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Anthonie Catharinus van Versendaal 1904-1942
Geboren op 19 juni 1904 te
Overleden op 11 januari 1942 te

Oranje
Rang:
Militair onderdeel:
Onderscheidingen

Amersfoort
Z.O. van eiland. Boenjoe a/b Hr.Ms. Prins van

Ltz.I
Koninklijke Marine
Bronzen Leeuw
Officierskruis
Oorlogsherinneringskruis

Als commandant van de mijnenlegger Hr.Ms. Prins van Oranje, die op 12 januari
1942 te Tarakan met zijn schip strijdend tegen Japanse torpedobootjagers ten onder
ging. Hij werd posthuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw.
Hr.Ms. Prins van Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Prins van Oranje gestationeerd in NederlandsIndië. In december 1941 en januari 1942 legde de Prins van Oranje een mijnenveld bij
Tarakan. Nadat de Japanse invasievloot Tarakan had bereikt probeerde de Prins van Oranje
in de nacht van 11 op 12 januari 1942 uit te breken en uit te wijken naar Soerabaja. Tijdens
de poging werd het schip door artillerievuur van de Japanse torpedobootjager Yamakaze en
patrouilleboot 38 ten zuiden van het eiland Bunyu in de Celebeszee tot zinken gebracht. Van
de 118 bemanningsleden aan boord kwamen er 102 om het leven en 16 wisten het te
overleven
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HET VAANDEL VAN HET KORPS ADELBORSTEN
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het
Koninklijk Instituut voor de Marine werd het Vaandel
van het Korps Adelborsten Koninklijk erkend en als
zodanig door Hare Majesteit de Koningin, na een
treffende toespraak bij een grote parade op de 4e
September 1904, aan het Korps uitgereikt. Hare
Majesteit gaf daarbij aan het Korps een nieuwe
vaandelstok ten geschenke.
Het Vaandel is vervaardigd van rode stof, omgeven
door twee randen, de binnenste goud geborduurd,
de buitenste wit, het geheel omzoomd met gouden
franje. Op de voorzijde in zwart een gekroond anker,
waar doorheen een W. daaronder de woorden
„Koninklijk Instituut der Marine”.
De stok is zwart, het gedeelte boven het doek
uitstekend verguld, voorstellende de Nederlandse Leeuw, liggend op een langwerpig
voetstuk, dreigend buitenwaarts kijkend, houdende een opgeheven zwaard en
beschermende een bundel pijlen. Op de lange zijden van het voetstuk de woorden
„Voor Koningin en Vaderland”, op de korte zijden een gekroonde W. Aan de stok vier
vaandelkwasten van rode troetels, twee aan lange zwarte, twee aan korte gouden
koorden.

REDACTIE:

J. J. Valk

R. J. Prins

Reeds spoedig na de aankomst van de adelborsten op het Instituut werd het plan
geopperd een periodiek verschijnend korpsblad uit te geven.
Het Korps Adelborsten, dat weer geheel van de grond af aan moest worden
opgebouwd, stond nog in zijn kinderschoenen. De leden van het Korps waren er, het
Korps was er feitelijk nog niet. Er was geen eenheid en geen saamhorigheidsgevoel,
wat was er eigenlijk wel?
De eerste schuchtere pogingen, die niettemin een geweldige stoot in de goede
richting gaven, werden gedaan door het V.V.L., dat uit drie leden bestond, die de
energie hadden in hun vrije tijd te werken aan de wederopbouw van het Korps
Adelborsten.
De bedoeling van „Willemsoord” nu, was er in de eerste plaats op gericht, door
middel van opbouwende kritiek, het streven van het V.V.L. te ondersteunen, terwijl
daarnaast door sportverslagen e.d. getracht werd meer belangstelling voor het
janusleven te verkrijgen.
Toen de commandant, Kapitein ter Zee F. Th. Burghard, in Juli 1946 zijn
toestemming verleende, waren er natuurlijk vele moeilijkheden. Gebrek aan relaties
en het feit, dat er in 1946 nog een grote schaarste aan papier en stencilinkt bestond,
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maakten het onmogelijk de eerste uitgave der krant voor het zomerverlof te laten
verschijnen.
De inmiddels samengestelde redactie had een prijsvraag uitgeschreven voor een
tekening, welke de „kop” van de krant zou moeten worden. De tekening van de
adelborst v. d. M.S.D. R. A. Jager werd tenslotte als de meest geslaagde
beschouwd.
De heer W. D. Reitsma, O.M.S.D.I., die de redactie in de beginperiode met raad en
daad terzijde stond, loste de papieren inktmoeilijkheden op; de heren Verschuren en
Brouwer van de stencilkamer draaiden de eerste 5000 koppen door de
stencilmachine. De copy werd tijdens het zomerverlof verzameld en in het stencil
getikt; zo verscheen dan eindelijk het eerste nummer van „Willemsoord” op 12
September 1946, waarin voorwoorden van de commandant van het Koninklijk
Instituut, van de President van de Senaat en van de Redactie waren opgenomen.
Gedurende de „Baartijd” verscheen naast „Willemsoord” een aparte „baarkrant”
onder het opschrift: „Groen als Gras”. Met de krant zelf ging het crescendo. De
eerste schuchtere tekeningen werden gepubliceerd en een begin werd gemaakt met
een reeks karikaturen van officieren, leraren en instructeurs van het Instituut. De
adelborsten v. d. M.S.D. Jager en van der Woude werden op deze wijze de schrik
der officieren.
Er begon zich al spoedig een vaste kern van medewerkers te vormen, waar altijd op
gerekend kon worden. De namen Aberson, van Rongen, Teer, Hoogenboezem,
Venema kon men vele malen onder een artikel aantreffen.
De oplaag van de krant werd reeds spoedig op 400 exemplaren per uitgave gesteld.
Vele adelborsten waren n.1. op meer dan één krant geabonneerd.
Behalve „Willemsoord” verschenen nu en dan z.g. bulletins met sportverslagen in het
Zaaltje, naar aanleiding van gespeelde wedstrijden, meestal van de Voetbal- en
Hockey- janus, terwijl voor het Assaut 1946 een speciale Assautkrant uitgegeven
werd. Het ontwerp van de omslag van de Adelborst v. d. adm. F. Kordes mag hier
wel vermeld worden, evenals de voornaamste medewerkers, de adelborsten Jager,
Heitz, Landbaat, van Heukelom, Huijsman en de Winde.
De behoefte aan beter papier en een gedrukte kop had zich al lange tijd doen
gevoelen. Tijdens het Kerstverlof werd hierin voorzien, zodat de krant er na dit verlof
als verjongd uitzag.
Door het naderend examen werd de taak van de Redactie dermate bemoeilijkt, dat
het nodig was het werk voor een groot gedeelte in handen te leggen van de intussen
benoemde jongste jaar-leden der redactie, de adelborsten v. d. M.S.D. A. F. de
Bruine en W. Stal. Het bleek, dat dit een goede keus was.
Eind Maart trad de oudste jaar-redactie af en namen de jongste jaars, thans ingewijd
in het krantenleven, het werk geheel over.
Bij de senaatsverkiezingen werden zowel de Bruine als Stal gekozen, zodat opnieuw
een redactiewijziging plaats moest vinden. De Bruine trad, wegens zijn nieuwe
functie, af als redacteur. De Redactie werd nu gevormd door de adelborst v. d. zeed.
P. J. van Driel en de adelborsten v. d. M.S.D. W. Stal en H. F. M. Klompé.
Er is dit jaar een traditie gemaakt, die bewezen heeft bestaansrecht te bezitten. De
omstandigheden waren niet gemakkelijk en maakten het niet altijd mogelijk datgene
te bereiken wat voor ogen gesteld werd. Er is echter reden tot voldoening, want
„Willemsoord” heeft zich een plaats veroverd in het adelborstenleven.
Hopenlijk zal deze plaats in de toekomst nog verstevigd worden.
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EEN DROOM WERD
WERKELIJKHEID
Donker was het in
Europa, donker in Indië,
triest de gevoelens,
waarmee een
honderdvijftigtal jonge
mannen hun
bezettingstijd of
gevangenschap sleten. Diep in hun harten leefden verlangens naar een betere
toekomst, die de mogelijkheid zou bieden tot verwezenlijking van tot nog toe getorpedeerde idealen. De woorden „Willemsoord” en „Adelborst” waren begrippen
geworden, die slechts pasten in sombere en cynische uitlatingen van een
teleurgestelde. Toch bleef er voor deze twee begrippen een klein vlammetje
branden, al werd het maar al te vaak miskend. Het. vormde de eerste steen, waarop
een nieuw Korps Adelborsten opgebouwd zou worden. Dit, wat nu voor ons een feit
geworden is, was toen een onmogelijkheid, die door trieste omstandigheden nog
teruggebracht werd tot een onwaarschijnlijkheid. Langzaam sleurden zich
uitgeteerde lichamen voort met vrachten op hun dun geworden schouders onder de
moordende tropenzon. Met een satanische lach joeg een, schijnbaar superieure, Jap
hen voort, zeker van een overwinning, die even onwaarachtig zou blijken te zijn als
de brallende zegekreten van een Goebbels. Zonder hoop leefden deze jonge
mannen in een sfeer van ellende, wanhoop en vrees.
Duizenden mijlen daar vandaan leefden weer andere jonge mensen in de schaduw
van het hakenkruis steeds nader tot de poel van honger en koude.
Concentratiekampen, razzia’s en vlucht waren de stimulansen voor een nog jong
leven, dat trachtte een uitweg te vinden in deze chaos van verwrongen en
afschuwelijke omstandigheden.
De harde, verbeten strijd in bet onbekende schimmenleger, dat het actieve verzet
tegen de overheerser als enig doel stelde, was voor nog onvolwassen karakters een
ruwe en bittere leerschool. Het niets ontziende vuurpeloton, dat met de regelmaat
van de klok z’n offers eiste, was het schrikbeeld, dat meedogenloos gevoelens van
moed en vertrouwen belaagde. Waren er triestere tijden denkbaar voor het gaande
houden van verlangens naar een adelborsten tijd en een officiers schap bij de
Koninklijke Marine, als deze?
Toch bleek de onvernietigbaarheid van de goede en edele instincten van een
verward mensdom sterker te zijn dan het bestaan van minderwaardige krachten, die,
slechts op vernieling belust, trachtten de monumenten van eer, overtuiging en liefde
te slechten. Een verdwaalde wereld ontving lachend en huilend een vrede, die recht
zou herstellen, geluk zou brengen daar, waar verdriet en zorgen het leven verduisterden, een vrede, die mens en idee weer vrij zouden maken. Honderdvijftig jonge
mannen begroetten dit nieuwe leven met hoop in hun harten .... dus tóch nog?
Opnieuw werden plannen gemaakt voor het opbouwen van een toekomst, die z’n
inspiratie ontleende aan een door de oorlog bijna verschroeid ideaal. Nederland
herleefde, oude instellingen werden in ere hersteld, het leven richtte zich weer naar
een lijn, uitgestippeld door de normen van een volk, dat z’n bestaansrecht heroverde
in een vijfjarige worsteling.
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Honderdvijftig man zetten koers naar Willemsoord. Nog een lange vermoeiende tocht
lag voor hen, een weg, bezaaid met versperringen en valkuilen. Na een jaar
ploeteren bereikten zij het zo innig begeerde gebouw met z’n mast van Van Speyk,
z’n grote gangen, zalen en bijgebouwen.
In allerlei uniformen kwamen zij daar aan en de
onderofficier van de wacht keek verbaasd naar
deze groepen jonge mannen: militairen in
uniformen van leger, vloot en luchtmacht,
burgers, krijgsgevangenen en gerepatriëerden.
Moesten deze kerels nu het Korps Adelborsten
van 1946 gaan vormen? Een Korps, dat voor de
oorlog placht te bestaan uit jongens van
zeventien tot twintig jaar! Een maand later kwam
de laatste groep van twintig man uit Indië aan,
en het Korps was voltallig, althans zo dacht men.
Want enige maanden later kwamen nog de
adelborsten-mariniers, waarvan een deel reeds
een zware training in Amerika had doorgemaakt.
Een heterogene massa was het. Vele gevoelens
en opinie's botsten, lastig leek het hier een
homogeen Korps van te formeren, dat in staat
zou zijn zich de mentaliteit te veroveren, welke
urgent bleek voor het officiersschap.
De vele charme’s van het gemeenschapsleven vermochten niet altijd de
herinneringen aan een bitter verleden te verdrijven. Vele karakters waren reeds
gevormd in een misschien wat overhaast tempo en onder de pressie van
demoraliserende invloeden. Velen waren geestelijk vermoeid door de overstelpende
hoeveelheid indrukken van de laatste jaren, die hen reeds op jonge leeftijd in
aanraking brachten met problemen en conclusie’s, die nog niet voor hen weggelegd
dienden te zijn. Velen waren reeds vroeg gesteld voor verantwoordelijkheid, hadden
commando’s gehad, die hen zelfstandigheid en leiding hadden geleerd. De discipline
van het Instituut en z’n sfeer van karakterschool vormden dikwijls een tegenstelling
voor cynische en jeugdige zelfverzekerdheid, die dit nog nieuwe jaar adelborsten
aanvankelijk karakteriseerde.
Ondanks deze moeilijkheden bleek het mogelijk van deze groep, die overvoerd leek
met facetten en kleuren, een Korps te maken, dat één was. Hoe moeilijk vielen ons
vaak de consequent doorgevoerde lessen, hoe dikwijls zwierven onze gedachten
naar datgene, wat eens ons heel intens beleven van het Leven was. Hoe verwenst
was de bank, die zitplaats bood aan de jonker en ligplaats aan het velletje proefwerk,
dat uiteindelijk, met liefst „voldoende” inhoud, ingeleverd moest worden. In de
gedachten van de sluimerende jonker werd de bank een jeep, een pantserwagen,
een Mitchell, een mijnenveger of een brits. Oude herinneringen leefden op.
Waren alle beroerde invloeden van buiten ver weg van ons? Nee, helaas niet. Velen
van ons hadden het verlies van ouders, familieleden en oude strijdmakkers te
verwerken. Niet altijd was dat even eenvoudig. De lange vermoeiende dagen waren
niet steeds in staat privé-moeilijkheden te doen vergeten.
Ondanks dit alles bleef de stemming het gehele jaar uitstekend, hetgeen zich uitte in
vele daverende rel-avonden in het zaaltje, waar altijd plezier, muziek en soms een
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waanzinnige bende de lachspieren in beweging brachten. Het Assaut, dat ons de
gelegenheid schonk om ook naar buiten te tonen, hoe onze geest op het Instituut in
staat was iets goeds te presteren, blijft voor ons altijd een herinnering van een
weekend op het Instituut, zoals het slechts eens per jaar mogelijk kan zijn. De vele
wedstrijden op allerlei gebied verhoogden het gevoel van sportiviteit en korpswaarde,
kweekten kameraadschap en strijdlust. Zij brachten ontspanning en verkwikking. Hoe
talloos zullen onze herinneringen zijn aan deze opleiding, die ons allen zoveel leerde,
zowel theoretisch en practisch, persoonlijk als algemeen; een opleiding, die ons
,,navy-minded" maakte.
Onafhankelijk van het leerzame deel, wat dit jaar absoluut noodzakelijk om weer tot
rust te komen en de indrukken en ervaringen van de laatste jaren te laten bezinken in
een toestand van geestelijk en lichamelijk evenwicht. Er is veel geschaafd, gesnoeid
en bijgesneden, veel geleerd en afgeleerd, veel gegeven en ontvangen, om
uiteindelijk klaar te zijn voor het aanvaarden van de loopbaan, waar zo innig naar
verlangd was en waaraan dikwijls zo wanhopig getwijfeld werd. Er is in onze levens
inderdaad iets groots verricht, niet door ons zelf, maar door Hem, die ons allen
gemaakt heeft, en die ons langs schier onbegaanbare wegen gebracht heeft tot het
punt, waar onze droom werkelijkheid werd.

Weer Thuis
Naar de dag van 12 juli leef ik
bewust
Ja, die dag, dan kom ik weer tot rust
Bij vrouw en kinderen, alles weer
gewoon misschien achtervolgt door
het "LUISTERUIT-syndroom"
Weg van EX-en, schoonschippen en blinderen trossen, sloepenrol en ontmeren
In de tuin, in de zon met een kouwe pot mensenlief dat wordt me een genot
Tromp, Poolster enzo bestaan dan niet meer
Ook geen Scheuer, al is 't misschien nog zo'n peer Al die begrippen zijn dan taboe
want aan een huiselijk leven ben ik echt wel toe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De commandant van een marinevaartuig uit India was bezeten van het uitroeien van
kakkerlakken en voor zijn kakkerlakken-campagne had hij het tweede dek in tweeën
verdeeld, waarbij de onderofficieren verantwoordelijk waren voor de stuurboord- en
de manschappen voor de bakboordszijde.
Op zijn zaterdagse inspectie werd de commandant bij de onderofficiersmess begroet
door een onderofficier in een smetteloos uniform en terwijl hij de groet beantwoorde
zag hij een kanjer van een. kakkerlak de mess oversteken.
"Hoe komt die kakkerlak hier?" vroeg hij op hoge toon.
"Dat is onze kakkerlak niet, commandant," zei de onderofficier, "hij komt van
bakboord en hij komt hier alleen maar langs."
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“AANGENAAM"
Naam; Bartje
Geboren: 26 maart 1955 Lengte; 116 cm.
Gewicht: 51.00 Kg. Geslacht; Vrouwelijk.
Lezer; Vertel eens iets van jezelf.
Bartje; Ik kwam bij de marine op 1 augustus 1956. Ik ben van Friese komaf, maar
vroeg verhuisd naar Drenthe, waar het mij veel beter bevalt. Ik wordt vaak
omschreven als eigenwijs, wispelturig, op en neer gaand, kortom als een vet zooitje.
Mijn kleding vertoont hier en daar een paar grijze vlekken en mijn mode grillen
worden door mijn baas met afschuw verwijderd.
Lezer; Misschien een stomme vraag, maar waarom stel je altijd van die stomme
vragen?
Bartje; De oorzaak moet je vooral zoeken in mijn moeilijke jeugd. Mijn vader en
moeder heb ik nooit gekend. Mijn leven lang ben ik misbruikt en beklad met grijze
verf, zoveel zelfs, dat ik de last bijna niet kon dragen. Eigenlijk ben ik nog steeds nat
achter de oren.
Lezer: Waarom is SB-licht groen?
Bartje; Heb jij wel eens een zeezieke rood zien worden? Je ziet dan toch óók groen
van ellende?
Lezer: Waarom moesten wij zonodig met de Tromp mee naar Australië?
Bartje: Jij laat je kleine zusje toch óók niet alleen wandelen?
Lezer: We hebben vernomen dat je vrij veel afweet van kangoeroe's. Hoe zit dat nu
met het seksuele leven van kangoeroe's?
Bartje: Dat ik veel van kangoeroe’s afweet is nogal logisch. Kijk mij maar eens goed
aan. Althans, de burgemeester van Perth zag .een stuitende gelijkenis (te veel drank
misschien?). En wat het seksuele leven betreft, je mag het geloven of niet, maar dat
is zeer langdurig en krom.
Lezer; Kan Bartje ons precies vertellen hoeveel liter water we gepasseerd zijn?
Bartje: Kan jij me dan vertellen hoeveel soeppullen je geleegd hebt?
Lezer; In de nieuwe "drankwet" van de minister valt het woord "vaste
verkooppunten". Impliceert dit dat ik met een bak met blikjes bier voor m’n buik het
schip mag rondgaan om deze te verkopen?
Bartje: Dat is heel juist gezien, als je aankondiging maar begint met "Luister uit!"
Lezer: Gezien de grote onzin in de rubriek "Aangenaam": is "Bartje" soms nauw
betrokken bij het samenstellen van de dagelijkse orders? Zo niet, wat is dan Bartjes'
binding met de Defensie krant?
Bartje: De Defensiekrant vind ik persoonlijk zeer nuttig. We kunnen tenminste precies
lezen hoe het met onze "vrede-strijders" in Libanon gaat. Mijn binding is dus zuiver
meelevend met de arme stakkers. En wat de dagelijkse orders betreft: wie niet
luisteren wil moet maar lezen.
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Lezer: Wil je nog wat tegen de bemanning zeggen?
Bartje: Heel graag. Beste Drenthenaren luister uit! Niet treuren, het is niet alles vet
wat ex blinkt.
Lezer: Bedankt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deel 3
Een marinier aan boord van de Doorman.
(de toegevoegde foto’s zijn van de auteur en staan niet op tijdlijn)

Auteur, Wim van de Meer
scaldisbouwpl@zeelandnet.nl
De 2e reis was de najaarsreis genaamd,
deze duurde van 23 oktober tot 30
november 1967. Ook nu weer bezochten
we, wat we zelf de 2e marinehaven
noemden “Gibraltar”.
Op 3 november liep het smaldeel de
Franse marinehaven Toulon binnen. Na
het afgeven van de saluut schoten,
waarbij een peloton mariniers aan dek
stond opgesteld om eerbewijzen af te
geven zoals presenteer geweer voor de
Franse vlag, meerden we af aan de
steigers van het Marinecomplex
l’Aresenal.
Hier liepen de mariniers ook weer SP,
maar de vrije manier van doen was er hier
niet bij. Hier liep een Franse officier met
getrokken sabel voorop, gevolgd door een matroos met lantaarn en daarachter liep
een man of 10 waaronder 4 Nederlandse mariniers, we voelden ons net eendjes die
de moederkloek volgden. De “jannen” aan boord vonden dit schouwspel hoogst
vermakelijk. Minder vermakelijk was het feit dat de Fransen snel aangebrand waren
en vechtpartijen uitlokten, hierbij maakten ze gebruik van kapot geslagen wijnflessen.
Al met al een zeer gevaarlijk wapen.
In Barcelona liepen we walpatrouille met de Amerikanen, in ieder café, verwisselde
de koppel, de knuppel en de SP band van eigenaar en tegen middernacht, liepen we
door Barcelona met een paar dronken Amerikaanse SP-ers. In alle de plaatsen die
we aanliepen, werd er ook aan sport gedaan, ik moest als judoka, de eer van de
marine en de Antwerpse club Brabo hooghouden.
P.S. Ik had in 1964/1965 in Antwerpen gewoond en was lid van de Antwerpse
judoclub Brabo en heb daar les gehad van de Japanner Ichiro Abé, 7e Dan .
Ik kan u verheugen met de mededeling dat ik nooit een wedstrijd verloren heb.
Tijdens deze reis kwam er hoog en zeer heilig bezoek aan boord.
Eerst kwam prins Bernhard aangevlogen en later bleek ook dat Sinterklaas zich
ingescheept had.
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Bezoek of niet, het
oefenprogramma ging door. De
Doorman was dag en nacht in
bedrijf, zowel met haar vliegtuigen
als met het overgeven van lasten
en brandstof.
Dat overgeven van brandstof was
een welkome onderbreking van
de dagelijkse routine. Op afroep,
kwam dan met hoge snelheid een
jager aan stuiven, kwam
stuurboord langszij en het
oliegerei werd overgebracht.
Eerst werd een lijn overgeschoten
en daarna trok men over en weer
steeds dikkere lijnen totdat het
oliegerei over was.
Gezien het feit dat er altijd deining
loopt op zee, gingen de jagers door hun geringe diepgang heftig te keer. (zie foto’s)
Diegenen die zeeziek op dek zaten waren in korte tijd ook nog eens geheel schoon
gespoeld, ben je al doodziek word je ook nog eens zeiknat. Wij vanaf de Doorman
zagen dit minzaam gebeuren.
Na deze reis kwam er een periode van min of meer rust.
Het stappen in buitenlandse havens werd nu stappen in Den Helder en als je geen
weekend wacht had van vrijdagmiddag tot zondagavond naar huis.
In de maand december kwam ook voor de 2e maal de TV aan boord. Eerst hadden
ze tijdens de reis opnames gemaakt en in Den Helder werd een show opgenomen.
Daar ik nabij het gangpad redelijk vooraan met een Helderse schone zat, kwam ik
veelvuldig in beeld.
Het op de TV
komen, is nu al
bijna gewoon, doch
was toen iets heel
bijzonders, zoiets
als de reis van
Eddy Wally naar
de USA. Iedereen
in Terneuzen sprak
me aan en vertelde
dat ze me op de
TV hadden gezien.
Ik was ineens net
zo beroemd als
den Eddy.

Net voor het kerstverlof werd er door de Vlop (vlootpredikant) en de Vlam
(vlootaalmoezenier) aan boord van de Doorman nog een groot kersfeest voor de
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gehele bemanning georganiseerd. De hangar was geheel ingeruimd met tafels en
stoelen, zodat 1500 man gezamenlijk kon eten. De wanden van de hangar waren
voorzien van tekeningen, gemaakt door de marinier Willem van Houten. Al met al
een bijzondere gebeurtenis.
Einde Deel 3 … wordt vervolgd
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Stil Amusement ….
Geachte lezers,….
Het uitgeven van onze web-magazine kost heel veel manuren en
ik doe dat ik het met plezier, je hoort mij er dan ook niet over
klagen, maar ik ben niet zo blij met abonnees die s’ avonds laat
mij gaan bellen om welke reden dan ook.
Ik doe dit puur hobbymatig voor ons allen, met elkaar en voor elkaar, maar hoop wel
begrip te krijgen dat ik ook nog een privé heb en niet gebeld wenst te worden bijv. na
21.00 uur.
Stil Amusement is ook in huize Krijgsman een kostbaar begrip.
Afgelopen week ben ik een keer om 21.30 uur en om 22.50 uur gebeld, en als ik dan
fatsoenlijk vraagt of ze dit een normale tijd vinden krijg ik een reactie van onbegrip….
“ik kwam net thuis en zag dat je gebeld had, dus bel ik gelijk terug” is dan het
excuus.., dat het al zo laat is moet ik maar niet zo moeilijk over doen !!??
Sorry …, ik val u niet lastig na stil amusement, doe het ook mij niet!
De redactie is meestal bereikbaar tussen 10.00 en 21.00 uur.
Redactie, v.d. Arie Krijgsman

Vervolg Sectie Stiekem…deel 2
De Sovjet Russische Vissersvloot
Zoals het algemeen aan boord bekend is beschikt de Sovjet Unie over een enorme
vissersvloot. De eerste visorganisatie in Rusland is opgericht in maart 1920 en de
vloot bestond uit 12 omgebouwde mijnenvegers. In de periode 1928 - 1932 is er een
grote trawlervloot gebouwd voor gebruik in de Barentszzee en het Verre Oosten. Tot
de tweede wereldoorlog moderniseerde Rusland haar vissersvloot.
In 1941 waren er in Moermansk + 100 trawlers. Deze gehele vloot is in de tweede
wereldoorlog vernietigd. In het eerste na-oorlogse 5 jaren plan (1946—1950) is de
herbouw van de vissersvloot weer krachtig ter hand genomen. In de periode 1950 1960 is er vooral in het buitenland gebouwd o.a. in Oost-Duitsland, Nederland en
Zweden.
Tussen 1960 en 1965 is men er toe over gegaan om de oudere kleine schepen te
vervangen door grotere moderne hektrawlers met grote koelruimten. Vooral deze
nieuwe typen, uitgerust met moderne apparatuur hebben de vangsten
verveelvoudigd. Dit kwam o.a. door de grotere actieradius en het bevissen van
nieuwe gebieden. Zo is nu de Russische vissersvloot de grootste open zee vloot die
over 4000 trawlers, fabrieksschepen, tankers en transportschepen beschikt. De
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Sovjet Unie beschouwt de vissersvloot als een van de belangrijkste bronnen van
proteïne voor de bevolking.
De werkwijze van de Russische vissers is de volgende:
Een groep schepen vaart onder leiding van een ''hoofdkwartierschip'1 naar het
visgebied. De trawlers gaan daar vissen en geven de vangst een eerste bewerking
en vriezen die in. Dan wordt de vangst overgegeven aan het fabrieksschip die de
vangst verder verwerkt. Tenslotte komen de blikken haring in tomatensaus en
sardientjes in olie uit de fabriek.
De blikken worden door de transportschepen weer overgenomen en weggebracht,
zowel naar de Sovjet Unie als direct naar het buitenland. Ondertussen zijn de
trawlers weer doorgegaan met vissen. Op deze manier kan men enorme vangsten
verwerken en blijven de schepen maandenlang op zee.
In de haven van Las Palmas hebben we verschillende Russische vissers kunnen
bewonderen. We kwamen daar o.a. Atlantiks, Liayakovskiys en Tropiks tegen. De
actieradius van dit soort schepen is + 60 dagen en de bemanning bestaat uit 80 tot
100 mannen en vrouwen.
Sektie Stiekum.

Sectie stiekem deel 3

De Sovjet Russische Marine

De vorige week heeft u kunnen lezen over de Russische vissersvloten. Deze keer zal
de sectie zich tegen wat historie aan bemoeien. Het idee is om wanneer er
aanleiding toe bestaat weer eens een scheepstype te bespreken. Indien men echter
liever scheepstypes besproken ziet wordt men verzocht dit aan de redactie van dit
blad mede te delen. Rusland heeft al eeuwen een oorlogsvloot. Dat is al die tijd al
bekend. Deze vloot heeft op een aantal opmerkelijke manieren van zich laten
spreken. Zo was de Tsaristische marine de eerste marine die over een
pantserkruiser en mijnleggers beschikte.
Het hoogtepunt van de Tsaristische marine lag omstreeks 1904. Maar in de
Russisch-Japanse oorlog werd bijna de gehele vloot weggevaagd» Maar alweer tien
jaar later gaf de vloot de Duitsers en Turken handen vol werk in de eerste
Wereldoorlog. Maar toch was de Russische aandacht nog steeds continentaal
gericht. De vloot diende ter ondersteuning van de operaties van de landmacht. Zoals
wel bekend zal zijn wordt het begin van de Sovjet Revolutie toegeschreven aan de
kruiser Aurora.
Deze kruiser opende in oktober 1917 het vuur op het Tsaristisch paleis. Zodoende
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stond de marine bij de communisten heel hoog aangeschreven.
Dit veranderde echter in de twintiger jaren toen de marine weer in opstand kwam.
Kronstadt werd door het leger belegd en na bloedige strijd ingenomen. In de dertiger
jaren werd de vloot in het geheim weer opgebouwd. Maar in 1937 bij de grote
zuiveringen onder Stalin is een groot deel van het kader verdwenen. Zodoende
beschikte Rusland in de Tweede Wereldoorlog wel over een redelijke vloot maar
geen geoefende bemanningen. De vloot heeft dan ook nagenoeg niets gedaan tegen
de Duitsers. Zo werden de Moermansk konvooien hoofdzakelijk door de Engelsen
gekonvooieerd.
Wel werden de bemanningen van de schepen aan wal ingezet om tegen de Duitsers
te vechten.
Na de Tweede wereldoorlog is de opbouw van de vloot weer krachtig ter hand
genomen. Maar de echte opbouw begon toen in 1955 Sergei G. Gorshkov
bevelhebber der zeestrijdkrachten werd. Hij wist en deed de regering het belang van
een goede marine bij te brengen. In het begin bleek hier nog niet veel van maar in
het begin van de zestiger jaren volgden met eentonige regelmaat nieuwe schepen
van de werven. Ook werden er nieuwe wapensystemen ingevoerd. Hierbij valt te
denken aan het tot zinken brengen in 1967 van de Israëlische Eilat door Russische
raketten. Opvallende scheepstypen van de laatste tijd zijn de Moskva
helikoptercarrier, de geleide wapen kruisers Kara en Kresta, de geleidewapen jagers
Kashin en Krivak en tenslotte komt dit jaar in de vaart het vliegkampschip Kiev.
Bij al deze nieuwe scheepstypen is de Russische marine ook over alle zeeën ter
wereld gaan opereren. Zodoende kan men dus nu wel stellen dat de Russische beer
heeft leren zwemmen.
Sektie stiekum.
Wordt vervolgd
==============================================================

Bij windkracht negen los voor en achter op Hr.Ms. Piet Hein
18 januari 1952 ( Deel 3 )
Uit Alle Hens 1952 kleine reacties over het vertrek van Hr.Ms. Piet Hein naar Korea.....

Juist tegen hall tien komt de Commandant Zeemacht Nederland,
Schout bij Nacht C. W. Slot voor een laatste inspectiebezoek aan boord. Bij alle
hens voor de boeg spreekt de Schout bij Nacht er, tussen een rukwind en een
hoosbui, zijn waardering over uit, dat het schip door het harde werken van de
mannen der Rijkswerf op tijd gereedkwam. De Commandant van Hr. Ms. Piet
Hein, Kapitein Luitenant ter Zee A. H. W. von Freytag Drabbe, zegt even later
op een vraag van Wim Jansen, voor de microfoon van de K.R.O.: „Wij gaan
naar Korea, in de overtuiging dat wij iets goeds doen en dat degenen die wij
achterlaten aan iets goeds meehelpen".
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Dan wordt het tijd dat de slepertjes van de Kleine Vaartuigen Dienst bij de
Groene Brug losmaken om de Piet Hein over ruim een half uur te helpen bij het
ontmeren.

Belangstelling? Om zo te zeggen: hopies! De hele jutterij, krantenmannen en
vele familieleden van buiten zijn naar de haven gekomen. Bovendien was reeds
op Dinsdag 15 Januari de Commissaris der Koningin in Friesland, Mr H. P.
Linthorst Homan op bezoek geweest en hij bood namens Gedeputeerde Staten
van Friesland, ter gelegenheid van het vertrek van de Piet Hein naar Korea, een
fotocopie aan van het origineel wapen van Luitenant Admiraal Piet Hein, dat
thans in het bezit is van de provincie Friesland. Wat ik je dus zei: hopies bezoek.
Zo zat iedereen op iedereen in de longroom, de gouden bal of in het verblijf van
de manschappen. Of alleen daar? Man, ze stonden, hingen en nou...... lagen......
overal! Er is nu eenmaal weinig ruimte op zo'n schip en wanneer het aantal
„opvarenden" dan nog zeker vier maal zo groot wordt...... man, man, berg je!
Een oorlogsschip is nu eenmaal een boot vol schotjes, kleinere schotjes en dan
nog eens schotjes, waar dan eindelijk, wanneer er nog een schot tussen is gelast,
een bed mag staan waar je niet in- of uitstappen kunt. Ik heb mijn maten ook
boven op de torpedo's zien zitten...in de regen en met hun verloofdes...... of hoog
en droog naast een deur met het woord munitie er op. Anderen zaten geleund
tegen een stel dieptebommen, ge weet wel, van die zuurkoolvaten. ,.Je krijgt
daar de zenuwen van, wanneer je er niet aan gewend bent", zei een Helderse
dame tegen mij en ze vroeg zeer belangstellend hoe ik het nu wel vond om
daar in Korea ie gaan kijken...... en of ik geen familie had.
Nou, ik heb haar verteld, waarom je wel op zo'n torpedo kunt gaan zitten. Ziet u
mevrouw, het mag wel...... maar ja...... u, hè...... stel je nou eens voor...... man,
man.......stel je voor! En ik niet mee naar Korea!
****************
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Ik heb na het vertrek nog geen berichtje van Hr. Ms. Piet Hein ontvangen maar
ik hoop dat het goed gaat met de Piet Hein-samba van Malando!
Laat ik het even duidelijker zeggen: het orkest Malando speelde twee dagen in
de Marine Cantine aan de Buitenhaven...... het was zó! De volgende dag
mochten onze speelmakkers een oorlogsbodem bezoeken en allicht......
dat was Hr, Ms. Piet Hein!
Wel, wel, Malando aan boord! „Waar zijn de toeters gebleven", was de eerste
vraag in de longroom. Een half uur later gingen de rumba's, tango's en mambo's
(oe!) via de scheepsradio. Men heeft genoten en de lui van Malando lopen thans
met de gedachte dat de Piet Heiners iedere morgen bij overal met een fikse
samba uit de kooi springen. Is dat zo?
*********************************
De eerste Nederlandsche trans-Atlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms.
Stoompakket “CURAÇAO”
“De naam “Savannah” is een symbool van de geweldige technische vooruitgang
in de verstreken anderhalve eeuw. Want 140 jaar geleden stak eveneens een
“Savannah” in 25 dagen de Atlantische Oceaan over; het eerste stoomschip dat
deze prestatie leverde.”
Deze en soortgelijke uitlatingen verschenen in de Angelsaksische pers na de
tewaterlating op 21 juli 1959 van het eerste door kernenergie voortgestuwde
koopvaardijschip, de “Savannah”, in de Verenigde Staten. Het is begrijpelijk dat
chauvinisme hierin een grote rol speelde, maar tegelijkertijd is het beschamend dat de
Nederlanders, die er prat op gaan een zeevarend volk te zijn, vrijwel onkundig zijn van
het feit dat het een Nederlands schip was dat de eer voor zich kan opeisen het eerst
stomende de reis van Nederland naar West-Indië en terug gemaakt te hebben. De
“Savannah” werd genoemd naar het 320-ton metende volschip dat op 22 mei 1819 uit
de haven van Savannah vertrok met bestemming Liverpool. Het werd beschouwd als
het eerste schip dat met hulpstoomvermogen de Atlantische Oceaan overstak en
daarmee een nieuw tijdperk voor de wereldscheepvaart had ingeluid.
In mei 1933 verscheen in een Nederlands ochtendblad een bericht omtrent een in
Amerika, op 22 mei 1933 te vieren “nationale feestdag”, ter herinnering aan de 100ste
verjaardag van “het” stoomschip. Het te herdenken schip zou de “Savannah” zijn, die
volgens dat bericht in 1833 de Atlantische Oceaan als eerste stoomschip zou zijn
overgestoken. Dit bericht kon moeilijk juist zijn, nog daargelaten of de “Savannah”
inderdaad beschouwd kan worden als een bonafide stoomschip, is het voldoende om
erop te wijzen dat de eerste, tevens laatste reis van de “Savannah” plaats had in 1819,
zodat dus moeilijk in 1933 de 100-jarige herdenking daarvan was te vieren.
Als eerste werkelijke stoomschip, dus een voor dat doel gebouwd, uitgerust en bemand
schip, dat de heen-en-weer reis tussen Europa en Amerika maakte, is ontegenzeggelijk
te beschouwen Zr. Ms. Stoompakket “Curaçao” van de Nederlandse Marine, die de
eerste van een reeks reizen naar en van Amerika maakte in het jaar 1827.
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De “Savannah” werd in 1818 te New York gebouwd. Het schip was getuigd als zeilschip;
het gebruik van stoom werd kennelijk beschouwd als hulpmiddel bij windstilte of bij lichte
wind of tegenwind. Het oorspronkelijke plan om de “Savannah” in de kustvaart te
exploiteren, was door de sterke teruggang in de handel reeds opgegeven en zo besloot
men het schip naar Europa te zenden om te trachten het daar te verkopen. Na een reis
van 27 dagen en 11 uur arriveerde de “Savannah” in Liverpool, na nog te Kinsale kolen
te hebben geladen. Gedurende de overtocht van Savannah naar Liverpool werd slechts
gedurende tachtig uren gebruik gemaakt van de stoommachine. Lading noch
passagiers waren aan boord. Nadat men nog had geprobeerd het schip in Zweden en
later in Rusland te verkopen, werd de terugreis aanvaard. Op die terugreis werd geen
enkele keer gebruik gemaakt van de stoommachines. Wel draaiden bij het binnenlopen
van Savannah de raderen, waarmee de indruk werd gewekt dat het schip stomende uit
Europa gekomen was.
Uit bovenstaande blijkt wel duidelijk dat de “Savannah” geen écht stoomschip was.
Reeds lang voordat in andere landen sprake was van een geregelde postverbinding per
stoomschip, was het koning Willem I die reeds in 1824 zijn regeringsorganen opdracht
gaf de uitvoerbaarheid en voordelen van een geregelde rijks-stoom-pakketdienst tussen
het moederland en de bezittingen in Amerika te onderzoeken. Waar de aanbouw in
Nederland nog niet mogelijk was, werd in Engeland het nagenoeg afgebouwde
stoomschip “Calpe” aangekocht, een schip van 438 ton. Na enkele wijzigingen en
voorzieningen kwam het in de vaart als Zr. Ms. Stoom Pakket “Curaçao”.
Op 26 april 1827 vertrok de “Curaçao”, onder bevel van Luitenant ter Zee I J.W. Moll,
uit de haven van Hellevoetsluis. Buiten de bemanning van 42 koppen was een aantal
passagiers voor West-Indië aan boord. Verder verschillende goederen voor de schepen
in de West en, niet te vergeten, de post. De reis werd gemaakt door de Golf van Biscaje,
langs Kaap Finisterre naar Madeira, vanwaar de oversteek werd gemaakt naar de vaste
wal van Zuid-Amerika.
24 mei 1827 liet de “Curaçao” het anker vallen op de Surinamerivier voor Paramaribo.
Gedurende een groot aantal dagen was van de machines gebruik gemaakt. De
kinderziekten was men natuurlijk nog niet te boven. De ketel en de schepraderen gaven
moeilijkheden, terwijl ook de steenkool niet van de beste kwaliteit bleek te zijn. Van
Paramaribo ging de reis naar Willemstad op Curaçao. Op 3 juni vertrok het schip van
de Surinamerivier en op 8 juni stoomde de “Curaçao” reeds het Schottegat binnen.
Nadat de machine geheel was nagezien en de kolenvoorraad aangevuld, kon op 6 juli
de terugreis naar het vaderland worden aanvaard. Niettegenstaande het schip met veel
tegenwind te kampen had, kwam de “Curaçao” reeds 4 augustus op de rede van
Hellevoetsluis terug. De eerste reis van Nederland naar West-Indië en terug met het
stoomschip was volbracht.
Terecht zegt Moll in zijn rapport aan de minister van Marine:

“Hebbende derhalve den overtogt van Curaçao in 29 etmalen afgelegd van welke
tijd drie en twintig dagen de machines werkzaam zijn geweest en slegts zeer
weinige dagen met een voordelige wind gezeild is. Door het onbestendige van
dezelve alsook het lekken der ketel is veel tijd verloren gegaan en ofschoon deze
reis niet zoo spoedig is afgelegd geworden dan men zich mogelijk voorgesteld had
zoo behoort egter de eer alleen aan de Nederlanders als de eerste te zijn geweest
onder wiens vlag de reis naar de Indiën en terug door een stoomschip volbragt
is.”
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Tenslotte nog een uitspraak van de bekende historicus op scheepvaartgebied, Francis
B.C. Bradlee.
Onder het motto “Honor where honor is due” verscheen in het jaar 1925 van zijn hand
een brochure “The First Steamer To Cross The Atlantic”. In deze brochure stelt Bradlee
de vraag welk schip, voortgestuwd door stoom, het eerst de Atlantische Oceaan
overstak. De schrijver kreeg belangstelling voor de “Curaçao” toen hij een afbeelding
van dit schip in handen kreeg en deze belangstelling groeide na de inlichtingen die hij
kreeg naar aanleiding van een artikel van J.W.Nouhuys in het Marineblad van februarie
1923, betreffende de “Curaçao”.

In zijn brochure behandelt Bradlee de verrichtingen van de “Savannah”, de “Curaçao”
en de “Royal William”, het Canadese schip van 1831, en eindigt als volgt:

“Niemand probeert iets af te doen aan de betekenis van de reizen van de
“Savannah” en de “Royal William”, maar de hierboven uiteengezette feiten
wijzen uit, dat geen van beide verdient de eerste trans-Atlantische stomer
genoemd te worden. De “Savannah” niet omdat zij in zo geringe mate van haar
machines gebruik maakte, en de “Royal William” niet, omdat vier jaren voor
haar westelijke tocht de “Curaçao” van de Koninklijke Nederlandse Marine er
geheel in was geslaagd, niet gedurende één sporadische poging, maar in drie
regelmatig volbrachte reizen, de Atlantische Oceaan over te steken en wel geheel
en al gedreven door de schroeven van haar machine, of ten minste in zo sterke
mate als bij welke van de oceaanstomers in den beginne ook maar”.
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Het is nu voldoende gebleken, en ook in het buitenland is men ervan overtuigd, dat
Zr.Ms. “Curaçao” het eerste stoomschip was dat de Atlantische Oceaan zowel om de
West als om de Oost is overgestoken.
Bron: 1. Diverse bronnen op internet
2. Jan Willem Nouhuys “De eerste Nederlandsche trans-Atlantische stoomvaart in
1827 van Zr Ms stoompakket Curaçao”
Bron : Voor het MARITIEM MUSEUM CURAÇAO samengesteld door Jack Schellekens
******************************************************************

Mededeling !
Het komt bij regelmaat voor dat de door de redactie
verzonden edities niet afgeleverd kunnen worden.
De meest voorkomende oorzaak is dat de mailbox vol is.
Controleer a.u.b. bij regelmaat uw mailbox, let wel ook bij uw
provider in de z.g.n. web-mail, want het leegmaken op uw
laptop, of PC alleen is niet afdoende !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het Halifax Monument
5 september j.l. kreeg de redactie foto’s onder ogen van de onthulling van het
Halifax Monument. Nu ben ik in 1969/70 met Hr.Ms. Isaac Sweers op bezoek
geweest in Halifax (Canada) dus was mijn nieuwsgierigheid gewekt….
Dit Monument had blijkbaar niets van doen met de plaatst Halifax maar met een
Britse bommenwerper….

Foto: Peter Claesen
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De foto’s waar ik over schreef kwamen van de hand van Peter Claesen, een van
onze lezers en ik wilde daar wat meer over weten….

Foto. Peter Claesen

De redactie heeft contact gezocht met
Peter en na wat informatie over deze
onthulling werd ik door Peter gewezen
op de Stichting Halifax Monumenten
en de Hr. Guus Kroon die veel meer
wist te vertellen over het geheel.
Na contact te hebben opgenomen
heeft Guus Kroon mijn nieuwgierigheid
over dit geheel bevredigd en op mijn
verzoek aangegeven er een mooi stuk
over te schrijven voor onze webMagazine.

Stichting Halifax Monument Muiden
Opgericht 23 april 2019. KvK nr. 74658344
Voorzitter en penningmeester: Guus Kroon
kroonguus@gmail.com
Facebook: Halifax JB803 Memorial Muiden.
www.halifaxmonumentmuiden.nl
HALIFAX MONUMENT MUIDEN EINDELIJK GEREALISEERD!

Afgelopen zaterdag 5 september 2020 werd aan de Zuidpolderweg in Muiden het
Halifax Monument Muiden onthuld. Het monument is geplaatst voor de zeven bij een
mislukte noodlanding omgekomen bemanningsleden van de Britse Halifax JB803
bommenwerper, die op 1 mei 1943 in de Noordpolder tussen Muiden en Muiderberg
verongelukte.
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Het vliegtuig was kort voor middernacht opgestegen van de vliegbasis Elvington in
Midden-Engeland en op weg naar Essen in het Ruhrgebied toen het door een Duitse
nachtjager werd onderschept en beschadigd. Na enkele rondes gevlogen te hebben
boven Muiden, op zoek naar een geschikte plek, zette de piloot, de Engelsman
sergeant Gordon Watson, de noodlanding in. Vijf bemanningsleden hadden toen al
het toestel verlaten met hun parachute. Zij dreven af naar het IJsselmeer en
verdronken in het koude water. Watson en de Canadese boordschutter, Thomas
Deuel Scarff, boordschutter, werden door de boer van het land, Frans Nell en de
huisarts, dokter A.F. Hakman, dood aangetroffen bij het wrak dat in stukken was
gebroken en in brand was gevlogen.

De overige bemanningsleden, sergeant Ian Douglas Crawford uit Schotland,
boordwerktuigkundige, sergeant Raymond Sheperd uit Engeland, boordschutter,
sergeant Leon Hannam uit Londen, bommenrichter, en de Canadees ‘Flying Officer’
Arthur Edward Parsons, navigator, spoelden in de daaropvolgende dagen aan langs
de kust van Muiden. Zij werden
allen begraven op de Algemene
begraafplaats in het Muiderbos.
Eén man, sergeant William Robert
Louth uit Leicester, Engeland,
telegrafist, werd niet gevonden.
Mogelijk is hij als onbekende
militair begraven op de Nieuwe
Oosterbegraafplaats in Amsterdam,
want er werd volgens onbevestigde
berichten een zwaargewonde man
in Brits uniform, maar zonder
papieren en naamplaatje gevonden
in de omgeving van de Diemerdam.
Hij werd naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht waar hij, zonder bij kennis te
zijn geweest, is overleden op 13 mei 1943.
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Guus Kroon uit Muiden las in 1985
een artikel van de Weesper journalist
Dick van Zomeren over de
bommenwerper in de Noordpolder en
stelde in 1992 een boekje samen over
dit onderwerp. In 2003 werd de laatste
motor van het vliegtuig opgegraven en
in Fort Veldhuis bij Heemskerk
tentoongesteld. In 2018 vatte Kroon
het plan op om een monument op te
richten voor de bemanning van de
Halifax. Hij richtte een werkgroep op
met vier vrienden; Wouter Wormhoudt,
Willem Kroon, David van Coolwijk en
Frans-Jan ter Beek en de werkgroep
werd een stichting. De stichting vroeg
een vergunning aan bij de gemeente
Gooise Meren en kreeg deze met veel
moeite op vrijdag de 13e maart 2020.
De coronacrisis stelde de onthulling
die op 1 mei gepland was uit, maar op
5 september was het eindelijk zover.
Burgemeester Han ter Heegde van
Gooise Meren, waaronder Muiden
valt, onthulde samen met de kinderen
van David van Coolwijk , Lisa en
Joost, het monument dat Hans Kroon, broer van Guus en Willem, had gebouwd. Een
bakstenen sokkel, met daarin een originele Halifaxpropeller gevat, plus een metalen
plaquette met de namen van de bemanning, een korte omschrijving en een
afbeelding van het vliegtuig.
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Onder grote belangstelling van burgers en militairen, met vlaggen en voertuigen,
werd het Halifax Monument Muiden onthuld, als teken van betrokkenheid en ter
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
Guus Kroon, 9 september 2020.
Foto’s: Peter Claesen.
Reacties kunt u kwijt op http://www.tenanker.mygb.nl

De Stickers op Rood-Wit-Blauw zijn te leveren met alle emblemen van de KM,
Landmacht en Luchtmacht…. Heeft u een speciale wens voor een afwijkend
embleem – zolas bijv. de Witte Olifant – kunnen die ook worden geleverd.
Neem daarvoor even contact op met de redactie. Misschien een leuk idee voor een
reünie of ander gelegenheid.
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Gerrit Boekschoten uit
Ankeveen.
Geboren 14-05-1936.
16-04-1956 in dienst
Mach. 3ZM
09-11-1956 plaatsing
op de Hr.Ms. TROMP
15-01-1958 Groot verlof.
Wie kan er iets vertellen over de diensttijd van Gerrit Boekschoten, volgens verhalen
zou hij dienst hebben gedaan op Hr.Ms. PELIKAAN maar op z'n stamkaart staat
alleen Hr.Ms. TROMP vermeld.
Is er iemand die Gerrit kan herinneren, graag een bericht naar; f.koning8@chello.nl
*******************************************************************************

Mercuur gezien door Albert Dijkstra

Bovenstaande plaat kreeg ik toegezonden in mail van Rob Schouw (AVOM Zeeland),
waar ik deze editie mee af sluit….

Volgende week o.a.:
-de zestien Rotterdamse jaren van de Onderzeedienst
-een marinier aan boord van de Karel Doorman deel 4
-zweetsokken….
-In Memoriam 14-06-65 de borstlap
-Bij windkracht negen los voor en achter op Hr.Ms. Piet
Hein deel 4
-Marinier dreigt met straf expeditie.
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Maar tussentijds de extra editie….
Vervolg van het Journaal van Ltz. MWO drager W. Veerman – hoofdstuk 8.5
Fijn weekend….
Redactie
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