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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.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3319 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl  

                                      
 

Voor reacties…. 

                 http://www.tenanker.mygb.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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                deel 9 tevens het laatste deel….. 

 
 
De tandheelkundige dienst der zeemacht van 1945 
tot 1955 
 

Voor de tweede wereldoorlog werd de tandheelkundige verzorging 
van het personeel der Koninklijke marine verricht door enkele 
contracttandartsen, die hun huis enige tijd daarvoor beschikbaar 
stelden. Het valt gemakkelijk te begrijpen, dat deze behandeling 

zeer rudimentair was en eerlijk gezegd geheel onvoldoende. Gedurende de 
mobilisatietijd vóór de tweede wereldoorlog werd deze hulp in iets uitgebreider vorm 
gegeven door mede-inschakeling van een enkele reserve officier-tandarts der 
Koninklijke landmacht, tot welke ook het latere hoofd van de tandheelkundige dienst 
der zeemacht behoord heeft. 
Gedurende de oorlogstijd is men overgegaan tot het aanstellen van één officier-
tandarts bij de Koninklijke marine; men zou zeker overgegaan zijn tot aanstelling van 
nog enkelen, wanneer deze maar beschikbaar geweest zouden zijn. Men was dus 
grotendeels afhankelijk van buitenlandse marines, doch maakte intussen wel 
plannen om direct na de bevrijding over te kunnen gaan tot een ruime uitbreiding van 
het aantal tandartsen en oprichting van een eigen tandheelkundige dienst. Ook de 
materiële voorziening werd gepland en er kwam op deze wijze voor een vijftiental 
tandartsen materiaal beschikbaar uit Amerika, dat aangevuld kon worden met 
materiaal voor vijf tandartsen uit Engeland. Voldoende tandartsen meldden zich na 
de bevrijding van Nederland inderdaad als oorlogsvrijwilliger, waarvan direct een 
aantal naar het toenmalige Nederlands-Indië vertrok en de overblijvenden ten dele 
nog in Engeland en geleidelijk ook in Nederland tewerk werden gesteld. De kapitein-
luitenant ter zee tandarts Van der Woerd werd inmiddels aangesteld als hoofd van de 
tandheelkundige dienst, welke functie hij tot september 1953 bekleed heeft. 
De eigenlijke organisatorische opbouw van deze tandheelkundige dienst met haar 
vele facetten heeft echter zeer geleidelijk aan in Nederland zelf en vandaar uit over 
de verdere marine plaats gevonden. De aanname van officieren-tandarts met hun 
militaire vorming en inpassing in het officierscorps moest plaats vinden. Bij alle 
marine-inrichtingen en later ook aan boord van schepen moest geschikte werkruimte 
gevonden worden, alsook assistenten voor deze tandartsen worden aangetrokken. 
Wat de materieelszijde betreft, kon wel direct beschikt worden over voldoende 
materiaal, doch de verdere bevoorrading was een groot 
probleem in den beginne. Er werd derhalve een eigen magazijn van tandheelkundige 
behoeften gevormd, dat tevens reparatiewerkplaats zou kunnen zijn. Het hiervoor 
benodigde personeel werd geleidelijk aangetrokken; de chef hiervan is, om een 
voorbeeld te noemen, afkomstig van het dienstvak torpedomaker. Voor de 
tandheelkundige dienst waren vervolgens benodigd tandtechnikers, die de vervaardi-
ging van tandprothesen voor het marinepersoneel ter hand zouden kunnen nemen 
en als assistenten van de tandartsen zouden kunnen optreden op die plaatsen, waar 
vrouwelijke assistentie niet beschikbaar is (schepen en overzee). Ook deze dienst 
werd aangevangen met één man personeel en bedraagt thans ongeveer vijftien man. 
Thans beschikken ongeveer twaalf marine-inrichtingen over een eigen 
tandheelkundige dienst, alsmede Hr. Ms. Karei Doorman en de beide kruisers. In 
Nederlands Nieuw-Guinea is uiteraard ook een zelfstandige tandheelkundige dienst 
aanwezig. Het attractieve van deze diverse tandheelkundige diensten is dat zij elk 
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weer eigen specifieke problemen hebben en dat de officier-tandarts, die hiervoor de 
verantwoordelijkheid draagt, in alle opzichten de meeste vrijheid van handelen wordt 
gelaten. Het hoofd van de tandheelkundige dienst beperkt zich tot het geven van 
algemene richtlijnen en het bevorderen van het onderlinge contact. Verder is het 
bureau van de tandheelkundige dienst der zeemacht, dat een onderdeel vormt van 
het bureau van de chef geneeskundige dienst der zeemacht het middelpunt, waarom 
de tandheelkundige dienst draait. Hier is een kardex-kaartsysteem aangelegd, waar 
van alle militairen der zeemacht een duplicaat tandheelkundige behandelkaart 
aanwezig is, zodat het mogelijk is een centraal overzicht te hebben voor behandeling 
van alle zich voordoende organisatorische zaken. 
Terwijl gedurende de eerste van de naoorlogse jaren voldoende reserve tandartsen 
— al dan niet buitengewoon dienstplichtig — konden worden aangetrokken, is op 
een gegeven moment in 1952 een groot tekort aan officieren-tandarts ontstaan. In 
geheel Nederland heerst een tekort aan tandartsen, zodat deze terugslag op de 
marine niet verwonderlijk was. Aan de andere kant werd wel getracht 
beroepsofficieren-tandarts aan te trekken, doch dit mocht ook nauwelijks gelukken. 
In verband met het bovenstaande moest worden overgegaan tot inschakeling van 
verschillende burger-contracttandartsen, die echter in tegenstelling tot het 
vooroorlogse systeem hun werkzaamheden in de kliniek van de marine-inrichting 
komen verrichten. De arbeidsvoorwaarden en de tarieven hiervoor zijn zo 
aantrekkelijk mogelijk gesteld, zodat over voldoende van deze contracttandartsen 
kan worden beschikt, waarvoor over het algemeen reserve officieren-tandarts worden 
gekozen. Met dus voldoende tandartsen beschikbaar steeg inderdaad het peil van de 
tandheelkundige verzorging bij de marine en dat peil is nog steeds steigende. 
Bovendien is het op den duur toch mogen gelukken een aantal tandartsen als 
beroepsofficier-tandarts aan te trekken. Hierbij blijkt dat hoe beter de organisatie van 
de gehele dienst is, des te meer interesse hiervoor bestaat. Ook onder de 
tandheelkundige studenten wordt voortdurend propaganda gevoerd, zodat ook hier 
resultaten merkbaar zijn. Tot op heden is nog niet een definitieve verhouding 
gevonden tussen het aantal officieren-tandarts en de te handhaven 
contracttandartsen, doch in deze zal spoedig een richtlijn voor de toekomst worden 
vastgelegd. 
Ingevoerd werd een zg. „saneringsverklaring” voor halfjaarlijks tandheelkundig 
onderzoek. Deze kaart is persoonlijk eigendom en correspondeert met dergelijke 
kaarten, die door de ziekenfondsen worden gebruikt. Op deze wijze verloopt de 
tandheelkundige verzorging van het in dienst tredende personeel en het personeel 
dat de dienst verlaat ook op uniforme wijze. Wèl vindt in de opkomst- centra van de 
marine tijdens de eerste militaire vorming nogmaals een nauwkeurig en volledige 
behandeling plaats, die vrij veel tijd in beslag neemt, omdat deze grondslag goed en 
betrouwbaar moet zijn voor de verdere diensttijd van de betrokken militair. 
Voor de toekomst staat een steeds verdere perfectionering van de tandheelkundige 
dienst op het program, alsmede een voortdurende propaganda onder het personeel 
der Koninklijke marine om ook zijnerzijds mede te werken aan goede 
mondverzorging. Zoals iedere lezer zal kunnen begrijpen, is vooral op dit laatste punt 
nog ontzettend veel te doen. De kleine groep militairen der zeemacht, met hun 
bijbehorende gezinnen, kunnen onder het Nederlandse volk een voorbeeld worden 
van enthousiaste propagandisten voor een goede mondverzorging. 
 
Bronvermelding: 
Jaarboek Koninklijke Marine 1956 
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November is weer voorbij gegleden en onze goedheiligman is 
weer met zijn trouwe pieten in aantocht. 
De redactie van TenAnker heeft voor alle vaders en opa’s een 
leuke aanbieding kunnen regelen bij de uitgeverij “Scaldis” 

 
Het mag wel uniek zijn te vernoemen maar er is voor de kleintjes – 

vanaf c.a. 12 jaar – een hele mooie bouwplaat te verkrijgen, die ze 
zelf geheel of misschien met een beetje hulp van papa, opa of oma in elkaar kunnen 
zetten. 
Het betreft de bouwplaten van de B-jager Drenthe met daarbij gevoegd de nummers 
en namen van de D 812 – D 814 en D 815 of de Rotterdam met de nummers D 813 – 
D 817 en D 819 
 
Dat geeft vader en/of opa uitvoerig de gelegenheid om over deze mooie 
schepen te vertellen…uw verhaal en enthousiasme zal zorgen dat de kids aan 
uw lippen hangen, en wie weet….. 
 
Zorg dat zij er bij komen ! 
Prijs voor onze lezers € 10,00 Inclusief de verzendkosten. 
Er zijn ook nog vele andere modellen te verkrijgen, neem 
daarvoor even contact op met de oud marinier Wim van der 
Meer  
 

www.scaldismodelclub 
 

Bouwplaten (schaalmodellen in karton)  
Menige Nederlandse jongen is in de 50/60-er jaren als kind met bouwplaten 
begonnen. Ze kosten relatief weinig en leverden toch een fraai model op. Je 
begon met een groot vel dik karton, dat je moest knippen, snijden en rillen op 
de vouwlijnen. Maar ook deze vorm van modelbouw is volwassen geworden, 
met verschillende kartondiktes per bouwplaat,  zeer veel details,  laser 
gesneden delen en natuurgetrouwe kleuren.  
Een uitgever die de bouwplaat nieuw leven heeft ingeblazen is Wim van der 
Meer uit Terneuzen, eigenaar van Bouwplaten Uitgeverij Scaldis.  
 
Modelbouw in karton is op het ogenblik de snelst groeiende hobby in Nederland. 
 
In 1994 werd na jaren van stilstand de bouwplaten een nieuwe leven ingeblazen, nu 
ruim 25 jaar verder zijn er door Scaldis bijna 100 nieuwe bouwplaten waarvan vele 
schepen op de markt gekomen. Ook Poolse uitgevers hebben bouwplaten NL 
schepen op de markt gebracht. 
De eerste bouwplaat die in samenwerking met de familie Berfelo op de markt kwam 
was die van het vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman, dit naar aanleiding van een 
reünie waar ik als oud opvarende naar toe ging. 
In de 50 – en 60-er jaren waren er de Veritas bouwplaten van de Nieuw Amsterdam, 
Rotterdam, Statendam en Prinsendam. Dit waren eenvoudige toch mooie modellen. 
Deze modellen zijn net als die van de Karel Doorman, kruiser De Ruyter en de B-
jagers in overleg met de erven Berfelo door Scaldis opnieuw uitgebracht. Eerst in 
originele vorm en schaal, nu alle in schaal 1/250 en 1/350. Vooral de Karel Doorman 
heeft een grondige facelift ondergaan. 

http://www.scaldismodelclub/
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Scaldis geeft eigen bouwplaten uit en verzorgd ook de heruitgaven van de Veritas 
bouwplaten.  
Een van de eerste door Scaldis uitgegeven model was die van de lichte kruiser De 
Ruyter, welk schip in de slag in de Javazee ten onder ging. Ook van de 
torpedobootjagers van de Admiralen klasse zijn bouwplaten verkrijgbaar. De Ruyter 
is voorzien van 4 kleuren camouflage en de boord vliegtuigen. Het 1/250 model is 
een waterlijn model. 
Opgegroeid met de beroemde NL zeereuzen, was het logisch dat van deze schepen 
bouwplaten moesten komen, zoals bv: De Oranje, Johan van Oldenbarnevelt, 
Sibajak en Willem Ruys, enz.  
 
Nr 33 van Scaldis werd de ss Rotterdam IV, dit werd een zeer gedetailleerd model 
met veel bouw mogelijkheden, bv met grijze romp cq blauwe romp met natuurlijk de 
daarbij behorende verbouwing.. 
Nr 41de prachtige ms Willem Ruys, in de uitvoering zoals deze van de werf kwam.  
Nr 50 het meest gedetailleerde model ooit van een NL schip, de sleephopperzuiger 
Willem van Oranje cq Gateway van Boskalis. 
Nr 71  ms Randfontein, werd na de ss Rotterdam het vlaggenschip van de NL 
koopvaardij. Met deze bouwplaat kan ook de Nieuw Holland gebouwd worden. 
 
Ook vele sleepboten, loodsvaartuigen, vrachtschepen, binnenvaartuigen en een 
Zeeuwse veerboot, gebouwen en vliegtuigen enz. kwamen op de markt.  
 
Bij veel van de Scaldis modellen zijn luxe laser gesneden detailsets beschikbaar 
 
Een lijst met overzicht van welke marineschepen er schaalmodellen in karton zijn, 
wordt als bijlage toegevoegd. 
 
Wim van der Meer 
Bouwplaten uitgeverij Scaldis 
www.scaldismodelclub 
email: scaldisbouwpl@zeelandnet.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 – 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 

http://www.scaldismodelclub/
https://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html
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De tramlijnen van   WILLEMSTAD Curaçao 

DOOR Allen Morrison 
 
De kaartweergave hierboven toont een tram op de Schaarloweg in het Punda-
gedeelte van Willemstad, Curaçao, rond 1900  

 
Curaçao is een eilandland van 
ongeveer 60 km lang en 8 km breed in 
de zuidelijke Caraïben, net voor de 
kust van Venezuela [zie gebiedskaart 
]. Het is iets groter dan Barbados en 
heeft tegenwoordig ongeveer 140.000 
inwoners, van wie de meesten in de 
hoofdstad Willemstad wonen. Curaçao 
werd tot de ontbinding van die groep 
in 2010 beschouwd als onderdeel van 
de Nederlandse Antillen; het maakt nu 
gewoon deel uit van het Koninkrijk der 
Nederlanden. De officiële taal is 
Papiaments, een Creoolse mengeling 
van Spaans, Engels en Nederlands. 
De belangrijkste industrieën zijn 
toerisme en olie, die in 1914 in de 
regio werden ontdekt. 
 
De eerste spoorweg van het eiland 
was een industriële lijn die in 1874 
werd aangelegd om fosfaat van 

Tafelberg (Tafelberg) naar Fuikbaai aan de zuidoostkust ["Nieuwe Haven" op de 
gebiedskaart ] te transporteren . In 1884 waren er straattreinen geopend in Caracas 
en Maracaibo in het naburige Venezuela en begonnen de plannen voor een tramlijn 
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in Willemstad. De Curaçaosche Tramweg Maatschappij werd op 28 december 1886 
gecharterd en twee kleine trams met vier banken werden gekocht van een 
onbekende bron - mogelijk de bouwer die apparatuur leverde aan de nabijgelegen 
fosfaatspoorweg. De afbeelding links werd in 1904 gepubliceerd [ Street Railway 
Review: zie BIBLIOGRAFIE hieronder]: 
 
De stad ligt aan 
weerszijden van St. Anne's 
Bay: de westelijke helft 
heet Otrabanda, het 
oostelijke deel Punda. De 
eerste tramlijn opende in 
1887 langs een U-vormige 
route in Punda, op de 
Pietermaaiweg naar 
Concordia Plein, en dan 
weer westwaarts langs de 
Schaarloweg naar de Van 
Raderstraat. De 
baanlengte was ongeveer 
2 km. Auto's reden elk uur 
[kaart door Allen Morrison]: 
Op 1 juni 1896 begon een 
ander bedrijf, Curaçaosche 
Paarden Spoorweg Maatschappij, een tram te besturen aan de Breedestraat in 
Otrabanda, van de baai naar de begraafplaats aan de Rodeweg. Op de foto's is een 
voertuig te zien dat identiek is aan het model in Punda, dus het is vermoedelijk 
geleend van Punda of gekocht van dezelfde bron.  
De Otrabanda-tram reed slechts zeven maanden en werd in december 1896 

gesloten. 
 
De tram in het Punda-
aanzicht hieronder 
staat op het 
kronkelende gedeelte 
tussen Breedestraat 
en Pietermaaiweg 
[briefkaart, kol. AM]:  
 
De volgende 
ansichtkaartweergave 
is westwaarts langs de 
Breedestraat in de 
richting van St. Anne's 
Bay [Sint Annabaai - 

zie kaart]. Dat is Otrabanda aan de overkant van het water [col. AM]: 
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Tegen de 20e eeuw lieten de dunne paardentrams hun leeftijd zien [briefkaart, kol. 
AM]: 
 

 
 
De lokale overheid beval de tram om de service te verbeteren, maar de eigenaren 
konden de voorwaarden van hun contract niet nakomen en hun franchise werd 
ingetrokken. In maart 1909 kreeg een nieuw bedrijf, Curaçaoschen Tramwegdienst 
(Tramway Service), toestemming om een volledig nieuwe lijn te bouwen en bestelde 
twee bidirectionele benzine-aangedreven auto's bij United Electric in Preston, 
Engeland (United Electric had benzinetrams gebouwd voor João Pessoa, Brazilië, in 
1908) [col. AM]: 
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De motorapparatuur voor 
de Willemstad-auto's werd 
geleverd door Straker & 
Squire, Ltd, te Londen.  
 
Een benzinetank van 30 
gallon was verborgen 
onder een stoel. De 
cilindrische tank op het dak 
was de uitlaatdemper. 
Langs hetzelfde tracé werd 
een nieuw meterspoor 
aangelegd [zie kaart 
hierboven] en het nieuwe 
bedrijf nam in september 
1911 de trams op benzine 
in gebruik.  
 
In 1920 verscheen de 

volgende weergave van de Breedestraat [ Electric Railway Journal: zie 
BIBLIOGRAFIE hieronder] : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de onderstaande postkaart staan twee benzineauto's op het Concordia Plein [col. 
AM]: 
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Dit ingekleurde beeld van de Breedestraat werd vanaf precies dezelfde plek 
vastgelegd als de vierde foto hierboven - maar 25 jaar later [col. AM]: 
 

 
 
De eerste auto's verschenen in 1910 in Willemstad en in 1914 waren dat er 50. Dat 
was ook het jaar dat de oorlog uitbrak in Europa. Onderdelen waren onmogelijk uit 
Groot-Brittannië te verkrijgen en de tramverbinding daalde. De regering klaagde, 
maar het bedrijf legde uit dat het in negen jaar tijd minder dan de helft van zijn 
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investering had terugverdiend. De lijn sloot in juli 1920 en de benzinetrams zouden 
naar Venezuela zijn verscheept. Aan de straatspoorwegdienst in Willemstad was 33 
jaar voorbij. 
 BIBLIOGRAFIE 
(in volgorde van publicatie) 
 
"Traction in Curaçao" in Street Railway Review (Chicago), 20 IV 1904, p. 254. Korte beschrijving van 
een bezoek bevat een tweede illustratie op deze pagina. 
 
"Benzineauto voor Nederlands West-Indië" in Electric Railway Journal (New York), 7 X 1911, p. 673. 
Twee foto's en een gedetailleerde paginagrote beschrijving van een Curaçaose benzinetram. 
 
"Gasoline Cars of Curaçao Tramways" in Electric Railway Journal (New York), 5 XII 1914, p. 1247. 
Foto en een kort artikel over de operatie in Willemstad. 
 
"Curaçao Antedates Ford" in Electric Railway Journal (New York), 3 VII 1920, p. 20. Henry Ford stelde 
voor om benzine te gebruiken voor het aandrijven van trams in stads- en streekvervoer. Curaçao heeft 
het al gedaan. Artikel bevat de op twee na laatste illustratie hierboven. 
 
Lee A. Dew. "De Trams van Willemstad" in Op de Rails (Den Haag), 1975-10, pp. 223-227. 
Geïllustreerde geschiedenis (in het Nederlands) van de Willemstad tramlijnen. Het is niet bekend of dit 
artikel ook in het Engels is gedrukt. De tekst werd twee jaar later uitgebreid in onderstaand boek. 
 
Lee A. Dew. De Spoorwegen van Aruba en Curaçao / Spoorverkeer op Aruba en Curaçao. Rotterdam, 
1977. De meeste tweetalige tekst van 108 pagina's betreft Aruba. Hoofdstuk 5 over "De trams van 
Willemstad / De Trams van Willemstad", pp. 84-101, is een uitbreiding van het hierboven geciteerde 
artikel. Zes foto's en een ongedateerde vroege kaart. Goede achtergrondinformatie en zakelijke 
details, maar de tekst is over het algemeen zwak op data en zegt dat de paardenauto's van een 
Amerikaans ontwerp waren en waarschijnlijk uit de VS kwamen.Ze zien er in feite uit als Europese 
plantagetrams en lijken niet op trams die in de VS reden 
 
Thomas Kautzor. The Railway of Curaçao, 2014. Een korte geschiedenis van de fosfaatindustriële lijn 
en een verslag van het bezoek van de auteur in 2014. Locomotief inventaris en negen prachtige 
illustraties. 
**************************************************************************************************************** 
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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. 
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  

 

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

 De redactie is thans druk doende met het digitaliseren 

van de scheepskrant Hr.Ms. Utrecht die mij is 

aangereikt door een onzer lezers.  

Het gaat over de kranten uit de West-periode 1975 

 

Bent u geïnteresseerd in de gedrukte versie dan kunnen 

ze gratis afgehaald worden bij de redacteur. E.v.t. 

toezending per post behoord ook tot de mogelijkheden, neem daarvoor even 

contact op met de redactie. ( Bij voorkeur een oud bemanningslid van Hr.Ms. 

Utrecht die de West-trip 1975 heeft meegemaakt) 

 

 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Hoezo weinig Marine?    
 
Laat ons de branie van weleer tonen en met velen 
aantreden dan wel even oplopen voor een bakkie in 
het inloophuis De Treffer in Eindhoven.  
 
De marine is daar meestal niet zo dik 
vertegenwoordigd maar dat moet anders kunnen 
toch?   Tot nog toe houden we het er op dat het 
inloophuis De Treffer waar veteranen alsook 
militairen en oud militairen welkom zijn niet zo goed 
wisten te vinden. Van drempelvrees kan bij de marine 
geen sprake zijn immers wij stappen overal binnen.  
Tot spoedig!!! 
 

( Donderdags van 14.00 uur tot 21.00 uur is  
Charles uw gastheer.) 

 
Met Marine groet, 

Charles Stoutjesdijk 

ch.stoutjesdijk@gmail.com 

 

SCHEEPSKRANT HR. MS. “DUBOIS” 
1STE JAARGANG NR. 10 

 
“MEVROUW  KRIJGT  AUTORIJLES”!!! 

 
 Meneer Vlug heeft het voornemen 
geuit zijn vrouw zelf te leren autorijden. 
“Dat moet je niet doen”, zegt zijn vriend, 
bedachtzaam trekkend aan zijn pijp, “het 
is gek, maar mannen kunnen hun eigen 
vrouw nooit behoorlijk rijles geven. Het 
wordt zoiets als samen bridgen – als je 
begrijpt wat ik bedoel”. “Onzin”, zegt 
meneer Vlug, “ik zal je eens wat  vertellen: 
ik heb, al zeg ik het zelf, een 
engelengeduld. Bovendien ben ik pedagoog van mijn vak, als ik een klas luie 
stommelingen die allemaal hun hersens in hun hockeysticks hebben zitten, kan leren 
Plato en Virgilius te vertalen, dan zal ik mijn eigen vrouw toch zeker wel dat onnozele 
autorijden kunnen bijbrengen! Bovendien vergeet je, dat mijn vrouw en ik al jaren 
getrouwd zijn, tussen ons zijn alle ruwe vlakken allang afgeslepen. Nee hoor, ik ben 
al begonnen en we schieten enorm op”. “Zo”, zegt zijn vriend, “Ehh, hoever ben je 
dan al”? 
“Nou, we zijn begonnen met de techniek. Ik vind: je moet iemand nooit leren domweg 
bepaalde handgrepen uit te voeren, dan ontwikkel je die bepaalde gevoeligheid die je 
daar voor nodig hebt. Bij alles wat je doet, moet je precies weten waarom en wát er 
gebeurt, ook in een auto. Ik durf wel te beweren: voorál in een auto. Als ze de 

mailto:ch.stoutjesdijk@gmail.com
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techniek onder de knie heeft beginnen we met de verkeersregels en – borden. En 
dan samen de weg op”. 
“Dan wordt het pas moeilijk”, zegt zijn vriend.  
 “Loop rond. Als ik haar ’s avonds voor het inslapen ineens vraag: waar zit de 
koppeling, roept ze automatisch: Links. Ze weet wat boring en slag zijn en de 
satellieten in het differentieel, ze weet waar de bobine inzit en waarvoor die dient, ze 
weet er al meer van dan duizenden die al jaren achter het stuur zitten”. 
“Ik ben benieuwd”, antwoord de vriend sceptisch, maar meneer Vlug glimlacht 
fijntjes. Hij glimlacht nog fijntjes als zijn vrouw op een mooie middag voor het eerst 
achter het stuur plaatsneemt. 
“Nou, je weet het”, zegt hij rustig, “hoofd koel houden en denken aan wat ik je 
geleerd heb. Eerst het contactsleuteltje, dan………….” “Ja, houd nu maar je mond”, 
zegt zijn vrouw zenuwachtig, “je maakt me in de war met die opsomming, laat me het 
zelf bedenken”. 
“Denk jij dan maar”, zegt meneer Vlug toegefelijk. Hij steekt een sigaar op om aan te 
tonen welk een grote, innerlijke rust onveranderlijk huist in zijn brede geest. Na een 
poosje ingespannen piekeren steekt mevrouw een aarzelende vinger uit naar de 
drukknop van de starter, meneers sigaar valt bijna uit zijn mond van schrik. 
“Nee”, schreeuwt hij, “nee”! Wat heb ik je nou geleerd”? 
“Mens, je laat me schrikken”, zegt mevrouw, ze word er helemaal rood van. “ik doe 
toch nog niets? Ik probeer alleen nog maar me een klein beetje te oriënteren en dan 
ga jij al schreeuwen. Als je me niet rustig m’n gang kan laten gaan stap ik net zo lief 
uit”. 
“Nee, liefje”, zegt meneer Vlug overredend, “jij wou starten en dat terwijl de 
versnelling nog in zijn één staat en je de koppeling niet hebt ingetrapt. Bovendien 
heb je vergeten het contactsleuteltje om te draaien, éérst moet je het 
contactsleuteltje omdraaien, weet je nog wel”? Dat rode lichtje moet gaan branden 
en dan moet je, moet je, moet je………….nou”? “Wat nou”! 
“Zeg het dan”! “Je weet het toch altijd zo goed en dan moet je …………”. “Bewaar 
me, Evert, ik ben geen kind uit je klas dat je moet overhoren. Ik weet het best, maar 
je moet me even laten nadenken”.  
“Goed, goed………… denk dan maar”. Hij trekt aan zijn sigaar en kijkt eens uit het 
rechterraampje of er ook buren voor de ramen staan. Nee, geen buren, maar wel zijn 
dochtertje van acht jaar, vlak naast de auto. Ze raakt met haar neus bijna het 
veiligheidsglas. Meneer Vlug maakt een gebaar en vormt hoofdschuddend met zijn 
lippen de woorden: ga – nou – weg en laat mammie met rust. Edoch, het mag niet 
baten. 
“Gaat het al mamma”, roept het kind met schelle stem. Meneer Vlug draait met een 
driftige beweging het raampje neer en zegt veel te hard: “maak dat je wegkomt! Je 
stoort”! Geschrokken druipt het meisje af. Met slepende pasjes gaat zij een eindje 
verderop de andere kant op staan kijken. 
“Waarom snauw je dat kind zo af”? vraagt mevrouw verwijtend. 
“Nou nog mooier! Zeg ik iets om jou te helpen en dan kan ik nog op mijn d………… 
krijgen ook”.  
“Als je ruzie gaat maken, stap ik meteen uit”, zegt mevrouw verhit en zij doet het 
portier al een beetje open”. “Eerst kijken of er fietsers aankomen”! roept meneer 
haastig. “Dat heb ik je al zo vaak gezegd: voor je het portier open doet, eerst in het 
spiegeltje en dan achteromkijken of er fietsers aankomen; als z’n portier plotseling 
open gaat en z’n man moet opeens uitwijken, en hij komt onder een auto………” 
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“Je maakt me ook helemaal van streek met je gezeur! Laat mij nou maar even 
begaan. Tenslotte zit ik voor het eerst van mijn leven achter het stuur- met jou zal het 
eerst ook wel niet allemaal even vlot zijn gegaan”. “Toen ik er de eerste keer achter 
ging zitten, reed ik zo weg”, zegt meneer. “Ja, jij bent ook zo reuze knap, daar kan ik 
niet tegenop”, zegt mevrouw bitter. Binnensmonds gaat zij verder: “Contactsleuteltje 
omdraaien, koppeling intrappen en starten – zeg, waarom moet ik eerst voelen of de 
versnelling wel in z’n vrijloop staat, als ik toch eerst de koppeling moet intrappen? Als 
de versnelling in zijn één staat, gebeurt er toch niets, als ik maar eerst de koppeling 
intrap? Als hij in de vrijloop staat hoef ik toch niet de koppeling in te trappen als ik 
start”? 
“Luister” zegt meneer, “ik zal het nóg eens zeggen, hoewel ik zeker weet, dat ik dat 
allemaal haarfijn heb uitgelegd. Je trapt de koppeling in om de motor te ontlasten, 
dan hoeft hij niet alle kamraderen van de versnellingsbak, met het kouwe dikke vet 
mee te slepen en je zet de versnelling in zijn vrijloop voor het geval je zou vergeten 
de koppeling in te trappen. Dan schiet je nooit onverhoeds vooruit”. “Maar ik vergat 
nooit de koppeling in te trappen”. Ja maar voor als je het vergeet”, roept meneer met 
stemverheffing. “Zie je wel nou schreeuw je wéér”! En dan spreekt mevrouw een 
waar woord: “Ik ken je gewoon niet meer nu ik mijn eerste rijles krijg – je bent zo 
anders………”Denk nu eerst maar eens rustig na en probeer het dan nog maar 
eens”, zegt meneer onrustig. “Contactsleuteltje omdraaien – zó. Lichtje brandt. Dat 
moet zo meteen uitgaan, teken, dat de accu wordt bijgeladen. Voelen of de 
versnelling in zijn vrijloop staat……. Fout! Daar moet je mee BEGINNEN”! 
“Dat maakt toch geen verschil! Hemel, wat ben jij een muggenzifter”. “Als je niet een 
bepaalde volgorde aanhoudt, raak je in de war”. “Jij doet het óók zo”! “Ja maar ik heb 
jaren ervaring, als je begint………”. “Ja schei nu maar uit. Nog eens dan maar. 
Versnelling vrij – ja. Contactsleuteltje omdraaien, koppeling intrappen……….” 
“Diep zo diep mogelijk”. 
“Hij kan niet verder”. “Wis en waarachtig kan hij verder! “Probeer het dan zelf. Wat 
ben jij eigenwijs”.  
“He - ik dacht dat hij veel dieper ging. Goed – ga maar door. En nou starten. Zie je 
nou wel, zie je nou wel? Dat is nou wat ik je daarnet wou laten zeggen, maar dan 
begin je direct te jammeren dat ik je overhoor. Je vergeet iets – daarnet ook al”. “Ja 
wat dan? Wat vergeet ik dan”? 
Meneer haalt diep adem en dan roept hij, ne schreeuwt hij: “De choke! De choke!! 
DAAR”! driftig tikt hij met zijn vinger op het instrumentenbord. “DAAR! Die knop, die 
moet je eerst uittrekken, als de motor koud is, anders verd……” 
De zetel naast hem is leeg. Het portier staat open- een juffrouw op een fiets, die nog 
net kon uitwijken, kijkt met moordlust in haar ogen naar ons. Zijn vrouw beent zonder 
op of om te zien naar de huisdeur; onder het gaan trekt zij met rukkende bewegingen 
haar handschoenen uit. Meneer blijft nog even zitten, meteen ook uitstappen is zo 
gek voor de buren, dat mens van Dinges zal wel weer achter de gordijnen zitten te 
loeren. Hij blijft twee minuten zitten en doet alsof hij nog iets moet zoeken in het 
handschoenkastje, dan volgt hij mevrouw, waardig en met een gepreoccupeerde 
uitdrukking op zijn   gelaat – met het gezicht, waarmee hij het gymnasium placht 
binnen te gaan. 
Een week of wat later rijdt een open twoseater voor, achterop staat een zwarte L op 
een oranje emaille bordje, aan het stuur zit een man van een jaar of veertig, met de 
afwachtende, oplettende uitdrukking op zijn gezicht van een dokter, die om de hoek 
van de wachtkamerdeur de volgende patiënt binnen roept. Hij stapt uit en opent het 
portier, want daar komt mevrouw Vlug kittig naar buiten gestapt. Terwijl zij wegrijden, 
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zegt ergens, in een groot grijs gebouw, de heer Vlug, weer helemaal zichzelf, 
onverstoorbaar en goed gehumeurd: “Ja Henk, ga verder – O, zat meneer weer te 
suffen”! Ieder zijn eigen vak, zeg ik maar. 
 
           E. v. S. 

 
** ten Anker** onze web-magazine die zich bij uitstek leent voor mannen 
en vrouwen van allerlei pluimage uit ons varensleventje om hier hun 

verhaal, hun herinnering te delen met alle nadere lezers van dit blad. 
Zo is het onderstaande stuk in de postbus beland. 
 
 

 
UIT DE OUDE 
SCHOENENDOOS 
 

Voor degenen die mij niet 
kennen, ik heet Ferry 
Zeeman en ik voer als 
radio officier bij de Noorse 
koopvaardij.  
In de jaren 60 was het op 
Noorse schepen, in 
tegenstelling tot de 
Nederlandse schepen, vrij 
gebruikelijk dat er ook 
vrouwen aan boord 
werkten.  
En in die tijd golden nog 
contracten van 18 
maanden maar het 
gebeurde regelmatig dat 
je soms wel 2 jaar van 
huis weg was. A very long 
time from home dus. 
Het was dan wel zo prettig 
dat mijn vrouw ook mee 
voer als stewardess. 
51 Jaar geleden. 
 
 
 
 
 
3 oktober1969,  kwamen wij met het ms Viva in New Orleans aan en twee dagen 
later zou mijn vrouw 30 jaar worden.  
Dat moest natuurlijk gevierd worden. 
Samen met de 1e stuurman en zijn vrouw togen wij op 5 oktober de wal op. Plan was 
om naar Bourbon St. in de French Quarter te gaan. Voor wie ooit in New Orleans is 
geweest, dat is  HET uitgaanscentrum waar alles gebeurt.  
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Onderweg passeerden wij het Roosevelt Hotel en daar prijkte een bord dat Ella 
Fitzgerald daar optrad. Ella Fitzgerald, in die tijd DE wereldzangeres!!! 
De toegang was vrij, je hoefde alleen een tafel te bestellen en een maaltijd te 
nuttigen. Nou waren wij toch al op weg om ergens lekker te eten, dus waarom niet in 
het Roosevelt? 

 
Nauwelijks 
zaten wij aan 
tafel van een 
heerlijke 
maaltijd te 
geniet of daar 
kwam Ella 
Fitzgerald 
binnen. Zingend 
liep zij tussen de 
tafels door en 
overal stopte zij 
om met de 
gasten een kort 
praatje te 
maken.  
 

Zo kwam zij ook bij ons en merkte gelijk dat wij 
buitelanders waren. Waar komen jullie 
vandaan? Noorwegen en Nederland? Nou daar 
wil ik wat meer van weten.  
Ze trok een stoel bij en ging gezellig bij ons aan 
tafel zitten. 
En uiteraard kwam ter sprake dat Bernie jarig 
was, waarop Ella Fitzgerald op stond, haar 
microfoon pakte en HAPPY BIRTHDAY ging 
zingen. 
 
HAPPY BIRTHDAY BY ELLA FITZGERALD, 
THE QUEEN OF JAZZ!!! Het mooiste 
verjaardagcadeau dat mijn vrouw ooit heeft 
gekregen,  
En na deze bijzondere gebeurtenis zijn wij 
uiteraard nog naar de Bourbon St. getogen om 
daar verder te feesten. 
 
 
Anno 1969 bestonden nog geen mobieltjes dus 
kan ik jullie helaas geen selfies van dit 

fantastische gebeuren tonen. ☺ 

Ik plaats af en toe meer korte stukjes over mijn 
vaartijd op mijn Facebook-pagina. Mocht je 
belangstelling hebben, bezoek die gerust. Door 
persoonlijke omstandigheden heb ik een paar 
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jaar helaas niets kunnen plaatsen, je zal dus een stuk naar beneden moeten scrollen 
of zoeken naar “Uit de oude schoenendoos”. 
Ferry Zeeman  
https://www.facebook.com/ferry.zeeman 
 

Operatie Anadyr 

De wereld balanceert in oktober 1962 op de rand van een derde 

wereldoorlog 

Het was president Obama die vijf jaar geleden de betrekkingen tussen de Verenigde 

Staten en de volksrepubliek Cuba normaliseerde. Na meer dan vijftig werd de strijdbijl 

tussen de beide landen begraven en werden de politieke en economische banden 

aangehaald. Op 14 augustus 2015 werd in aanwezigheid van de Amerikaanse minister 

van buitenlandse zaken Kerry de ambassade van de Verenigde Staten in Havanna 

heropend. 

In dit artikel ga ik in op de meest beangstigende crisis van de Koude Oorlog. Deze 
crisis speelde zich in 1962 af in de wateren rond Cuba. Velen van ons hebben 
herinneringen aan de militaire confrontatie tussen de Verenigde Staten en de Sovjet 
Unie die de wereld aan de rand van de derde wereldoorlog bracht. 

Sovjetleider Chroesjtsjov speelde in 1962 een roekeloos machtspel met de Verenigde 
Staten door zijn voornemen een onderzeebootbasis in de Cubaanse haven Mariel te 
bouwen. Zijn plan was om vanuit deze basis Golf-klasse onderzeeboten uitgerust met 
ballistische projectielen met een kernlading te laten patrouilleren nabij de oostkust van 
de Verenigde Staten. Het Kremlin motiveerde deze stap door te wijzen op de 
aanwezigheid van Amerikaanse nucleaire wapensystemen in Turkije. Naast de Golf-
klasse onderzeeboten werden vier Foxtrot-klasse aanvalsonderzeeboten naar de 
Caribische Zee gestuurd. Een ander onderdeel van de Sovjetplannen was het op 
Cubaans grondgebied plaatsen en operationeel maken van grond-grond raketten met 
een kernlading. De naam van deze offensieve Sovjetoperatie was Anadyr. President 
Kennedy beschouwde dit als een niet te tolereren bedreiging van het grondgebied en 
de veiligheid van Amerika. Een dodelijke face-off was het resultaat. 

Het Amerikaanse National Security Archive in Washington is enkele jaren geleden 
begonnen met het voor publicatie vrijgeven van documenten met betrekking tot 
operatie Anadyr en documenten over de operaties van de Amerikaanse marine tegen 
Sovjetonderzeeboten in de wateren rond Cuba. In mijn boek Een Zee van Geheimen 
(uitgeverij Boom, 2010) besteed ik ruime aandacht aan de spannende gebeurtenissen 
die zich daar in oktober 1962 hebben afgespeeld. 

Dit artikel is gebaseerd op in oktober 2012 vrijgeven documenten van genoemde 
archief in Washington. Het begint met een verslag van de voormalige 
inlichtingenofficier van de Sovjetmarine Vadim Pavlovich Orlov.  

Hij was in 1962, in het kader van operatie Anadyr, met een zogenaamd OSNAZ-team 
(Signals Intelligence specialisten) geplaatst aan boord van de Foxtrot-klasse 
onderzeeboot B-59. Hij beschrijft, als ooggetuige, de ellendige omstandigheden 

https://www.facebook.com/ferry.zeeman


 

19 
 

waarmee de Sovjet bemanningen geconfronteerd werden toen varende en vliegende 
eenheden van de Amerikaanse marine de onderzeeboten in een onontkoombare 
houdgreep hielden en deze aan de oppervlakte dwongen. Zijn commandant heeft toen 
op het punt gestaan een torpedo met een nucleaire oorlogskop richting de 
Amerikaanse marine-eenheden te lanceren. Hiermee zou ongetwijfeld een derde 
wereldoorlog een feit zijn geworden. 

Vervolgens treft u enkele passages aan van een door Anatoly, Petrovich Andreyev 
tijdens de operatie bijgehouden dagboek. Ook deze jonge luitenant, wachtofficier aan 
boord van één van de onderzeeboten, beschrijft de ontberingen die de bemanning 
van zijn boot moest doorstaan. 

Het artikel eindigt met een becommentarieerd uittreksel van het door het 
hoofdkwartier van de Noordelijke Vloot opgestelde operatieplan. 

Vadim Pavlovich Orlov 

Ik kan niet zeggen dat we bij de 69ste Brigade een warm welkom kregen. Als 
voorbereiding op de geplande lange reis moesten de boten extra 
levensmiddelen en reserveonderdelen meenemen en deze moesten in diverse 
compartimenten worden opgeslagen. Ook waren officieren van het 
Brigadehoofdkwartier aan boord ondergebracht. Met andere woorden, ook 
zonder ons team leden de boten ernstig aan ruimtegebrek en overbevolking. 
En daar kwamen wij met onze apparatuur; bovendien hadden wij een aparte 
werkruimte nodig. Onze OSNAZ groep bestond uit negen man. Dat is meer dan 
normaal omdat enkelen van ons tot taak hadden op Cuba SIGINT-grondstations 
op te zetten. 

Toen ik mij aan boord van de B-59 bij de commandant, kapitein 2e rang 
Valentin, Grigorievich Savtisky, meldde en hem mijn instructies liet lezen, 
reageerde hij bepaald onvriendelijk: "dat is interessant, hoe ga jij dat doen, voor 
onze veiligheid zorgen?" Zijn reactie was begrijpelijk. Een ervaren 
onderzeebootman met tegenover hem een vijfentwintigjarige luitenant die nog 
nooit aan boord van een onderzeeboot op een operationele missie had 
gevaren. Pas later, toen wij rapporten aan hem doorgaven met betrouwbare 
informatie over operaties van de ons omringende NAVO-eenheden, veranderde 
zijn houding ten opzichte van ons van een soms scherpe negatieve opstelling 
tot respect. 

De onderzeebootbestrijdingseenheden van de tegenstander, speciaal de 
maritieme patrouillevliegtuigen, waren vanaf het begin van onze reis naar de 
Caribische Zee naar ons op zoek. Ondanks het feit dat wij, als OSNAZ-team, 
op de hoogte waren van het doel en de routes van onze missie, waren wij 
verrast door de omvang en intensiteit van het optreden van de tegenstander. 
Het begon met amfibievliegtuigen van de Noorse luchtmacht die naar ons op 
zoek waren. Aangekomen in het gebied bij de Faeröer eilanden waren 
Shackletons van de Royal Air Force actief, later gevolgd door Amerikaanse 
Neptunes. Totdat wij de Saragossa Zee bereikten waren wij er, ondanks deze 
activiteiten, van overtuigd dat wij onopgemerkt waren gebleven. Daar 
aangekomen kregen ze ons te pakken. Vliegtuigen van de ASW-carrier USS 



 

20 
 

Randolph hadden ons verkend en volgens onze sonarmensen werden wij 
gevolgd door veertien oppervlakte eenheden. We konden deze enige tijd 
ontwijken maar uiteindelijk werden we ingesloten en volgden aanvallen met 
explosieven. Dit was voor de bemanning een zeer benauwende ervaring. 

De batterijen van de boot raakten uitgeput en alleen de noodverlichting 
functioneerde. De temperatuur in de compartimenten was 45 tot 50 graden 
Celsius, in de machinekamer was het zelfs 60 graden. De atmosfeer aan boord 
was ondragelijk benauwd. Het CO2 niveau in de atmosfeer aan boord bereikte 
een kritische waarde en één van de wachtofficieren viel flauw, een ander volgde 
en toen een derde. Ze vielen om als dominostenen.  

De commandant bleef proberen een uitweg uit de omsingeling te vinden. Deze 
situatie duurde ongeveer vier uur. De Amerikanen gebruikten nu zwaardere 
explosieven, waarschijnlijk oefendieptebommen.  

Wij allen dachten dat dit voor ons het einde zou worden. Na de aanval kreeg de 
totaal uitgeputte commandant, die tevergeefs probeerde contact te zoeken met 
de Generale Staf, een aanval van razernij en gaf de officier die belast was met 
de inzet van de nucleaire torpedo opdracht het wapen inzet gereed te maken. 
De emotionele Savitsky rechtvaardigde zijn opdracht door te schreeuwen dat 
de oorlog mogelijk al was uitgebroken terwijl wij aan het 'kopjeduikelen' zijn. 
"We gaan ze nu uit zee blazen. We zullen sterven maar we brengen ze allemaal 
tot zinken. Wij zullen onze marine geen schande aandoen". De torpedo werd 
niet afgevuurd, Savitsky bleek, na verloop van enige tijd, in staat zijn woede te 
beteugelen.  

Na een heftige woordenstrijd met zijn 
eerste officier Vasili, Alexandrovich 
Arkhipov en de politieke officier Ivan, 
Semenovich Maslennikov besloot hij de 
boot naar de oppervlakte te brengen. 
Later werd Arkhipov genoemd als de man 
die op dat cruciale moment zijn 
commandant weerhield van het lanceren 
van het kernwapen.  

Een echosignaal werd afgegeven wat in 
internationale navigatie reglementen 
betekent dat de onderzeeboot aan de 
oppervlakte zal komen. Onze 
achtervolgers verminderden daarop vaart. 
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Anatoly, Petrovich Andreyev 

Hier volgen enkele 
passages uit het 
dagboek van Anatoly, 
Petrovich Andreyev, 
wachtofficier aan boord 
van één van de vier 
onderzeeboten. 

• 11 oktober, onze 
reis is begonnen. 
De laatste dagen 
waren wij van de 
rest van de 
wereld 
afgesloten. We 
werden zelfs 
voor de kust bevoorraad uit een varend magazijn. 

• Het is nu onze 10e dag op zee en gisteren heeft de commandant verteld 
waar we naar toe gaan. Mijn slaapruimte is volledig bezet. Aan de wand 
foto's van drie families die ons lachend aankijken. 

• Wij zijn nu een halve maand onderweg en varen onder water. Het 
stampen en rollen is verschrikkelijk. Iedereen voelt hetzelfde, geen 
zeeziekte maar een steeds verder gaande uitputting door de 
bewegingen van de boot. Goed slapen is er niet meer bij, je moet je 
steeds ergens aan vasthouden, zelfs in je slaap als je niet uit je bed wil 
vallen. De brug is steeds gevuld met water en mijn ogen doen zeer door 
het zout. Zoet water is gerantsoeneerd. 

• We worden twee weken lang heen en weer geslingerd voordat eindelijk 
de zee rustiger wordt en wij weer frisse lucht kunnen inademen. Op de 
brug van de boot is het prachtig, binnen in de boot is de situatie bijna 
ondragelijk. Toen we via de radio hoorden dat het winter werd in 
Moermansk konden we dat niet geloven. Het zeewater hier heeft een 
temperatuur van 27 graden en de lucht 28. 

• Op de koelste plek aan boord is de luchttemperatuur boven de 35 graden. 
Daar word je op den duur gek van; de luchtvochtigheid is heel hoog. 
Ademen wordt steeds moeilijker. Iedereen draagt alleen een onderbroek 
en sandalen. Alleen de wachtofficier op de brug draagt een marinejack. 

 

Alle reacties kunt u wegschrijven in : 
http://www.tenanker.mygb.com 
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• Vandaag gaf onze arts een demonstratie van zijn kunnen. Een 
bemanningslid had een blindedarmontsteking gekregen en moest 
worden geopereerd. De operatie slaagde. Vanaf morgen wordt het 
zwaar, we moeten in deze hitte onder water blijven. 

• Inmiddels is de luchttemperatuur gestegen tot 57 graden. Wat moet er 
van ons terechtkomen als we dit nog een maand moeten volhouden? De 
temperatuur in de koelruimte is inmiddels gestegen tot + 8 graden. 

• Eigenlijk weet niemand waar we aan toe zijn. Was er maar duidelijkheid, 
goed of slecht dat maakt niet uit. 

• Ik heb nu de wacht en zoek door de periscoop de horizon af. Het is goed 
hier, frisse lucht, zonneschijn, kalme zee en zwermen vliegende vissen. 
De scheepsdienst is veranderd, we hebben nu shifts van acht uren. Mijn 
divisie ontbijt 's nachts om 3 uur en gaat naar bed om 6 uur in de 
namiddag. Ik begin daar aan te wennen. 

• De Amerikanen beginnen ons te lokaliseren. Dag en nacht blijven ze in 
onze nabijheid terwijl wij onder water varen. Op het moment dat je denkt 
dat het allemaal niet erger kan worden beginnen langzaam maar zeker, 
de zenuwen van de commandant het te begeven. 

• We bevinden ons in het hol van de leeuw en we mogen onze 
aanwezigheid niet verraden. Ze ruiken onze nabijheid en zijn naar ons 
op zoek. Gisteren werden we gedetecteerd maar konden gelukkig 
ontkomen. In de verte hoorden wij explosies. De situatie in de boot wordt 
bijzonder ernstig. Er zijn veel zieken, sommige vallen flauw en bijna 
iedereen heeft last van gezwollen voeten. Niemand kan meer slapen. 
Alle mannen hebben huiduitslag. De antiseptische zalf tegen deze 
uitslag druipt door de hitte over het gehele lichaam. Iedereen heeft erge 
dorst, maar het drinkwater wordt alleen gebruikt voor het koken van de 
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maaltijden. 
• Door de periscoop zie ik dat Amerikaanse marineschepen twee 

koopvaardijschepen hebben aangehouden om deze te inspecteren. 
Vliegtuigen dwingen ons weer onderwater te gaan. Ik wil dat dit over is, 
ik vecht liever dan dit. Ik zou willen dat we iets konden doen en dan naar 
huis gaan. 

• Het ergste is dat de commandant een zenuwinzinking heeft gekregen. Hij 
schreeuwt tegen iedereen en kwelt zich zelf. Het is duidelijk dat hij nog 
nooit een zelfstandige reis heeft gemaakt. Hij realiseert zich niet dat om 
te overleven hij zijn krachten, en die van zijn mannen, moet sparen. Hij 
is duidelijk paranoïde geworden. Ik heb met hem te doen. 

• Onze arme arts kan zelfs bij zijn patiënten geen temperatuur meer meten 
omdat in de boot geen plek te vinden is met een temperatuur onder de 
38 graden is. De koortsthermometers zijn niet meer af te lezen zijn. 

Het operatieplan 

Operatie Anadyr wordt door de Sovjetmarine uitgevoerd onder de codenaam Kama . 
In maart en april 1962 beginnen de voorbereidingen hiervoor. Voor deelname aan deze 
operatie wordt het 20ste Operationele Onderzeeboot Squadron geformeerd bestaande 
uit eenheden van de 69ste Brigade de diesel torpedo-onderzeeboten B-4, B-36, B-59 
en de B-130 (Foxtrot-klasse) en vier diesel raketonderzeeboten uitgerust met drie 
ballistische projectielen (Golf-II klasse). Vlaggenschip van het squadron is het Don-
klasse onderzeebootmoederschip Dmitry Galkin. Het squadron staat onder commando 
van schout bij nacht L.F. Rybalko. 

De commandant van de 69ste Brigade, schout bij nacht Yevseyev werd na de briefing 
in Moskou plotseling ziek en moest een dag voor aanvang van de operatie worden 
vervangen. 

De commandanten van de vier Foxtrot-klasse onderzeeboten zijn de kapiteins-
luitenant ter zee R.A. Ketov (B-4), A.F. Dubivko (B-36), V.S. Savitsky (B-59) en N.A. 
Shumkov (B-130). 

De voorbereidingen voor de operatie worden op 30 september voltooid met het laden 
van 21 torpedo's met een conventionele oorlogskop en één torpedo met een nucleaire 
lading per boot. 

Admiraal V.A. Fokin, eerste plaatsvervanger van de opperbevelhebber van de 
Sovjetvloot, sprak het personeel van de 69ste Brigade enkele uren voor het vertrek toe 
met de mededeling dat de brigade een speciale opdracht van de Sovjetregering moest 
gaan uitvoeren: onopgemerkt de oceaan oversteken en gebruik gaan maken van een 
nieuwe bases in één van de broederlanden. 'Zeer geheim' gemerkte enveloppen 
werden aan de commandanten uitgereikt met de opdracht deze pas te openen na het 
vertrek uit de Kola Baai. Aan de bemanningen mag het doel van de reis pas 
bekendgemaakt worden als de boten in de Atlantische Oceaan zijn. 

De Foxtrot-klasse onderzeeboten vertrekken op 1 oktober uit Saida. Het vertrek van 
de Golf-klasse boten en het onderzeebootmoederschip met de staf zal plaatsvinden 
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als de boten van de 69ste Brigade in Cuba zijn gearriveerd. 

Nadat de eenheden de obstakels in de Noorse Zee, het gebied rond de Faeröer 
Eilanden en de barrière tussen New Foundland en de Azoren gepasseerd zijn nemen 
de boten in de week van 20 oktober aangewezen posities in de Saragossa Zee ten 
oosten van Cuba in. 

Op dat moment ontdekten de Amerikanen de aanwezigheid van Sovjet raketten in 
Cuba en bereikten de spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een 
hoogtepunt. 

 

Vanaf 22 oktober werd een zeeblokkade rond Cuba van kracht. Om deze blokkade af 
te dwingen en het zoeken naar onderzeeboten te intensiveren zond de Amerikaanse 
marine tweehonderd oorlogsschepen (waaronder onderzeebootjagers), tweehonderd 
patrouillevliegtuigen, vier vliegdekschepen met vijftig tot zestig vliegtuigen aan boord 
naar het gebied. Ook werd gebruik gemaakt van het stationaire akoestische Sound 
Surveillance System (SOSUS). 

Inmiddels waren Amerikaanse EOV-walstations begonnen met het verstoren van de 
command en control radioverbindingen van en met de onderzeeboten. Praktisch elke 
bandwijdte werd gestoord wat resulteerde in vertragingen bij de ontvangst van 
berichten van het hoofdkwartier van de Sovjetvloot van enkele uren tot een volle dag. 
Het zou niet lang duren voordat de overweldigende aanwezigheid van Amerikaanse 
eenheden in een relatief klein gebied de dieselonderzeeboten zouden ontdekken 
mede doordat de boten op geregelde tijden aan de oppervlakte moesten komen om 
de batterijen op te laden. Dat gebeurde dan ook. 

De B-130 kwam als eerste boven water doordat haar dieselmotoren defect geraakt 
waren. 

De B-36 werd ontdekt door onderzeebootbestrijdingsvliegtuigen en door het 
patrouilleschip USS Charles P. Cecil. 

De B-59 (met aan boord Vadim, Pavlovich Orlov, die in dit artikel aan het woord is) 
werd ontdekt en aan de oppervlakte gedwongen door maar liefst negen 
onderzeebootjagers en door vliegtuigen van het vliegdekschip USS Randolph. Toen 
deze boot uiteindelijk aan de oppervlakte kwam vlogen vliegtuigen twaalf keer op een 
hoogte van twintig meter over de boot waarbij zij salvo's met boordwapens afvuurden. 
Met zoeklichten werd geprobeerd de mensen op de brug te verblinden. 

De B-4 werd ontdekt door patrouillevliegtuigen. Doordat op dat moment de boot 
volledig opgeladen batterijen had kon commandant Ryurik Ketov aan de achtervolging 
ontkomen en onderwater ontsnappen. 

Bij de jacht op de onderzeeboten maakte de Amerikaanse marine gebruik van 
explosieven van het 'Julie-Jezebel' locatiesysteem. De klap van deze explosies is 
moeilijk te onderscheiden van die van dieptebommen. Ook wordt niet uitgesloten dat 
tijdens de operaties dieptebommen zijn gebruikt omdat van drie van de vier boten 
radioantennes beschadigd waren. 
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Tijdens één van de achtervolgingen werd aan boord van de B-36 het geluid van een 
naderende torpedo opgevangen. Door snel te duiken trof de torpedo geen doel. Toen 
de boot even later aan de oppervlakte kwam was het geschut en de 
torpedolanceerbuizen van de langzij liggende USS Charles P. Cecil op haar gericht. 

Het feit dat de vier Foxtrot-klasse onderzeeboten niet geschikt waren voor operaties in 
tropische gebieden heeft sterk bijgedragen aan haar ontdekkingen: 

- de boten waren niet uitgerust met airconditioning 
- er was geen koelsysteem voor het opladen van de batterijen 
- hoge luchtvochtigheid in de boot en gebrek aan zoet water 

- de luchttemperatuur in sommige gevechtsposities (akoestische stations, elektrische 
centrales, voortstuwingsruimten e.d.) kon waarden bereiken van 50 tot 60 
graden. 

 

Dit alles heeft geleid tot falende apparatuur en de uitschakeling van 
bemanningsleden. Per man was slechts tweeëneenhalf deciliter 250 gram zoet water 
per dag ter beschikking en dat in omstandigheden waarbij een mens het meeste 
transpireert en het organisme uitdroogt. Doordat men zich niet kon wassen kreeg 
iedereen ernstig geïnfecteerde huiduitslag. 

Om aan het lijden van de mensen aan boord een einde te maken moesten de boten 
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gedeeltelijk aan de oppervlakte komen om de boot te ventileren en de batterijen op te 
laden. Dit heeft ongetwijfeld geleid tot de ontdekking van de boten en het falen van dit 
deel van operatie Anadyr. 

Hoe de Cubacrisis afliep is bekend. De Sovjetleiding realiseerde zich dat, ver van huis, 
een militaire confrontatie met de Amerikaanse strijdkrachten tot een mislukking moest 
leiden en blies de operatie af. Wel bleef Cuba tot aan het einde van de Koude Oorlog 
een niet onbelangrijk, zij het een beperkt, steunpunt voor de Rode Vloot en was nabij 
Lourdes een groot, op de Verenigde Staten gericht, Signals Intelligence station actief. 
Ook werden jarenlang Cubaanse militaire eenheden in met name Afrikaanse 
conflictgebieden (Angola) ingezet bij de uitbreiding van de Sovjetinvloedssfeer. 

Wies Platje  
wiesplatje@kpnmail.nl 

Zr.Ms. Urania zeilschip 
(2004)  

Zr.Ms. Urania is het zeilend 
opleidingschip voor adelborsten 
(marineofficieren in opleiding). Het 
schip werd in 2004 gebouwd met 
enkele onderdelen van de oude Urania 
(1938-2001).  
 
Zr.Ms. Urania 
Toen in 2001 een gat in de romp was 
geslagen van de oude Urania, moest 
het ruim zestig jaar oude jacht 
vervangen worden. Nieuwbouw was in 
tijden van bezuinigingen geen optie, 
dus werd besloten tot een ingrijpende 
renovatie. Maar al snel was duidelijk 
dat van het oude zeilschip haast niets 
meer te gebruiken was. De Grand Old 
Lady voer volgens toenmalig 
Projectleider Urania, Priscilla 
Hoedemaker-Van Amerongen, op 
plamuur. 

 
Architect Olivier F. van Meer kreeg de 

opdracht om de vervanger van de oude Urania te ontwerpen. Een belangrijke eis 
was dat de nieuwe Urania, van een afstandje, exact moest lijken op de nieuwe. De 
romp van de Urania werd gebouwd bij De Gier & Bezaan Int. te Enkhuizen en in de 
zomer van 2003 werd het casco met hoofdmotor afgeleverd bij het Marinebedrijf te 
Den Helder. Van het inbouwen van waterleidingen tot het leggen van het teakhouten 
dek, het Marinebedrijf bouwde de Urania helemaal af. 

 

mailto:wiesplatje@kpnmail.nl
https://marineschepen.nl/schepen/urania-1938.html
https://marineschepen.nl/schepen/urania-1938.html
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Alle reacties kunt u wegschrijven in : 
http://www.tenanker.mygb.com 

 
Hoewel de nieuwe Urania vanuit de verte lijkt op het jacht uit 1928, is het een 
compleet nieuw schip met vele verbeteringen. Zo zijn de kooien niet meer 1,80 
meter, maar 2,10 meter lang. Om toch wat van de oude Urania te gebruiken werd de 
oude spiegel op het nieuwe schip geplaatst. Later werd die overigens toch weer 
verwijderd. Wel is het stuurwiel overgenomen. 

 
 
Op 30 april 2013 deed 
Zr.Ms. Urania mee met de 
Koningsvaart in het kader 
van de inhuldiging van 
Koning Willem-Alexander 
en Koningin Maxima. Op 
de foto is te zien dat het 
ook op de Urania 
"paradeerrol op post" was. 
(Foto: J.M. Karremann/ 
Marineschepen.nl) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nummer  Naam  In dienst  

Y8050/ H31 Urania 2004 

 

Afmetingen 26,85 x 6,04 x 2,5 

Max. waterverplaatsing 80 ton 

Max. snelheid 7 knopen (motor) 
10 knopen (zeil)  

Bemanning 17 

Voortstuwing 305 m2 zeil 
Caterpillar 186 kW, 253 pK  

Wapensystemen Geen 

Sensoren Navigatieradar 
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     De maffe piraat 
Piraterij is er al sinds mensenheugenis. Ik herinner U de 
Vikingen en hedendaagse kapingen voor de westkust 
van Somalië. 
Medio juli 1795 bedacht Gijsbertsz Kolenbrander uit 
Vlissingen, dat het kapen van een scheepslading 

specerijen een uitkomst zou zijn voor hem, zijn (v)echtgenote en zijn negen bloedjes 
van kinderen. In de haven lag een vrijwel versleten oude driemaster dat ooit 
toebehoorde van zijn inmiddels overleden oom. Waarom dat schip niet gebruiken 
voor de kaapvaart? Je roept ”Handen om hoog”, enter het koopvaardijschip, en haalt 
daaruit de kostbare lading. Geweldig tocht! Alleen Gijsbertsz (gewoonlijk Gijs 
genoemd) had nog nooit gevaren. Een meevaller was dat twee van de kinderen ooit 
in een roeiboot hadden gevaren, dus wisten alles over nautische kwesties. Voor alle 
zekerheid polste Gijs de pontjesbaas die dagelijks over een brede sloot heen en 
weer voer.   Jonas, de pontjesbaas, had er wel zin in. 
En na een klein a.p.k. keuring aan het houten schip, 
koos het schip “de Boekanier” eindelijk zee, bemand 
met de hele familie Kolenbrander en de pontjesbaas 
Jonas.  
De echtgenote van Gijs de opperpiraat, had een paar 
mooie zwarte zeilen voor het schip gebreid die 
gelijktijdig werden gehesen met de piratenvlag. Lieve 
help, wat wiebelde het schip; je werd er zeeziek van. 
Er lieten een paar plankjes los nét boven de waterlijn, 
maar de aandacht ging nu uit naar een ander schip 
dat in hun richting zeilde. “Die gaan we enteren en 
leegroven, dan zijn we gauw weer thuis!” jubelde 
Gijs. “Geef ze een schot voor de boeg!” beval de 
opperpiraat. “Waarmee pappa?” vroegen de kinderen 
in koor. “Hebben we geen kanon? Nou dan roepen 
we “handen om hoog, wij zijn piraten en gaan jullie enteren!” En zo gebeurde het. Tot 
hun grote teleurstelling werd er vanaf het andere schip geroepen “Wat grappig; wij 
zijn een oorlogsschip dat juist piraten vangt. Geef je over, kom gerust aan boord, de 
tafel staat gedekt!” De  
pontjesbaas Jonas, geloofde het verhaal maar half, brulde van de lach en riep: ”Wat 
eten jullie vandaag; we komen het wel halen!” Enigszins onzeker praaide stotterend 
piraat Gijs :” Ha..ha..ha..handjes omhoog op of wwwwij sch..sch..sch..schieten!” Aan 
boord van het oorlogsschip werd ha..ha..ha.. uitgelegd als uitlachen, dus vuurde men 
een fraaie ronde kogel nét boven de waterlijn in het piratenschip. Daar had de 
echtgenote van Gijs haar brandend petroleumstelletje staan en stond daar 
hardgekookte eitjes te bakken. 
Dus schreeuwde ze naar dek: ”Hou op met die piraterij en ga aan tafel op die andere 
boot; je maakt de kinderen overstuur, maffe piraat!” Na enkele voltreffers begon 
“deBoekanier” te zinken, maar gelukkig werd iedereen uit zee gevist. Weldra zaten 
mama en de kids aan tafel van het oorlog-        schip en konden de piraten Gijsbertsz 
en Jonas in het vooronder, hun zonden overdenken.  
            
 Wim Degen,          Diemen, 19 september 2020  
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                                              De Rode Marines.  

Een blik werpen op andere rode marines levert ook voor Sektie Stiekum wel eens 
onverwachte resultaten op. Zo had de sectie nooit gedacht dat de Chinese marine  
2 x zoveel mensen in dienst had als de Royal Navy.  
U ziet: wij kunnen ook wel voor verrassingen komen te staan. Dit keer willen wij onze 
aandacht richten op de Poolse marine. Zoals Polen in zijn geheel afhankelijk is van 
Rusland is de Poolse marine dat ook. Tot 1956 waren alle hoge officieren in de 
Poolse marine Russen van Poolse origine. 
Dit is de laatste tijd gewijzigd. 

Er zijn in Polen 25.000 man in dienst bij de marine terwijl er een algemene 
dienstplicht is van 3 jaar en men tussen 18 en 50 jaar opgeroepen kan worden.  
De Poolse marine is een echte kust marine. Haar schepen vertonen zich zelden 
buiten de Oostzee. De vloot bestaat uit 4 jagers, een onbekend aantal korvetten, 4 
onderzeeboten, + 80 patrouillevaartuigen, + 45 mijnenvegers en + 40 
landingsvaartuigen. Dit geheel wordt door de nodige hulpschepen ondersteund.  
De jagers bestaan uit een Samkotlin en 2 Skory klasse schepen.  
Van de vierde, de BLYSKAWICA, is het niet bekend of zij nog in dienst is.  
Dit schip hebben de vrije Polen in de oorlog van de Royal Navy gekregen en stamt 
van voor de oorlog.  
De Samkotlin WARSZAWD is in 1970 door de Russen aan de Polen overgedragen. 
Dit schip is uitgerust met anti-lucht-raketten van het type GOA.  
De Skory’s zijn conventionele jagers en varen sinds 1956 onder Poolse vlag. De 4 
onderzeeboten zijn zg. Wiskey’s en door de Russen in 1962 en 1963 overgedragen. 
De korvetten zijn Russische Kronstadts en zijn sinds 1957 Pools eigendom.  
 
De patrouille vaartuigen zijn over het algemeen wat moderner. Bij deze schepen 
komen we o.a. de volgende types tegen: OSA’s (12), Wisla’s (9), Obludzse (13) en 
P6 klasse (16). De OSA’s en de P6 zijn door de Russen overgedragen.  
De P6 is een torpedomotorboot met een maximum snelheid van 20 knopen. 
Verschillende van deze schepen zijn omgebouwd om als doelschip te fungeren. 
De OSA’s zijn moderne, snelle patrouille vaartuigen. Hun maximum snelheid is 38 
knopen en zij zijn bewapend met 4 schip-schip raketten. 
Deze soort raketten, merk Styx, hebben indertijd de Israëlische jager Eilath tot zinken 
gebracht. U ziet, dit zijn gevaarlijke scheepjes. 
De Wisla- en Obludze klasse zijn in Polen gebouwde schepen. Hun snelheid is 34 en 
20 knopen en zij zijn bewapend met mitrailleurs van 25 of 30 millimeter. De Wisla 
beschikt bovendien nog over 4 torpedobuizen van 53,3 cm. 
Van de landingsvaartuigen hebben de Polen 2 soorten: 25 Polocny’s en 15 kleinere 
schepen. Aan boord van een Polocny kunnen 4 tanks ingescheept worden. 
Behalve over deze schepen beschikt de Poolse marine over 60 vliegtuigen 
voornamelijk bestaande uit MIG 17, MIG 21 en Ilyushin 28. De MIG’s zijn straaljagers 
en de IL-28 is een lichte bommenwerper.  
Tenslotte beschikken de Polen over + 7000 mariniers. 
 
Sektie Stiekum – Uwtrechter 1975 
 

Hr. Ms. Evertsen 1976 
Commandant: kapitein-luitenant ter zee H. P. Pröpper, sedert 21 mei kapitein-
luitenant ter zee J. D. W. van Renesse 
 
Na een onderhoudsperiode van zeven weken vertrok Hr. Ms. Evertsen op 30 januari 
uit Den Helder met de eskadercommandant en zijn staf aan boord. Het schip zette 
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koers naar het Engels Kanaal waar op 31 januari rendez-vous werd gemaakt met de 
overige eskadereenheden. 
Al oefenend begaf het verband zich vervolgens zuidwaarts ten einde Casablanca te 
bezoeken. Daar dit bezoek echter op het laatste moment werd afgelast, kwam het 
eskader voor het weekeinde van 7 februari ten anker in Lagosbaai. Een uitgebreid 
ontwikkeling, sport en ontspannings- programma vormde een kleine pleister op een 
grote wonde. 
De nieuwe week bracht een intensief oefenprogramma, waarna op 13 februari 
Gibraltar werd binnengelopen waar de schepen een week onderhoud kregen en de 
eskadercommandant met zijn staf overstapte op Hr. Ms. Tromp. 
Hr. Ms. Evertsen vertrok samen met Hr. Ms. Zuiderkruis en Hr. Ms. Van Speijk op 19 
februari ten einde zich te voegen bij HMS Ark Royal en de bevoorradingsschepen 
RFA Lyness en RFA Resource. Gezamenlijk stoomden deze schepen richting Puerto 
Rico, terwijl zij zich voorbereidden op de oefening Safe Pass. Een aantal 
bemanningsleden werden overgezet op HMS Ark Royal ten einde het vliegbedrijf 
gade te slaan. 
Het mooie weer liet op zich wachten tot na het passeren van de noorderkeerkring, 
doch het feit dat vliegtuigen van HMS Ark Royal post gingen halen van Puerto Rico - 
nog 1200 mijl weg - maakte veel goed. 
De Nederlandse schepen bezochten Roosevelt Roads van 1 tot 6 maart, waarna op 

6 maart koers werd gezet naar het verzamelpunt met de overige deelnemers aan 

Safe Pass. Deze oefening vond plaats van 8 tot 19 maart, grotendeels onder slechte 

weersomstandigheden, in opmars naar Halifax, alwaar op 19 maart de nabespreking 

plaatsvond voor de Nederlandse, Engelse, Amerikaanse, Duitse en Canadese 

deelnemers. Op 23 maart vertrok Hr. Ms. Evertsen samen met Hr. Ms. Van Speijk 

om terug te keren naar Nederland. Beide schepen moesten onderweg olie laden, 

zodat St. Johns werd bezocht op 25 en 26 maart. Daar de ijsgrens op lagere breedte 

lag dan St. Johns, werd na vertrek een kleine omweg om de zuid gemaakt. Deze 

beslissing en wellicht ook de zeer dichte mist verhinderde dat de bemanning iets van 

het voor hun waarschijnlijk onbekende fenomeen ijsbergen kon waarnemen. Na een 

voorspoedige reis meerden beide schepen op 2 april af in de thuishaven en begon 

Hr. Ms. Evertsen aan zijn onderhoudsperiode. 

Op 20 april verliet het schip voor de laatste maal met de oude bemanning Den Helder 
om zijn plicht als schip van de wacht te vervullen. Deze periode gaf tevens de 
gelegenheid hefschroefvliegtuigdirectie- en vliegdekofficieren in de praktijk af te 
oefenen, terwijl en passant vele hydrografische stroom- meetboeien werden 
gecontroleerd. 
Op 29 april sloot de vaarperiode af met een varende ouderdag onder prachtige 
weersomstandigheden waarna de grote personeelsoverplaatsing en de 
onderhoudsperiode aanvingen. 
 
Kapitein-luitenant ter zee H. P. Pröpper droeg op vrijdag 21 mei het bevel over aan 
kapitein-luitenant ter zee J. D. W. van Renesse. 
Een dokperiode van 24 mei tot 16 juni en een zomerverlof van 25 juni tot 19 juli 
maakten het schip met zijn nieuwe bemanning gereed voor de volgende toer van 
11/2 jaar. 
Klein beginnend startte deze periode op 22 juli met oefeningen met Hr. Ms. Vos. 
HMS Otter, een Britse onderzeeboot, voegde zich bij het gezelschap op 28 juli, welke 
dag verder werd gevuld met onderzeebootbestrijdings- oefeningen van het 
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eenvoudigste soort. De week na 30 juli werd te Den Helder besteed aan 
systeembeproevingen. De periode 12-19 augustus bracht de taak van schip van de 
wacht, welke week zeer nuttig werd besteed door met Hr. Ms. Friesland te oefenen, 
waarna op 19 augustus de gemeten mijl bij St. Abbs Head werd gestoomd.  
Na twee uur olie laden te Rosyth werd koers gezet naar Noorwegen voor een routine 
bezoek aan Bergen van 20 tot 23 augustus, een uitermate succesvol eerste 
buitenlands bezoek.  
Het vertrek uit Bergen bleek minder fortuinlijk te zijn. 
Vlak na het ontmeren werd Hr. Ms. Evertsen aan bakboordzijde door een Noorse 
kustvaarder aangevaren en bleek een noodherstelling te Haakonsvern noodzakelijk 
in de nacht van 23 op 24 augustus. Gelukkig bleek de zeewaardigheid van het schip 
niet te zijn aangetast, zodat het al zijn vastgestelde verplichtingen kon nakomen. 
Na het vertrek uit Haakonsvern werden dan ook oefeningen gedraaid met Noorse en 

Duitse Starfighters, de Duitse schepen Lübeck en Emsland en de door burgers 

bemande Duitse onderzeeboot Wilhelm Bauer. 

 
Een kort weekeinde te Den Helder luidde de volgende schip van de wacht periode in, 
waarbij op 30 en 31 augustus werd deelgenomen aan de mijnenbestrijdingsoefening 
Crisp Water. Het degaussen te Vlissingen op 1 september sloot de 
voorbereidingsperiode van Hr. Ms. Evertsen af en na een inspectie op 3 september 
door de chef-staf van de commandant der zeemacht in Nederland en enkele 
stafleden werd het schip op 6 september ingedeeld in het eskader. 
 
Dit was tevens de dag waarop het schip Den Helder binnenliep voor een vijfweekse 
onderhouds- en reparatieperiode, waarin tevens de in Noorwegen opgelopen schade 
werd hersteld. Het najaarsprogramma was druk en ruim gelardeerd met buitenlandse 
havens. Het schip vertrok op 7 oktober en bracht van 8 tot 10 oktober een routine 
bezoek aan Aberdeen. Hierop volgde wederom een schip van de wacht periode 
waarin bij het ruwe weer van 15 oktober werd gezocht naar overlevenden van de 

Duitse coaster Antje Oltmann, die door 
schuivende lading was gezonken.  
 
Na een uitgebreide zoekactie door vele 
schepen, waaronder ook Hr. Ms. Van 
Speijk en Hr. Ms. Poolster, bleek dat van 
de negen opvarenden drie overlevenden 
waren gered en vijf doden waren 
geborgen. Hr. Ms. Evertsen had twee 
doden geborgen en één overlevende 
opgepikt, die door een snel transport per 
hefschroefvliegtuig naar Valkenburg kon 
worden gebracht.  
 
De volgende dag werd besteed aan het 
localiseren van het wrak en het 
afbakenen met een danboei. 

Rijkswaterstaat was daardoor in staat reeds op 17 oktober een wrakboei te plaatsen. 
Op de dagwacht van 25 oktober vormde Hr. Hs. Evertsen samen met Hr. Ms. Van 
Galen een escorte, dat het Zweedse verband van schepen met min boord Zijne 
Majesteit de Koning van Zweden en zijn gemalin naar IJmuiden begeleidde, ter 

Redactie: Na wat zoeken moet het om dit schip zijn 
gegaan. 
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gelegenheid van het staatsbezoek aan Nederland. Vervolgens werd het schip 
ingezet voor beproeving van nieuwe sonar- verwerkings- en registratieapparatuur 
waarvoor een team van wetenschapsmensen op het schip neerstreek.  
Hr. Ms. Tijgerhaai fungeerde in deze periode als doelschip. Een bezoek aan Rosyth 
sloot de eenzame dagen in het Devils Hole gebied af waarna het schip deelnam aan 
oefeningen met het eskader als voorbereiding op de internationale oefening Suroit 
vanuit Brest onder supervisie van de Franse marine. 
Een kort weekeinde van 5 tot 7 november te Den Helder vormde nog een 

aangename onderbreking alvorens Hr. Ms. Evertsen samen met Hr. Ms. Amsterdam 

in opmars ging naar de Franse marinebasis. Een voorbereidend en afsluitend 

weekeinde te Brest markeerden de oefening Suroit van 15 tot 20 november waaraan 

naast de Nederlandse schepen ook Franse Duitse, Amerikaanse, Britse en 

Portugese bodems deelnamen. 

Op 23 november verliet Hr. Ms. Evertsen de gastvrije Franse haven om in de South 
West Approaches individueel een aantal Variable Depth Sonar beproevingen uit te 
voeren, die werden afgesloten met een bezoek aan Plymouth van 26 tot 29 
november. 
Op 30 november werd een nieuwe degaussing te Vlissingen uitgevoerd en op 1 
december werd deelgenomen aan een zoekactie naar vaten met chemicaliën, die 
van een overvaren coaster te water waren geraakt. Hr. Ms. Evertsen verleende 
tijdens deze zoekactie gastvrijheid aan een reportageploeg van de katholieke radio-
omroep zodat de opvarenden het naarstig zoeken beloond zagen met een reportage 
in Brandpunt. 
Een onderhoudsperiode van een week bracht het schip weer naar Den Helder 
waarna op 13 december koers werd gezet naar Portland, waar een dag op de sound 
range en twee avonden aan de wal werden doorgebracht. Na een kort weekeinde in 
Den Helder van 17 tot 20 december koos Hr. Ms. Evertsen voor de laatste maal zee 
in het ten einde lopende jaar. De reis voerde naar de Noorse Björnefjord, waar de 
Variable Depth Sonar beproevingen gedurende twee dagen werden voortgezet. De 
nacht werd in Haakonsvern doorgebracht. 
Het jaar werd afgesloten als schip van de wacht met waakzame en toch genoeglijke 
kerstdagen op zee. 
Met de binnenkomst te Den Helder op 27 december werd dit vaarjaar beëindigd; een 

welverdiend verlof ving aan op 31 december. 

 

Bronvermelding: Jaarboek KM 1976 

 

Belangrijke informatie ! 
Door de invoering van de AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming) per 
25 mei 2018 is het niet meer mogelijk om uw persoonsgegevens rechtstreeks op te 
vragen bij het bureau SIB (semi statisch informatiebeheer), het voormalige B-RIOB. 
Aanvragen van persoonsgegevens kan alleen nog maar digitaal via onderstaande 

link:   
https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie 

Daar vindt u alle informatie over uw rechten. Ook vindt u daar een digitaal 
aanvraagformulier. 

Let op ! 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-bij-defensie
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Voor nabestaanden van overleden oud-defensiemedewerkers (militairen en burgers) 
is het ook mogelijk om de persoonsgegevens van overledene op te vragen via de 

bovenstaande (webpagina) link. 
 

***************************************************************************************** 
Dag Arie en L.S,   
 
Ik was er nog niet aan toe om dit bijgevoegde verhaal 
naar je te sturen, maar misschien, in aansluiting op 
één van de laatste uitgave, nr. 50 en dan met name 
het "einde" van de -onze- kruisers, hierbij je 
aangeboden hoe 'onze` bijdrage was met de aankoop 
van deze kruisers.  
Kijk maar.  
 
Vriendelijke groet,  
Bart  
 
KM- herinneringen    
Verkoop Kruiser  
 
Onlangs las ik in de krant een artikel betreffende omkoop schandalen. 
Goksyndicaten, zo lijkt het, beheersen onder ander de voetbal competities in Europa. 
Dit artikel deed mij onwillekeurig denken aan een wedstrijd welke wij met ons 
scheepselftal speelden en welke we absoluut niet mochten winnen. Dit had niets met 
gokken te maken, maar toch!? 
In januari 1972 gingen wij met een B-jager van de Koninklijke Marine vanuit de 
Nederlandse Antillen naar Peru voor een bezoek aan dat land. Voor acht maanden 
waren wij als stationsschip in de Antillen (Curaçao) gestationeerd.  
Voor ons was dit een buitenkansje om vanuit de Caraibien, door het Panamakanaal, 
naar de andere kant van Zuid Amerika te gaan. Sinds wij Nieuw Guinea waren kwijt 
geraakt in 1962 komt het niet vaak meer voor dat KM-schepen dit kanaal passeren. 
De haven welke we gingen bezoeken in Peru werd Callao. Ongeveer 25 km 
verwijderd van de hoofdstad Lima.  
Niet zomaar een bezoek zou het worden. Neen, het bezoek stond in het teken van 
een op handen zijnde verkoop van een van onze kruisers aan Peru namelijk Hr. Ms. 
de Ruyter. 
 
Het bezoek werd derhalve omgeven met veel ceremonieel, toeters en bellen.         
Wij aan boord werden daar aardig mee geconfronteerd. Nadat wij het Panamakanaal 
gepasseerd waren en op de Grote Oceaan waren aangekomen stoomden wij in een 
spiegelglad zeetje rustig zuidwaarts.  
Een grote schoonschip actie volgde. Hutten en verblijven werden leeggehaald als of 
het een voorjaarsschoonmaak betrof. Een dag voor binnen komst werd het schip ook 
nog eens extra in de verf gezet. Een leuke bijkomstigheid was het, nou ja niet voor 
iedereen, dat veel bemanningsleden juist lang haar hadden in die tijd. De Minister 
van Defensie, Den Toom, had een halfjaar daarvoor de haardracht bij de defensie vrij 
gegeven. Velen hadden dus een berg haar op hun hoofd. Maar dat kon niet bij een 
zo`n belangrijk bezoek vond de commandant.  
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Dus -vrijwillig- redelijk 
kortwieken werd het of 
inspectie door de 
doctor. Gezeten op een 
bolder op het halfdek 
werd er ‘zogenaamd’ 
geïnspecteerd op 
hoofdluis. U begrijpt het 
al. Zij van wie het haar 
te lang was, en dit niet 
vrijwillig lieten 
kortwieken, daar werd 
luis geconstateerd en 
ging het haar er alsnog 
af. Maar dat allemaal 
terzijde.  

 
 
Bij alle officiële gebeurtenissen, vele party’s, rondleidingen, een dag varen met Vips, 
laten zien wat we - vooral schietend - konden e.d. daar hoorden ook een voetbal 
wedstrijd bij.  
Bijgewoond 
door 
buitenlandse 
militaire 
attachés, 
ambassadeurs, 
militaire met 
veel goud en 
overige 
notabelen 
speelden wij 
met het 
scheepselftal 
tegen een elftal 
van de 
Peruaanse 
marine in een 
redelijk groot 
stadion. Het 
motto was verbroedering en vriendschap. Na de wedstrijd volgde een groot banket 
waarbij wij spelers en ook alle Vips van de tribune, om en om aanschoven. 
 
Nu hadden wij aan boord een echt, goed voetbal team. In de Antillen hadden we 
alles nog gewonnen. Van de mariniers op Savaneta (Aruba) en ook die van Suffisant 
(Curaçao) waren we tot tweemaal toe de baas. Ook van clubs zoals Willemstad, PSV 
(politie), Asiento (Shell),  
Quick “60 (onderwijzers) en alle andere teams op de eilanden behaalden wij goede 
resultaten.  
 

http://onzevloot.weebly.com/uploads/1/4/1/3/14135904/4369666_orig.jpg?525
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Met de rust stonden wij in deze belangrijke wedstrijd dan ook met drie een voor. De 
coach durfde in de rust niet naar de tribune te kijken. We waren duidelijk sterker. 
Zowel fysiek als misschien ook wel mentaal. Laten pingelen die gasten, dat was het 
motto. Dat willen ze nu eenmaal graag in dat soort landen. En wij, wij gingen er 
gewoon stevig tegen aan. 
Twee mannen, de doelman en laatste man werden in de rust door de coach  apart 
genomen. . Maak een handsbal, duik over de bal heen maar zorgt er voor dat er 
gelijk gespeeld wordt.  
En zo geschiede. Eindstand 3-3.  
Iedereen blij, verbroedering alom. En ja, die kruiser(s), die werd(en) uiteindelijk 
verkocht. 
            
Bart Nijeburght 
 

De dienstmaat… 
 
Heeft u dat nou ook? Men vertelt je iets serieus maar het verhaal werkt zó door op 
uw gevoel voor humor dat U moeite heeft uw gezicht in de plooi te houden. 
Dat overkwam mij onlangs toen ik een oude dienstmaat ontmoette… 
 
Toen ik na een vermoeide wandeling even plaats nam op een bankje met uitzicht 
over de haven, zag ik hem. Dolf mijn oude dienstmaat. Hij was na al die jaren 
nauwelijks veranderd. Dolf zat op een ander bankje, schuin tegenover mij en staarde 
met een niets zeggende blik in mijn ríchting. 'Hallo Dolf, U bent toch Dolf mijn oude 
dienstmaat van de Koninklijke Marine?" zei ik. 'Inderdaad heet ik Dolf en was bij de 
Marine.' zei hij ietwat onzeker. 'Ken ik U?" "Als het goed is wél; Willem Degen, ex-
hofmeester van de Hr Ms. Karel Doorman!' " Verrek Willem, ouwe gabber, ben jíj 
het!' antwoordde Dolf verheugd. "Dat is lang geledenl' Dolf nam direct naast mij 
plaats op de bank, greep mijn hand en bleef langdurig aan mijn arm pompen. 
'Jongen, hoe goot het met je. Je ziet er potent uit. Leuk om je weer te zien." Met mij 
gaat het bijzonder 'zei ik' en ik hoop voor jou het zelfde." "Oh ja hoor. Ik ben nu aan 
het afbouwen, net als jij denk ik.' zei Dolf. ' We hebben toch een leuke tijd gehad bij 
de Marine, he, Willem! Weet je nog in Kopenhagen met dat enorme Tuborg 
bierfeest? Eerst de brouwerij bezoeken, dan feesten in Tivoli en tenslotte zwemmen 
in het bier op de kade. En dan die leuke Deense mokkeltjes l Ik zie ons nog in 
Casablanca lopen. "Poef voor je moer riepen de Marokkaanse knakkers.  
Weetje dat ik straal bezopen was in Cagliari met twee grieten aan m 'n arm? Dat ik 
vrijwel zonder letsel dwars door een winkelruit liep!' Dolf praatte honderd uit. Hij was 
niet meer te stoppen. Kennelijk kon hij zich eindelijk uitten. Ik liet hem begaan. Ik had 
per slot van rekening zelf contact met hem gezocht.  
 
Om het gesprek een andere wending te geven vroeg ik: Wat ben je na de Marine 
gaan doen Dolf?" Even betrok z'n gezicht en toen antwoordde hij 'Van alles. Je weet 
ik was kok, dus ben ik in een restaurant gaan werken, maar toen ik de bazin eens 
een olijke tik voor d'r billen gaf, schopte de baas mij er uit. Lullig natuurlijk, maar de 
mensen kunnen níet tegen een geintje! Het betere hotelwerk leek mij wat maar daar 
mocht ik in feite alleen maar piepers jassen. Toen ik met een mollig kamermeisje in 
de línnenkamer op zoek was naar een geschikt washandje, werd ik ook daar 
weggeschopt.' Aan de lichaamshouding en het uiterlijk van Dolf kon ik waarnemen 
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dot hij daarover nog verontwaardigd was. Van binnen begon er bij mij iets te 
borrelen. "Na dat gelazer in het hotel ben ik bij een bakker gaan werken. Ik moest 
o.a. krentenbrood maken met gemalen witte bonen als spijs. Ik zei tegen mijn baas 
Mot dat? Je belazert de kluit.' “Ja” zegt die “de mensen willen belazert worden”. Doe 
d'r maar wat minder suiker en krenten in." 'Ik zei toen: 'Mot ik soms een 
krentenpistool gebruiken of moet ik ze d'r in schieten met een blaaspijpje!" Nou, en 
toen stond ik weer op straat. Ik ben toen maar gaan varen bíj de koopvaardij. Ik heb 
zo'n beetje alle schepen gehad omdat ik na iedere reis een ander schip toegewezen 
kreeg. Ze zeiden na iedere zeereis dat mijn eten niet te vreten was. Ze hadden 
waarschijnlijk en beetje de pest aan me, omdat het maar driekeer is gebeurd dat mijn 
bovengebit achtereenvolgens in de soepketel, de juspan en tussen de gekookte 
aardappelen terug  werd gevonden. Lullig allemaal; een goede kok wordt nooit 
gewaardeerd!' Dolf bleef verontwaardigd en ik voelde pijnscheuten in mijn onderlíjf.  
 
 
Lieve hemel, hoe hou ik mijn gezicht in de plooi  
Terug aan wal ontmoette ik Loesje' ging Dolf ijverig verder. 'ltoesje had tóen al veel in 
haar bloesje, maar wat gaf dat. Als zeeman moest je toch ergens je anker uit gooien. 
Ik had tijdens mijn reizen een tatoeage laten aanbrengen op mijn fluit - Je weet hoe 
dat gaat. Geintje! D'r staat op; Bij druppelen kraan goed sluiten! 'Mijn nieuwe vlam 
had er in het begin moeite mee.  
Loesje woonde vlak bij Artís, had een knopenwinkeltje en deed aan kantklossen. 
Zéér opwindend. Ik ben toen 'in garen en band' gegaan.' De pijnscheuten in mijn 
onderlijf werden met de minuut heviger maar Dolf was niet te stoppen.  
Alles moest d'r uit. 'Wij hebben twee kinderen gekreqen ging hij verder. 'een zoon en 
een dochter. Wat ik thuis kookte lustten ze niet en zíjn daarom al heel jong in het 
Franse Vreemdelíngenlegioen geqaan. Ik heb een foto van mijn Loesje, wacht effe, 
Dolf toonde mij een foto van een enorm grote en zéér dikke dame die de hele foto 
besloeg en me met een woeste blik aan staarde. Allemachtig wat een enorm 
boosaardig mens! 'Loesje houdt van mij, :zei Dolf. De merkwaardige manier waarop 
Dolf de klemtoon legde deed mij iets vermoeden. Hij keek mij lang en zwijgend aan 
Ik wilde juist de vraag stellen 'Maar hou jij oók van haar " toen hij zelf het antwoord 
gaf. 'Mijn Loesje had destijds al véél ín haar bloesje. Ik had beter moeten weten. 
We wonen nog steeds naast Artis maar als mijn Loesje bij de nijlpaarden gaat wonen 
zou niemand het verschil zien. Ik ben net een beetje hersteld. Ik had twee 
verbrijzelde kníeën nadat mijn Loesje in een verliefde buí op mijn schoot kwam zitten. 
'Ik hapte naar lucht, liep rood aan want mijn lachspieren trokken zich samen. De pijn 
in mijn onderlijf werd ondragelijk. Ik kón niet meer......ik plaste haast in mijn broek! 
Heremetijd houdt dit nooit op!  
Plotseling stond Dolf op. 'Willem, ik moet gaan. Als ik te laat thuis kom gaat mijn 
nijlpaardje wellicht op mijn voeten staan en ben ik rijp voor een invalidenwagen..   
De mensen die ik later op straat tegen kwam zullen gedacht hebben dat ik liep te 
huilen.  
Niets was minder waar.  
 
Wim Degen 
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Hallo Arie en lezers van ten Anker… 
 
Bij deze de vraag,… wie kan mij helpen met het opsporen van Henk Landman. 
Henk heeft in het jaar 1971/72 de Torpedomakers opleiding gevolgd in Den Helder. 
Zijn eerste varende plaatsing was naar mijn weten de Hr. Ms. Tjerk Hiddes. 
Henk was toen woonachtig te Zutphen. 
 
Meer gegevens heb ik helaas niet maar ik zou heel graag met hem in contact willen 
komen. 
Wie kent Henk en weet waar hij is te traceren?... mail de redactie !! 
 
Bij voorbaat dank,  
Paul Jacobs 
******************************************************************************************** 
 

 
Goedemiddag meneer Arie, 
 
Even een reactie op uw artikel over de Bermuda driehoek, in 
1976 voeren wij met de HR.MS. Zuiderkruis door de Bermuda 
driehoek. 
Toeval of niet alle motoren vielen voor geruime tijd stil, dit 
was voor de bemanning een vreemde gewaarwording 

 
Met vriendelijke groeten, 
Laurens Franken 
============================================================== 
 
Arie en L.S. 
Het wordt wat eentonig Arie om het steeds weer te moeten zeggen, maar omdat ik 
smul van jouw hobbie, die je deelt met SOBAT² jJan en Sobat² Alleman, zeg ik het 
toch nog maar een keer. GEWELDIG..., en ik weet hoeveel werk je eraan moet 
hebben. De Bermuda driekoek hebben we ook nog in rond gevaren, ik zelfs met de 
klep 9. Het is toch niet te geloven. word je over twee maanden  80 en dan lees je dit 
nog. En sobat is nooi te oud om te leren. 
Maar wel lekker, want wat je in het begin al zei, dat Corona-geklooi maakt vele 
Sobat²  erg mismoedig en dat hoort helemaal niet bij onze jongens.  Ik hoop dat jij 
,en de velen die het nodig hebben, er veel plezier aan beleven. 
 
Paku. 
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DE BEMOEIENIS VAN PRINS BERNHARD MET DE NIEUW-GUINEA 

KWESTIE 

 
In 1961 verzandden Nederland en Indonesië in een conflict over de zeggenschap 
over Nieuw-Guinea. Prins Bernhard, die inzag dat Nederland haar ‘laatste kolonie in 
de Oost’ toch wel zou kwijtraken en dat er bovendien geen economisch gewin te 
behalen viel, wilde dat Nederland zich zo snel mogelijk zou terugtrekken. Omdat het 
hem niet snel genoeg ging, bemoeide hij zich met de internationale politiek en 
misbruikte zijn positie als prinsgemaal om zijn zin door te dringen. 

Gebekvecht om Nieuw-Guinea 
Nadat Nederland in 1949 tijdens de Ronde Tafel-Conferentie – waar Indonesië 
onafhankelijk werd – erin geslaagd was Nieuw-Guinea te behouden, werd het 
Nederlands-Indonesische conflict om het gebiedsdeel tijdelijk in de ijskast geplaatst. 
Vanaf 1956 verslechterden de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië echter, 
met toenemende militaire dreiging en de verbreking van de diplomatieke 
betrekkingen in augustus 1960 tot gevolg. 

De toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, Joseph Luns, hield krampachtig 
vast aan de economisch oninteressante kolonie. Hij vond dat het de taak van 
Nederland was de Papoea’s klaar te stomen voor zelfbeschikking en zag het als 
groot verlies wanneer het gebiedsdeel in handen van Soekarno zou komen. 

Amerikaanse inmenging 
Kleine bondgenoten van de Verenigde Staten, zoals Nederland, waren sterk 
afhankelijk van Amerikaanse goedkeuring in alles wat ze op het internationale toneel 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-soevereiniteitsoverdracht-van-indonesie
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-soevereiniteitsoverdracht-van-indonesie
http://isgeschiedenis.nl/nieuws/28-augustus-jarig-joseph-luns
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deden. Met het aantreden van de regering-Kennedy veranderde de Amerikaanse 
visie op de Nieuw-Guineakwestie drastisch. Eisenhower had altijd een officieel 
neutrale, maar in werkelijkheid pro-Nederlandse houding aangenomen, maar 
Kennedy zag alleen het communistische gevaar. De kwestie dreef Soekarno in de 
armen van de Sovjet-Unie, die hem van wapens en politieke steun voorzag, en dat 
wilde Kennedy voorkomen. 

De mogelijke oplossing van het conflict was een trustschap, een interimregering 
beheerd door diverse landen of bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Maar Luns en 
Soekarno streefden allebei hun landsbelang na, wat betekende dat ze alleen akkoord 
konden gaan met een trustschap over Nieuw-Guinea als hun eigen land onderdeel 
zou zijn van de interimregering en het land van de ander uitgesloten werd. 

In 1961 kwam er schot in de zaak: Nederland en Indonesië werden met enige 
politieke druk overgehaald diplomatieke besprekingen met de Verenigde Staten als 
derde partij te houden. Na lang tegenstribbelen van Luns, gaf hij in 1962 uiteindelijk 
toe aan de Amerikaanse oplossing: Plan Bunker. De soevereiniteit van Nieuw-
Guinea zou geleidelijk worden overgedragen van de Verenigde Naties aan Indonesië 
binnen een periode van een jaar, waarna de Papoea’s binnen tien jaar de 
mogelijkheid zouden krijgen via een referendum over hun eigen toekomst te bepalen. 
Het was een grote overwinning voor Soekarno. Wat ging aan die omslag vooraf? 

De prinsgemaal in Washington 
In het voorjaar van 1961 kreeg de kersverse Amerikaanse president Kennedy een 
reeks Nederlanders over de vloer die met hem wilden praten over Nieuw-Guinea. 
Daaronder was ook prins Bernhard, die niet van plan was de kwestie Nieuw-Guinea 
aan Luns over te laten. Bernhard mocht zich officieel niet met staatszaken bemoeien, 
maar liet het niet na om Kennedy erop te wijzen dat de Nederlanders zo snel 
mogelijk een uitweg uit het Nieuw-Guineaconflict zochten en hun soevereiniteit over 
het gebied wensten te beëindigen, maar dat daarbij de kans op zelfbeschikking voor 
de Papoea’s niet uit het oog verloren mocht worden.  Hiermee ging hij verder dan het 
Nederlandse regeringsbeleid, maar hij bleef voorzichtig in zijn formulering. 

Gewiekst strateeg 
Dat die voorzichtigheid niet voortkwam uit respect voor de regels van zijn eigen 
staatsrechtelijke positie, maar uit angst zijn imago te bedoezelen, bleek uit de 
gewiekste manier waarop hij daarna te werk ging. De aanwezigheid van de 
Nederlandse ambassadeur tijdens het gesprek maakte het Bernhard onmogelijk 
serieuze voorstellen te doen. De ambassadeur zou immers verslag van het gesprek 
doen aan Luns. 

Een paar dagen later ontving de prins daarom op Soestdijk een Amerikaanse 
advocaat, Henry G. Walter Jr., aan wie hij een voorstel deed om schot in de zaak 
Nieuw-Guinea te krijgen. Het voorstel belandde onder de titel ‘P. B. Proposal’ op 3 
mei 1961 op het bureau van de Amerikaanse diplomaat Robert H. Johnson, die het 
op zijn beurt weer doorspeelde aan twee hooggeplaatste leden van de National 
Security Council, McGeorge Bundy en Walt Rostow. 

P. B. Proposal 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/35-john-f-kennedy-1961-1963
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/34-dwight-d-eisenhower-1953-1961
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/29-juni-jarig-bernhard-van-liepe-biesterfeld


 

40 
 

Het voorstel is niet controversieel omdat Bernhard er omstreden voorstellen in deed 
– de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking was het in principe 
inhoudelijk met hem eens – maar omdat hij een maakbaar plan had opgesteld dat 
radicaal tegen de stugge positie van Luns inging en dergelijke vergaande politieke 
inmenging door een lid van het koninklijk huis niet past in een democratie. 

Bernhard wekte in het document de indruk dat het gebrek aan inschikkelijkheid van 
Nederland alleen te wijten was aan de starheid van Luns, en dat het Nederlandse 
volk liever zag dat Nieuw-Guinea zo snel mogelijk onafhankelijk werd. Hij probeerde 
daarmee Amerika ervan te overtuigen dat het noodzakelijk was Luns te dwingen 
concessies te doen. Politieke druk vanuit de Verenigde Staten ‘zou debat in de 
regering opleveren. Met hulp van de Koningin, gelooft [Bernhard] dat hij de regering 
kan bewegen in de richting zoals gedaan in dit voorstel.’ 

Het P. B. Proposal bestond uit drie onderdelen. Ten eerste moest Nederland laten 
weten dat het bereid was Nieuw-Guinea over te dragen aan een multinationaal 
trustschap zonder daar zelf onderdeel van te hoeven uitmaken. Het uiteindelijke lot 
van Nieuw-Guinea moest bepaald worden tijdens een referendum. Ten tweede zou 
Nederland accepteren dat Nieuw-Guinea nooit teruggegeven werd, en dat die optie 
ook niet mogelijk werd gemaakt bij het referendum. Ten derde moest Nederland 
toestaan dat haar ambtenaren in Nieuw-Guinea zouden blijven zolang dat nodig was 
en totdat zij vervangen werden door ambtenaren van het trustschap. 

Schandaal 
Het voorstel van Prins Bernhard was geheim en verdween 40 jaar lang in de gesloten 
Amerikaanse archieven. Hoewel critici van de prins en onder anderen de journalist 
Willem Oltmans al langer vermoedden dat Bernhard betrokken was bij de kwestie, 
bleek zijn inmenging veel groter te zijn. De Amerikanen namen het voorstel serieus 
en de aangedragen oplossing in het P.B. Proposal lijkt opvallend veel op het 
uiteindelijk uitgevoerde Plan Bunker. Ook werd duidelijk dat minister Luns 
regeringszaken met Bernhard besprak en hem daarover beloftes deed. 

Bernhard overschreed met zijn bemoeienis bij de kwestie de grenzen van zijn 
ceremoniële rol als prinsgemaal ruimschoots en dat wist hij zelf ook. Toch kreeg hij 
door zijn strategische manoeuvres zijn zin. Op 15 augustus 1962 zette de 
Nederlandse ambassadeur zijn handtekening onder Plan Bunker en gaf daarmee 
impliciet het stokje door aan Indonesië als nieuwe overheerser van westelijk Nieuw-
Guinea. Ook het omstreden referendum kwam er: in 1969 mochten slechts 1025 
stamhoofden onder grote druk stemmen, waarna Nieuw-Guinea zich officieel bij 
Indonesië aansloot. 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/de-bemoeienis-van-prins-bernhard-met-de-nieuw-
guinea-kwestie 
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Zeekadetkorps Alkmaar 

 
Al meer dan 40 jaar actief in Alkmaar! Het Zeekadetkorps Alkmaar is een jeugdorganisatie op 
nautische basis gericht op jongens en meisjes van 9 tot en met 17 jaar die geïnteresseerd zijn 
in alles wat met varen en de scheepvaart te maken heeft. Elke zaterdag van komen de 
kadetten op hun korpsschip de ‘Bulgia’ bijeen om zich bezig te houden met zeilen, roeien, 
onderhoud aan het schip en andere nautische bezigheden aan boord. 
 
In de afgelopen jaren heeft het Zeekadetkorps Alkmaar al heel wat mensen weten te 
interesseren voor een maritiem beroep. Een groot gedeelte van de leden is beroepsmatig 
gaan varen in de zeevaart, binnenvaart, bagger of bij de Koninklijke Marine. Toch kiezen lang 
niet alle zeekadetten voor een beroep in de maritieme sector, voor velen is het 
Zeekadetkorps simpelweg een prachtige plek om vrienden voor het leven te maken! 

De ‘Bulgia’ dient sinds 1996 als onderkomen voor het Zeekadetkorps Alkmaar. Het voormalig 
patrouille- en later opleidingsvaartuig van de Koninklijke Marine is bij menig (oud) 
marineman wel bekend. Na de uitdienstelling is het schip in 1996 in bruikleen gegeven aan 
de Vereniging Zeekadetkorps Nederland, waarna het schip naar Alkmaar gekomen is. 

Sinds 2005 is het schip volledig eigendom van de Stichting Zeekadetkorps Alkmaar en staat 
het tevens als Varend Monument geregistreerd. De ‘Bulgia’ telt 31 slaapplaatsen. 
 
Scheepsgegevens: 

Naam Bulgia 

Bouwjaar 1954 

Scheepswerf Rijkswerf Willemsoord (Den Helder) 

Lengte 36,40 m 

Breedte 6,20 m 

Diepgang 2,00 m 

Voortstuwing 2 x 650 Pk Werkspoor (RUB 1612) 

Max. snelheid 15,5 knopen 
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                  2 november 2020    
    Hr.Ms. Isaac Sweers, “ de Nacht “ 

 
                6 november 2020 
                   Aardappels jassen… 
         Jan Marie Lodewijk Ignatius Chömff  
          Aanloop naar de politionele acties 

 

 
 

Fijn weekend en laat Convid-19 a.u.b. niet in uw leven…. 
A.Kr. 
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