer.
Tweede Paasdag vertrokken we. Het volgende doel was Port Kelang, Maleisië. Daar
kwamen we - weer samen met de Kortenaer - op zondag 22 april aan. Al onze
weekenddagen op zee worden gelukkig ruim gecompenseerd. Als wij ooit in Den Helder
terugkomen krijgen we 8 (acht) hele dagen vrij
Of koop ik die à fl. 20,— per stuk?
In deze periode kwam het woord "kruisefy" = "op cruise gaan" in zwang.
Er waren werkdagen van ca. 16 uur, maar hier wil ik niet over griepen. Had ik maar een
vak moeten leren en niet mijn roeping willen volgen. Sliep uit. ’J Eigen schuld, dus dikke
bult!
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Port Kelang was een leuk en aardig plaatsje om met het echte Verre Oosten kennis te
maken. Een grote brede straat met aan beide kanten toko’s. Er was weinig vermaak.
Alleen het zeemanshuis met het bijbehorende zwembad was erg in trek, Het was erg
jammer dat we zo afgelegen lagen. Ergens, las ik een mooie Engelse kreet? "In the middle
of nowhere". Maar gelukkig was er transport naar de hoofdstad Kuala Lumpur, Een mooie
en gezellige stad waar je fijn kon ronddwalen.
Een verademing na Bombay, De lectuurvoorziening aan boord was inmiddels zó schaars
geworden, dat ieder blad zowat gespeld werd. Het deed mij dan ook goed zeer te merken
dat zelfs de Defensiekrant werd meegesleept in de massahysterie die Libanon heet.
Ik kreeg bijna het gevoel dat ik dingen las die niet waar waren. Onze Marine kwam er niet
aan te pas. Of gebeurt er bij ons niets? We worden alleen gekruisified.
Verder maar weer, Woensdag 25 april wendden wij onze steven naar Djakarta. Donderdag
26 april kwam Neptunis aan boord met echtgenote, kroost en beulen. Diverse personen
weden apart gehangen, pardon gedoopt, De beulen hadden echt een vooroordeel, waarbij
één van hen opviel door zijn handelswijze met officieren. Had hij een hekel aan konstabels
of aan navigatorische bruintjes? Ook was er een beul die opviel door zijn vakkennis in het
dopen. Iets uit een vorig leven misschien? Tenslotte ging NepTeun zelf te water. En toen
moest de Neus getjet worden. Alle kleuren aan boord werden gepraaid, maar tenslotte
bracht Snelle Dries het wit naar boven.
Vóér we in Djakarta aankwamen was er weer eens een unieke oefengelegenheid met de
Indonesische marine.
En toen Djakarta. Van te voren waren er pasjes uitgereikt met daarop in het Maleis de
mededeling wat wij waren. Ook was er kaartverkoop voor de bus geweest. Die kaartjes
werden weer ingeleverd, want zij werden niet gebruikt. Ik ben de mijne vergeten in te
leveren. Erg jammer, want ik gun de tokobazen wel een extra centje en als onze HLD
geen tokotoelage wil uitkeren moeten zij het van de fooien hebben.
Djakarta? Nu moet ik toch echt de Defensiekrant/Alle Hens/Marinenieuws gaan
tegenspreken. „Tempo Doeloe hebben wij niet gezien en Djakarta en Tandjong Priok
waren geen wonderschone plekjes. Armoe was troef. Bedelen bij de vleet en als je er zin
in had was bijna elke vrouw 'te koop. Nee, als dit het oude Indië was, kan ik de heimwee
van al die oud-Indiëgangers niet begrijpen.
De tijd dat een djongos mijn schoenen vastmaakt is voorbij. Tijdens de trip naar Bandoeng
heb ik mooie plekjes gezien, maar ook verwaarloosde dessa's, sawa's en andere soorten
plantages.
Op 30 april vierden wij Koninginnedag. Met een soort parade annex Alle Hens werd er
door de vier schepen aangetreden. De SBN hield een toespraak en spelde een lintje op.
Ook werd er door de Ambassadeur een toespraak gehouden. Vanwege mijn doofheid (of
de slechte omroep?) heb ik er niets van verstaan.
's Avonds zijn wij nog even bij de ambassadeur lekker wezen eten.. Haring- en
palingbroodjes en meer dingen die je aan boord langzamerhand de keel uit komen.
We vertrokken 2 mei weer en kwamen 5 mei in Surabaja aan. Nog meer corruptie, armoe,
enz. Maar.... er was transport naar de stad. Zou er in Den Helder ook transport naar het
station zijn, of kan de KM dit alleen in het buitenland, regelen?.
En na het vertrek uit Surabaja, op 8 mei, was de reis richting einddoel, Fremantle.
Vóór dat wij hier aankwamen hadden wij een nu werkelijk unieke PASSEX met de
Australische marine; Oefening Dirk Hartog, Deze oefening duurde maar 120 oefenuren,
waarvan ik er daadwerkelijk 108 (één honderd en acht) heb meegedraaid. Hier klaag ik
niet over, maar ik vind het wél erg dat, toen ik bij binnenkomst, na vastwerken tekenen van
dienstweigeren begon te vertonen, mij dit kwalijk werd genomen.
Ach, het verhaal van "geven" door de een en "vragen" door de ander is al oud en
"dankjewel" een moeilijk Uit te spreken woord.
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In Australië hebben we veel vrienden en vriendinnen gemaakt. Ja, zelfs de
vakantieplannen van velen zijn er door gewijzigd. Eén ding vind ik zo jammer: waarom
moesten wij hier hele dagen werken en de overige havens maar halve dagen? PO, denk
ik, maar doen wij niet allemaal aan periodieke onthouding?
Als klap op de vuurpijl gingen we 31 mei '79 op weg naar de wereldstad Geraldton.
Het hele dorp liep uit toen er zaterdags stoom werd afgeblazen. En toch hebben we er
20.000 vrienden gemaakt. De SBH Scheuer zei dit tenminste bij een later bezoek aan
boord. Als verrassing gingen we Tweede Pinksterdag een reisje maken naar Beacon
Island.
En door de druiven van gramschap heen werd zelfs hier iemand gestraft. "Willem, wat doe
je dan ook op zo'n rif? Zeker weer mijn havengeld verlallen, hè?"
En eindelijk, eindelijk begon de terugreis. Op 5 juni vertrokken we en toen we weer bij de
overige schepen van het eskader waren barstten de oefeningen los. Deze keer waren er
NBCD-oefeningen bij.
Voor deze zeer unieke oefeningen waren speciaal twee onderofficieren uit Nederland
gekomen. Het was Weer zweten en werken.
Maar 14 juni kwamen wij bij Diego Garcia ten anker. Een mooi Eiland en lekkere
zonnetemperaturen, een Naval Exchange Shop en alleen.... maar kerels. Dit vond de
MJRZVP niet erg, want nu kon hij ook eens een boerenachtje pikken. En zijn vaste
klantjes waren werkeloos. Vrijdags was er iets door O.S.&.O. georganiseerd. Ik kon er
helaas niet aan meedoen, want ik had weer eens een enorm poezebeest in mijn hoofd
zitten krijsen.
Altijd maar weer verder. Onze volgende bestemming was Istanbul. Maar vóór Suez nog'
even een uniek PASSEX-je met de Fransen en een slecht weer periode. Ons mooie schip
kwam er vreselijk uit te zien. Toen we in Istanbul naar de wal voeren hoorde ik de kreet
"Panamees" vallen. Met een beetje oponthoud gingen we door het Suezkanaal en daarna
met hoge vaart naar Istanbul, een stad met veel fotografische plekjes. In de bazars kon je
veel leuke dingen kopen en op de markt veel en goedkoop verse groenten, fruit, enz.
Alleen de HLD mag zeker niet op de markt inkopen? Genoeg hierover, tenslotte zijn we op
de thuisreis.
En nu zijn we dan onderweg naar Den Helder. Op mijn handcomputer kan ik het aantal
dagen al bijhouden. De unieke PASSEX met de Amerikaanse Orion hebben we al gehad
en de unieke PASSEX met de Fransen bij Brest ligt nog in het verschiet.
Het is mijn taak niet om naar de resultaten van de reis te kijken. Diverse gasten hebben
ons schip bekeken en ik hoop ook gezien. Alleen, WIJ waren de mannetjes die het deden.
Van hoog tot laag, klein en groot, jong en oud.
U hebt mij de gelegenheid gegeven om als copijleverend persoon u te observeren. Of u nu
konstabel bent met of zonder geschut, kettingroker of kettingschraper, monteur of stoker,
ik wens u een zeer aangename thuiskomst en goed verlof.
Misschien hebt u mij al herkend of hebt u altijd graag willen weten wie die plaaggeest was
met zijn stukjes over horloges, Quartz en nog wat,
-Ontvang bij deze dan mijn groeten,
H.M. Westra van Tzüm
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https://www.walburgpers.nl/winkel/geschiedenis/strandroof/
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Geachte Oud Collega’s en nog actief dienende bij onze Zeemacht
U zou mij een plezier doen door een Marine verjaardagskalender te
kopen .
Nee ik wordt er niet beter van, de winst gaat voor de volle honderd procent
naar Marine gerelateerde doelen zoals Museum schip Bonaire, TRAKA MLD,
Varend Erfgoed, etc.
Deze Editie gaat 3 jaar mee en daarna komt er weer een andere
verjaardagskalender
Deze editie is prominent aanwezig de PAM maar in een volgende editie kan een
andere organisatie voor oud marine personeel hier gebruik van gaan maken
Alleen is het dan wel zo dat de afname dan 200 stuks is MAAR wel tegen een
aantrekkelijke prijs
De bedoeling is dat deze editie medio september 2020 in de verkoop gaat
Hr.Ms. Karel Doorman
Zr.Ms. Amsterdam
MLD Helicopters
MLD Vliegtuigen
OZD Hr.Ms, Tonijn
OZD Zr.Ms. Bruinvis
Korps Mariniers
MD Hr.Ms. Dordrecht
Bernissen en Mahu
Defensie Duikgroep
Zr.Ms. Groningen
Zr.Ms. Evertsen

R-81 Vliegkampschip
A 836 Bevoorradingsschip
NH 90 NFH Helicopter
P-3C Orion onderzeebootverkenner
S804 Driecilinder boot
S810 Eencilinder boot
De zeesoldaten van de vloot
M852 Mijnenjager
Varend Erfgoed
Duik en demonteergroep
P843 OPV
F805 LCF

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Ik doe veel samen met Arie Krijgsman die ook diverse websites heeft maar ook het digitale
blad “ten Anker” uitgeeft, Zeer lezenswaardig
Ook op mijn website van de marinekalender kunt u vele verhalen over de marine lezen
van verleden, heden en toekomst . Website is http://marinekalender.nl/
Via deze website kunt U ook deze verjaardagskalender bestellen.
De verjaardagskalender zal 3 jaar ongewijzigd uitkomen en in 2023 komt er weer een
nieuwe versie die 3 jaar meegaat.
De Kalender gaat medio september de verkoop in
Verkoopprijs

8,50 bij afhalen in Julianadorp
12,50 bij versturen per PostNL

Per 1 september is de Marine Verjaardagkalender te bestellen via website
http://marinekalender.nl/
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De kalender wordt op een uitstekende kwaliteit papier gedrukt die wat dikker is als gewoon
papier, wordt geseald en in een goede kwaliteit envelop aan u toegestuurd
De verzending vindt plaats met postzegels die speciaal voor de marine kalender zijn ontworpen ,
Motieven zijn de wapenschildjes van de schepen en de inrichtingen
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DE GENEESKUNDIGE DIENST DER
KONINKLIJKE MARINE VAN 1945 TOT 1955

De geneeskundige verzorging van het
marinepersoneel
in Indonesië
Toen in 1945 de afloop van de oorlog in Europa in zicht begon te
komen en in de niet meer ver verwijderde toekomst de bevrijding
van Nederlands-Indië tegemoet kon worden gezien, werd binnen het raam van de
personele en materiële mogelijkheden bij het marine-hoofdkwartier te Londen gewerkt aan
de voorbereiding van de geneeskundige verzorging van de marine-eenheden, die in de
Pacific area zouden worden ingezet. Hierbij werd tevens rekening gehouden met
geneeskundige hulp aan ex-krijgsgevangenen en waar de gelegenheid zich zou voordoen
met hulp aan ex-burger-geïnterneerden. Reeds terstond werd onderscheid gemaakt
tussen de voorbereiding van de geneeskundige verzorging van bovengenoemde
eenheden en de verzorging van de in U.S.A. in opleiding zijnde marinierseenheden,
waaruit op een later tijdstip de mariniersbrigade werd gevormd.
De eenheden van de brigade werden geheel in Amerika uitgerust volgens aldaar geldende
schema’s, terwijl het medische personeel aldaar deskundig opleiding zou ontvangen. De
medische administratie werd opgezet op Amerikaanse wijze en aldus was de latere
brigade in bezit van een eigen geneeskundige dienst, die zeker speciale aandacht
verdient, aangezien niet alleen belangrijke en leerzame ervaringen zijn verkregen, maar
ook aan de brigade en aan de bevolking onschatbare diensten zijn bewezen. Voor de
marine-eenheden konden de uitrusting en bevoorrading worden verzorgd in Engeland, dan
wel in Australië, voor zover de betrokken gouvernementen medewerking zouden verlenen.
Door het stadium waarin de oorlog verkeerde, bestond in deze tijd geen vrije markt voor
geneeskundige voorraden in het Verenigd Koninkrijk, terwijl voor aankoop van
geneesmiddelen in Australië zij het ook met moeite zich wel perspectieven openden.
In verband met de te verwachten moeilijkheden werd besloten zowel in Engeland als in
Australië te pogen supply te verkrijgen. In Engeland werd grote medewerking verkregen
van de Royal navy, die uit haar voorraden verschillende gereed zijnde medische units
compleet ter beschikking stelde, geschikt voor oprichting van ziekenboegen aan de wal en
aan boord van schepen. Ook enige reserve- voorraden waren hierbij gevoegd terwijl
tevens tandheelkundige instrumentarium en utensiliën werden verstrekt. Deze gehele
voorraad werd te Londen opgeslagen en gesorteerd, waarbij weldra kon worden gevoegd
een complete tandheelkundige kliniek met bevoorrading, welwillend afgestaan door het
Amerikaanse gouvernement. In de loop van 1945 werd deze gehele voorraad gereed
gemaakt voor verzending naar de tropen.
In Australië werden onder voortvarende leiding van de oudst aan- wezend Nederlands
marine-arts te Melbourne geneeskundige utensiliën en medicamenten aangekocht en
verkregen en aldaar gereed gemaakt voor verzending.
Toen dan ook na de nog onverwacht snelle capitulatie van Japan vanuit het Verenigd
Koninkrijk Nederlandse oorlogsbodems naar Nederlands-Indië werden gezonden, werd
een beroep gedaan op de commandant zoveel mogelijk geneeskundig materiaal,
desnoods als deklading mede te voeren. Dit beroep is met volledig begrip van de
omstandigheden ten volle gehonoreerd en toen het troepentransportschip „Nieuw
Amsterdam” in oktober 1945 het restant van bet beschikbare geneeskundige materiaal
waaronder een 12-tal ambulances naar Java overvoerde, kon worden vertrouwd dat de
geneeskundige eenheden van de marine op Java in staat zouden zijn belangrijke hulp te
verlenen ook aan ex-krijgsgevangenen en gezinnen.
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Bij de overvoer ging weinig of niets van de voorraden verloren en toen ook de Australische
voorraad geneeskundige behoeften eind 1945 geheel in goede staat te Batavia arriveerde,
kon de marine te Priok een groot magazijn van geneesmiddelen inrichten en in bedrijf
stellen, uiteraard onder strenge bewaking van medisch personeel dat hiervoor werd
bewapend.
Een centrale ziekenboeg werd te Batavia ingericht, een marine- apotheek werd geopend,
ieder onderdeel verkreeg een ziekenboeg die volledig naar de eisen des tijds was voorzien
en aan vele aanvragen van geneesmiddelen door bevriende instellingen kon worden
voldaan, voor zover de eigen bevoorrading van de marine veilig was gesteld. De in groten
getale arriverende krijgsgevangenen werden in een onder leiding van marine-specialisten
te Batavia functionerend voorlopig keuringscentrum medisch onderzocht en in
behandeling genomen dan wel waar noodzakelijk voor snelle evacuatie naar Nederland in
aanmerking gebracht.
In bijzonder korte tijd werkte de geneeskundige dienst der marine op Java georganiseerd
en op volle toeren. De samenwerking met geneeskundige diensten van K.N.I.L., K.L. en
gouvernement liet niets te wensen over, waarbij het standpunt werd ingenomen dat de
marine geneeskundige dienst in de eerste plaats zorgde voor eigen personeel en hun
gezinnen en eerst daarna beschikbare tijd, personeel en materieel aan andere instellingen
ten goede zou kunnen komen. Dit standpunt, waarin dus het marinepersoneel buiten een
z.g. „geneeskundige pool” werd gehouden, zal thans nog als het juiste moeten worden
gezien en op deze wijze is door het geneeskundige marinepersoneel buiten de eigenlijke
marinetaak bijzonder veel goed werk verricht in de burgerlijke sfeer, waar de nood veelal
zeer hoog was gestegen; bij de bespreking van de geneeskundige dienst van de
mariniersbrigade zal hier nog nader op worden ingegaan.
Waren aldus de materiële voorbereidingen als volledig geslaagd te beschouwen, niet
minder succesvol is de werving en bereidheid voor uitzending van geneeskundig
personeel verlopen. In het najaar van 1944 bij de bevrijding van de zuidelijke Nederlandse
provincies werd gelijk met de werving van de jeugdige oorlogsvrijwilligers een beroep
gedaan op de jonge burgerartsen en specialisten, zich aan te sluiten bij de marineeenheden en hun lot te delen, waar ter wereld dit zou mogen zijn en onder welke
omstandigheden. Beloofd werd hun alleen de aanwezigheid van medisch materieel, voor
zover beschikbaar, en de voldoening te kunnen medewerken aan de herrijzing van het
Koninkrijk. Ruim voldoende aantallen jonge energieke artsen en ervaren specialisten
schaarden zich naarmate het bevrijde gebied groter werd onder de marinevlag; zij werden
in het Verenigd Koninkrijk gekleed en veelal spoedig uitgezonden naar overzee, zonder
dat aandacht kon worden besteed aan militaire en zelfs aan militair-medisch
administratieve opleiding.
Het enthousiasme ten opzichte van hun taak, de bereidheid tot aanpassing aan de
marinegewoonten, en hun veelal bijzonder goede medische capaciteiten gepaard gaande
aan begrip voor de omstandigheden van militairen en van de moeilijkheden van de jonge
oorlogsvrijwilligers, hebben deze marine-artsen en specialisten zich snel doen aanpassen
aan de Koninklijke marine en hen grote waardering doen oogsten bij alle opvarenden.
Het nijpend tekort aan verplegers, in wier rijen door de oorlogsjaren grote bressen waren
geslagen, was moeilijker aan te vullen. Nederland kende slechts een betrekkelijk klein
aantal gediplomeerde beroepsverplegers en de aanwezigen waren moeilijk te vervangen
en veelal van een leeftijd waarop zij moeilijk op dienst bij de marine konden
overschakelen.
Toch is een aantal verplegers met diploma A en/of B in marine- dienst getreden en hebben
ook zij in de komende jaren na 1945 vele goede diensten verricht, terwijl enkelen hunner
in beroepsdienst zijn gebleven.
Bijzonder belangrijk werk is verricht door de in 1945 in Engeland opgerichte afdeling
„marineverpleegsters”, wier taak zou zijn in Nederlands-Indië onder de vlag van de marine
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verplegingsdiensten te verrichten, waar zulks het meest noodzakelijk zou zijn. De status
van deze jonge vrouwen die alle in bezit waren van diploma A werd die van
burgerverpleegsters, gekleed in een tropenuniform, waarop duidelijk de kenmerken van
marine en een rood kruis. Zij waren sociaal gelijkgesteld met officieren en zouden zich bij
vijandelijkheden kunnen beschouwen als beschermd krachtens de conventie van Genève.
De eerste groep van 24 verpleegsters vertrok in oktober 1945 naar Java, werd tijdelijk
opgehouden in Malakka, maar verkreeg entry permit begin 1946, waarna zij te werk
werden gesteld te Soerabaia.
Zo waren dus omstreeks februari 1946 de personele en materiële omstandigheden van de
medische dienst marine op Java geschikt om veel medisch werk te kunnen verrichten en
aan werkgelegenheid was geen gebrek .
De onderdelen van de mariniersbrigade arriveerden te Batavia en Soerabaia, talrijke
voorlopig voor de dienst niet geheel ongeschikt verklaarde krijgsgevangenen namen
plaatsen in bij de marine- afdelingen en de uit kampen bevrijde marinegezinnen wendden
zich vanzelfsprekend tot de marine voor geneeskundige bijstand. Waar binnen korte tijd
acties waren te verwachten van de marinierseenheden met de R.I. troepen en alsdan het
aantal zieken zou toenemen en gewonden zouden moeten worden afgevoerd, werd het
duidelijk dat de Koninklijke marine behoefte had een specialistisch geoutilleerd
marinehospitaal om aldus een medisch centrum te bezitten waar in eigen omgeving alle
hulp kon worden verleend. Het oog viel dan ook op het te Soerabaia aanwezige centrale
burgerzieken- huis, dat voor 1942 vrijwel was afgebouwd maar nog niet als zodanig in
gebruik was geweest, terwijl Japanners het gedurende de afgelopen jaren als kazerne
hadden gebruikt met alle gevolgen van dien. Het complex bevond zich in onbeschrijfelijke
toestand van vervuiling en afbraak, maar door het beschikbare medische personeel werd
spoedig een begin gemaakt van herstel van enkele ruimten voor opname van zieken.
Met vertrouwen in de personele en materiële toestand van de geneeskundige dienst
besloot de marineleiding tot aankoop van een U.S.A. general hospital, volledig geschikt
voor 700 bedden en gelegen te Morotai. Met het m.s. Jansen werd genoemde hospitaalinventaris naar Soerabaia gebracht en met behulp van de medische compagnie van de
mariniersbrigade begonnen marinedoktoren, verplegers en marineverpleegsters vol
enthousiasme met de restauratie en inrichting van het centrale burger ziekenhuis. Door de
grote kennis van de geplaatste specialisten, doktoren, verplegers en verpleegsters,
gepaard aan onvermoeibare plichtsbetrachting, volharding en offervaardigheid ontwikkelde
dit hospitaal zich in korte tijd tot een medisch centrum van de eerste orde, dat in resultaten
niet onder behoefde te doen voor de beste ingerichte burgerziekenhuizen in Europa. De
specialistisch geleide poliklinieken verheugden zich in grote belangstelling, de beide
modern ingerichte operatie-afdelingen waren dag en nacht bezet in tijden van actie, het
moderne laboratorium verrichtte talloze onderzoekingen, de röntgenafdeling werd door de
hulp van uiterst deskundige röntgentechnici in staat van voortdurende gereedheid
gehouden en, waar de frontlijn in deze periode zich rondom Soerabaja bevond, werd een
directe ambulancedienst vanuit het militair hospitaal naar het front onderhouden, zodat de
gewonden binnen zeer korte tijd definitieve operatieve hulp ontvingen.
Een en ander versterkte het moreel van de strijdende mariniers dusdanig, dat zij
verklaarden dat zij zeker waren met Gods hulp te worden genezen, indien zij op het
slagveld gevallen levend in handen kwamen van de marineverplegers van de frontlijn.
Een woord van hulde aan de werkers en werksters van hoog tot laag, die in deze jaren de
voldoening hebben gesmaakt dat talloze zieken en gewonden door hun goede zorg het
leven behielden en gezondheid terug verkregen, is hier zeker op zijn plaats. Toen later de
in het hospitaal werkzame medische eenheden van de brigade moesten worden
ingeschakeld bij hun eigen onderdelen, werd door plaatsing van personeel uit de „centrale
personeelspool” de mogelijkheid tot volledige opnamecapaciteit gecontinueerd. Het
marine- hospitaal zorgde toen behalve voor de marine- en marinierspatiënten ook voor de
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zieken en gewonden van de divisie Oost-Java der Koninklijke landmacht en nam tevens
ernstige burgerpatiënten in behandeling.
De marineverpleegsters werden na afloop van hun 2-jarig contract vervangen door uit
Nederland gezonden aflosters, Roode Kruis, Koninklijke landmacht en Nica bleven
medewerking verlenen en zo heeft het marinehospitaal, waar inmiddels de medische staf
ook was vervangen door personeel uit Holland, de traditie van kennis en bereidheid
voortgezet, tot medio 1950 de tijd was gekomen, het hospitaal met volledig intacte
inventaris over te dragen aan de Republiek Indonesia. De nagedachtenis zal zeker bij
talloze vrienden en bij vele toenmalige vijanden die er liefderijk zijn verpleegd in hoge ere
blijven.
Kon na de volledige inbedrijfstelling van het marinehospitaal worden aangenomen dat de
medische en specialistische verzorging van het marinepersoneel (waaronder na instelling
van marine buiten dienst te Batavia en Soerabaia tevens de gezinsverzorging kon worden
gerekend) kon worden gegarandeerd op een hoog peil, niet uit het oog mocht worden
verloren het feit dat blijvende zekerheid alleen bestond, indien de
geneesmiddelenvoorziening en de latere aflossing van het medische en specialistische
personeel kon worden gegarandeerd.
De bevoorrading bleek na inventarisatie uit aanwezige voorraden tot eind 1947 te kunnen
geschieden, en wegens de concentratie van de meeste marine- en marinierseenheden
rond Soerabaia werd aldaar het centrale magazijn van geneesmiddelen marine ingericht in
een ruim complex op het marine-etablissement. Voor bevoorrading werd nu Nederland
ingeschakeld, terwijl een apotheker, die chef geweest was van het magazijn te Batavia,
met de leiding werd belast. Na eind 1947, toen in ’s-Gravenhage een ambtenaar
apotheker met grote tropische ervaring werd belast met het beheer van het marinemagazijn voor geneesmiddelen aldaar, begonnen belangrijke zendingen uit Holland de
inmiddels geslonken voorraden te Soerabaja aan te vullen. Het is het handjevol personeel
bij het marinemagazijn te ’s-Gravenhage dank zij voortdurende grote inspanning daarna
steeds gelukt de noodzakelijke bevoorrading van de geneeskundige dienst te Soerabaja in
stand te houden. Deels werd hiervoor de hulp ingeroepen van het rijksmagazijn voor
geneesmiddelen, terwijl voor een belangrijk deel op de vrije markt werd aangekocht.
In urgente gevallen werden radiografische aanvragen om kleine hoeveelheden moderne
antibiotica, sera en vaccins in Nederland dezelfde dag afgehandeld, zodat het
herhaaldelijk voor is gekomen dat het aangevraagde des avonds met het vertrekkende
K.L.M. toestel werd medegezonden. De medewerking van K.L.M.-personeel en van
douane en verder betrokken autoriteiten liet nooit iets te wensen over, waarvoor op deze
plaats een woord van bijzondere dank.
De praktijk omtrent de geneeskundige bevoorrading van de marine op Java na 1945 heeft
geleerd dat het een kleine enthousiaste groep medisch en pharmaceutisch personeel
mogelijk is de bevoorrading zonder enige hapering te laten verlopen, mits grote werkkracht
en liefde voor de taak aanwezig is.
De administratieve inventarisatie is pas goed mogelijk, indien tezelfder tijd hiervoor
deskundig pharmaceutisch magazijnpersoneel beschikbaar kan worden gesteld. Bij de
oorlogsbemanningslijsten zal dit vraagstuk in de toekomst de aandacht verdienen.
Bij de overdracht van de geneeskundige voorraden aan de R.I. medio 1950 ontving de
Indonesische marine een compleet uitgerust en ingericht magazijn van geneesmiddelen,
zodat zij de eerste tijd na de overname zich zeker hebben kunnen redden.
Betreffende de personeelssituatie moest reeds in 1946 onder het oog worden gezien dat
het niet mogelijk zou zijn de vrijwillig uitgezonden reserve marine-artsen en specialisten
voor onbeperkte tijd in de tropen te laten dienen onder de heersende omstandigheden,
waar teveel werd gevraagd van hun lichamelijke en geestelijke weerstand.
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Het is begrijpelijk dat bij velen van dit personeel ongerustheid ten opzichte van de
achtergelaten praktijk in Nederland ontstond en steeds dringerder werd aan de leiding in
Holland verzocht, te mogen vernemen wanneer de aflossing tegemoet kon worden gezien.
In de loop van 1947 kon vanuit Nederland worden voorzien in een regelmatige aflossing
van doktoren en specialisten door de nauwe samenwerking van militair-medische en
burgerlijke instanties in Nederland, waarover in het desbetreffende hoofdstuk nader zal
worden ingegaan. Toch was niet te vermijden dat de eerste groepen artsen en specialisten
een lange en uiterst moeilijke tropische termijn hebben gediend; zodat des te meer de
aandacht valt op hun tot de laatste dag voortdurende activiteit en plichtsbetrachting.
Een aparte plaats in de gehele organisatie zoals die ontstond na 1945 op Java werd
ingenomen door de vliegmedische dienst van de marineluchtvaartdienst. Waar bij de
M.L.D. gedurende de oorlogsjaren op Ceylon, in U.S.A. en in het Verenigd Koninkrijk een
Nederlandse vliegmedische dienst volledig had gefunctioneerd, sprak het wel vanzelf dat
bij het wederom in bezit nemen van het vliegkamp „Morokrembangan” voor een zo goed
mogelijke vliegmedische service zorg werd gedragen.
De gebouwen en keuringslokalen waren niet verwoest, maar instrumentarium was niet
aanwezig. Met in der haast uit Europa aangevoerde vliegmedische instrumenten werden
de vliegerartsen in staat gesteld de periodieke vliegmedische keuringen weer te
verrichten. De gebouwen en terreinen werden wederom tegen malaria- muskieten
beschermd en de medische gezinsverzorging van de vliegtuigbemanningen werd weer
ingevoerd. In korte tijd was hier weer een normale toestand teruggekeerd en was de
vliegerarts voor de luchtvarende de keuringsarts, de huisarts, de vertrouwensman bij
moeilijkheden en de biechtvader bij bepaalde voorkomende situaties. Waar aldus aan
boord van Hr. Ms. schepen en bij de walinrichtingen de uitrusting van de ziekenboegen
weinig te wensen overliet, de voorziening met geneeskundige behoefte was verzekerd,
personeel in voldoende mate ter beschikking kon worden gesteld en de handigheid van
het medische personeel op hoog niveau bleef gehandhaafd, was alleen een goede
evacuatiemogelijkheid naar Nederland in geval van thuisvaren wegens ziekte, en meer
nog in geval van urgente noodzaak van behandeling in koel klimaat, nog nodig om te
kunnen spreken van een volledig geslaagde medische service bij de marine in
Nederlands-Indië.
Waar de benodigde scheepsruim te voor het vervoeren van zieken en gewonden van
Nederland in het moederland beschikbaar moest worden gesteld, werd aldaar
overeengekomen dat aan boord van evacuatieschepen de geneeskundige dienst zou
worden verzorgd door de Koninklijke landmacht, onder wier leiding ook het hospitaalschip
„Groote Beer” werd uitgerust. Vóór aankomst in Nederland werd in gezamenlijk overleg de
opname in de verschillende hospitalen geregeld. Aan boord werd onderweg de selectie
toegepast en telegrafisch doorgemeld, zodat bij aankomst voor iedere patiënt een nadere
regeling gereed werd gevonden. Ook voor overvoer naar sanatoria en speciale
ziekeninrichtingen, psychiatrische inrichtingen etc. werd zorg gedragen.
Doordat vóór de evacuatie op Java reeds een zo goed mogelijke indeling van de
categorieën patiënten was tot stand gebracht en onderweg de situatie en de
ontwikkelingen nauwkeurig werden gevoegd, kon in het algemeen bij aankomst in
Nederland zonder hapering zorg worden gedragen dat iedere patiënt die terstond zou
moeten worden opgenomen in een hospitaal, ook inderdaad op een voor hem geschikte
plaats terechtkwam en de hem toekomende verzorging ontving, indien mogelijk dicht bij de
woonplaats van zijn naaste betrekkingen .
Bronvermelding:
Jaarboek Koninklijke Marine 1956
Wordt vervolgd in de volgende maandeditie
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Heeft u wel eens gekeken bij DS Veilingen.nl daar staan heel
veel artikelen in die worden geveild waar u misschien voor een
prikkie uw slag kan slaan.
Klik op het logo links….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hr. Ms. Ellerts de Haan was een opnemingsvaartuig van de Nederlandse marine,
gebouwd door de Rotterdamse scheepswerf Fijenoord.
Tijdens de Duitse
aanval op Nederland in
1940 lag het schip ter
conservatie in de haven
van Den Helder,
waardoor het in Duitse
handen viel. De Duitse
strijdkrachten bouwden
de Ellerts de Haan om
tot opleidingsschip en
hernoemden het
tot Randzel. Het schip is
in Duitse dienst verloren
gegaan in
de Oostzee in het
voorjaar van 1945,
doordat het vastliep ten
zuiden van het Duitse eiland Fehmarn.
Het schip was genoemd naar Johan Eilerts de Haan, een Nederlandse marineofficier
en ontdekkingsreiziger die in 1910 tijdens een tocht in Suriname overleed.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hr.Ms._Eilerts_de_Haan_(1921)
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Eindelijk is het er: een compleet overzicht
van alle (gemotoriseerde) schepen, boten
en andere vaartuigen van de Koninklijke
Marine uit de afgelopen twee eeuwen.

Vlootoverzicht en
scheepssilhouetten
van de Koninklijke
Marine 1826-2020
geeft per scheepsklasse een opsomming
van deze schepen, waarbij van vrijwel alle
schepen een scheepsilhouet en enkele
relevante informatie is vermeld.
Dit overzicht omvat niet alleen een opgave van alle oorlogsschepen en de
ondersteunende vaartuigen van de Koninklijke Marine zelf, maar ook de gevorderde
vaartuigen van de voormalige Gouvernementsmarine en alle andere gevorderde en
gehuurde schepen voorafgaand en tijdens de beide Wereldoorlogen.
Daaronder ook de hospitaalschepen en troepentransportschepen in dienst van de
Amerikaanse War Shipping Administration en het Brise Ministry of War Transport,
alsmede de sleepboten in dienst bij het Engelse Rescue Tug Squadron.
Bovendien is in deze publicatie voor het eerst een opsomming opgenomen van alle
loodsboten, lichtschepen en betonningsvaartuigen van het lange tijd tot de Koninklijke
Marine behorende Loodswezen.
In een apart hoofdstuk zijn de voor alle schepen na 1945 gebruikte naamseinen
gerubriceerd.
Dit vlootoverzicht is primair bedoeld als naslagwerk. Voor meer informatie over de
schepen zelf is een uitgebreid literatuuroverzicht vermeld.
Voor iedereen die zich interesseert voor de Vaderlandse marine en haar historie is deze
publicatie dan ook onmisbaar.
“Vlootoverzicht en scheepssilhouetten van de Koninklijke Marine 1826-2020” telt 232
pagina’s met ruim 900 silhouetten op A4 formaat (210x297 mm). Het is genaaid(!)
gebrocheerd in een gelamineerde soft cover omslag. De prijs bedraagt € 24,50
Deze publicatie is verkrijgbaar door overmaking van € 24,50 + € 4,75 porto- en
verzendkosten op rekeningnummer NL28 INGB 0002 4565 26 t.n.v. A. van Eijsden te
Rotterdam.
Vergeet bij uw bestelling vooral niet uw adresgegevens te vermelden!
ISBN 978 90 8759 963 8
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Zorreg dat je d'r bij komt.
Deel 3
Januari 1973 begon ik op Hr.Ms. Borne (M850) in Vlissingen . De Borne was een AMS
(American Mine Sweeper), gebouwd in Amerika, die voor het eerst in het voorjaar van
1954 in Nederland arriveerde. Zij maakte deel uit van Mijnenbestrijdingssquadron 31,
onderdeel van Mijnenbestrijdings flottielje 3.
Mijn eerste commandant was “Kuuk” de Haan, de Oudste officier Hennie Peters.
Bootsman was Jack Stins, een fijne vent. Kwartiermeester was Co Visser. Een aantal
andere bemanningsleden uit die tijd : Peter van Houwelingen, Jelle Breeman, Aad Sutorp,
Rijk van de Kaa , Jan Blijs, Johan de Jager, Jan Crooymans, Hans? Cotè, Gerrit Roest.
(Voor de meeste namen dank aan Peter en Jelle).
Als seiner aan boord van een mijnenveger deed je ook taken als schrijver (voor
bijvoorbeeld de Vrij vervoer bewijzen) en, aangezien in het hutje voor de administratie ook
de medicijnkast hing, werd je ook belast met het uitreiken van een pilletje tegen de keelpijn
of het plakken van een pleister.
Als er reden was tot pavoiseren
(het schip werd dan van voor tot
achter versierd met seinvlaggen)
deed je dat op een groter schip
natuurlijk met een groepje
seiners, maar op de Borne kreeg
ik dan steun van de dekdienst.
Wel voelde ik mezelf verplicht om
in de mast te klimmen (de lijnen
liepen van Geusstok tot boven in
de mast en daarvandaan naar
het achterschip). Hoewel ik altijd
last had gehad van hoogtevrees,
bleek daar nu geen sprake van te
zijn. Waarschijnlijk omdat ik wist
dat het toch moest gebeuren.
Ergens dat jaar was er een
Koninklijk bezoek gepland aan
Willemstad (Noord-Brabant) en
lag de Borne afgemeerd
(gepavoiseerd en wel) aan een steiger een stuk buiten het stadje. Een stukje verder lag de
weg waarover de Majesteit (Koningin Juliana) zou passeren en daar werd een kleine
erewacht opgesteld onder commando van de Oudste officier. En daar kwam de hofauto!
De manschappen presenteerden het geweer en de Oudste officier zijn sabel. Maar toen,
tegen de planning in, stopte de hofauto en stapte de Koningin uit. Zij neigde haar hoofd
een paar keer naar de
erewacht. Als antwoord hierop begon de Oudste officier, die hier helemaal niet op had
gerekend,
met zijn sabel gaten in de lucht te slaan (het leek alsof hij met de geest van een ridder in
gevecht was). De Koningin deed toch maar een stapje achteruit en nadat het gezwaai
over was neigde ze nog een keertje en vertrok weer met de hofauto.
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Op zekere dag had Peters, die ook de verantwoording had over de scheepstoko, het plan
opgevat iets aan het milieu te gaan doen : in plaats van flesjes zeebier van Heineken
gingen we over op milieuvriendelijke aluminium blikjes van, ik meen, Grolsch : deze
zouden afbreekbaar zijn in zeewater.
Na enige tijd was het zover en was het bierladen geblazen. In het slaapverblijf onder het
cafetaria zat een luik waardoor je in het scheepsvlak kwam, waar het bier werd
opgeborgen. In dit scheepsvlak stond altijd wel wat water, waardoor de onderste dozen
bier in dit water stonden. Voor de flesjes zeebier was dat natuurlijk geen bezwaar want,
even onder de kraan spoelen, en de inhoud ging gewoon naar binnen.
De Oudste officier had zich toch wel gerealiseerd dat een blikje, wat was voorbestemd om
in zeewater op te lossen, iets anders was als een flesje, want toen ik langs het
officierstoilet liep viel mijn oog op een emmer. Ik had Peters wel met een emmer naar
buiten zien gaan, maar wat hij daarmee had gedaan was mij ontgaan. Maar nu werd het
duidelijk: hij had zeewater geput en daar een blikje in gezet. Dat was een kans die we niet
voorbij konden laten gaan. Samen met iemand, ik weet helaas niet meer wie, hebben we
een gedeelte van het bier in de emmer uitgegoten en het blikje, verfrommeld en
gescheurd, teruggezet. Vol spanning zaten we in de schrijvers hut te wachten en ja, na 20
minuten kwam de Oudste officier in looppas voorbij, al roepend om de kwartiermeester:
het bier moest er direct weer uit! Toen konden we ons niet meer inhouden van het lachen
en hebben ons als daders bekend gemaakt.
Peters is later nog een keer slachtoffer geworden. De Borne lag op een gegeven moment
op de werf voor onderhoud en wij waren tijdelijk op de Mijnendienstkazerne in Den Helder
gedetacheerd.
De treinreis van Den Helder naar Vlissingen, waar ik woonde, duurde wel even en soms
ging je je vervelen. In die tijd lagen er in de trein bladen (ik geloof dat ze Tussen de rails
heetten) met daarin als reclame kaarten die je eruit kon scheuren en daarmee informatie
opvragen. Dus we hebben toen zo'n heel blad ingevuld op naam van Peters met als adres
de Borne. Wekenlang is hij overstelpt met informatie over cursussen zoals Leiding geven
en organiseren, Baggerwerker worden, bouwplannen voor een Finse bungalow en wat al
niet. Ik geloof niet dat hij wist wie de dader(s) waren.
Het deed me toch wel wat toen ik kortgeleden hoorde dat hij in 2019 was overleden, 83
jaar oud.
Een internationale mijnenveegoefening van een paar weken bracht ons in Brest. De
Duitsers hadden een ondersteuningsschip voor Mijnenvegers bij zich en de bemanning
van Mbron 31 werd uitgenodigd voor het bijwonen van een filmvoorstelling. Er waren
aardig wat Nederlandse maten en de film begon. Waar de film precies overging heb ik
nooit geweten, want in een van de eerste scenes werd er ingezoomd op de hand van de
chauffeur van een vrachtwagen. Deze droeg een grote zilveren ring met een swastika.
Prompt begon een deel van de aanwezige Duitsers te klappen en te joelen. Even prompt
stonden de Hollandse maten op en gingen weg. De volgende dag kwamen een paar
Duitse officieren excuses aanbieden voor het voorval. Ze zaten er duidelijk erg mee in hun
maag.
De scheepjes van de AMS-klasse hadden vaak problemen met de zoetwatervoorziening
en zo ook de terugreis van Brest naar Vlissingen. Dus we poetsten onze tanden 's
morgens maar met cola.
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In het cafetaria van de Borne was het regelmatig feest. Onze kabelgast, Peter van
Houwelingen, had tussen de bedrijven door een kastje gemaakt voor in het caf, vuurrood
en in witte letters : Disco de Borne. En regelmatig was het disco, vooral als een speciale
plaat werd gedraaid op de kleine platenspeler. Deze plaat van de Banjo Boys (Jan en
Kjeld) heette Tiger Rag (bedankt, Peter) en lokte altijd een gemeenschappelijk brullen en
stampen uit, waarbij het leek of de wanden van de Borne bol gingen staan.
Toen ik een paar maanden aan boord was werd cdt de Haan afgelost door ltz 1 Bernd
Heppener.
Deze werd tegelijkertijd squadronscommandant en de Borne dus het squadronsschip.
Het was de gewoonte dat als het verband in formatie naar buiten ging het squadronsschip,
met de squadrons-commandant op de brug, vooraan voeren. En als de cdt op de brug
stond, moest de seiner daar ook zijn.
Eén van de reizen in het bijzonder is in mijn
geheugen gegrift. Na een behoorlijk stormachtig
weekend zouden we met het squadron een bezoek
gaan brengen aan Great Yarmouth, gelegen aan de
oostkust van Engeland. Omdat het nog steeds
behoorlijk waaide en het in de buurt van Vlissingen
nogal druk vaarwater is , stond, in mijn herinnering,
Gerrit Roest aan het roer. Hij, onze telegrafist, was
de beste roerganger in deze omstandigheden. Al
varend onder de kust was goed te zien wat de storm
had aangericht : stukken strand weggeslagen en op
sommige plaatsen waren bunkers te voorschijn
gekomen welke tot die tijd verborgen waren
gebleven . Aangezien de zee nog steeds wat wild
was gingen alle schepen nog aardig tekeer. Het leek
net een stel plastic eendjes in een wildwaterbad.
Tegen de tijd dat het wat rustiger werd begon het te
regenen, met slecht zicht tot gevolg, dus de cdt bleef
op de brug. Door de regen werd de waakjas die ik
aanhad, steeds zwaarder en de handdoek om mijn
nek hielp ook niet veel (de AMS had een open brug). Toen, na de regen ,
het was al een tijdje donker, kwamen de hagelbuien. De zee was wel wat gladder
geworden, maar die hagel maakte het ook op de brug glad. En wij voeren nog steeds
voorop, en ik kreeg het steeds maar kouder. Als klap op de vuurpijl begon het na de
hagelbuien te sneeuwen. Ik geloof dat we rond middernacht aan de overkant waren, maar
of we voor anker zijn gegaan of de haven zijn binnengelopen , weet ik niet meer. Wel weet
ik dat ik zo versteend was, dat de maten onder leiding van kwartiermeester Visser mij
hebben moeten uitkleden en ik een groot deel van de nacht heb liggen rillen.
Sinds die tijd krijg ik, als het wat kouder begint te worden, paars/blauw gekleurde handen.
Bernd Heppener is later betrokken geweest in de Internationale Zeilwereld, onder andere
als directeur van diverse Sail Amsterdam evenementen. In juni 2012 is hij op 77 jarige
leeftijd overleden.
Voor de geïnteresseerden :
https://sailtraininginternational.org/sailtraining/news/bernard-heppener-1934-2012/
De site opent standaard in het Engels. Rechtsboven is dit te wijzigen in Nederlands.
https://nimh-beeldbank.defensie.nl/foto-s/detail/192d2b52-13d8-4632-62cf31

8c616347743d/media/14a246eb-65d6-3472-b8436a952959cb10?mode=detail&view=horizontal&q=Borne&rows=1&page=6
De bovenstaande link geeft een foto van de Borne waar, bij inzoomen, de gezichten
redelijk duidelijk zichtbaar zijn.
Tiger Rag
https://music.youtube.com/watch?v=MzRHySzGn9w&list=RDAMVMMzRHySzGn9w
Wordt vervolgd in de maandeditie van 28 augustus 2020
André Hoogerwerf
ahoogerwerf1952@kpnmail.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://www.beautiful-curacao.nl/bezienswaardigheden/forten.php

Riffort
De acht forten van Curaçao spreken bij vrijwel iedereen enorm tot de verbeelding. Het zijn
unieke en puntgave overblijfselen van de rijke cultuur van het middelste Benedenwindse
Eiland. Eén van de mooiste forten van Curaçao is ongetwijfeld het Riffort. Dit
indrukwekkende bolwerk is gesitueerd ten westen van de ingang van de Sint Annabaai,
midden in de centrum van Willemstad.
De diepe Sint Annabaai ligt aan de zuidkust van Curaçao en zorgt ervoor dat het oude
centrum van Willemstad in twee delen wordt verdeeld. De Sint Annabaai zorgt bovendien
voor de verbinding van de Caribische Zee met het Schottegat. Het Schottegat is de
grootste natuurlijke haven van Curaçao. Sterker nog, het is de grootste natuurlijke haven
van heel de wereld.

Geschiedenis
Luitenant-generaal
Krayenhoff werd in 1824
door Koning Willem 1
der Nederlanden
aangewezen om de
verouderde en vervallen
verdedigingswerken op
Curaçao te verbeteren.
Krayenhoff gaf
uiteindelijk de opdracht
om het Riffort én
het Waterfort te bouwen.
In 1827 was het
Waterfort gereed, twee jaar later in 1829 volgde het Riffort. Het Waterfort lag aan de
overkant van de Sint Annabaai, tegenover het Riffort.
Toen het Riffort klaar was, was het bomvrij en bewapend met zesenvijftig kanonnen. Bezat
het verder barakken voor de soldaten, een kruitmagazijn en een watertank. Net vóór de
ingang van het Riffort werd een bomvrije koepel gebouwd. In deze ruimte werd een
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kolossale ketting bewaard waarmee men de ingang van de baai kon afsluiten waardoor er
geen vijandelijks schepen konden opstomen. Deze ketting liep tussen het Riffort en het
Waterfort.
Uiteindelijk verloor het Riffort in de loop van de tijd zijn militaire doel en werd het
vervolgens een tijd lang gebruikt door een waterbedrijf. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
echter werd het Riffort in 1942 opnieuw operationeel. Op het riffort werden twee 37-mmmachinegeweren geplaatst. Ook werd er weer een ketting gespannen tussen het Riffort en
het Waterfort. Ditmaal om Duitse U-boten te beletten dat zij de haven konden binnenvaren
en schade konden berokkenen aan de kwetsbare olieterminals van het ABC-eiland.

Bezoek het Riffort
Heden ten dage is het
Riffort voor iedereen
toegankelijk en heeft
het een nieuwe functie
gekregen. Binnen de
vestigingsmuur van
het Riffort is namelijk
in 2002 het Riffort
Village gebouwd, een
gezellig winkel- en
entertainmentcentrum.
In totaal zijn er in dit
unieke openlucht
winkelcentrum meer
dan vijftig winkels en
horecagelegenheden
te vinden.
Het leeuwendeel van de winkels van Riffort Village bivakkeren in het hogere segment.
Riffort Village vormt dan ook een grote aantrekkingskracht uit op de cruisepassagiers die
vlak in de buurt van het Riffort massaal aan wal komen. De winkels van het Riffort Village
zijn van maandag tot en met zondag geopend. Op de vestigingsmuur van het Riffort kun je
bovendien van een geweldig uitzicht over Willemstad en de Caribische Zee genieten.

Waterfort
Curaçao kent een zeer rijke geschiedenis die zijn sporen duidelijk heeft achtergelaten op
het zonovergoten eiland. Derhalve vormt het Benedenwindse Eiland een toplocatie voor
mensen die van cultuur en architectuur houden. Na Cuba bezit Curaçao zelfs het grootste
culturele erfgoed van de gehele Caribische archipel, een gebied dat uit meer dan duizend
bewoonde en onbewoonde eilanden bestaat! De absolute historische pareltjes en
pronkstukken van Curaçao zijn diens eeuwenoude forten. Acht stuks in totaal, waaronder
het Waterfort.
Een verblijf in dit luxe hotel is werkelijk onvergetelijk. Enerzijds logeer je op een historisch
plaats met een magistraal uitzicht over de Caribische Zee en anderzijds zit je ultradicht bij
het centrum van Willemstad en kun je bovendien je geluk beproeven op één van de
roulettetafels die het hotelcasino rijk is!

Geschiedenis In 1827 werd het Waterfort gebouwd ten zuidwesten van Fort
Amsterdam. Het was de bedoeling dat het Waterfort de buitenwijken van Punda zou
verdedigen tegen de aanvallen die vanaf de zee werden ingezet. Met Punda wordt
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overigens de oudste wijk van Willemstad bedoeld. De oorspronkelijk naam van de wijk
was 'De Punt'. In het Papiaments werd dit vertaald als 'Punta'. Punta verbasterde in de
loop van de tijd tot Punda.
De oorspronkelijke muren
van het Waterfort werden
al in 1634 gebouwd. Dat
was in de tijd dat
admiraal Johan van
Walbeek begon met de
constructie van het
nabijgelegen Fort
Amsterdam. Toen men
namelijk Fort Amsterdam
aan het bouwen was,
wilde men eerst een
defensief bolwerk
opwerpen om de kust én
het in opbouw zijnde Fort
Amsterdam te kunnen
beschermen tegen
aanvallen vanaf de zee.
In 1827 werden de oorspronkelijk muren vervangen door een imponerend langgerekte
bouwwerk. Een militair bouwwerk dat bestond uit talloze torens, gewelven, stallen en
medische ruimtes. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het Waterfort weer in
gebruik genomen. Op de buitenste muren van het fort werden 37-mm luchtafweergeschut
machinegeweren geplaatst die werden bediend door Nederlandse soldaten.
Bronvermelding:
www.beautiful-curacao.nl
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Alle reacties a.u.b. op
http://www.tenanker.mygb.nl

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

Willem Schuiling
Geboren:

Anloo, 3 november 1896 Drenthe

Overleden:

Neubrandenburg, 22 december 1944
een Nederlands militair, marineofficier en ridder in de
Militaire Willems-Orde vierde klasse.
Leven en werk]

De in Drenthe geboren oorlogsheld kapitein Willem
Schuiling leidt op 10 mei een compagnie mariniers bij
Rotterdam, die met grote moed de kop van de
Maasbrug herovert. In de dagen daarna voorkomt hij
met zijn mannen dat de Duitsers over de brug komen,
waarvoor hij de Militaire Willem-Orde ontvangt. Het
bezit van deze bruggen is van cruciale betekenis voor
de Duitse aanval op Nederland. Samen met de
bruggen bij Moerdijk en in Dordrecht vormen
de Maasbruggen de route waarlangs de 9e
Pantserdivisie de Vesting Holland binnen wil dringen.
Het verlies aan tanks bij Dordrecht en het mythische verzet van de mariniers leidt tot een
bombardement op de stad en de complete capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten.
Krijgsgevangene Schuiling (48) overlijdt op 22 december 1944 in het kamp
Neubrandenburg.zes maanden na zijn overlijden, op tien mei 1946, wordt hij benoemd tot
ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse. Hij krijgt ook het officierskruis.
Hij wordt in 1949 herbegraven in Rotterdam. In 1961 krijgt een mijnenveger zijn naam
Schuiling werd in 1896 in het Drentse Anloo geboren als een zoon van de landbouwer
Egge Schuiling en van Jantien Hoving Hij doorliep het Koninklijk Instituut voor de Marine
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en hij voltooide de opleiding in 1922; op 10 augustus 1922 werd Schuiling benoemd tot
eerste luitenant. Op 16 februari 1932 werd hij benoemd tot kapitein van het Korps
Mariniers. Op tien mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. Tot dertien mei bleef
Schuiling vechten tegen de Duitsers, maar hij werd opgepakt en gedeporteerd naar de
concentratiekamp te Neubrandenburg, alwaar hij op tweeëntwintig december 1944
overleed.
Voor zijn verdiensten is een mijnenveger naar Schuiling vernoemd, te weten de Hr. Ms.
Schuiling. Deze mijnenveger maakte deel uit van de Van Straelenklasse.
Hij overleed op een leeftijd van achtenveertig jaren. Zes maanden na zijn overlijden, op
tien mei 1946, werd hij benoemd tot ridder in de Militaire Willems-Orde vierde klasse.
Hij is tevens onderscheiden met het officierskruis.

zilveren kruis, maar met de vuurslag in goud, en een zilveren
kroon aan een lint op de linkerborst
Officierskruis
MWO der 4de klasse

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

SLAVENHANDEL IN DE PRAKTIJK
De driehoekshandel
Naast de directe vaart op Afrika en Amerika werden er gedurende de 17e
en 18e eeuw ook driehoeksreizen vanuit Nederland ondernomen, waarbij
de handel in producten op de tweede plaats kwam. De belangrijkste
stimulans voor deze reizen vormde de tweede zijde van de driehoek, namelijk de slavenhandel
tussen Afrika en Amerika. Deze driehoeksreizen maakten slechts een relatief gering deel uit
van de totale Nederlandse deelname aan de Atlantische handelsvaart: ruw geschat niet meer
dan 20-25%.
De Nederlandse slavenhandel kan in twee perioden worden verdeeld: het tijdperk van het
monopolie van de tweede WIC tussen 1674 en 1734 en de daaropvolgende periode van de
vrijhandel tussen 1734 en 1802. Na dit laatste jaar stagneerde de Nederlandse slavenhandel
door de toen heersende oorlogssituatie en in 1814 werd deze handel bij wet verboden. Aan
de illegale slavenhandel met zijn hoge slavenprijzen hebben de Nederlandse rederijen niet
meegedaan, omdat noch in Suriname noch op de Nederlandse Antillen voldoende
kapitaalkrachtige kopers aanwezig waren. Daarmee blijft 1802 het laatste jaar waarin de
Nederlandse koopvaardij zich met handel in mensen heeft ingelaten. Haar aandeel in het
totale slavenvervoer over de Atlantische Oceaan tussen de jaren 1600 - 1800 wordt op 5%
berekend. Gedurende het tijdvak van het WIC-monopolie richtten de meeste slavenschepen
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hun steven naar Curaçao, dat als transitohaven fungeerde voor Spaans-Amerika. De officieel
in dat gebied toegelaten slavenimporteurs, veelal Portugezen en Italianen, contracteerden de
WIC tussen 1674 en 1703 jaarlijks voor twee- tot vierduizend slaven, af te leveren op Curaçao.
In de jaren twintig en dertig van de 18e eeuw legde de Compagnie zich meer en meer toe op
de slavenhandel naar Suriname. Na 1734 voer meer dan 80% van de Nederlandse
slavenschepen naar Suriname. Curaçao bleef belangrijk als transitohaven voor de
slavensmokkel, een positie die het eiland in de jaren 1770-1780 moest delen met Sint
Eustatius.
De praktijk
Over de techniek van de Nederlandse slavenhandel zijn veel gegevens bewaard gebleven in
het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie (MMC). Deze rederij werd in 1720
opgericht door een aantal in Middelburg gevestigde kooplieden. Voor haar slavenreizen
maakte de MMC bij voorkeur gebruik van fregatten (80x) en snauwen, een soort brik, (31x).
De gemiddelde scheepsgrootte bedroeg 80 last (160 ton). De tonnage was belangrijk voor het
bedrag aan belasting die de MMC aan de West-Indische Compagnie moest betalen om in haar
octrooigebied handel te mogen drijven.
Bij de uitrusting van een slavenschip kwam veel kijken. In de eerste plaats diende het schip
van bewapening te worden voorzien; aan boord van de MMC-schepen bedroeg het aantal
kanonnen minimaal 6, maximaal 23. Vervolgens werd met zorg de “cargazoen” ingeladen, de
ruillading waarmee op de Afrikaanse kust slaven werden gekocht. De samenstelling van zo’n
ruillading vereiste grote omzichtigheid. Deze bestond zoveel mogelijk uit handelswaar die op
de kust van Afrika het meest in trek was. De gemiddelde waarde van een ruillading bedroeg
f 25.000 - f 50.000. In doorsnee werd voor 57% van de waarde aan textilia meegenomen,
meestal stoffen die uit Voor-Indië door de VOC naar de Republiek waren gebracht. Verder
bestond het cargazoen voor 14,5% uit buskruit, voor 9% uit geweren en voor 10,25% uit
alcoholica. Kralen, armbanden, bellen en spiegels, maar ook veel nuttige gebruiksvoorwerpen
zoals potten, pannen, lepels en vorken vormden 9,25%.
Een maand voor de vermoedelijke afvaart werd begonnen met het aanmonsteren van de
bemanning; kapitein en eerste stuurman waren al eerder aangenomen. Vaak was minder dan
de helft van de bemanning van de Republiek afkomstig. De gages op MMC-schepen weken
niet veel af van de beloning elders: f 60 per maand voor de kapitein tot f 8 voor de
scheepsjongen. Wel was het toegestaan iets extra’s te verdienen door tot een beperkt bedrag
voor eigen rekening en risico goederen te verhandelen op de Afrikaanse kust of in de West.
Als laatste punt van voorbereiding werd een verzekering afgesloten op de lading en het casco
van het schip. Voor de premiebepaling was ook de maand waarin de thuisreis vanuit WestIndië werd aangevangen een belangrijke factor in verband met de periodieke wervelwinden.
Over het verloop van de slavenreis kan het archief van de MMC ons eveneens heel precies
inlichten, want alle logboeken en scheepspapieren zijn bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat
een normale slavenreis vijf onderdelen telde.
Eerst voer het schip vanuit de thuishaven naar de Afrikaanse westkust, óf naar de Bocht van
Guinee óf naar de kust van Angola. Gemiddeld nam de uitreis Middelburg-Afrika zes tot zeven
weken in beslag.
Eenmaal in Afrika aangekomen, bleven de meeste schepen langdurig voor de kust heen en
weer zeilen. Alles werd voor de komst van de slaven in gereedheid gebracht: de
scheepstimmerman legde een extra tussendek, slaventoiletten en een slavenkombuis aan.
Soms werd op een open plek aan het strand een schuur gebouwd, waar een deel van de
bemanning tijdelijk werd gestationeerd. Meestal kwamen de inheemse makelaars met hun
kano’s langszij het schip om hun levende koopwaar in groepjes van twee of drie aan te bieden.
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De scheepsdokter keurde de aangeboden slaven en de opperstuurman onderhandelde over
de prijs die werd uitgedrukt in een aantal artikelen uit de meegebrachte ruillading. De
inkoopprijzen liepen sterk uiteen; al naar gelang de lichamelijke conditie werd voor een
volwassen mannelijke slaaf f 80 - f 200 aan waarde in ruilgoederen betaald. Vrouwen, jongens
en meisjes waren minder waard. De gemiddelde levende lading van een MCC-slavenschip
telde 287 slaven, van wie 40% mannen, 35% vrouwen en 25% jongens en meisjes. Het
slavenruim vulde zich door deze inkoopmethode slechts langzaam; gemiddeld verbleven de
schepen 7 ½ maand voor de Afrikaanse kust.
Als derde deel van de reis volgde dan de oversteek van Afrika naar Amerika, de beruchte
“middeltocht”. In doorsnee waren daar 62 dagen voor nodig en gemiddeld stierf 12,3% van de
slaven aan boord.
Het vierde deel van de reis bestond uit het verblijf in de West. Daar moesten de MCC-schepen
geruime tijd wachten totdat de slaven waren verkocht. De kapitein droeg de volle
verantwoording voor de verkoop. Een groot deel van de slaven werd onderhands verkocht. De
verkoopprijzen van de slaven liepen uiteen; voor een volwassen manslaaf werd f 100 - f 600
betaald, voor een vrouwslaaf iets minder. De kapiteins namen een deel van het aldus
verkregen geld in de vorm van wisselbrieven mee naar huis, terwijl zij voor een ander deel van
de opbrengst koffie en suiker kochten.
Het vijfde en laatste deel van de slavenreis bestond uit de thuisreis die weer enkele maanden
kon duren. Bij aankomst te Middelburg werd de eindafrekening van de reis opgemaakt nadat
de bemanning was betaald en afgedankt en de meegebrachte koloniale producten waren
geveild. Voor een groot deel van de bemanning, vaak meer dan 30%, kwam deze betaaldag
te laat: zij hadden op de lange reis het leven verloren. Over de hoogte van de winsten bij de
slavenvaart bestaan veel misvattingen. De slavenreizen van de MCC waren niet winstgevender
dan de overige reizen van deze rederij. Op ruim 40% van de slavenreizen werd verlies geleden.
Tijdens de vrede van Amiëns in 1802 werd de laatste slavenreis van de MCC ondernomen
door het laatste slavenschip “De Standvastigheid”. Door het opnieuw uitbreken van de oorlog
kon het schip niet thuisvaren en werd het door de Engelsen veroverd. Na “De Standvastigheid”
reedde de MCC geen slavenschip meer uit.
In 1814 ondertekende Nederland een internationaal verdrag voor stopzetting van de handel in
tot slaaf gemaakten. Op 1 juli 1863 werd de slavernij zelf officieel afgeschaft in Nederlands
belangrijkste slavenkolonie Suriname. Het effect daarvan bleef voorlopig beperkt. De
voormalig tot slaaf gemaakten waren verplicht om na hun vrijmaking nog minstens 10 jaar op
contractbasis op de plantages te blijven werken. In Nederland was men meer begaan met de
slaveneigenaars. Die kregen als vergoeding voor elke vrijgemaakte slaaf 300 gulden uit de
staatskas.
Bron: Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Voor het MARITIEM MUSEUM CURAÇAO samengesteld door Jack Schellekens

...de inheemse makelaars kwamen met hun
kano’s langszij het schip om hun levende
koopwaar in groepjes van twee of drie man
aan te bieden...
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De UWTRECHTER
Voorwoord, van de redactie (1975)
Het is dan eindelijk weer zover. De eerste scheepskrant dit jaar is van de
pers komen rollen. Hopelijk zal dit, met uw hulp, veel vaker kunnen gebeuren. Het ligt in
onze bedoeling om iedere week een scheepskrant uit te geven.
Maar eerst een paar bijzonderheden. Onze vaste tekenaar is helaas overgeplaatst en
daardoor zitten we knijp met een voorpaginatekening.
Indien er aan boord mensen zijn die kunnen tekenen worden zij vriendelijk doch dringend
verzocht hun ideeën in de vorm van een tekening op papier te zetten en deze in te leveren
op het bekende redactie adres. Voor hen die het bekende adres nog niet weten:
Het Ontvangstation, gelegen tegenover de bottelarij in BB whale gang.
Gelukkig is onze Russische deskundige weer bereid enige stukjes in ons blad te zetten,
alleen het foto's ophangen in de whale gang is afgelopen. Verder begroeten wij natuurlijk
onze andere vaste medewerkers en onze nieuwe 'vaste‘ rubriekschrijver Lenders
Uiteraard willen we hierbij niet vergeten de andere mensen die zo af en toe ook eens een
stukje willen schrijven, daar wij iedere copy kunnen gebruiken.
Van onze sport redactie hebben wij vernomen dat het momenteel iedere dag conditie
trainen is voor zij, die zich voor een of andere sport hebben opgegeven en voor
liefhebbers. Nu blijkt dat het aantal liefhebbers groter is, dan het aantal opgegeven
sporters. Dit bevreemdt ons enigszins.
U zult nog wel enige vaste rubrieken missen, maar wij kunnen u mededelen, dat ook zij
binnenkort weer in onze krant zullen verschijnen.
Ook is ons ter ore gekomen, dat het gewaardeerd wordt dat onze reisleider de
reisvereniging CZM Tourlabel weer zijn dagelijkse praatje houdt.
Wij wensen onze lezers een zeer prettige tijd aan boord en hopen dat zij veel zon zullen
hebben, dan hebben wij het ook !
Dit is zo ongeveer alles wat wij als redactie deze keer te melden hebben, en daarom
zullen we maar zeggen, tot volgende week.
….. Deze oproep betreft onze redactie
Ik heb van een sobat alle scheepskranten van Hr.Ms. Utrecht ontvangen
om te kopiëren en om te zetten in een bewerkbaar Word bestand.
Het gaat over de scheepskranten Westreis Utrecht 1975.
Het kopiëren en omzetten naar een OCR bestand is voor mij geen
probleem, maar gezien het vele correctie werk daarna is qua tijd problematischer want
door het kopiëren worden veel teksten verkracht, de simpelste zaken bijv. die je tegen
komt zijn veel e’s waar o’s van worden gemaakt en andersom.

Is er een sobat die de helpende hand kan bieden ?
Ik stuur dan jou het kopie toe per mail, en daarna de OCR omgezet in Word zodat het
gecorrigeerd kan worden waarna ik het terug ontvangt opdat ik het kan publiceren en/of
kan gebruiken voor op de website.
Wie kan zich hier hard voor maken…..
tenanker@kpnmail.nl
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Voor een buurman Jan van der Veer ben ik op zoek naar
personen, die hij ontmoette in zijn militaire diensttijd bij de
Koninklijke Marine in de periode 1958-1960.
Hij is in 1958 opgekomen in Hollandse Rading voor de opleiding
tot korporaal Mijnenwachter. Later werd hij baksmeester in
Hilversum om binnenkomers op te leiden tot marineman.
De volgende namen zijn hem nog bijgebleven:
• Schipper Goud
• Fred Bergveld, collega Baksmeester
• Jan van Gorsel (binnenvaart)
• Jan de Bruin (grote vaart)
• Wil Borghans (chemisch analist)
• Theo van Wijgerden (binnenvaart)
Als iemand bekend is met deze namen graag een berichtje naar Piet.Zoeteweij@kpnplanet.nl
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Embleem op herhaling !
In 2018 / 2019 heb ik bijgaand
embleem laten vervaardigen die
gretig aftrek heeft genomen bij de
sobats. Bij regelmaat komen er nog
vragen binnen druppelen of ik ze nog
kan leveren.
Welnu, ik heb contact opgenomen
met de fabrikant en ze zijn na te
leveren in hoeveelheden van 50
stuks.
Speciaal voor de mannen / vrouwen
die geen lid zijn van een vereniging
waar een embleem voorhanden is en
voor de leden van “ten Anker” een
mooie uitstraling daar dit embleem
neutraal is.

Geborduurde Emblemen: 9 x 10 cm Orgineel:
TI-11352 zoals in bijlage
100 % geborduurd ( hoogste kwaliteit met een
luxe uitstraling )
Lasergesneden in vorm van het ontwerp
Voorzien van een Strijklaag
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Geschikt voor een blazer en / of op een
Jack. Indien er voldoende animo is
kan ik ze leveren voor € 5,75 per stuk.

Bij afname van 2 stuks komen ze op € 10,00 voor het setje. ( een reserve in huis hebben
is altijd beter dan misgrijpen toch ?)
Deze prijzen zijn inclusief verzendkosten !

Inschrijven voor een bestelling ?....
Stuur een mail naar: tenanker@kpnmail.nl schrijf daarin het aantal die u wilt bestellen,
voeg uw naam adres en telefoonnummer toe.
Maak nog geen geld over, daar wordt u over bericht als er voldoende animo is !
Arie Krijgsman
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