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       Deze web-magazine 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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Hr. Ms. Poolster 

Commandant: kapitein ter zee W. E. Bielders, sedert 12 januari 

kapitein ter zee W. G. Landzaat 

Periode 16-17 april 1973 

Op 16 april maakte Hr. Ms. Poolster zich gereed om te vertrekken 
van de werf van de Amsterdamse droogdok maatschappij, na een 

dokperiode die tot 2 april had moeten duren, maar door een 
staking op de werf uitliep. Deze staking duurde op 16 april nog 
steeds voort. 

Zonder moeilijkheden ontmeerde Hr. Ms. Poolster 
te 18.30 uur met assistentie van de 
marinesleepboten Westgat en Wielingen en 

vertrok van de werf. 

               

Onder loodsmansaanwijzingen stoomde Hr. Ms. 
Poolster via het Noordzee- kanaal op om van 
19.40 uur-20.40 uur te worden geschut door de 

Noordersluis. 

Gedurende de nacht en de daarop 

volgende dag stoomde het schip bij 
rustig weer en een kalme zee op naar 
Den Helder, waar na een afwezigheid van ongeveer 4| maand werd afgemeerd op dinsdag 

17 april te 15.00 uur langs steiger 24. 

Periode 27 april—11 mei 

Op vrijdag 27 april werd te 14.40 uur ontmeerd, en het schip door vier sleepboten naar 

ankerplaats Alfa op de rede van Den Helder gesleept. Ten anker liggend werd in de 
namiddag een ’vliecozee’ uitgevoerd. Dit is een test, die gehouden wordt om te bezien of 
het schip na de dokperiode weer geheel gereed is om met de Wasp als boordhef schroef 

vliegtuig te gaan werken. Op zaterdagmorgen 28 april te 07.00 uur werd het anker gelicht. 
Te 09.30 uur werd rendez-vous gemaakt met Hr. Ms. Evertsen. Met dit schip werden 
gedurende de rest van de dag gezamenlijk vliegoperaties uitgevoerd. 
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Tevens werden zowel aan bakboord als aan stuurboord het olielaadtuig en het lastentuig 
beproefd, terwijl ook beide mitrailleurs werden aangeschoten. Ook op zondagmiddag 29 

april werden bevoorrading-op-zee-operaties met Hr. Ms. Evertsen uitgevoerd, waarna werd 
opgestoomd naar de rede van Den Helder alwaar het schip van 17.30-19.00 uur voor anker 
lag, teneinde personeel te debarkeren. 

**************************************************************************** 

Mijn vriend W. A. P. te 

Zeist heeft met belangstelling kennis genomen van de bijzonderheden, die 
in het losbladig boek werden medegedeeld van den M.L.D. en van de watervliegtuigen, doch 
hij heeft toch noode eenige bijzonderheden gemist van de bij den M.L.D, toch ook gebruikte 
landvliegtuigen. Er zijn ook andere marinevrienden, die mij gevraagd hebben of de M.L.D. 
alleen watervliegtuigen had of ook landvliegtuigen en zoo ja, welke. Deze vragen hebben mij 
niet verrast, hoewel ik bij de samenstelling van het losbladig boek wel van de veronderstelling 
uitging, dat de landvliegtuigen, zijnde lestoestellen, niet tot het te bespreken materiaal der 
Marine behoorden.  

Als ik iets van de landvliegtuigen vertel, dan kan dit helaas maar zeer 

beknopt zijn, terwijl ik, wat de geschiedenis van den M.L.D. betreft, 
wel verwijzen mag naar wat in het losbladig boek reeds werd gezegd. 
Uit den eersten tijd van den M.L.D., waarvan toen eigenlijk nog geen 

sprake was, doch wel van een detacheering van marineofficieren bij 
de Luchtvaartafdeeling te Soesterberg, herinner ik mij de pioniers luit, 
ter zee 2e klas K. W. F. M. Doorman en den off. M.S.D. H. Steensma. 

Doorman, dezelfde die als commandant van het geallieerde eskader 
in de Javazee op 27 Febr. 1942 al strijdende aan boord van de ,,De 
Ruyter” ten onder ging, kreeg zijn eerste vlieglessen van den 1en lui-

tenant F. van Heyst en behaalde op 30 October 1915 zijn F.A.I. 
brevet. Tot 1921 — hij was de eerste commandant van het vliegkamp 
,,De Mok” — was Doorman de stuwkracht van den nog jongen M.L.D. Steensma kwam 

eveneens in 1915 bij den M.L.D., behaalde ook op 30 October 1915 zijn F.A.I. brevet en 
vertrok daarna naar Amerika voor den aankoop van Glenn Martin watervliegtuigen, 
vanwaar hij in 1916 terugkeerde. Tot 1925 was hij bij den M.L.D., ging daarna over naar het 

Dept, van Oorlog en werd in 1934 opgenomen bij den Staf van de K.L.M. 
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In 1919 werd het vliegkamp „De Kooij” nabij Den 
Helder in gebruik genomen met Farman en Thulin 

toestellen. De Farmans boden plaats voor twee 
personen en werden daarom als lestoestellen 
gebruikt. Zij waren voorzien van een roteerenden 

motor, welke aan de toestellen geen al te groote 
snelheid gaf, wat ook niet wenschelijk was, daar 
deze bij een wat hardhandige landing door de 

leerlingen, zeker in elkander gezakt zouden zijn. Toch waren de Farmans voor hun tijd zeer 
betrouwbare toestellen. 
 

De Thulin’s waren één- en tweedekkers van 
Zweedschen oorsprong. Bij de ééndekkers moest 
de vliegenier, onder het vliegen, den stand van de 

vleugels veranderen om de juiste stabiliteit te 
verkrijgen. Uit dien eersten tijd van het gebruik 
der land- vliegtuigen herinner ik me vooral den 

toenmaligen commandant van den M.L.D., den 
luit, ter zee le klas D. Vreede, die met de orga-
nisatie en den opbouw van den M.L.D. was belast 

en waar hij tot 1923 met vaste hand den nieuwen tak van dienst bij de marine door de 
eerste moeilijke jaren heeft heengeholpen. De weinig betrouwbare Thulin-toestellen werden 
door hem al spoedig vervangen door het Spijker-type, die in 1919 reeds in gebruik geno-

men werden en meer dan 6 jaar bij de vliegopleiding der marine hebben dienst gedaan. 
Met deze vliegtuigen hebben de instructeurs v. d. Witte, Lems, Blankers e.d. heel wat 
vlieguren gemaakt, hoewel Lems de Spijker-kisten maar kort gekend heeft. Hij viel als een 

der eersten van den M.L.D. bij het invliegen van een Thulin lestoestel, waarvan een vleugel 
tijdens de vlucht afbrak. 
De „Spijkers” waren vervaardigd op de fabriek „Trompenburg’ te Amsterdam. De 

constructie was van hout met doekbedekking, hetgeen voor lesvliegtoestellen een bezwaar 
was, als de leerlingen al eens een landing moesten maken, want dan „kraakte” het toe- stel 
al spoedig en kregen de leerlingen van de houtsplinters dikwijls zware verwondingen. 

 
Een belangrijke verbetering was het in gebruik nemen 
van de vliegtuigen type Fokker D 7, dateerende van 

1920. Deze toestellen werden in Duitschland door 
Fokker gebouwd en na den oorlog naar Nederland 
vervoerd. In zijn autobiografie heeft Fokker over het 

vervoeren van deze vliegtuigen na den wapenstilstand, 
uitvoerige bijzonderheden medegedeeld. De Fokker D 7 
was een vrijdragende tweedekker, een éénpersoons 

jachtvliegtuig van gemengde constructie met een BMW 
IV watergekoelde motor. De vlucht was 8.4 m, lengte 6.95 m, vleugeloppervlak 21.6 m2; het 
totaal gewicht was 950 kg en de maxium snelheid 190 km per uur. Het type Fokker D 7 was 

zelfs in 1937 nog bij den M.L.D. in gebruik, hoewel deze vliegtuigen nooit de Fokker-
fabrieken gezien hebben. Want in den loop der jaren hebben de vlieg- tuigmakers van den 
M.L.D. deze vliegtuigen in licentie gemaakt. De snelheid was 220 km per uur. 

In 1925 bracht Fokker een nieuw type vliegtuig, de C 5, een landvliegtuig, dat als lichte 
bommenwerper was ingericht. De bommen hingen in rekken onder de vleugels. Het toestel 
had een watergekoelde Lorraine of Hispano-motor van 450 pk en bood plaats voor twee 
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personen, een bestuurder en een waarnemer, welke laatste tevens mitrailleurschutter was. 
Het toestel had als bewapening drie mitrailleurs, één voor, die door het schroefveld schoot, 

en twee achter op de plaats van den waarnemer. Deze twee mitrailleurs waren gemonteerd 
op een ring, welke het mogelijk maakte in alle richtingen te vuren. Van deze C 5’s zijn twee 
types vervaardigd. Het eerste type had rechthoekige vleugels en uitstekende ailerons, 

terwijl bij het latere type de vleugeluiteinden waren afgerond. Als proef werd in 1928 de C 5 
omgebouwd tot lanceer- toestel. Daartoe werd het landingsgestel veranderd.  

De verbindings-as tusschen de beide wielen werd 

weggehaald en in plaats daarvan construeerde men 
een langen stijl van den bovenvleugel naar het wiel. 
In dezen stijl was aangebracht een schokbreker. 

Onder den romp werd een installatie aangebracht, 
die het mogelijk maakte een torpedo mede te nemen 
en te lanceeren  

In de jaren 1924—1936 werden ook nog gebruikt de 
S-typen, die speciaal voor lessen werden gebruikt, de Fokker verkenners en de z.g. 
versterkte jagers van het Fokkertype 

 
Ik heb hiermede — zij het dan vluchtig — eenige bijzonderheden medegedeeld over de 
ontwikkeling van het landvliegtuig als lestoestel bij den Marineluchtvaartdienst, en ik moet 

met deze gegevens volstaan. Er is echter gevraagd of het waar is, dat deze landvliegtuigen 
van de M.L.D alle bij de bombardementen op de vliegvelden vernield zijn. Van den eersten 
overval op „De Kooij” is mij het volgende bekend. Vooraf echter gaat de opmerking, dat de 

M.L.D. niet over gevechtsvliegtuigen beschikte, althans bij geen andere, dan die welke voor 
lesdoeleinden werden gebruikt. In den laten avond van 9 Mei 1940 werd de bemanning van 
het vliegkamp in alarmstelling opgeroepen. Binnen zeer korten tijd was men op zijn post. 

Dienzelfden nacht begon het personeel met man en macht het vliegveld om te ploegen, 
oude auto’s, die uit de stad gesleept waren, betonnen buizen 
om rechtop in het veld te zetten e.d. werden in gereedheid 

gebracht om eventueele landing op het vliegveld te 
verhinderen, terwijl mitrailleurposten zoowel op het veld als 
rondom het veld in gereedheid werden gebracht. Er was een 

kleine startbaan opengelaten voor de inmiddels gearriveerde 
D 21 eerste Java afdeeling van Soester- berg onder Smit 
Crans, terwijl de lestoestellen rondom het vliegveld opgesteld 

waren. 
 
Toen op 10 Mei 1940 ’s morgens om 10 minuten over drie de eerste vijandelijke vliegtuigen 

boven „De Kooij” kwamen, vonden zij allen gereed op hun posten. Om half vier kwamen 
een zestal vijandelijke vliegtuigen terug, die met mitrailleurs een aanval deden op de 
vliegtuigen rondom het vliegveld, waardoor drie vliegtuigen op den grond in brand 

geraakten. Onderwijl was de Java-afdeeling opgestegen en ontwikkelde zich een 
luchtgevecht, waardoor de vijandelijke vliegtuigen moesten afdeinzen, doch in den omtrek 
van het vliegkamp hun bommen neerwierpen. Een Fokker bommenwerper moest een 

noodlanding maken. Herhaaldelijk werd het vliegveld aangevallen, maar even herhaaldelijk 
was de afweer gereed. 
Om 6 uur viel de eerste doode, om 9 uur kwam de ergste aanval. Een zwerm van 

vijandelijke vliegtuigen, waartegen het handje vol van Smit Crans het moest afleggen, viel 
met volle kracht hevig mitrailleerende op de hangars en op de vliegtuigen aan. Daarbij 
werden twee vliegtuigen van de Java-afdeeling in brand geschoten.  
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De mannen, die de afweer bedienden, gedroegen zich onversaagd en men roemde vooral 
een korporaal van de mariniers — wiens naam ik niet kon noteeren — die ondanks de 

hevige aanvallen rustig achter zijn mitrailleur bleef vuren, zonder eenige dekking. Tijdens 
dezen aanval moest een vliegtuig van de Java-
afdeeling, waarvan de staart in brand geraakt 

was, een noodlanding maken.  De bekende 
instructeur Feenstra heeft nog den motor kunnen 
afzetten, waardoor hij aan de hand gewond 

raakte. Omstreeks half elf, nadat alle aanvallen 
waren afgeslagen, geraakte plotseling de hangar 
naast de economiegebouwen in brand, 

waarschijnlijk doordat een lichtspoorkogel in een benzinetank terechtgekomen is. Alle 
gebouwen aan den kant van het Noord- Hollandsch Kanaal — ze waren nog van hout! — 
brandden tot den grond toe af. 

Den geheelen dag bleven de mannen op hun posten en hoewel dien dag nog wel een enkel 
vliegtuig overkwam — zoo ook de volgende dagen — werd toch geen ernstige aanval meer 
op het vliegkamp „De Kooij” gedaan. Men bleef trouwens ook actief en waakzaam. Toen de 

capitulatie bekend gemaakt werd. heeft de bemanning van het vliegveld in verbeten woede 
de nog resteerende lesvliegtuigen — pl.m. 12 — vernield. 
 

„Wat was de oorzaak,” zoo vraagt M. v. d. H. te Monster mij, „dat de nieuwe jagers „Gerard 
Callenburgh” en „Tjerk Hiddes”, die in aanbouw lagen, niet konden worden weggesleept? 
Ze waren immers klaar voor den proeftocht ?” 

 
Antwoord: Om de Franschen, die reeds in Zeeuwsch-Vlaanderen, met schepen op de 
Schelde en te Walcheren waren binnengevallen in Zeeland behulpzaam te zijn, werden alle 

beschikbare vaartuigen en sleep- booten naar Zeeland gedirigeerd. De snelle opmarsch 
der Duitschers door Noord-Brabant heeft de troepen in Zeeland vrijwel verrast. Ook de 
sleepbooten uit Rotterdam waren naar Zeeland gezonden en toen deze stad eveneens 

bedreigd werd was het niet meer mogelijk voldoende sleepboothulp te krijgen om de jagers 
weg te sleepen. Wel zijn de jagers nog naar den overkant van de werf gesleept om ze aan 
bomaanvallen te onttrekken en is een onderzeeboot naar elders vertrokken. Maar de jagers 

heeft men niet naar zee kunnen sleepen. Dat er te Rotterdam in de Mei-dagen ook een in 
aanbouw zijnde kruiser zou zijn geweest, die aan inbeslagname is onttrokken, is 
uitgesloten. De wensch zal hier wel de vader van de gedachte geweest zijn. Overigens 

moet men omtrent „wat men zegt” altijd voorzichtig zijn, vooral bij leeken, die een kruiser 
niet van een torpedomotorboot weten te onderscheiden. 
Een aantal vragen bereikte mij, waardoor men nader geïnformeerd wil worden over het feit, 

dat van onze onderzeebooten niets vernomen is tijdens den slag in de Javazee. Uiteraard 
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moet ik zelf naar de oorzaak gissen. Bekend is, dat het vuur reeds op een afstand van 20 
km tusschen de geallieerde strijdkrachten en de Japansche schepen werd geopend. Ik 

neem aan, dat de formatie van de geallieerde vloot uit verschillende eenheden bestond, 
zoodat er niet alleen kruisers, doch ook torpedojagers en onderzeebooten bijeen waren. De 
geallieerde vloot was onmiddellijk in den aanval en zocht den afstand te verkleinen. 

Daardoor moest het tempo hoog opgevoerd worden, zoo zelfs, dat een aantal 
Amerikaansche jagers, die te weinig vaart liepen, niet aan den aanval konden deelnemen. 
Zouden onze onderzeebooten. die, zooals alle andere buitenlandsche onderzeebooten, niet 

meer dan 9 zeemijl onder water loopen, dit tempo wel hebben kunnen bijhouden? Ik 
betwijfel het. Toch lagen er tusschen den eersten aanval en den nachtelijken strijd enkele 
uren tijd. Ik kan hun afwezigheid in dien strijd niet verklaren. Misschien zijn ze er wel 

geweest, doch hebben zij door de groote meerderheid van Japansche jagers hun juiste 
opstelling niet kunnen kiezen en dus geen kans gehad. Wellicht hebben ze hun kansen wel 
gehad (dat ze werkeloos gebleven zouden zijn is niet aan te nemen), doch zijn de 

resultaten niet bekend. Het is ook mogelijk, dat het meeren- deel van onze onderzeebooten 
op bepaalde posten opgesteld lag en dus aan den strijd in de Javazee niet hebben 
deelgenomen. Wie zal het zeggen? We weten het niet. We kunnen nu wel allerlei 

supposities maken, doch zoolang er van den slag in de Javazee niet meer bijzonderheden 
bekend zijn dan wat er in de pers gepubliceerd is, tasten we toch volkomen in het duister. 
Wees er intusschen van overtuigd, dat de onderzeebooten niet op non-actief geweest zijn. 

Er waren in Indië in totaal 15 onderzeebooten, waarvan er met zekerheid één verloren 
gegaan is. Men moet de mogelijkheid niet uitschakelen, dat één of meer van de booten op 
bepaalde posten lagen, wellicht in bepaalde gebieden afmattende diensten verrichtten en 

ook, dat van de oudere booten er één of meer ongeschikt waren om aan acties op groote 
schaal deel te nemen. Nogmaals: eerst als er meer bijzonderheden bekend zijn, zullen we 
ons een juist oordeel kunnen vormen. 

Eenzelfde moeilijk te beantwoorden vraag werd gesteld betreffende het aandeel van den 
M.L.D. in Indië. Dat deze bijzonder actief is geweest bewijst wel de onderscheiding, die 
dezen dienst ten deel gevallen is. Herhaaldelijk echter is via de pers medegedeeld, dat 

dringend hulp van vliegtuigen is gevraagd, waarvoor de gelden reeds naar Amerika 
gezonden werden. De hulp aan Singapore heeft onzen vliegdienst wel zeer verzwakt, maar 
het ergste was wel, dat wij over veel te weinig vliegtuigen beschikten. Voor vredestijd was 

het aantal vliegtuigen voldoende, voor een oorlog, waarbij vliegtuigen bij tientallen neer-
vallen, beteekende onze M.L.D. toch waarlijk niet veel. Wat zal er gezwoegd zijn en wat 
zullen onze mannen, evenals onze voorvaderen ter zee, gekankerd hebben over het 

gebrek aan materieel, maar hoe zullen zij, naar het voorbeeld van onze zeehelden, „hun 
leven veil hebben gehad voor het lieve vaderland”. Er is bij het overdenken van deze 
dingen veel, dat ons hartgrondig wenschen doet: „zóó nooit meer!"  

Het heeft geen zin thans verwijten te maken. Voor mij zou het gemakkelijk zijn dit te doen, 
omdat ik persoonlijk reeds zooveel jaren onafgebroken en niet zonder krachtige middelen 
naar verbetering van de marine heb gestreefd. 

Maar met verwijten bereikt men nu niets. We kunnen slechts hopen, dat alles zich voor het 
lieve Vaderland nog ten goede keeren zal. Moed verloren is al verloren. 
Veel groeten aan allen en een stevigen handdruk van 
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Vorige maand heb ik gevraagd of-dat er wel belangstelling 
bestond onder de lezers over “de Persoonlijke correspondentie” 

van Albert Chambon. 

Welnu, geachte lezers, het resultaat was bedroevend “ 0,0 “ 
reacties zijn er op de redactie binnengekomen.  
Jammer, maar voor mij een graatmeter dat ik niet met Chambon 
verder moet gaan. 

Het bovenstaande stuk had ik nog klaar staan dus wordt deze 
nog gepubliceerd, het heeft mij c.a. 2,5 uur werk gekost om dit te 
kopiëren en te herschrijven. Soms is het best wel moeilijk om 

stukken te vinden die aanslaan bij de lezers. 
 
Wat mij verbaasd over Chambon met alles wat er inmiddels is 

geschreven en gepubliceerd in diverse boeken en geschriften dat er nu nooit is de vraag 
naar boven is gekomen wie is nu eigenlijk die Albert Chambon…ook die man heeft toch 
wel een verleden??? 

 
Heeft u daar een antwoord op ? graag even mailen naar de redactie (misschien ten 
overvloede maar de postbus van de redactie is tenanker@kpnmail.nl) 

 
Redactie, v.d. A.K  

 

Welkom bij VSQ-1   
 

Ik ben Han Boswinkel, vliegtuigmakerradioradarmonteur der 1e 
klasse en word in maart 1970 overgeplaatst van Det. Gilze-Rijen 
naar VSQ-1 op Curaçao. Op 9 maart om 10.30h vertrekt er een 

DC-10 van Schiphol, maar voordat ik aan boord ga, komt er een 
Mjr. van de Mariniers naar mij toe en krijg ik drie mariniers onder 
mijn hoede. ze zitten verder naar voren in het toestel. Ik spreek 

ze wat bozig toe dat ze zich netjes moeten gedragen, ik wil jullie 
niet horen anders heb je een probleem! - jawel 1ste klas, en zo 
geschiede. 

Tegenwoordig vlieg je rechtstreeks, maar toe ging de reis via 
Zurich - Lissabon - Trinidat of Tobego - Suriname, Zanderij (daar 
werd de bemanning vervangen), daarna door naar Caracas, 

Bonaire en Curaçao. we landen ca. 02.00 h op Hato (is 06.00h Ned. tijd) het vliegmachine 
vloog nog door met eindbestemming Lima, Peru.  
Er stond een busje op ons te wachten dat ons naar Suffisant bracht. De mariniers werden 

mee genomen en ik  mocht tegenover het wachtgebouw in een klein kamertje te bed. 
Om 05.30 h werd ik gewekt (een kort nachtje, gelukkig kan ik goed in vliegtuigen slapen, 
dus het viel wel mee). Ik werd gewezen naar de MLD-barak aan de overzijde van een groot 

open terrein. De kortste weg tussen twee punten is een rechte lijn. Daar ging ik dus. Ik was 
halverwege , toen ik hoorde roepen 'matroos - matroos' maar dat was niet voor mij, dacht 
ik. Komt er hijgend een majoor van de mariniers achter mij aan. 'Waar om loop jij op het 

exercitie terrein en met je hoofddeksel in je hand?' Ik kijk naar links en naar rechts en zeg: 
volgens mij is dit een helidek met die twee grote cirkels met een grote H er in en daar mag 
je niet met een hoofddeksel lopen! ...stilte... je legitimatie bewijs... kon die krijgen. Daarna 

mocht ik mijn weg vervolgen. Ik meld me in Barak-3 van de MLD, kom daar  een aantal 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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oude klasgenoten van de El-school weer tegen, krijg een bedje aangewezen en we gaan 
gezamenlijk ontbijten en even over 06.30 h gaan we met de bus naar Hato. 

Ik word geïntroduceerd in de radiowerkplaats, de chefs zijn mijn oude instructeurs van de 
El-school, Jan Rijsdijk en Jan van Diepen. 
Met de vraag: aan welke vliegtuigen heb je recentelijk gewerkt. Kwam ik niet verder dan 

Fokker S-11, Pipercub en Allouette III.  Ja die hebben we hier niet, nog iets daarvoor? Oh 
ja, VSQ-7, Sikorsky S-58 en Agusta Bell. Ah dat komt mooi uit. Hier staat de Bell 220 met 
een intermitted  intercom klacht,  (werkt  zo af en toe) al 14 dagen. Is niet operationeel, kan 

je daar iets mee? Er ging mij gelijk en lampje branden!! Die klacht had ik eerder gehad bij 
VSQ-7 en na 3 dagen zoeken met mijn toenmalige chef was het lek boven. Dat komt wel 
goed nog voor de koffie.  Nou ga dan maar Sgt. Nouman in de hangar en aan de slag. Na 

me voorgesteld te hebben, kwam mijn verlanglijst; bakboord stoel moet er uit en de vloer 
daar moest open en graag 220v. voor een soldeerbout. Ik naar het magazijn voor een 
speciaal type relais, gelukkig was er nog één. Krimpkous bij de elektromonteurs gehaald. 

Het relais dat onder de vloer zat vervangen, daarna kon alles teruggebouwd worden. Sgt. 
Dekker was  al ingeseind om proef te vliegen. Alles getest en naar mijn idee was alles 
goed. De zaak terug bouwen en om 09.45 h ging de heli fladderen. Mooi even tijd voor 

koffie om 10.00 h. en daarna moest ik nog inrouleren. Ik was lekker productief bezig 
geweest vond ik. Inrouleren stelde hier niet zoveel voor en als laatste was het voorstellen 
bij de Commandant. Zo dus jij bent de nieuwe radiomonteur, Han Boswinkel, Jawel 

commandant. Ik heb gehoord dat de 220 aan het proefvliegen is. Ja zeker Commandant, 
alles moet u echt weer goed zijn. Het is vervelend dat ze zo'n relais raar hebben 
weggestopt. Je moet het maar weten.  Fijn de heli is dan weer operationeel.  Oh, ja, zei de 

Commandant, ik heb hier ook nog een rapportje van Suffisant van jou liggen. Dan heb je 
snel voor elkaar gekregen. 
Ik legde de zaak uit wat er was voorgevallen. Hij keek me glimlachend aan en zei: Je moet 

het die mannen daar niet te moeilijk maken. Ik zal er in het vervolg rekening mee houden 
Commandant. Mooi daar reken ik op. Veel plezier hier bij VSQ-1 en op Curaçao en ik kon 
gaan. 

Ik heb verder een fijne tijd tijdens mijn verblijf op de Antillen gehad en geen problemen 
meer met de Mariniers ondervonden. 
Dit was wel een zeer vreemde binnenkomst op een nieuwe plaatsing, gelukkig heb ik er 

geen gewoonte van gemaakt. 
De 220 heeft verder geen intercomklachten meer gehad. 

 

10-03-1971 
 
 was getekend 

 J.Boswinkel, vgmrrmnt 1 
 c.q.  Toko voor intimi. 
 

 

                      
           

 
 

www.marineshirts.nl 

http://www.marineshirts.nl/
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KM-herinneringen  
 
Vele mannen/vrouwen hebben allen nog herinneringen aan 
hun eerste kennismakingen met de Koninklijke Marine en zijn 
begonnen in het bosrijke MOK te Hilversum. 
Nu komen er op de redactie vele verhalen binnen over deze 
eerste militaire bevindingen  die we allen hebben ervaren. De 
een voor het verrichten van hun dienstplicht en de ander 
omdat ze hebben gekozen voor een roeping als beroeps 
militair der Koninklijke Marine. Allen in dienst gekomen – in 
de volksmond genoemd - als matroos der KM dat daarna al 
snel is omgezet naar een bepaald dienstvak, en daar waren er 
nogal wat van bij de KM…. 
 

 
Deze belevenissen zijn al veelvuldig gepubliceerd in onze web-magazine doch de een schrijft zijn 
belevenis in algemene vorm en weer een ander meer op persoonlijke vlak. 
De redactie is van mening dat alle ingezonden EMV belevenissen gepubliceerd dienen te worden 
daar ieder verhaal toch een andere belevenis is geweest en ieder mens deze grote wijziging in het 
jonge leven weer anders heeft ervaren, die – zoals ik zo vaak hoort “ die ons hebben gekneed “ ! 
 
Zo ook het onderstaande verhaal van Bart Nijeburght, echter deze blijft niet bij alleen zijn 
EMV belevenis maar schrijft veel stukjes die de redactie in de komende perioden bij 
regelmaat zal toevoegen… 
 
A.Kr 

 
Eerste Militaire Vorming. EMV.  

 
Onlangs, op een vrijdagmiddag, stond ik met mijn auto voor het station in Den Helder te 
wachten. Mijn vrouw was binnen in de stationshal een bloemetje aan het kopen.  

Twee matrozen in uniform, met een plunjezak op hun rug kwamen aangelopen. De 
matrozenkraag van een van ze hing half uit het baaien hemd doordat de draagriem van de 
plunjezak aan die kraag trok. Zijn muts stond ook nog wat onwennig op zijn hoofd zag ik. 

Hooguit een paar weken bij de baas dacht ik zo. 
Onwillekeurig gingen mijn gedachten terug naar de jaren vijftig. Eind jaren vijftig liever 
gezegd.  

Ikzelf, net een paar maanden zestien jaar oud, 
ook met die plunjezak op mijn rug.  
Je ging de poort van het Marine Opkomst 

Centrum (MOC) in Hilversum uit en de Noodweg 
op richting het station van Hollandsche Rading. 
Ook toen voor het eerst in uniform naar huis. 

Vier weken waren er verstreken sinds ik op een 
zondagavond het MOC in Hilversum was binnen 
gestapt. Vier weken, waarvan ik de eerst twee 

weken op de naaizolder had doorgebracht om 
mijn barang te nummeren. Hierna kon het pet-lint 

met de tekst “ Koninklijke Marine” om de muts geknoopt worden. De resterende twee weken 

waren hoofdzakelijk besteed om te leren hoe je al die meneren bij de marine moest 
aanspreken en om te leren lopen. Dat lopen konden we nog niet werd ons door instructeurs 
van het korps mariniers vele malen luid en duidelijk mede gedeeld. 

http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C031942.jpg
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Totaal duurde die Eerste Militaire Vorming zo’n drie maanden. Achteraf gezien een mooie 
tijd met als afsluiting de dag waarop je ouders kwamen en jij ze het opleidingskamp mocht 

laten zien. De muurschilderingen in de kantine, voorstellende o.a. het katje halen en sloep 
naar de wal. Daar werd dan trots door je uitleg van gegeven aan je ouders. Wat dat allemaal 
betekende. De parade, een met veel toeters en bellen omgeven exercitie was het sluitstuk 

van het militaire gedeelte van die dag. Foto’s werden er die dag dan ook veel gemaakt. Door 
een dikke meneer in burger, die er 
waarschijnlijk goed aan verdiende.  

Nu zit je die oude foto’s meewarig te bekijken. 
Wat zou er van die en van die 
terechtgekomen zijn? Deze eerste maanden 

waren niet echt de marine werd je door de 
baksmeester voorgehouden. De echte marine 
was Den Helder en Vlissingen. Daar lagen de 

bootjes welke naar zee gingen. 
In Hilversum werd de basis gelegd voor je 
bestaan bij de marine. Een pittige oefening 

zoals de oefening Nooitgedacht was het sluitstuk van de opleiding aldaar. Vele uren vol 
bepakt lopen en roeien. Eerst naar Loosdrecht, naar de Boomhoek` lopen. Daarna roeien op 
de plassen en op de Vecht aangekomen ging het richting Muiden. Het roeien werd 

afgewisseld door stukken te lopen. 
In Muiden werd er rechtsomkeert gemaakt en volgde de weg terug. Vroeg in de morgen, 
tegen zes uur, ging je die dag op pad. Rond negen uur avonds was je weer terug. 

Het uithoudingsvermogen werd behoorlijk getest en menigeen haakte dan ook voortijdig af. 
Wat overigens geen consequenties had, je was alleen maar een mietje. 
Het wachtlopen deed je na verloop van tijd ook. Met een geweer en vijf scherpe patronen in 

een houder, als schildwacht onder ander bij het munitiemagazijn en langs het hek van de 
kazerne. 16 jaar oud nog maar!  

Ook als uitkijk stond je bij de diverse 

objecten op wacht en maakte je, je 
vertrouwd met het duister van de nacht. 
Ik als (boeren) jongen uit de polder had 

geen problemen met de duisternis, 
eenzaamheid en vreemde geluiden, 
maar menigeen voelde zich toch niet zo 

op zijn gemak.  
Bij Moeke, een horeca etablissement net 
buiten de poort, het was geen militair 

tehuis, maar het leek er wel veel op, daar 
mocht je naar verloop van tijd als je vrij 
was ook naar toe. Met een bakkie koffie 

of sinasje begon je in het prille begin.  
 

 

Later het eerste voorzichtige pilsje.  
Ja, en verder had je daar in het kamp het kantoorgebouw (KG) waar het commandement 
zetelde. De school met daar tegenover het stenen opleidingsschip Brabant. Het mandiën 

gebouw, tegenover de ziekenboeg, waar je met zijn allen in een grote ruimte onder de douche 
werd gezet.  
 

http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C031945.jpg
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Ja, dat alles, het roeien op de 

Loosdrechtseplassen, de stormbaan, het 
sporten, het schieten en marcheren over het 
exercitieterrein, dat vormde je gedurende de 

drie maanden dat je daar was.  
 
Jij, die net 16 jaar oud was. 

Een enkeling had het al snel gezien, die ging 
weer vlot, als burger de poort uit.  
Het gros, zoals ik, maakten eerst de gehele 

EMV af en wilden wel eens weten wat de 
vakopleiding in Amsterdam zoal inhield. 

Dat alles speelde door mijn hoofd toen ik onlangs die twee knapen zag lopen richting de trein. 

Toch ook een beetje trots leek het wel. Wel met een vreemd soort uitmonstering op hun 
mouwen. Geel/goud kleurig. Het leek qua vorm wel wat op mijn rode machinisten 
uitmonstering van toen.  

 
Zouden zij het ook 40 jaar volhouden bij de baas?    
Succes mannen mompelde ik binnensmonds.  

 
Bart Nijeburcht  
 

 

Uit de jaarboeken KM 1973 
 
 

Hr. Ms. Wamandai was ook dit 

jaar weer een manusje-van-
alles, vracht- en 
passagiersschip, sleper van 

schijven, assistent bij 
oefeningen en volgboot. Hoewel 
minder buitenlands vlootbezoek 

werd ontvangen dan in 1972, 
werden naast de reeds 
genoemde bezoeken diverse 

buitenlandse eenheden ont-
vangen. De Commander 
Caribbean Sea Frontier te 

Puerto Rico, J. D. Ramage 
USN, bracht van 12-15 
december met zeven officieren 

van zijn staf een bezoek aan de 
Nederlandse Antillen voor het voeren van besprekingen met militairen en Amerikaanse 
consulaire autoriteiten. 

 
 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-foDPoFlZYl0%2FUbcRQl47IqI%2FAAAAAAAAKWE%2Ff5XqH_En_Iw%2Fs1600%2FMOKH%252Bhr%252Bms%252BN%252BBrabant.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpetergeerlings.blogspot.com%2F2013%2F06%2Fmarinemannen-vormen-in-de-bossen.html&h=300&w=400&tbnid=_1wtmitQTqC2NM%3A&zoom=1&docid=3xI6U-UNqIypwM&hl=nl&ei=GSk9VKXZLYf0PKLxgIAL&tbm=isch&ved=0CGsQMyhjMGM4ZA&iact=rc&uact=3&dur=591&page=5&start=167&ndsp=48
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Humor! 
Arie was al jaren zeeman en daar was hij ook trots op. Hij schepte vaak op als hij in 
z’n stamkroeg in de thuishaven was.                                                                                                                                               
Als ze hem vroegen of hij in elke haven een vrouwtje had, antwoordde hij steevast:                        
“Daar kun je op rekenen! Er zijn er bij die de boot al tegemoet zwemmen als ik 
kom…..” 

DE REKENING ………. 

 

Door de firma R. van Rijn zijn schilderwerkzaamheden verricht aan de st. Johannes kerk te 
Nijmegen. 

De pastoor van deze kerk vindt het berekend bedrag ad: f 119,85 te hoog, deze luidde. 
 
*Tien geboden vernist       f 2,50 

Pontius Pilatus schoongemaakt en zijn hoed gestoomd.  
*Een nieuwe moordenaar aan het kruis gehangen   f 22,50 
Een linkervleugel van een engel verguld;  

een nieuw oor ingezet en de haan van Petrus voorzien  
van een nieuwe staart       f 3,40 
*De mijter van rechter Ciaphas gewassen,  

tweemaal nagezien en een scheurtje gedicht    f 14,00 
*De hemel opgefrist en aangestreken,  
de maan een opknappertje gegeven een paar sterren  

ingezet en het vuur van de hel opgestookt    f 11,40 
*St. Jozef een nieuwe arm: plooien in zijn nieuwe mantel  
gestreken, zijn baard geknipt en voeten gewassen   f 9,50 

*De wenende vrouwen voorzien van een nieuwe zakdoek  f 2,40 
*De ark van Noeë geteerd en een nieuwe steen in de  
slinger van David gedaan       f 8,56 

Lucifer een nieuwe staart ingezet en op zolder een paar  
engeltjes nagekeken, alsmede het hoofd van Sara  
ontward en opnieuw gekruld      f 11,56 

*De benen van Goliath rechtgebogen en hem naar  
David laten kijken. Het haar van Judas losgemaakt  
en Petrus laten bijverven       f 3,00 

*Het haar van de verloren zoon gewassen, zijn zak  
hersteld en er een nieuw kruis In gezet, zijn haar  
opgemaakt en zijn neus in en uitwendig schoongemaakt  f 8,33 

*Tobias op reis met de engel Gabriël een paar nieuwe  
zolen en hakken meegegeven      f 12,40 
*Adam een beetje achteruitgezet omdat hij te dicht bij  
Eva stond en deze laatste een goede beurt gegeven en  

een nieuw vijgenblaadje voorgedaan     f 8,50 
De slang een giftand ingezet en een kilo zoete  
appelen aan de boom gehangen      f 2,00 

------------------- 
Totaal bedrag  f 119,85 
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OPWEKKEND KRYGS LIED,  
Voor de Land en Zeemagt, 

 Stem: De Nachtwagt 
 

1. Sa Mannen nou na 't Prinfenhof  

Neemt dienst neemt dienst gy heb verlof  
De Mysjes zulle zyn aen zy  
Als jy hebt dienst genomen bly  

Jou brengen al na der die schepen  
Jet Pampes al in der het Y y y  
Sa lustig laetter ons heenen gaen 

Wie zou der nu nog blyven staen  
Nu hetter zoo drommeisch hondert  
Wy zeilen dienstje nemen kloek  

En soeken de Engelsman in zyn hoek 
En slaen hem dan het dondert,  
't Ontbreekt ons aen der geen moet moet moet. 

 
2. Wel he wat meent er die Engelsman  

Dat hy der de wet hier schryve kan  

En setten al in ons Vaderlant  
Het alles nader zyn malle hand  
Als of wy jongens waeren  

Die der hadden al geen verstand stand stand 
stand 
Neen, neen neen die pred is uyt  

't Word tyd dat die dog erres word gestuyt  
Nouw hetter so drommels hondent  
Og Burgemiesters allemael  

Og Staten en onse Admirael  
Wy slaen hem dat het dondert 
Laet ons ter maer vegten ga ga ga haen. 

 
3. Zy hebben uns lang genoeg gesart  

En ons veroorsaekt schade en smart  

Kom Amsterdamsche maedjes kom.                           
Wy kloppen den Engelsman. blind en stom,  
Zou hy der ons so temteeren  

Komt roerter de oorlogs trom trom trom  
Ja het is meer dan vegten tyd  
Komt mannen sa maekter jou beryd  

Nouw het er so drommels hondert  
Souw. hy der an onze overigheit 
Gaen geven zulk een vuil beschyt  

Wy flaer. hem dat het donderd  
Dat iydter geen hollands bioed bloet bIoet  
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4. Myn Heere komt neemter ons maer aest  

Wy fullen der in je lui dienstje gaen  

Wy hebben nog die ouwe moed  
En wagen voor jou lyf en bloet  
Sou hy jellui affronteeren  

Dat maekter ons so verwoed woed woed woed 
 Nouw hy der de Heeren van onsfe Stad  
Haer brave naem fo schellems beklat  

Nouw hetter so drommels hondert  
De hencker hael der die Engelsman  
Dat hy der so Satans liegen kan  

Wy slaen hem dat het dondert  
Dat sweeren wy jeilui al al al al, .  
 

5. Hoesé de Staeten altemael  

De Burgemeisters de Admirael  
De Heeren al van der ons Vaderland 

 Regeren ons met wys verstant  
Waer vind men sulke Heeren, 
 Al in der ons Nederland, land, land land-,  

Zy hebben ons lang genoeg gespaerd,  
En 't land voor de Oorlog, wys bewaert: 
 Maer nou is het zo drommels hondert,  

Dat die verdorde Engelschman.  
Zyn ruft, ter volslrekter niet houwen kan,  
Slaén wy hem dat het dondert  

Wy sellen hem wel Complot plot plot plot  
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De vorige week hebben we het over de organisatie van de Rode Marine gehad. Deze keer 

zullen we het eens hebben over het personeel. Allereerst volgt hieronder een overzicht van 

de rangen en standen. 

Matros Matroos 2/3 Starshii Leitenant - 
Starshii matros Matroos 1 Kapitan-Leitenant LTZ 2 OC 
Starshina 2-i Stat’i Korporaal Kapitan-3-go ranga LTZ 1 
Starshina 1-i Stat’i Sergeant Kapitan-2-go ranga KLTZ 
Glavnyi Starshina Majoor Kapitan-1-go ranga KTZ 
Michman Adjudant Kontr-Admiral SBN 
Kursant Adelborst Vitse -Admiral VADM 
Mladshii Leitenant LTZ 3 Admiral LADM 
Leitenant LTZ 2 Admiral Flota Sovetskogo Soiuza Admiraal  

In 1939 is in de Sovjet Unie de dienstplicht ingevoerd. Deze bedraagt nu voor de gehele 

krijgsmacht 3, ja drie, jaar. De leeftijd waarop men in dienst komt is 18 jaar. De marine 

 bestaat voor ongeveer een derde deel uit beroepsmensen en voor twee derde deel uit 

dienstplichtigen. Als de dienstplichtigen in dienst komen hebben zij al het grootste deel van 

hun EMV achter de rug. Dit hebben zij gekregen bij de verplichte jongerenorganisatie 

KOMSOMOL. Het is bekend dat een groot aantal rekruten o.a. de volgende vakken hebben 

geleerd bij de KOMSOMOL : communistische leer, infanterie exercitie, schieten, tank- en 
vliegtuigherkenning, radio’s bedienen en radio telefonie. 

Nadat men is ingelijfd als dienstplichtige gaat men bijna direct naar school voor de eerste vak- 

opleiding. Daarna gaat hij naar een schip waar hij zijn diensttijd volmaakt. Zodoende blijft een 

bemanning van een schip tenminste 2 jaar in dezelfde samenstelling. Gedurende de eerste 2 

jaar dat hij in dienst is krijgt hij alleen in exceptionele gevallen verlof. Het kat is bijzonder laag (+ 

40 cent per week). Het eten is goed en voedzaam maar zeer eentonig. Het schip ligt droog 

behalve op 1 mei (dag van de arbeid) en 7 november (Russische revolutie) dan krijgt alle hens 

100 gram wodka verstrekt. U ziet, men heeft daar in die marine niets te lachen. 

Tegen het einde van de diensttijd kan men "uitgenodigd” worden om in beroepsdienst over te 

gaan. Wanneer dit gebeurt gaat men weer voor 2 jaar naar school en volgt daar de vakgerichte 
opleiding. Wanneer aan het eind het examen gehaald wordt volgt de bevordering tot STARSHINA 

2-i Stat’i. Langzaam (maar niet zeker) gaat het salaris omhoog. Maar pas wanneer men over de 

dertig is, is het kat voldoende om te trouwen mits de vrouw ook werkt. Dat laatste is bijna altijd 

het geval in Rusland. Ook wanneer men langer in dienst zit krijgt men nog steeds zeer weinig 

verlof. Als men in Vladiwostock is en men woont in Leningrad en het is tijd voor verlof dan wordt 

dat verlof genoten in Vladiwostock. 

Het is dus wel duidelijk dat ook hier weer blijkt dat het "vereerde” communistische systeem geen 

enkele belangstelling heeft voor de individu. 

Sektie Stiekum 

Annonce in een districtskrantje van Londen: 

“Sprekende papegaai - hij roept per dag minstens twintig maal: 

”Marie, geef me een kusje”- tegen geschikte prijs te koop, omdat mijn nieuwe vriendin Ellis 

heet!" 

 
"Ben je soms in verwachting?" vraagt de vrouw van fabrikant Smuk aan haar kamermeisje. 
"Dat bent u toch ook," antwoordt het kind snibbig. 
"Dat is brutaal !" roept mevrouw Smuk verontwaardigd, "Per slot ben ik het van mijn man!" 
"Nu en?" zegt het meisje, "ik toch ook!" 
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Wat kon ik Worden….. 

                                 

Assimileren 
 

Blank en bruin uit Indië moesten zich aanpassen aan de Hollandse maatschappij, zij 
moesten assimileren (aanpassen), werd er gezegd. Nou dat is redelijk gelukt, 

ondanks dat een lange tijd veel autochtone Hollanders zich belerend, onbeschoft en 
arrogant hebben gedragen.  
 
“Pinda pinda, lekka lekka” riep een jongen op de hoek van de straat waar ik doorheen 
fietste op weg naar de HBS b. Hij lachte naar mij, dat pikte ik niet. Ik draaide het stuur om, 
racete op hem af en reed hem van de sokken. Ik gaf hem een korte stop op zijn neus en hij 

sloeg plat achterover op de straat. Voordat ik verder kon beuken werd ik door omstanders 
van hem afgetrokken. 
 

En ik dacht dat ik al aardig op weg was met mijn eigen assimilatieproces, ik had een leuk 
Hollands vrienden-clubje, inclusief een jongen uit Rhodesië die we Adis Abeba noemden. 
Samen speelden we in de schoolband Zuid-Amerikaanse muziek, waaronder die van 

Edmundo Ross. Dan verwisselde ik mijn “Stefan Graphelli” viool voor een thermosfles 
gevuld met steentjes, ter ondersteuning van de Indo drummer, bijgenaamd Si Krupa. 
Maar je moest mij niet uitschelden voor Pindachinees of afhaalchinees, want dan 

assimileerde ik tegengesteld. 
Zo vond ik de aardrijkskunde leraar op school een echte racist. Op een dag had ik mijn 
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huiswerk niet gemaakt en hij noemde dat een “typische bastaardstreek”. Dat beantwoordde 
ik met “stomme NSB’er” en even later zat ik in zijn werkkamer opgesloten. Toen hij 

binnenkwam keek hij mij zwijgend aan en zei dat hij ook een repatriant uit Indië was en 
piloot bij de Marineluchtvaartdienst was geweest.  
Speciaal Indo’s wilde hij graag vooruit helpen in de maatschappij, maar dan moesten zij 

extra hun best doen op school en zeker hun huiswerk maken. 
 
Ik assimileerde! 

 
************************************************************************************************* 

Een dag en een nacht "marinier” spelen. 

Daar sta je dan. Een beetje onwennig in een geleend groen pak. "Het hemd hoeft niet in de broek. 

Laat maar hangen," brult de sergeant. 

Iedereen kijkt je vreemd aan. Zo van: "Gut, ik wist niet dat hij ook in het landingsdetachement zit". 

Bij navraag blijkt dat je nog liefhebber bent. Dan moet je wel gek zijn. 

Bepakt en bezakt ga je in de rubberboot om voor te oefenen hoe je nat moet worden. Deze 

oefening verloopt in onze ogen perfect. Een man van het landingsdetachement ging languit in het 

water liggen bij het aan land gaan. Pluspunten dus. 

’s Avonds de echte landing. Het strand is verlicht met een grote diepstraler, de maan. Erg handig, 

want dan ziet de tegenstander hoeveel man aan land komt. 

Op het strand staat ook nog een ontvangstcomité. Mariniers, hoge en lage pieten, met een wit 
bandje om de arm. Ik wilde me net gaan voorstellen, toen de sergeant schreeuwde dat we door 

moesten lopen. Ik vond het maar raar en heb daarom maar even naar ze gewuifd als dank voor hun 

ontvangst. Na de landing in opmars. Een lang groen lint kronkelde door het landschap. Hier was 

duidelijk sprake van bezuiniging. O.S.&O. had geen bus gehuurd, dus moesten we per voet het 

eiland bezichtigen. 

Nu vond ik zelf dat ze maar een kaal en dor gebied hadden gekozen voor deze fotosafari. Beleefd 

heb ik nog de kapitein gevraagd of we nog langs Sheraton kwamen. Het mocht ook Americana of 

Holiday Inn zijn. 

Maar de kapitein bleef recht voor zich uit kijken en zei niets. 
Na zo'n anderhalf uur lopen, kwamen wij bij ons schuilbivak aan. Geen mogelijkheid om te schuilen. 

Met een flinke zwaai gooide ik mijn rugzak af, die toch wel zwaar begon te worden. Ik had voor 

zekerheid wat extra eten meegenomen. Je kon nooit weten waar een extra blik appelmoes goed 

voor is. Al zou je het naar het hoofd van je tegenstander moeten gooien. 

's Nachts om twee uur moest er patrouille gelopen worden. En daar waren ook nog liefhebbers voor 

te krijgen, waaronder ik mijzelf schaarde. De kapitein vertelde ons dat wij bij een grote boca rechts 

af moesten. Een kilometer landinwaarts zouden wij dan de vijand moeten ontdekken. Hup, daar 

ging de patrouille van zeven man. Na een uurtje lopen kwamen wij bij een grote boca aan. Dat 

hadden we even vlug gefikst. 
De patrouille sloop voorzichtig in de richting van een gebouwtje. We moesten inlichtingen 

verzamelen over de sterkte van de tegenstander. 

Blijkbaar deden wij dat erg goed, want de vijand merkte ons niet op. Na een laatste beraadslaging, 

besloten wij op te rukken tot bij het gebouwtje. En inderdaad, onopgemerkt kwamen wij aan. Geen 

kip te zien laat staan de vijand. Maar dat was logisch. Toen wij rustig onze kaart bestudeerden, 

bleek dat wij nog wel zo'n 3 à 4 kilometer verder moesten. Het gebouwtje waar wij waren was het 

kerkje Alta Vista. 

Met de pest erin gingen we weer op weg naar de goede boca. 

Onderweg dook iedereen plotseling weg bij het zien van een groep mensen. Het bleek een andere 

verkenningspatrouille van ons te zijn. 
Dat we ons goed verscholen ontdekten we later. Na het verzamelen van onze patrouille, waren 
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twee mensen niet aanwezig. Ik heb ze de hele nacht niet meer gezien. Waar ze waren? Verscholen 

achter een paar rotsblokken. Auto's gebruiken de mariniers niet. Maar dat is niet nodig. Zo’n 

verkenningspatrouille zet er even de pas in. Een solex houdt het amper bij. 

Op het goede punt aangekomen weer een kilometer landinwaarts. Weer sluipend en kruipend de 

vijand ontdekken. Na een verkenning van drie kwartier bleek er geen vijand te zijn. Of we weer fout 
zaten? Volgens de verkenningspatrouille niet. En die kunnen het weten, want zij doen het vaker. 

Zonder informatie terug naar het bivak. Veldflessen leeg, droge mond, pijn in de voeten. Een kop 

bouillon deed wonderen. De zoutpil niet, want die kwam met dezelfde vaart terug. 

Na een uurtje rusten ging het landingsdetachement op weg. Een kruispunt beveiligen. Een fluitje 

van een cent voor ons. De eerste de beste wagen werd aangehouden. Het was de Ritzwagen. 

Zuurzak, tamarinde en andere koude dranken werden ingepikt. 

Na een half uur kwam het vervoer dat ons naar Savaneta zou brengen, waar we de wapens schoon 

konden maken. 

De kapitein kwam nog even langs. Ik wilde hem nog bedanken voor dit uitstapje. Doch hij liep weg, 

kaarsrecht. Zoals het betaamt voor een kapitein der mariniers. 
Na de wapens schoongemaakt te hebben gingen we terug naar boord. 

En weet je nu wat het fijnste is? Als je dat groene pak mag uitgooien, en die schoenen uit mag 

doen.

  

Of ik de volgende keer weer mee ga? Ik weet het niet. Wel heb ik ondervonden dat het niet mijn 

VAK ZOU zijn. Misschien wel een bi-VAK. 

Bron: Scheepskrant 1975 de Uwtrechter 

********************************************************************************************************* 

Gezocht  
 
Wie weet of er nog familie is van Friedrich 

Wilhelm Heinrich Kripa, geboren in 1919 in Moers 
(D) en in 1939 in dienst bij de Marine.  

 
Deze oproep komt van Jacob Topper  
 

Jacob is cavalerist geweest op de tanks en ja ik ben bevriend met hem Landmacht en 
Marine gaat best samen hoor  
Jacob heeft ook boeken geschreven over de  Wons stelling en het IJsselmeer flottielje   

 
De Cavalerist zit met een vraag  
Momenteel speelt er weer een onderzoek: 

We hebben namelijk info gekregen over iemand die in mei 1940 op Kornwerderzand 
gediend zou hebben. Hij behoorde tot de Koninklijke Marine. het zou gaan om Friedrich 
Wilhelm Heinrich Kripa, geboren in 1919 in Moers (D) en in 1939 in dienst bij de 

Marine. Heb net een paar documenten ontvangen uit Madrid waar de schrijver van zijn 
biografie woont Maar die komt ook niet veel verder 
 

Volgens mij zou hij dan deel uitgemaakt moeten hebben van de 4  marinekanons van 3,7 
cm die ter versterking naar Kornwerderzand en de Wonsstelling zijn gestuurd. Bovendien 
zou hij gewond zijn geraakt tijdens de gevechtshandelingen en in een ziekenhuis zijn 

opgenomen. 
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Heb jij enig idee waar ik de namen van Koninklijke Marine uit 1939 (toen schijnt hij in dienst 

te zijn gekomen) en 1940 boven water kan krijgen?   (dit heb ik Jacob al laten weten)  
 
Vriendelijke groet Jacob 

Afzender van deze oproep voor Jacob is  
 
Jan Kaauw  

 
Reacties naar tenanker@kpnmail.nl onder vermelding van nr. 09102020  

 

************************************************************************ 

Verzoek om hulp, door de redactie overgenomen van AVOM Zeeland 

We kregen onderstaande mail van de heer Paul Pattynama. De heer Pattynama is 

drukdoende met het documenteren van de bewogen periode tussen 1945 en 1962. Hij 

zoekt hiervoor getuigenissen van Nieuw-Guinea-gangers en Papoea's. Wie kan hem 

hierbij helpen. Wellicht dat u deze mail ook kunt doorsturen binnen uw eigen netwerk. 

Alvast bedankt. 

Geachte, 

Wij zijn voor het project 'Tabee 

Nieuw-Guinea' op zoek naar 

een aantal militairen die op 

een boeiende wijze hun 

belevenissen van hun 

uitzending kunnen en willen 

vertellen. 

Het doel is het documenteren 

en presenteren van 

getuigenissen van Nieuw-Guineagangers en Papoea’s over de bewogen periode 1945-

1962 door middel van multidisciplinaire docu(mentaire)-theater, een tentoonstelling (in 

het Indisch Herinneringscentrum en museum Bronbeek), een aantal symposia, een boek 

met DVD en een website. Op met name de periode van de overdracht in 1962 heeft 

onze interesse. De groep mensen die we interviewen zijn mensen uit voormalig 

Nederlands-Indië (waaronder DETA, ambtenaren en kolonisten), Papoea’s in Nederland 

en in Nieuw-Guinea, Nederlandse militairen, Nederlanders en Indo-Europeanen en 

missionarissen en zendelingen die na de overdracht in 1962 in Nieuw-Guinea zijn 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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gebleven. Er komt docu-theater waar de interviews (films) de basis zijn en waarbij een 

drietal geïnterviewden zelf live optreedt samen met professionele acteurs en musici. Of 

dit totaal pakket gerealiseerd kan worden hangt af van de bijdragen van benaderde 

fondsen. In ieder geval hebben twee fondsen onze aanvraag gehonoreerd, zodat wij de 

interviews kunnen uitvoeren. 

Wij interviewen mensen die een connectie met Nieuw-Guinea hebben vanuit 

verschillende invalshoeken. Wat heeft deze periode voor deze verschillende mensen 

betekend? De mensen die wij willen interviewen waren in 1962 18 jaar of ouder, ze zijn 

nu dus 76 jaar en ouder. Het gaat dus om (persoonlijke) verhalen over een belangrijke 

en bewogen periode uit de naoorlogse geschiedenis waarover nog veel te onderzoeken 

is. Het is van groot belang deze op beeld en geluid vast te leggen, omdat ze anders 

verloren gaan. Erfgoedinstellingen zoals musea, archieven en bibliotheken zien het 

belang van immaterieel erfgoed steeds vaker in. Wij gebruiken in dit project oral history 

die een persoonlijk en subjectieve kijk geeft op de geschiedenis. 

Met vriendelijke groet, 

Paul Pattynama 

06 2252 3856 

 

 
 
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 – zoals 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.  

De stickers kunnen per stuk op afroep besteld worden…. 
 
Klik eens op de link en neem een kijkje 

https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html 

 

https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html
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Als laatste deze week een stukje van FaceBook die ik met u wil 

delen…. 

 
 

 
 

Dit deel ik, omdat ik het erg jammer vind, dat we/wij voor dom worden uitgemaakt.  
Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Ik respecteer een ieder zijn mening.  
Doe, wat jezelf juist vind. Maar respecteer ook dat ik hier zo over denk en mij houd aan de 

regels: 
Waarom vindt ‘men’ dat we ‘bang’ worden gemaakt? Ik ga niet bij een tijger in de kooi, niet 
omdat ik bang ben, maar omdat ik weet dat hij gevaarlijk is en ik daar verantwoordelijk mee 

om ga. 
Als ik 1,5 mtr. afstand houd en de overige maatregelen hanteer, dan wil ik dat je dit weet: 
- Ik ben slim genoeg om te weten dat je asymptomatisch kan zijn en toch het virus kan 

verspreiden. 
- Nee, ik ''leef niet in angst'' voor het covid 19 virus; ik wil gewoon deel uitmaken van de 
oplossing, en niet van het probleem. 
- Ik heb niet het gevoel dat de overheid mij beheerst; ik heb het gevoel dat ik als 

volwassene een bijdrage kan leveren aan de samenleving. 
- De wereld draait niet om mij. Hij draait om ons allen. 
- Als we allemaal konden leven met aandacht voor andere mensen, zou deze wereld een 

veel betere plek zijn. 
- Ik wil niet bijdragen aan weer overvolle IC’s. 
- Het houden aan de maatregelen maakt me niet zwak, angstig, dom of ''beheerst”. Het 

houdt me alert. 
- Je aan de maatregelen houden is niet politiek. Het is de keuze van volksgezondheid en 
gezond verstand! 

Je mag het natuurlijk delen en/of kopiëren. 👍 

 

 

Voor in uw agenda : 

13 oktober; Brielsebank en Nieuw opleidingsschip STC 
16 oktober ; met o.a. Odda Pä Sorfjorden, uit de Jaarboeken van 
de Adelborsten , Mijnenvegers , verslag van de Limburg naar 
Chatham, kolenproefstation voor Nederlands Indië en vele 
anderen. 

 

Tot volgende week…., de redactie 

 


