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       Deze nieuwsbrief is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “de redactie “  
A.C.Krijgsman 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

 
                                      

 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk 
verbonden aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de 

regelgeving zoals daar is vermeld. 

 

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

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 
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Bij de redactie is het verzoek binnengekomen om 
een index te plaatsen over de onderwerpen die 
zijn gepubliceerd. Op zich kan dat, is al eerder 
door mij gedaan, maar best wel bewerkelijk daar 
er voordat er wordt gepubliceerd er nog al eens 
een wijziging moet worden aangebracht in het 
voorbereidende werk…  
De redactie heeft dan ook doen besluiten het 
vooralsnog te laten zoals het is, echter zijn er 

meerdere mannen / vrouwen die het wenselijk vinden is het een heroverweging waard. 
 
Bent u voorstander van een index ?, stuur dan een mail naar tenanker@kpnmail.nl met 
daarin kort “Ja graag index” 
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Drie maanden in de “hel van Afrika” 
 
DOOR L.L. VON MÜNCHING 
 

Eén van de kleinere Nederlandse vrachtschepen, het stoomschip „Schie” van de 
Maatschappij Houtvaart uit Rotterdam, bevond zich op 10 mei 1940 op weg van Rotterdam 
naar Boston om een regeringslading graan op te halen. Met die lading lag de „Schie” 
(kapitein P. Hermsen, le stuurman M. Rog) begin augustus te Londen, toen het schip door 
de hevige Duitse luchtaanvallen op de Engelse steden en havens in die periode werd 
getroffen en ernstig beschadigd. Omdat het schip eerst bij een Britse werf moest worden 
hersteld, werd stuurman Rog op 8 september 
afgelost en werd hij op 27 september als eerste stuurman geplaatst op het stoomschip 
„Bussum” van de Stoomvaart Maatschappij Oostzee uit Amsterdam. Maar die plaatsing 
was maar van korte duur, want op 23 november 1940 werd de „Bussum” (kapitein L. Wulp) 
op weg van Sydney, C.B. naar het Verenigd Koninkrijk in konvooi S.C.11 door de „U 100” 
getorpedeerd met nog zes andere schepen, waaronder ook de „Ootmarsum” van deze 
maatschappij. Stuurman Rog bracht er het leven af en ging 10 januari weer naar zee, nu 
als gezagvoerder op het stoomschip „Zaan” van de Mij Houtvaart. Met dit schip maakte hij 
een veertigtal reizen tussen de verschillende havens aan de Britse oostkust in de bekende 
F.N.- en F.S.-konvooien. Het varen op deze route was ook geen genoegen, want deze 
konvooien werden niet alleen onophoudelijk dol Duitse vliegtuigen aangevallen, maar ook, 
zowel overdag als ‘s nachts, door Duitse S-boten bestookt. Voor talloze geallieerde 
schepen betekende het de laatste reis. Maar de „Zaan” bleek een fortuinlijk schip te zijn, 
want het bleef gespaard voor verlies of ernstige beschadigingen. 
 
In oktober 1942 werd de „Zaan” door het BMWT bestemd om deel te nemen aan de be-
voorrading van de Amerikaanse en Britse troepen, die op 8 november 1942 zouden deel-
nemen aan Operatie „Torch”, de invasie van Noord-Afrika, het eerste grote geallieerde 
offensief tegen de Duitsers. De „Zaan” was bewapend met één 12-ponder, twee oerlikons, 
één dubbele Hotchkiss en één Lewis mitrailleur. Voor de bediening kwamen acht Engelse 
„gunners” aan boord. 
 
Op 5 november 1942 vertrok de „Zaan” van Barrow on Fumess naar Cran en Algiers via 
Gibraltar in konvooi K.M.S.3 met een lading benzine in drums. Op 20 november arriveerde 
het schip behouden te Oran en daar werd order ontvangen op te stomen naar Bona, waar 
de 1.300 ton benzine moest worden gelost. Maar het spreekt wel vanzelf dat de Duitsers 
alles in het werk stelden de geallieerde invasie in Noord-Afrika te keren en de 
Noordafrikaanse havens werden onophoudelijk door Duitse vliegtuigen bestookt. 
Daarbij kwam nog dat de houding van de Fransen - zeker in den beginne - lange tijd on-
zeker was. ja, in vele gevallen zelfs vijandig. Het gevolg daarvan was dat er in Bona niet 
snel kon worden gelost en de „Zaan” lag daar tot 18 december, alvorens er iets werd 
gedaan. Bij de voortdurende Duitse luchtaanvallen, waaraan de geallieerde schepen waren 
blootgesteld werd in de nacht van 4 op 5 december een grote partij munitie en benzine in 
drums, die op de wal lag opgeslagen, in brand gebombardeerd. De explosie die daarop 
volgde kostte één van de opvarenden van de „Zaan” het leven (tremmer H.H. Hellens) en 
de Britse stoker R.W. Owens werd levensgevaarlijk gewond. Ook het schip werd 
beschadigd, doch het maakte gelukkig geen water. Met behulp van een Brits marineschip 
slaagde kapitein Rog erin de gevarenzone te verlaten en het schip in de baai voor anker te 
leggen. De volgende dag werd het lossen voortgezet. De bemanning zocht de schuilkelders 
op als de Duitse vliegtuigen met hun aanvallen begonnen. Slechts drie man bleven aan 



 

3 
 

boord: kapitein Rog, hoofdmachinist P. Touw en kok A.K. van Aalst. Ondanks al deze 
problemen kon de gehele lading van de „Zaan" worden gelost. 
 
Daarna maakte de „Zaan” nog vier reizen tussen de Noordafrikaanse havens, waarbij ook 
weer benzine moest worden vervoerd. De vloeibare brandstof was onmisbaar voor de 
grondtroepen; de tanks moesten rijden en de vrachtwagen met munitie en andere voorra-
den moesten de troepen op de voet volgen. De benzine werd te Oran door grote 
Amerikaanse tankschepen aangevoerd en door kleinere schepen, zoals het Nederlandse 
schip, naar dichter bij het front gelegen havens gedistribueerd. 
 

 
Op deze foto ligt het stoomschip „Zaan" van de Mij Houtvaart te Zaandam in vrediger dagen een 
lading hout te lossen. Het schip was in 1921 gebouwd op de sedert lang niet meer bestaande 
Scheepswerf Baanhoek te Sliedrecht. Hbl was 1.299 brt groot en was uitgerust met een triple 
expansiemachine van 900 ipk, afkomstig van Penn & Bauduin te Dordrecht. Foto L.L von Münching. 

 
Op één van deze reizen werd het konvooi, waarvan de „Zaan" deel uitmaakte - en ook het 
stoomschip „Odysseus" (kapitein P. Ruig) - op 30 december 1942, door zes Duitse 
torpedovliegtuigen aangevallen. Toen men de vliegtuigen zag naderen, werd direct het vuur 
geopend, maar één schip uit het konvooi, het Noorse ss „Selbo” (1.774 brt) werd tot zinken 
gebracht; tien overlevenden werden door een bewapende Britse trawler gered en naar het 
hospitaal te Philippeville vervoerd. Waarschijnlijk slaagde de „Zaan" erin één van de 
aanvallende vliegtuigen neer te schieten. 
Op 4 januari 1943, ’s avonds op weg van Philippeville naar Algiers, en beladen met oor-
logsmateriaal en torpedo’s, werd de „Zaan” weer door vliegtuigen aangevallen, doch het 
goed-gerichte afweervuur van het schip wist hen te verdrijven. Twee dagen later werd be-
houden Algiers bereikt. De 14e werd Algiers weer verlaten, bestemming Philippeville, dit-
maal beladen met benzine in drums. De volgende dag werd deze haven bereikt en de 19e 
keerde men weer terug naar Algiers, ditmaal in ballast. Maar zo eenvoudig was het niet: in 
de vroege ochtend van 20 januari werd het konvooi hevig door Duitse vliegtuigen aan-
vallen. Een Brits schip, de „Ocean Rider” (7.178 brt) werd zwaar beschadigd, doch het 
afweervuur van de schepen dreef de aanvallers op de vlucht. Nog diezelfde dag werd Al-
giers bereikt en kon men beginnen met de schade aan boord te herstellen wat 43 dagen in 
beslag nam. Het kleine konvooi werd ook nog door een vijandelijke onderzeeboot 
aangevallen; de Britse jager, die de schepen escorteerde, opende, gelijk met de „Zaan” het 
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vuur op de onder zeeboot, die waarschijnlijk werd beschadigd, want hij ging onder water en 
verdween. 
 

 
Het stoomschip „Bussum" (3.636 brtI van de Stoomvaart Mij Oostzee te Amsterdam, dat op 23 
november 1940 op de Atlantische Oceaan werd getorpedeerd door de Duitse onderzeeboot „U 100" 
(cdt Kapitanleutnant Joachim Schepkel leverde kapitein Rog een tweede Bronzen Kruis op. Foto uit de 
collectie M. Lindenborn via L.L. von Münching. 

 
Tijdens het verblijf te Algiers werden de aldaar liggende schepen van zonsopgang tot -
ondergang vrijwel dagelijks door de Duitse luchtmacht bestookt, doch de in de haven en op 
de rede liggende schepen openden direct een moordend vuur en de aanvallers boekten 
ook niet veel succes. Op 4 maart werd Algiers weer verlaten met bestemming Bona, waar 
men de volgende dag arriveerde, maar op deze korte route werden zij onderweg tweemaal 
door vliegtuigen aangevallen. In Bona werd een lading fosfaat in bulk geladen, bestemd 
voor Engeland. Eindelijk, na drie maanden, waarin men onafgebroken in touw was ge-
weest, zou men de Noordafrikaanse wateren verlaten. Op 13 maart was men te Algiers, 
maar op weg daarheen werd het konvooi weer hevig bestookt door Duitse vliegtuigen, 
waarbij een Amerikaans schip ernstig werd beschadigd en naar Algiers moest worden 
gesleept. Op 1 april werd uit Algiers vertrokken om via Oran in konvooi verder te gaan; op 
april werd Oran verlaten, bestemming Gibraltar. Daar moest een konvooi worden 
geformeerd en tien dagen later vertrok men van daar naar Plymouth via Milfordhaven.  
Op 2 mei lag de „Zaan” weer in Engeland, te Plymouth, na ruim drie maanden te hebben 
doorgebracht in de „hel van Afrika”. 
 
Onderscheidingen 
Op 11 november 1943 werd aan kapitein M. Rog en hoofdmachinist P. Touw het Bronzen 
Kruis op de borst gespeld en een maand later, op 14 december, uitgereikt aan kok A.K. van 
Aalst. Zij hadden het wél verdiend! 
Op 11 juli 1944 werd bekend gemaakt dat kapitein Rog voor de tweede maal het Bronzen 
Kruis was verleend voor zijn rol bij de ondergang van het stoomschip „Bussum”. Het werd 
hem verleend bij K.B. van 8 juni 1944 nr5. 
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Oorkonde van de Raad der gemeente Krabbendijke 14 feb 1953. 
33ste Regiment Infanterie: 

A-Compagnie van het 332ste Bataljon Johan Willem Friso. 

 
Militairen van het 33ste Regiment Infanterie A-Compagnie van het 332ste Bataljon Johan 
Willem Friso bevestigen het nieuwe straatnaambord aan een huis aan de Johan Willem 
Frisostraat in Krabbendijke. De gemeente Krabbendijke noemt de Zuidweg vanaf 12 feb 

1953 de Johan Willem Frisostraat als dank voor de hulp bij de watersnood ramp in februari 
1953. 
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Burgemeester J. Vader van Krabbendijke heeft zojuist de oorkonde uitgereikt aan Majoor 
H. Engels van de 33ste Regiment Infanterie: A-Compagnie van het 332ste Bataljon Johan 
Willem Friso. 
 

 
 
Originele oorkonde van de Raad der gemeente Krabbendijke. Die zich hier op Curaçao 
bevindt. 
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Inwoners Krabbendijke wachten op vervoer om uit het rampgebied te worden geëvacueerd 
 
Bron:  
 
 

 
 
 

 

 
Onderzeeboten in het atoomtijdperk 
uit AlleHens 1952 
 
DIKWIJLS horen wij de theorie verkondigen dat in deze tijd van geweldige wetenschap-
pelijke ontwikkeling de wapens die tegen onderzeeboten in het geweer kunnen worden 
gebracht zo doeltreffend zijn, dat de onderzeeboot eigenlijk geen kansen meer heeft. Aan 
de andere kant lezen we herhaaldelijk nieuwsberichten, dat een land als bijvoorbeeld 
Rusland een reusachtig aanbouwprogramma van onderzeeboten uitvoert. Wij vragen ons 
dan af, hoe het eigenlijk zit met het onderzeebootwapen in een toekomstig conflict. Wat is 
er sinds de oorlog aan veranderd? In welke richting bewegen zich de proefnemingen? Wat 
is het soort onderwatervijand, waarmee wij rekening moeten houden? In het maandblad der 
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Amerikaanse marine „All Hands" lazen wij over dit onderwerp een interessante 
uiteenzetting, die hieronder wordt weergegeven. 
 
Nieuwe krachten voor de onderzee dienst zijn in aanbouw en het is zeer wel mogelijk, dat 
deze dit bescheiden dienstvak omvormen tot de sterke arm van Uncle Sam's toekomst. 
Met atoomkracht in de machinekamer, geleide projectielen in hangars aan dek, en doel-
zoekende zichzelf richtende wapens in de lanceer buizen, lijkt het erop, dat de onder-
zeeboot het wapen zal zijn dat het meeste voordeel krijgt van de atoom-wetenschap. Een 
voortstuwingsinstallatie met atoomkracht alléén al zou de onderzeeboot moeilijk vindbaar 
maken en nog moeilijker vernietigbaar, terwijl hij eindelijk onbeperkt onder water zou 
kunnen blijven. 
Met geleide projectielen en zelf-richtende torpedo's wordt de onderzeeboot veranderd in 
een machtig oorlogsschip, dat doelen aan de oppervlakte, onder water, op het land en in de 
lucht zal kunnen aanvallen. Zijn tactiek van aanvallen en weglopen van voorbije oorlogen 
verandert waarschijnlijk tot een tactiek van aanvallen en weer aanvallen. Er ontstaat een 
mogelijkheid dat de specifieke aanvalsboten gesteund worden door hele flottieljes van 
onder water varende hulpschepen zoals voor raadschepen, tankers, troepenschepen en 
andere. 
Dit  toekomstbeeld   van   grote  onderwater vloten   brengt glans in het oog van de 
onderzeebootman. Maar de werkelijkheid is dat derge'ijke onderzeese vloten nog verre van 
een voldongen feit zijn. Hoe het ook zij, de onderzee dienst, met het oog gericht op die 
toekomst heeft reeds enkele prototypes laten bouwen van elk soort boot dat zij denken te 
gaan gebruiken. Elk  prototype  zal worden  uitgebuit  om   een  nieuwe  gevechtstechniek 
te ontwikkelen en zal zodoende een model worden waarvan in tijd van nood spoedig grote 
aantallen kunnen worden nagebouwd. 

 
 
Met het groeiende belang van de 
onderzeedienst zullen steeds meer 
geoefende marinemensen nodig 
zijn om de gelederen uit te 
breiden.  
 
Deze nieuwe 
onderzeebootmensen zullen nog 
zorgvuldiger uitgezocht en 
geoefend moeten worden dan hun 
maten van vandaag. 
Je hoort er eigenlijk nu al over na 

te denken. Hoe zullen de boten van de toekomst zijn? Hoe zullen zij vechten? Hoe zult u in 
hen passen? 
Geheimhouding omringt natuurlijk het antwoord op vele van deze vragen. Maar hier volgen 
een paar aanwijzingen die wij uit diverse berichten hebben kunnen distilleren: 
•   Hoe de toekomstige marine er uit zal zien kan slechts vermoed worden. Doch net als het 
pantserschip de overmacht kreeg over het driemast-volschip, het vliegkamp-schip thans 
belangrijker is dan het slagschip, zo kan het pantserschip van de diepte, de toekomstige 
onderzeeboot, het slagschip van de dag van morgen zijn. 
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•   De thans gemoderniseerde en veel sneller onder water varende onderzeeboot is een 
logisch wapen op de weg naar de werkelijke onderzeeboot, die snelheid, manoeuvreer 
vaardigheïd, lange actieradius en volkomen onafhankelijkheid van de buitenlucht in zich 
verenigt. 
•   Wij voorzien de ontwikkeling van bijzondere types, zoals bombarde m en t s- en 
vliegkamponderzeeboten, die geleide projectielen en onbemande vliegtuigen tot nabij de 
vijandelijke kusten brengen. 
Verkennings- onderzeeboten,* voorraad- en transport schepen zullen verdediging op grote 
afstand mogelijk maken. Wij verwachten dat alle types kunnen optreden in al]e wateren, 
van de Poolzee tot de tropen. 

•  Het belangrijkste wapen van de toekomst is het geleide projectiel. 
•   Het was in de afgelopen oorlog al moeilijk een torpedo te ontwijken. In dn toekomst zal 
dit een soort wónder-mens vereisen. 
In het verleden heeft geen enkele marine ooit een echte onderzeeboot gehad. Het mag 
vreemd klinken, maar de huidige onderzeeboot is dat technisch niet. Wij zouden hem beter 
kunnen noemen een torpedoboot met duikvermogen, een schip dat kan duiken en tijdelijk 
onder water kan blijven. Uiteindelijk moet het aan de oppervlakte komen om batterij te 
laden, lucht te Laden en zijn plaats te bepalen. De onderzeeboot is  dus  gedwongen van 
tijd tot tijd zijn onzichtbaarheid prijs te geven en vormt dan een zeer aantrekkelijk doel voor 
iedereen die hem aan wil vallen. De atoomkracht van heden kan daar zeer wel de 
oplossing voor brengen. Een atoom-machineinstallatie is in ontwikkeling. 
De Amerikaanse marine maakte een paar maanden geleden bekend dat opdracht was 
verstrekt voor de bouw van een sterke nieuwe onderzeebootromp voor het eerste atoom-
onderwat erschip van de wereld. 
Het principe van de voortstuwingsinstallatie berust op de geweldige hoeveelheden hitte en 
arbeidsvermogen die vrij komen bij de atoom splitsing. De hitte wordt opgenomen door een 
vloeistof — bijvoorbeeld een vloeibaar metaal —, en dan gebruikt om stoom te maken, die 
naar gewone stoomturbines wordt gevoerd om de schroeven aan te drijven. Met hetzelfde 
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gemak kunnen deze turbines in een elektrische centrale dynamo's aandrijven om een stad 
of fabriek van stroom te voorzien. We zien dus dat deze atoomonderzeeboot wel eens de 
voorloper zou kunnen zijn van een uitgebreide toepassing van atoomenergie voor 
commerciële doeleinden. 
De atoombrandstof is uranium, dat zo machtig is dat een kleine hoeveelheid ervan in staat 
is een schip tienduizenden mijlen te doen afleggen. 
De grote moeilijkheid is de snelheid van atoom splitsing, dus de mate van hitteproductie. 
volkomen regelbaar in de hand te hebben. Wanneer dit probleem is opgelost dient de 
installatie zó uitgevoerd te worden dat hij geschikt is om in een schip te worden ingebouwd, 
waarbij de bescherming van de bemanning tegen de gevaarlijke straling een probleem op 
zichzelf vormt. 
Uiteindelijk echter zullen al deze problemen ongetwijfeld tot oplossing worden gebracht en 
wat kunnen we dan verwachten op het gebied van snelheid, actie-radius en onaf-
hankelijkheid van de buitenlucht? 
 

 
 
•   Snelheid:   De a toom onderzeeboot zal  waarschijnlijk  dezelfde kruisvaart als een 
torpedojager hebben, dus 25 mijl,   en   een   maximumvaart   van   35 mijl. Bovendien 
heeft zij het voordeel geheel onafhankelijk te zijn van weersomstandigheden en toestand 
zee. 
•   Actieradius: Zonder brand stof probleem kan zij op groter afstand van huis opereren  en 
langer op haar patrouilleterrein blijven. 
•  Onafhankelijkheid van de buitenlucht; De atoommachine heeft geen luchttoevoer nodig, 
zoals de huidige boten.  De atoomonderzeeboot heeft dan ook geen accubatterijen, die 
uitgeput raken en de boot naar de oppervlakte dwingen. Zij kan vrijwel oneindig 
ondergedoken blijven. 
Zij is dus een echte onderzeese boot geworden. De vraag voor de toekomst is dan ook niet 
hoe lang de boot onder water kan blijven, doch hoe lang de bemanning het daar kan 
uithouden. 
Ondertussen echter is de eerste atoomboot nog slechts in aanbouw en het zal nog wel een 
paar jaar duren voor zij vaart. Welke andere ontwikkelingen hebben dan sinds 1945 plaats 
gehad? In de eerste plaats is de V l, de Duitse vliegende bom door de Amerikaanse marine 
verder ontwikkeld om te kunnen worden gelanceerd van onderzeeboten. De onderzeeboten 
Cusk en Carbonero zijn hiervoor thans speciaal ingericht en „schietproeven" op afstanden 
van ongeveer 70 mijl van het doel, hebben regelmatig plaats. Voorts werden vele 
onderzeeboten gemoderniseerd en verbouwd voor het verrichten van een bepaalde 
speciale taak. Deze zijn: 
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,,AanvaIsboten". Het nieuwe onderzeese slagschip. De Amerikaanse marine heeft nu drie 
van deze boten. Het zwaartepunt is gelegd op onderwatersnelheid, die belangrijk groter is 
dan de boven water vaart, groot aantal lanceer-buizen en manoeuvreer vaardigheid. 
 
,,Jacht-onderzeeboten". De onderzeeboot die speciaal ontworpen is voor de jacht op 
andere onderzeeboten. Zij is uitgerust met bijzonder scherpe geruispeilers en met 
torpedo's, die zelf hun doel zoeken. Hiervan heeft de Amerikaanse marine er nu drie, terwijl 
de verbouwing van nog zes bestaande boten onderhanden is.  
 
'' Radar-verkenningsonderzeeboten". Uitgerust met zeer uitgebreide radar installaties om 
tijdig te kunnen waarschuwen voor aankomende vijandelijke vliegtuigen of geleide 
projectielen. Hiervan zijn er nu vier in dienst.  
''Onderzeeboot-mijnenleggers", zoals onze O 19 en O 20 
waren. 
 
„Troepen transportonderzeeboten". Ontworpen om een ver-rasseride aanval te kunnen 
doen of bliksemsnel en ongezien kleine aantallen troepen aan de wal te zetten. Hiervan zijn 
er twee in dienst. 
 
„Vracht- en voorraad-onderzeeboten". Speciaal ontworpen om ongezien guerilla-
strijdkrachten of andere door de vijand geïsoleerde eenheden te bevoorraden. 
 
 „Onderzeeboot-tankers". De tanker van de diepte, die dient om onderzeeboten op hun 
patrouille terrein van brandstof te voorzien. 
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Wat de toekomst ook brengen mag, duidelijk is, dat de onderzeeboot is en blijft een zeer 
waardevol en machtig wapen. Met minder dan 4500 man Amerikaans 
onderzeedienstpersoneel werd 29 % van de Japanse vloot vernietigd en 55 % van de 
Japanse handelsvloot. Het bestrijden van onderzeeboten is veel kostbaarder dan het 
gebruik ervan. De geallieerden gaven in de afgelopen oorlog aan onderzeebootbestrijding 
een bedrag uit 17 maal groter dan de totale kosten van de gehele Duitse onderzeedienst, 
en...... zij verloren 20 millioen ton aan koopvaardijschepen. Indien de met atoomkracht zich 
voortbewegende onderzeeboot werkelijkheid wordt, zal de macht van dit wapen on-
getwijfeld nog groter worden. 
 
Red: excuses maar ik kreeg dit keer de foto’s niet mooier…. 
 
=================================================================== 

 

Uit de scheepskrant Hr.Ms. Dubois….” de Duboribbean “ 
 

FEESTAVOND SHELL – X – 100 
 
Door een toeval kwam ik in het bezit van een uitnodiging voor een feestavond 
georganiseerd door Asiento. Daar het ’t sluitstuk moest zijn van het Shell x 100 toernooi 
verwachte ik dat het een meesterlijke avond zou worden, vandaar dat mijn verwachtingen 
bijzonder hoog waren. 
In een keurig net lang wit maakte ik mijn opwachting bij de valreep om tot de conclusie te 
komen dat er toch wel meer liefhebbers waren. 
 

Na een inspectie door de officier van de wacht 
begaven we ons welgemoed en in een goede 
stemming naar het klaarstaande vervoermiddel, 
een marine truck. Aan het eind van de korte rit 
waren we wat onzeker uitgestapt op het 
parkeerterrein, niet wetend waar heen te gaan, 
begon de kop zich toch in de richting van het 
feestterrein te begeven. Aldaar aangekomen 
kwamen we tot de ontdekking dat er nog geen 
gasten aanwezig waren, dus was de Marine 
nummer één. Verspreid gingen de meesten zitten, 
hier zes daar twee man. Na korte tijd kwam een 
heer aangelopen die ons beleefd vroeg wat we 
wilden drinken. 
Nu, dat was voor ons niet erg moeilijk, dus 
bestelden we twee rumcoke’s. 
Na een kwartiertje kwam de ober ons netjes onze 
consumptie brengen en vroeg daarbij of we meteen 
wilden afrekenen. Zijn antwoord op onze vraag, 
hoeveel het kostte was een zeer harde klap in ons 
gezicht, we moesten 1,60 Antilliaans courant 
afrekenen. Na een vluchtige blik in onze 

geldvoorraad kwamen we tot de prettige conclusie dat als we drie kwartier met een drankje 
deden het precies tot één uur uit konden zingen, dan was ons zuurverdiende geld op.  
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Welgemoed drinkend zaten we te wachten op de dingen die komen gingen. Al gauw 
kwamen de eerste mensen aan wandelen die angstvallig uit onze buurt bleven en heel aan 
de andere kant gingen zitten. Gelukkig werd er nu toch ook wat muziek ten gehore 
gebracht en de bandjes waren zich ook aan het installeren. 
Het zou toch nog tot negen uur duren voordat het feest werkelijk geopend werd. 
Om tien uur reikte de directeur van Shell de bekers uit aan de aanvoerders van de 
winnende teams in de verschillende klassen. Hierna kregen we een cabaret voorstelling 
door het gezelschap “Caribbean Show” die enkele hoogtepunten uit repertoire ten gehore 
brachten. Hoewel het geheel amateuristisch aandeed is er hartelijk gelachen en veel 
geapplaudisseerd. Daarna werd er weer volop gedanst. Het viel wel op dat de 
Marinemensen niet graag of helemaal niet kunnen dansen, er liepen namelijk maar enkele 
in het wit gestoken figuren te dwarrelen over de dansvloer. Later op de avond kregen we 
het trio Herdandes Meyer. Dat dit een trio is dat de harten van de eilandbewoners heeft 
gestolen konden we nu zelf horen. We hebben dan ook zeer aandachtig naar dit bijzondere 
goede trio geluisterd en gekeken. 
Allen waren in de ban van hun samenzang (twee zusters en een broer) laten ook van hun 
virtuoos gitaarspel. Dat dit het hoogtepunt van de avond is geworden was voor allen een 
feit. Na nog een “sneeuwbaldans” waar de dames alleen een marineman mochten vragen 
liep de avond snel naar het einde. Enkelen waren al weggegaan en langzamerhand werd 
het voor ons ook tijd. Nog een laatste consumptie en daarna liepen we naar de wachtende 
truck. Hier kwamen we tot de ontdekking dat de helft van het gezelschap van Hr. Ms. 
Dubois al reeds op eigen gelegenheid was vertrokken. Voor hen die gebleven zijn tot het 
einde is dit wel een geslaagde avond geweest, althans volgens mijn mening. Alleen zal 
voortaan het motto van ons zijn:  
Neem vooral veel geld mee naar een feestavond georganiseerd door de SHELL!!!! 
 

- KIMBALL O’HARA –  

 

 
Wat heeft deze krant u behalve leeswerk 
meer te bieden : 
 
* Gratis abonnement, dus geen contributie*  
   Donatie is welkom  
 
* Ruimte om een advertentie te laten plaatsen ( 
mits het past in onze doelgroep ) 

 
* Oproepen voor een op handen zijnde reünie laten plaatsen behoren tot de    
mogelijkheden. 
 
* Vraag een aanbod, of te wel iets laten plaatsen waar u naar op zoek bent of aan te bieden 
hebt. 
 
* Bent u op zoek naar een verloren vriend of vriendin kunt u hier een oproep laten plaatsen 
 
* Heeft u een leuke herinnering en wilt u die delen, dan kunt u de kopij inzenden aan de 
redactie voor plaatsing. 
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Kortom deze digitale krant geeft u veel handvatten waar u plezier aan kan beleven, kijk 
even onder de tabbladen 
 
* actuele uitgaven * en * archief *  zodat u zich kan vergewissen van datgene er zoal werd 
gepost! 

 
Regelgeving :  

Door stukken in te zenden voor publicatie geeft u de redactie toestemming uw naam en 
e-mailadres erbij te vermelden opdat de lezers rechtstreeks (privé) met u kunnen 

corresponderen, alle andere reacties kunnen worden weggeschreven op  
http://www.tenanker.mygb.nl 

 
Deel 1 

Hr.Ms vliegkampschip Karel Doorman  R 81. 
 

Dienst aan boord van de  “Doorman”,  

door Wim van der Meer. 

 
Op 1 april 1967 werd ik als marinier geplaatst 
aan boord van het vliegkampschip Karel 
Doorman. 
Het was het grootste schip van de Koninklijke 
Marine. Bij de marine was het schip ook 
populair onder de bijnamen “De Dikke Boot” 
en Hr.Ms. Rookverbod. 

Voor ik begin aan mijn diensttijd aan boord, eerst wat algemene gegevens over het schip. 
De Doorman was een Britse light fleet aircraft carrier van de Colossus-klasse en werd op 
17 januari 1945 als HMS Vernerable (Eerbiedwaardige)  in dienst gesteld. 
Op 1 april 1948 door de Nederlandse Marine aangekocht en op 28 mei 1948 in dienst 
gesteld als Hr.Ms Karel Doorman. Van 1 juli 1955 tot 28 mei 1958 vond de grote 
verbouwing plaats, waarbij het hoekdek werd geplaatst en de brug en verblijven ingrijpend 
werden veranderd. 
Na de verbouwing was de lengte 212,953 meter, breedte 42,665, diepgang 7,50, 
waterverplaatsing 13.800 ton, 40.000 pk, snelheid 25 knopen, 10 mitr. Van 40 mm, verder 
konden er 20 vliegtuigen en 8 helikopters mee. De bemanning: circa 1500 man, waaronder 
ook een infanterie peloton mariniers van 42 man.  
Op 9 oktober 1968 van de sterkte afgevoerd, na een machinekamer brand op 28 april 1968. 
Na 20 jaar dienst bij de Kon. Marine werd de Doorman op 14 oktober 1968 aan de 
Argentijnse Marine verkocht alwaar het de naam  “Veinticinco de Mayo” (25 mei) kreeg. 
Op 4 februari 1999, werd de ex-Doorman, na 30 jaar dienst bij de Argentijnse Marine te 
Alang, ten zuiden van Bombay (India) gesloopt. 
 
De Doorman voer meestal als vlaggenschip van Smaldeel V. Dit smaldeel bestond naast 
de Doorman uit een wisselend aantal jagers, fregatten en onderzeeërs. 
Aan boord bevonden zich de vliegtuig squadrons 4 en 8. 
Squadron 4 voor de Grumman Trackers (Stoefs genoemd) en squadron 4 voor de 
helikopters. 

http://www.tenanker.mygb.nl/
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Nu terug naar 1 april 1967. Ik 
was een van de mariniers aan 
boord. De mariniers aan boord 
hadden diverse functies, van 
plees schoonmaken tot het 
bemannen van de 40 mm 
mitrailleurs. 
Bij het aanlopen van de 
havens het zijn van erewacht 
en op de wal SP (shore 
patrouille)  
Tijdens zeewacht NBCD 
rondes lopen en toezien op het 
rookverbod. 
Hier komt ook haar bijnaam 
Hr.Ms. Rookverbod vandaan. 
Het schip zat natuurlijk 
stampvol met vliegtuigbenzine 

en als deze geladen dan wel ontlucht werd, kwam het sein, “Rookverbod”  
Zelf had ik de prachtige baan van schrijver bij het bureau Onderofficier van Politie, 
(O.O.van Pol). 
Daar bij de marine voor alles originele namen werden verzonnen werd ik aan boord de 
hulpsheriff genoemd. 
Mijn taak bestond uit het uittypen van de gestraftenlijsten, zorgen voor de bewaking en 
voeding van de streng gestraften. Toezicht op de aanwezigheid van de gestraften met 
strafdienst. 
Verder moest ik elke dag met de conduitestaten van de paradegasten naar de 
commandant. 

Een paradegast is iemand, die 
gerapporteerd was en bij de 
commandant op parade moest komen 
om daar zijn zaak te bepleiten. Voor 
lichte vergrijpen werd er meestal 
gestraft met licht arrest met strafdienst. 
Dit hield in, dat je naast je gewone 
werk, 2 uur per dag strafdienst moest 
doen, meestal vuil en onaangenaam 
werk. Voor wangedrag op de wal, 
kreeg je meestal verzwaard arrest. Dat 
hield in, dat je wel werkte, doch de rest 
van je tijd opgesloten werd. Vechten, 
diefstal  ed werd bestraft met streng 
arrest. Je zat dan achter slot en 
grendel in de cellen, die in de voorpiek 
zaten, Dat was bij slecht weer een hel 
om daar opgesloten te zitten.  
 
 

Ook voor de arrestantenbewakers, was dat een verschrikking. 
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Doordat ik met die conduitestaten naar de commandant moest, kon ik met z’n boek onder 
mijn arm altijd door het gehele schip zwerven.  
Het leven aan boord was best wel aangenaam. Als er niet gevlogen werd, mocht je op het 
vliegdek recreëren. Beroemd was het Dek Hockey, het spel werd gespeeld met een soort 
rotan wandelstok (wat de vorm van een hockeystick had) en een grommer (een gevlochten 
touw oog) ondanks dat er van te voren afgesproken werd om sportief te spelen, gebeurde 
het toch regelmatig dat er agressief gespeeld werd. Vooral de mariniers kregen dikwijls te 
maken met agressieve tegenstanders. Dat kwam omdat de mariniers ingedeeld werden 
voor de walpatrouilles en dan werd menig dronken marineman met of zonder geweld terug 
naar boord gebracht, meestal ook voorzien van een rapport. 
Regelmatig gebeurde het dat op zondagen als de vloot met matige vaart op stoomde, 
hockeyploegen van de andere schepen met sloepen naar de Doorman kwamen. Vooral 
voor de bemanning van de onderzeeboten was het een feest om op z’n grote boot even de 
benen te kunnen strekken. Aan hun spel te merken moest er altijd een hoop opgekropte 
spanning weggespeeld worden. Of ze dan ook alcohol mochten drinken aan boord van de 
Doorman weet ik niet. De onderzeeërs zelf waren alcohol vrij. 
 
Deel 2, 3 en 4 gaan over de reizen met smaldeel V uit de periode 22 augustus 1967 t/m 15 
maart 1968.  
Word vervolgd…. 
 
Redactie: foto zijn van de auteur, maar niet in tijdlijn geplaatst. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

Even terug in onze herinneringen…. 

 
 
 

 
Mi ta sinti bo falta hopi mas  Ik mis je heel erg 
 
Mi ta stima bo macha kopi mas  Ik hou erg veel van jou 
 
Mi tin gana di drumi cu bo   Ik wil met je slapen 
 
Di con bo no ke    Waarom wil je niet 
 
Duna mi un servez    Mag ik een bier- geef me een bier 
 
Mi ta un nabegante    Ik ben een zeeman 
 
Bo ta bay drumi cu mi   Ga je mee naar bed - wil je met me slapen? 
 
Duna mi un sunchi    Geef me een kus 
 
Mi ta desea di mira bo back  Ik verlang er naar je terug te zien 
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Bouwplaten (schaalmodellen in karton)  
 
Menige Nederlandse jongen is in de 50/60-er jaren als kind met bouwplaten 
begonnen. Ze kosten relatief weinig en leverden toch een fraai model op. Je begon 
met een groot vel dik karton, dat je moest knippen, snijden en rillen op de 
vouwlijnen. Maar ook deze vorm van modelbouw is volwassen geworden, met 
verschillende kartondiktes per bouwplaat,  zeer veel details,  laser gesneden delen 
en natuurgetrouwe kleuren.  
Een uitgever die de bouwplaat nieuw leven heeft ingeblazen is Wim van der Meer uit 
Terneuzen, eigenaar van Bouwplaten Uitgeverij Scaldis.  
 

 
 
Modelbouw in karton is op het ogenblik de snelst groeiende hobby in Nederland. 
 
In 1994 werd na jaren van stilstand de bouwplaten een nieuwe leven ingeblazen, nu ruim 
25 jaar verder zijn er door Scaldis bijna 100 nieuwe bouwplaten waarvan vele schepen op 
de markt gekomen. Ook Poolse uitgevers hebben bouwplaten NL schepen op de markt 
gebracht. 
De eerste bouwplaat die in samenwerking met de familie Berfelo op de markt kwam was 
die van het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman, dit naar aanleiding van een reünie waar 
ik als oud opvarende naar toe ging. 
In de 50 – en 60-er jaren waren er de Veritas bouwplaten van de Nieuw Amsterdam, 
Rotterdam, Statendam en Prinsendam. Dit waren eenvoudige toch mooie modellen. 
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Deze modellen zijn net als die van de Karel Doorman, kruiser De Ruyter en de B-jagers in 
overleg met de erven Berfelo door Scaldis opnieuw uitgebracht. Eerst in originele vorm en 
schaal, nu alle in schaal 1/250 en 1/350. Vooral de Karel Doorman heeft een grondige 
facelift ondergaan. 
Scaldis geeft eigen bouwplaten uit en verzorgd ook de heruitgaven van de Veritas 
bouwplaten.  
Een van de eerste door Scaldis uitgegeven model was die van de lichte kruiser De Ruyter, 
welk schip in de slag in de Javazee ten onder ging. Ook van de torpedobootjagers van de 
Admiralen klasse zijn bouwplaten verkrijgbaar. De Ruyter is voorzien van 4 kleuren 
camouflage en de boord vliegtuigen. Het 1/250 model is een waterlijn model en de 1/200 
kan met een volle romp gebouwd worden. 
Opgegroeid met de beroemde NL zeereuzen, was het logisch dat van deze schepen 
bouwplaten moesten komen, zoals bv: De Oranje, Johan van Oldenbarnevelt, Sibajak en 
Willem Ruys, enz.  
 
Nr 33 van Scaldis werd de ss Rotterdam IV, dit werd een zeer gedetailleerd model met veel 
bouw mogelijkheden, bv met grijze romp cq blauwe romp met natuurlijk de daarbij 
behorende verbouwing.. 
Nr 41de prachtige ms Willem Ruys, in de uitvoering zoals deze van de werf kwam.  
Nr 50 het meest gedetailleerde model ooit van een NL schip, de sleephopperzuiger Willem 
van Oranje cq Gateway van Boskalis. 
Nr 71  ms Randfontein, werd na de ss Rotterdam het vlaggenschip van de NL koopvaardij. 
Met deze bouwplaat kan ook de Nieuw Holland gebouwd worden. 
 
Ook vele sleepboten, loodsvaartuigen, vrachtschepen, binnenvaartuigen en een Zeeuwse 
veerboot, gebouwen en vliegtuigen enz. kwamen op de markt.  
 
Bij veel van de Scaldis modellen zijn luxe laser gesneden detailsets beschikbaar 
 
Een lijst met overzicht van welke marineschepen er schaalmodellen in karton zijn op te 
vragen bij; 
 
Wim van der Meer 
Bouwplaten uitgeverij Scaldis 
www.scaldismodelclub 
email: scaldisbouwpl@zeelandnet.nl   
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Van een oplettende lezer ontving ik onderstaand stukje daar de beruchte Pietermannen ook 
aan onze kusten worden gesignaleerd… 

Freek de Koning, bedankt 

Pas op! Dit visje kan jouw stranddag flink vergallen 

Badgasten die naar het strand van Hoek van Holland gaan moeten 

opletten. Door de hoge temperaturen neemt het aantal giftige kleine 

pietermannen toe in de zee.  

http://www.scaldismodelclub/
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De EHBO-post in Hoek van Holland 
waarschuwt via sociale media voor 
kwallen en pietermannen. Deze visjes 
houden zich steeds vaker schuil langs ze 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. De 
kleine pieterman sloeg nog niet toe, 
maar kan met een prik van zijn rugvin 
zorgen voor een grote zwelling en felle 
pijn. ,,Wie gestoken is kan het beste in 
een warm badje zitten en eventuele 
stekels met een pincet verwijderen”, zegt 
voorzitter van de eerstehulppost Rob 
Lange. ,,Het gif bestaat uit eiwitten die 

boven de 40 graden afbreken”. Slechts een enkeling krijgt een allergische reactie. Het komt 
niet vaak voor dat badgasten in Hoek van Holland gestoken worden door de goudkleurige 
visjes, van zo’n tien centimeter lang. ,,Vorig jaar waren het slechts twee mensen en het jaar 
daarvoor helemaal niemand.” 

Lange ziet het aantal strandgangers dat naar de EHBO-post moet toenemen. ,,Deze 
maand hebben we al 189 mensen behandeld. In juli waren dat er tachtig.” Door de drukte 
op het strand ziet hij ook meer glasscherven liggen. ,,Diep in mijn hart zou ik de mensen 
willen adviseren om waterschoentjes aan te trekken.”  

Ingezonden foto door een 
lezer…. 
 
 
Nog even dit je schreef in de 
weekkrant iets over die vissen. 
De vis op de bijgevoegde foto heb 
ik eens op Aruba in de tijd dat mijn 
zoon met zijn huidige vrouw daar 
woonden in het haventje achter de 
Padock gevangen. 
 
Paul Jacobs. 
 
 
 
 

Ook in het gastenboek is er een reactie binnen gekomen met een hele goede tip…. 

Lees even in http://tenanker.mygb.nl/  

 

 

 

http://tenanker.mygb.nl/
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Harry, een klein, dik matroosje, is na een 
maandenlang vlagvertoon weer terug en trouwt 
halsoverkop met Janet. 
Tijdens het bruiloftsfeest sluipen ze weg en duiken 
het huwelijksbed in, want de nacht mag niet te kort 
duren, nietwaar? 
Tegen tweeën zegt Janet zachtjes: "Zeg Harry, 
kunnen we niet even ….?”                                                    

"Och, hou toch je mond," bromt Harry. 
Tegen vieren fluistert Janet weer: "Zeg, Harry, zullen 
we niet even ….?"                                               
 "Hou je nu toch eindelijk eens effe stil!" bromt Harry 
weer. 
Tegen zessen vraagt Janet: "Zeg, Harry, zullen we 
niet even ….?"                                                               
Nu wordt Harry echt boos en hij scheldt: "Wat heeft 
toch dat eindeloze gevraag te betekenen van zullen 
we eens even?" 
Waarop Janet zegt: "Zullen we eens een ogenblikje 
pauzeren?" 
 

 

Het leven van de officier van de wacht gaat niet over rozen 

Tropenregeling. 

07.15 Wacht overgenomen 

07.20 "Meneer, wachtsvolk aangetreden en present." Inderdaad staan er wat militairen bij 
elkaar, 9 man, de rest telefonisch afgemeld (drukke werkzaamheden) 

O7.45 Officier van de wacht, net aan dek in schoon kort wit vóór vlaggenparade, wordt van 
boven tot onder met zout water besproeid door de seiners, die even vergaten de 
slang binnenboord te houden tijdens dekspoelen. 

07.50  "Korp, waar is de microfoon voor vlaggenparade??" "Wordt aan gewerkt, meneer", 
inderdaad wordt er aan gewerkt, want het ding ligt in 10 stukken in de 
monteurswerkplaats. Tenslotte komt er net op tijd een mooi praatijzer. 

07.59  "Stilte aan dek, front maken naar de vlag". Op dat moment krijgt hij de lopen van 
toren twee op zijn hoofd, want de dagelijkse beproevingen moeten gewoon 
doorgaan. De minuut is om, en de officier van de wacht laat de vlag hijsen. De 
seiner praait handig halverwege via een 5 watts luidspreker "Sein neer" en verpest 
de ceremonie. 

 09.45  Aanvang koffiedrinken. Na 5 minuten rust in de longroom staan er 5 militairen te 
zeuren dat de koffiemelk zuur is. De officier van de wacht beslist dat de kleur goed is 
en de 5 man gaan af.  

            Dagelijkse griep beurt gehad. 

  10.10 De kwartiermeester fluit 5 minuten te vroeg "Einde koffiedrinken", logisch want hij 
was één van de 5 griepers. 

 10.30 Verjaardag, de commandant reikt een taart uit. De jarige loopt met de taart weg 
doch glijdt uit in de gang officieren. De paai is over de rooie en komt met beklag bij 
de officier van de wacht .    
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 10.45 Nadat er reeds honderd maal gepraaid is (alleen hoogst noodzakelijke dingen en 
niet langdurig of hinderlijk), vraagt de wasser of hij mag praaien dat bak 6 wasgoed 
kan inleveren in de wasserij (ja, waar zou je dat anders in moeten leveren). 

            En zo gaat de morgen voorbij. 

  13.00 Vastwerken. 

  13.30 Eerste passagier komt in een vuil witje, grijze kousen afgezakt tot de hoogte van de 
kapotte veters van zijn ongepoetste schoenen, met een vieze kop haar bij de officier 
van de wacht, en griept dat hij zo van de onderofficier van de wacht en de 
hoofddienst niet van boord mag. (onbegrijpelijk). De officier van de wacht stuurt hem 
ook weg. Excuus was: Einde van de maand, geen geld meer voor plunje aan te 
kopen. Betrokkene komt ten 13.45 terug in keurig burgerpak, met gloednieuwe 
stappers (suède) , 2 dagen te voren bij het Leger des Heils gekocht. Plunjemagazijn 
was te duur. 

Dit was een kleine greep uit de vele gebeurtenissen die horen bij de functie "officier van de 
wacht" en zo kunnen we nog uren doorgaan. 

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

Im Memoriam van J. Abspoel 

Smaldeel 5 

22 AUGUSTUS-29 SEPTEMBER 

Rotterdam/Den Helder-Quebec-Halifax-Boston-Rotterdam/Den Helder 

Hr. Ms. Karel Doorman - Hr. Ms. Limburg - Hr. Ms. Groningen - Hr. Ms. Zeeleeuw  
 

Op 2 augustus vertrok Hr. Ms. Karel Doorman uit Rotterdam voor een 6-weekse reis naar 
Canada.  

De onderzeebootjagers Hr. Ms. Limburg en Hr. Ms. Groningen 
vertrokken op de voormiddag van 22 augustus uit Den Helder. Hr. 
Ms. onderzeeboot Zeeleeuw was de vorige dag reeds uit 
Rotterdam naar het Portland-oefengebied vertrokken. Tijdens de 
oversteek kregen de Jagers te maken met zware depressies. 
Op de platvoet van 24 augustus werd opdracht gegeven de koers 
om de zuidwest te verleggen, zodat ze een zeer zware depressie 
konden ontwijken.  
 
Op 26 augustus maakte Hr. Ms. Karel Doorman rendez-vous 
met de beide jagers, waarna gezamenlijk in verband de reis 
over de Atlantische oceaan werd voortgezet. Die namiddag 
tijdens olieladen deed zich aan boord van Hr. Ms. Groningen 
een bijzonder tragisch ongeval voor. Een kinnebaksblok brak en 
de uitschietende tros verwondde 2 bemanningsleden, onder wie 
de chef d’équipage van Hr. Ms. Groningen, schipper  
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J. Abspoel. Onmiddellijk werden de gewonden per helikopter naar Hr. Ms. Karel Doorman 
overgebracht, waar de chirurg met zijn medische staf gereed stond om hulp te bieden.  
Helaas heeft deze hulp voor schipper Abspoel niet mogen baten. Hij overleed enige uren 
later aan de bekomen verwondingen. De toestand van de andere gewonde, matroos der 2e 
klasse L. van Geest, bleef levensgevaarlijk.  

 
 
 
Op de voormiddag van 29 
augustus werd het stoffelijk 
overschot van schipper Abspoel 
per helicopter teruggebracht naar 
Hr. Ms. Groningen, van welke 
bodem het met militaire eer aan 
de zee werd toe vertrouwd. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bron: Jaarboek KM 1961 
R.I.P. 
 
 


