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1785…. 
EEN NIEUW LIET OP EEN VROUWE 
MATROOS  
Vrinden komt luystert na dit Liet,  
Wat ’er in kort weer is geschiet, (bis)  
Van een meisie van twintig jaren,  
Die gezint was om te gaen paren,  
Om dat haar Liefje was kapityn,  
Zo wou zy een Matroosie zyn. (bis)  
 
Het was in de stad van Amsterdam,  
Daer zy by een Zielverkoper kwam, (bis)  
Daer nam zy dienst voor zeven jaren,  
En zy vreesde geen gevaren,  
Om te gaen klimmen al in de mast,  
Te maken de zyle met touwetjes vast, 
(bis)  

 
 
 
Zy ging met haer kist na Boort,  
Zo als een goed Matroos behoort, (bis)  
En zy waren in zee gaen varen,  
Eenige mylen op de Baeren;  
Toe heeft haer het weer verrast,  
Dat zy moest klimmen al in de mast, (bis)  
 
Maar doe ’t Matroosje was aen boort,  
Wie heeft raarder klugt gehoort, (bis)  
Dit Lied moet ik te kennen geeven,  
Wat dit Meisje heeft bedreeven,  
Zy piste door een Hoorn ras,  
Net of het een Jongman was. (bis)   

 

 KM-herinneringen  
 

Haakonsvern 
 
Onlangs waren er kennissen van me naar Noorwegen geweest. Het gesprek kwam op de 
stad Bergen terecht waar ze vol lof over waren. Een prachtige stad met een mooie, altijd 
drukke haven. Schone straten met sfeervolle huizen, winkels en pleintjes. En met een 
bevolking die zeer vriendelijk is. 
Mijn gedachten gingen terug naar de begin jaren zestig.  Twaalf weken totaal waren wij in 

Bergen / Haakonsvern te gast op de 
marine basis aldaar. Zes weken voor 
het zomer verlof en direct na het zomer 
verlof weer zes weken.  
In het weekend, op de vrijdagmiddag, 
meerden we na de tweede week al 
midden in de stad af. Op maandag 
morgen vertrokken we dan weer daar 
vandaan. Gedurende de doordeweekse 
dagen lagen we op de marine basis 
Haakonsvern afgemeerd met onze 
onderzeeboot. Haakonsvern lag niet al 
te ver van Bergen vandaan. 
 
Op Haakonsvern hadden wij onze wal 

accommodatie. Wilden we daar in het weekend ook gebruik van maken dan moesten we 
tijdens dat weekend met openbaar vervoer zelfstandig naar Haakonsvern toe.  
Een hotel, wat gebruikelijk was wanneer je met een onderzeeboot een buitenlandse haven 
aan deed was er nu niet bij. Het ongemak van de slechte accommodatie aan boord nam je 
voor lief gedurende de mooie weekends in de stad Bergen.  
Tijden de werkdagen, van half negen in de morgen tot zo rond vier uur in de middag, elke 
dag weer, deden we proefnemingen voor TNO in de fjorden. Zeer vervelend werk eigenlijk, 
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maar met een groot resultaat achteraf heb ik me laten vertellen. De marine heeft er 
gedurende de koude oorlog nog behoorlijk profijt van gehad. 

 
Tijdens die dagen welke we doorbrachten op de basis van 
Haakonsvern waarbij er niet gevaren werd, (dat kwam ook 
voor) kregen we onder andere de cursus 
`Ontsnappingstoren` te verwerken. 
Een toren, twintig meter hoog, min of meer gebouwd boven 
een nagebouwd onderzeeboot compartiment. 
Vanuit dat compartiment leerde je dan, gekleed in een 
speciaal pak met zwemvest e.d. hoe je uit een onderzeeboot 
moest ontsnappen. Een zeer succesvolle cursus, waarbij we 
liefhebber waren, nadat we het een en ander onder de knie 
hadden, om steeds weer opnieuw vanuit dat compartiment 
naar boven te gaan. Iedere keer leverde namelijk vijf gulden 
op.   
Laatst heb ik via Google die basis weer eens bekeken. Veel 
gebouwen waren er bij gekomen en ook de steigers waren  

 
 
inmiddels behoorlijk uitgebreid. Veel marine schepen lagen er nu afgemeerd. In die tijd dat 
wij daar lagen waren er – in onze ogen - wat mini onderzeebootjes en wat fast patrol boats 
gestationeerd. Niet wetende wat er zoal in de grotten, in de bergen naast ons, verborgen 
lag aan patrouille boten en onderzeeërs.  
Ons leven op die marine basis was probleemloos. Veel sporten en militaire vrijheid. Wilden 
we een gebakken visje bij het avondmaal, even de hengel buitenboord met een Paternoster 
er aan en hup twee of drie scholletjes had je zo. Aan mosselen hadden we ook geen 
gebrek. De steiger waaraan we dagelijks afmeerden was nog redelijk nieuw. Een jaar of vijf, 
zes, oud waarschijnlijk. Alle betonnen fundatie palen van die steiger zaten onderwater 
geheel vol met mosselen. In zwembroek, met een speciaal gemaakt schepnet werden er - 
als er vraag na was- die palen onderhanden genomen. Het eindresultaat was gekookte 
mosselen welke daarna eventueel in het zuur ingelegd of gebakken werden.  
 
Gedurende de weekends in de stad hadden we regelmatig kreeft of welke vis dan ook aan 
tafel. Zo van de markt, een paar meter verder op.  
Gedurende die weken dat we daar waren werd ook het Midzomernacht feest gevierd. 
De nacht waarbij het daglicht het kortst afwezig is. Daar in Bergen werd dat gevierd met 
een groot feest op een plein. Vier grote kampvuren, in elke hoek van het plein een, werden 
er ontstoken.  
Veel muziek en dans volgden. Aanvankelijk namen we daar niet al te veel aan deel. We 
waren (toen nog) gekleed in uniform als we de wal op gingen. Maar al vlot, mede door wat 
alcoholische versnaperingen, werd de schroom overwonnen en dansten we gezellig mee.  
Zo zeer zelfs dat er de volgende dag een grote foto in de krant stond waarbij twee van onze 
mannen, met lokale dames, volop in actie te zien waren. 
Het onderschrift bij de foto luide: The Dutch Navy brings the twist to Norway. Juist in die tijd 
leefde de twist volop onder de dansende jeugd. 
,,Waar zit je met gedachten” werd er naar me geroepen, ,, je kijkt zo genietend.”   
Voor even waren mijn gedachten afwezig in het gezelschap waarin ik me nu bevond.  
Mooi allemaal die tijd.        
Bart Nijeburght 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I0000wbK7bs_V29w/s/900/900/freediving-bergen190.jpg&imgrefurl=http://felixfeatures.photoshelter.com/image/I0000wbK7bs_V29w&h=900&w=671&tbnid=U1Z3xJhT3jRj9M:&zoom=1&docid=XJUCLEFbadl3OM&hl=nl&ei=v07FVLKuPNDsaL_vgNAC&tbm=isch&ved=0CCsQMygjMCM4rAI
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Een berichtje uit het KIM…..  

De vervelende chefopleiding komt trots met de borst naar 
voren uit zijn kamer en verkondigt met stentorstem:                                                                          

 ”Stel  je voor, dames en heren, mijn vrouw verwacht een 
kind!”  

 

Stilte volgt,… complete stilte. Dan ergens vandaan een stem van een der Jonkers : 

“En wie verdenkt u er van ?" 

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

 

 

Lees dit stuk en veel meer in het “regio 
nieuws” 
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Bataafse vloot in 1795 door Franse huzaren veroverd.  

Een hardnekkig misverstand *)  
  

Afbeelding 1: La Cavalerie Française 
prend la Flotte Batave  
gelée dans le Texel door J. Adam naar 
Mozin  
(Marinemuseum te Den Helder).  
 
'In de prenten- en tekeningen collectie 
van het Marinemuseum te Den Helder 
bevindt zich een gekleurde gravure, 
met het onderschrift: "La Cavalerie 
Française prend la Flotte Batave gelée 
dans le Texel". Deze historische 
politieke prent werd vervaardigd door J. 
Adam naar een schilderij van Mozin. 
Zowel dit schilderij als de prent (afb. 1) 
en varianten daarvan, hebben in de 
19de eeuw heel wat stof doen 
opwaaien. Franse geschiedschrijvers, 
waaronder Thiers, beweren dat de 
Fransen de eersten en de enigen in de 
geschiedenis zijn geweest die een 
zwaarbewapende vloot met paarden 
hebben veroverd.  
 

Dit Franse gezichtspunt wordt bepaald niet door de Nederlandse geschiedschrijvers 
gedeeld. Zowel De Jonge in "Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen" als De Bas 
in "Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap" weerlegt de Franse versie 
van de gebeurtenis. In Franse kringen wordt zelfs in onze eeuw deze gebeurtenis nog 
opgehaald, nu eens tijdens een 
internationaal symposium, dan weer 
in een tijdschriftartikel of in een 
kolom van radio/tv-bode (afb. 2)  
 
 Afbeelding 2: TV Guide, januari 
1989. 
 
Wat was er nu werkelijk aan de 
hand in de kop van Noord-Holland 
tijdens die strenge winter begin 
1795? Om het ware verhaal te 
achterhalen, gaan we meer dan 
twee eeuwen terug in de 
geschiedenis  
 
Op 1 februari 1793 verklaarde het 
revolutionaire Frankrijk aan 
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Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden de oorlog. Na een aantal 
schermutselingen in de Oostenrijkse Nederlanden, verplaatsten de vijandelijkheden zich in 
het najaar van 1794 naar het noorden.  
De winter van 1794-1795 was één van de strengste en langdurigste winters van de 18de 
eeuw. Zelfs de rivieren de Lek en de Waal, die een onderdeel vormden van de Hollandse 
waterlinie, waren, net als de inundaties, dichtgevroren. De Fransen, onder aanvoering van 
Pichegru en uitgeweken Patriotten trokken zonder al te veel problemen over de bevroren 
rivieren ons land door (afb. 3).  
 

 
 
Afbeelding 3: Les Hussards de Pichegru door Eduard Detaille (Musée de l’Armée te Parijs). 
 
Op 17 januari 1795 bereikte de Franse generaal Salm, bevelhebber van de 4de divisie van 
het Noordelijke Leger, Utrecht. Daar werd de 4de divisie afgelost door de 2de divisie die 
onder het bevel stond van generaal Moreau. Drie dagen later volgde de inname van 
Amsterdam. Een voorhoede aangevoerd door kolonel Lahure trok vervolgens in hoog 
tempo via de Haarlemmermeer naar Haarlem op. Deze stad werd op 17 januari ingenomen. 
Enige dagen later, om precies te zijn om 8 uur 's avonds op 22 januari onderging Alkmaar 
hetzelfde lot en trokken ook daar de Franse soldaten de stad binnen.  
Hier vernamen de officieren dat bij Texel vijftien Hollandse oorlogsschepen en enige 
koopvaarders in het ijs vastgevroren zaten. De oorlogsbodems vormden de rechtervleugel 
van de noordelijke defensielinie van de Republiek.  
De strenge vorst had zodanig toegeslagen dat zowel oorlogs- als koopvaardijschepen hun 
bestemmingen of thuishavens als Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn, niet meer konden 
bereiken en noodgedwongen hadden zij hun toevlucht gezocht in de haven van 
Nieuwediep.  
Kapitein Reijntjes voerde hier het waarnemend bevel over de oorlogsschepen, waarvan er 
11 bemand waren. 
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 De eigenlijke bevelhebber was de kapitein F.S. Graaf van Beylandt, die samen met Prins 
Willem V en de gehele stadhouderlijke familie, op 19 januari naar Engeland was 
uitgeweken.  
De Fransen in Alkmaar begrepen dat de Hollandse vloot, die als prinsgezind bekend stond, 
naar Engeland of Zeeland zou uitwijken, zodra men erin zou slagen zich uit het ijs te 
bevrijden. Met ca. 250 man vertrok kolonel Lahure naar Den Helder. Om één uur 's nachts, 
bij een extreme koude van ca. 20 graden vorst, gingen de Fransen op mars.  
De Franse soldaten waren zeer slecht op deze veldtocht gekleed. Er heerste groot gebrek 
aan uniformen en warme kleding. Voedsel en geweren waren nauwelijks in voldoende mate 
aanwezig. Het kinderversje dat in later jaren gezongen werd:  
 
"Hop Marianneke, stroop in 't kanneke, Laat de poppetjes dansen, eerst was er een Prins 
in't land, nu de kale Fransen",  
 
kon de omstandigheden van toen aardig weergeven. 
In het artikel van Brunor (voetnoot 6) worden de soldaten van Lahure beschreven als 
"overwinnaars in lompen", meer avonturiers dan een geregeld leger. Het moet voor deze 
slecht toegeruste soldaten afzien zijn geweest onder deze barre winterse 
weersomstandigheden. Vanwege het geringe aantal voertuigen kon kolonel Lahure slechts 
één compagnie van zijn 3de tirailleurs meenemen. Aan zijn strijdmacht voegde hij nog het 
8ste eskadron huzaren toe, aangevoerd door Muralez. De rest van zijn manschappen 
diende zo snel mogelijk te voet te volgen. In de vroege morgen van de 23ste januari 
bereikten de eerste Franse soldaten Den Helder. Vanaf de duinen zagen ze de Hollandse 
vloot in het ijs liggen.  
 
De Franse versie van de "verovering" van de vloot is o.a. gebaseerd op de memoires van 
Lahure. Hij vertelt: "Voor het vertrek, gaf ik opdracht om de stadspoorten te bewaken en gaf 
de order om niemand door te laten om de stad [Alkmaar] te verlaten, uit vrees, dat een 
koerier ons voor zou zijn en alarm zou slaan. De nacht was inktzwart, sneeuw bedekte de 
wegen en onze wagens gingen maar langzaam vooruit. Eindelijk om zes uur in de ochtend 
kwamen wij in de duinen, op de hoogte van de vloot, aan. Ik nam mijn positie in en wachtte 
tot het licht genoeg was om aan te vallen. Zodra het eerste ochtend- gloren toestond de 
donkere massa van de boten te ontwaren, liet ik de tirailleurs achter op de paarden van de 
huzaren plaatsnemen. We gingen langzaam en in alle stilte op het ijs. De huzaren hadden 
lappen om de hoeven van de paarden gebonden. Verrast door de verschijning van onze 
troepen, troffen de bemanningen van de schepen voorbereidingen om zich te verdedigen.  
Het was nog half donker, en in het ongewisse over het aantal aanvallers dat hen omsingeld 
had, besloten ze te onderhandelen. Een officier meldde zich en nodigde mij uit aan boord 

van de Prinses Louise. Ik werd ontvangen 
door Admiraal Rentie en legde hem uit dat 
mijn verkenners gevolgd zouden worden 
door een leger waar hij onmogelijk tegen 
zou kunnen vechten, daar zijn vloot niet kon 
manoeuvreren en dat de Fransen heer en 
meester van Holland waren. De admiraal 
zag de hopeloosheid van de situatie in en 
gaf zich over" (afb. 4).  
 
Afbeelding 4: Prise de la flotte Hollandaise 

au Texel door F. Grenier (Museu de l'Armée te Parijs).  
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Een ander verslag van deze gebeurtenis is van een voormalige marketentster, te weten 
"moeder Catherine", die aan alle belangrijke oorlogen, die tussen 1792 en 1803 
plaatsvonden, deelnam. Het verhaal dat zij het liefst vertelde, was de geschiedenis van het 
nemen van de Hollandse vloot.  
 
"Je moet je voorstellen, kind, dat het donker en koud was. Zover je oog strekte zag je ijs. 
En daar lagen, een halve mijl van ons vandaan, 14 Hollandse oorlogsschepen en een groot 
aantal handelsschepen, in diepe rust en vastgevroren in het ijs. Ik maakte net aanstalten 
om koffie voor de compagnie klaar te maken toen ik een hoop lawaai hoorde. Het was 
Muralez de aanvoerder van het eskadron huzaren. Hij vroeg om een gelijk aantal fuseliers 
om zo sterk genoeg te zijn om de Hollandse vloot te kunnen aanvallen. Het was zo koud 
dat twee huzaren van hun paard vielen. "Nooit zullen we ons doel kunnen bereiken, als we 
geen grovere middelen gebruiken ", zei kolonel Muralez met verheven stem. "Mijn 
commandant", onderbrak ik hem, "ik heb een tonnetje jenever, Schiedammer, zoals zij het 
in hun landstaal plegen te noemen. Het verwarmt en het prikkelt de keel. En ik wil dit voor U 
en voor Uw mannen uitschenken. U kunt het later betalen als U terugkomt". En mijn 
tonnetje heeft het niet lang volgehouden. De huzaren en de infanteristen hebben nog geen 
kwartier nodig gehad om het soldaat te maken en het op mijn gezondheid te ledigen. 
Twintig minuten later stond het eskadron tegenover de vloot. De fuseliers van kapitein 
Baptiste klommen, met de sabel tussen de tanden, als katten aan boord en de gehele vloot 
gaf zich over aan de Fransen en dit alles dankzij mijn tonnetje jenever".  
 
De Fransen vonden in Den Helder volle pakhuizen en volgens sommige Franse 
geschiedschrijvers, balen valse assignaten  "die de Engelsen op de Franse kusten zouden 
gaan verspreiden om de Franse economie te ontwrichten".  
 
Ook werd een bedrag van 6 miljoen gulden aangetroffen dat onmiddellijk naar Amsterdam 
werd overgebracht. De periode 1795 tot aan de stichting van het Koninkrijk der 
Nederlanden in 1813 wordt gekenmerkt door een aantal overgaven en nederlagen van de 
Nederlandse vloot:  de overgave van de vloot te Den Helder in 1795, de overgave van de 
vloot onder schout-bij-nacht Lucas in de Saldanhabaai in 1796, de nederlaag van de vloot 
van viceadmiraal J.W. de Winter tijdens de slag bij Kamperduin in 1797, de overgave van 
de vloot onder schout-bij- nacht Samuel Story in de Vlieter in 1799 en de mislukte invasie 
van Engeland in 1805 met de z.g. “Vlissingsche flottielje", welke uiteindelijk te Boulogne 
strandde. Maar de overgave van de vloot in januari 1795 te Den Helder is niet, zoals de 
Franse geschiedschrijvers ons zo graag willen doen geloven, een overwinning van een 
aantal huzaren met wapens in de hand dat stormenderhand over het ijs de schepen 
genomen heeft. De Nederlandse versie van het verhaal begint op 21 januari 1795, om 5 uur 
's ochtends, als kapitein Reijntjes via de luitenant-admiraal J.H. van Kinsbergen, een 
bericht, gedateerd 19 januari, van de Gecommitteerde Raden der Staten van Holland en 
West-Friesland ontvangt. In dit bericht, gericht aan alle bevelhebbers van de linkervleugel, 
werd uitdrukkelijk gesteld:  
"ingeval van aannadering der Franschen, bij attaque opeisching of anderzins in verdrag te 
komen, zonder dat van hem gevergd werd eenige verdediging te doen of eenen aanval af 
te wachten".  
Dit was twee dagen voordat de Fransen in de duinen bij Den Helder arriveerden en bijna 
drie dagen voordat de huzaren aan boord van de schepen kwamen. Reijntjes bevestigde 
de ontvangst van het besluit in een brief aan de Admiraliteit van Amsterdam, verzonden op 
22 januari. Enige dagen later ontving hij het officiële bevel van de Algemene Staten, dat de 
bevelhebbers van de andere divisie reeds eerder hadden ontvangen. Het is zeker dat 
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kapitein Reijntjes zijn order op tijd heeft ontvangen. Volgens een brief gedateerd "den 24 
Januarij 1795 om 's 6 uur avonds" van kapitein Reijntjes aan boord van Prinses Louise 
gericht aan Van Kinsbergen, schrijft Reijntjes dat hij “hoogstdesselfs missive in dato 22 
Januarij ontvangen" had. De bij dit artikel afgebeelde prenten laten ons zien dat er 
geschoten wordt en dat een grote troepenmacht de schepen bestormt. Wij moeten 
aannemen dat de fantasie van de kunstenaars erg groot is geweest. De geschreven 
bronnen wijzen op het tegendeel. De beide officiële brieven bewijzen dat de vloot zich 
vredelievend heeft overgegeven op bevel van de hoogst bevelvoerende die zich in Den 
Haag bevond, in plaats van veroverd te zijn. Het bevel tot overgave was bekend bij de 
Hollandse bevelhebbers. Ook andere contemporaine bronnen en getuigenissen, waaronder 
verschillende kranten en journalen van schepen, bevestigen dat de schepen zich zonder 
geweld hebben overgegeven. Al in 1844 wijst J.C. de Jonge (zie ook noot 4) erop dat de 
visie van de Franse en andere buitenlandse geschiedschrijvers over de "overgave" niet op 
een juiste weergave van de feiten is gebaseerd. Dat huzaren zich te paard op het ijs 
hebben begeven, wordt niet tegengesproken. De schepen lagen immers in het ijs 
vastgevroren. Maar een heel leger in gevecht met de scheepsbemanningen is in 
tegenspraak met de bronnen en berust op Franse fantasie. Meer voor de hand liggend is 
het dat het een aantal verkenners betrof dat poolshoogte kwam nemen. Waarschijnlijk heeft 
een combinatie van extreme koude en de krachtige werking van de Schiedamse jenever 
het beeld van de Fransen vertekend en is deze waanvoorstelling een eigen, zij het wat 
hardnekkig leven gaan leiden. Laten we daarom tot slot Plinius de Jongere aan het woord, 
die ooit eens gezegd heeft: “Historia, quoquo modo scripta, delectat! "  
(Geschiedenis, op welke wijze dan ook geschreven, is altijd welgevallig)  
 
G.D. Horneman, Koog aan de Zaan  
 

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

WHISKY VROUWEN  en  ZOUT WATER 
 
Dit zeemansverhaal heeft een morele grondslag, die op het eerste gezicht absoluut niet 
opvalt. 
Het handelt over een Engels vrachtschip, “ASBACK” genaamd, waarvan de naam zeer wel 
van toepassing is op het uiterlijk van het vaartuig, omdat de bemanning, de kapitein en zijn 
officieren niet uitgezonderd er een hobby van heeft gemaakt zoveel mogelijk sigaretten en 
andere peukjes op het roestige dek te gooien. 
Niettemin was de stemming aan boord opperbest, maar dit veranderde plotsklaps toen 
bekend werd gemaakt dat het schip door de maatschappij verkozen was voor een lijndienst 
in de Chinese en Japanse wateren en daardoor geruime tijd het moederland de rug toe zou 
keren. 
Laten we om te beginnen U voorstellen aan de bemanning van de “Asback”. 
De kapitein, wiens naam “Seadrake” luidt, is een wandelend whiskyvat, hetgeen zeer goed 
aan zijn uiterlijk en handelswijze te merken is. 
De eerste stuurman daarentegen is de heilige onschuld zelve, ofschoon er aan boord 
gefluisterd wordt dat stille wateren diepe gronden hebben en dat dit spreekwoord zeer goed 
op voornoemde stuurman van toepassing is. 
Over de andere officieren kunnen we kort wezen. Het zijn allemaal dood goeie jongens, 
maar volgens de bemanning zou “goed dood” beter op zijn plaats zijn. 
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De bemanning, bestaande uit een handvol stokers en matrozen, waarvan de stokers de 
naam “vetnek” eer aan doen en de matrozen, ja daarvoor hoeven we U niets wijs te maken, 
hun type is overal bekend, een matroos blijf nu eenmaal een matroos. 
Midden november vertrok het ms. “Asback” uit Liverpool, met bestemming Hong Kong. De 
reis verliep volgens Asbacksiaanse maatstaven voorspoedig, de spanning viel slechts 
driemaal uit en de motoren stuikten om de achtenveertig uur in elkaar. Maar de “vetnekken” 
verstonden hun vak goed en lapten het zaakje, dat niet veel meer was dan een oude hoop 
roest die met touwtjes en ijzerdraadjes aan elkaar bleef hangen, steeds weer op. 
 
Half januari liep het schip Hong Kong binnen. Daar het schip in een storm nogal wat averij 
opgelopen had, was het nodig het hele kreng op te knappen en de gaten die er van 
ouderdom ingevallen waren met wat karton dicht te spijkeren. 
In de tijd die daar voor benodigd was, veranderde de borst van de kapitein in één groot 
whiskyflesetiket, rolde de eerste stuurman een opiumbende op en hielden de officieren 
tientallen besloten party’s, waarover we kort kunnen zijn, ze waren stomweg besloten, dus 
valt er niets over te schrijven, wat meestal de bedoeling is van een besloten party. 
De bemanning heeft in die periode de goede indruk die een zeeman op een landrot maakt 
nog enigszins verbeterd door: 

a. Geld en principes over de balk smijten 
b. Menig Hong Kongnees tegen een harde zeemansknuist aan te laten lopen. 
c. De schatjes, uit het gezegde “in iedere stad een andere schat”, bepaald niet 

ongemoeid gelaten. 
d. Het verkeer in Hong Kong in gevaar te brengen door in een “niet nuchtere” toestand 

in een rick shaw plaats te nemen, en de koeli ervoor aan te drijven de 
maximumsnelheid voor rickshaws te overschrijden. 

 
Samenvattend kunnen we de conclusie trekken dat de kapitein zich iets netter gedroeg dan 
zijn officieren, dat zijn officieren zich weer iets beschaafder (lees “beslotener”) vermaakten 
dan de gewone bemanning, maar dat het geheel één grote pot vies nat was. 
Na een maand kwam er aan deze stilligperiode een einde. Het schip werd ingezet op de 
route Hong Kong – Samar (Philippijnen) – Tokio. Och de eerste keer was wel leuk, maar 
toen men die route zo’n keer of vier gedaan had, begon het een ieder mijlenver de keel uit 
te hangen. Er werden wel leuke spelletjes enz. georganiseerd, kortom men deed er wel wat 
aan. Toch bleek dit niet genoeg te zijn. De kapitein bleef drinken, de eerste stuurman kreeg 
verkering, de officieren bleven goeie jongens en de bemanning bleef wild stappen. 
Men hield voor de geringste gelegenheid een wilde fuif. Een klein voorbeeld. Op zekere 
dag werd Tokio voor de zoveelste maal aangedaan. Toevallig was schoonzuster van het 
16-jarige ketelbinkie jarig, dus voer het schip gepavoiseerd de haven binnen en besloot de 
bemanning het er eens goed van te nemen. 
Welgemoed toog men voor de 237ste maal naar de ??????? (Chinese tekens) bar, in de 
??????? (Chinese tekens) straat, in een gedeelte van de stad dat ???????? genoemd 
werd. Het werd een dolle avond, o zo dolletjes. Het arme serieuze ketelbinkie zag na zijn 
tweede glas whisky de chef stoker voor zijn schoonzuster aan en hiervan werd op handige 
wijze gebruik gemaakt. Och arme “jongste” op ieder schip ben je het centrum van spotternij, 
en al je idealen over het mooie zeemansleven worden in minimum van tijd de kop 
ingedrukt. En we mogen wel zeggen dat ook deze ketelbink “het sigaartje” was. 
Tegen een uur of twaalf had hij nog slechts 47,25 centimeter zicht en wist hij van voren niet 
meer of hij van achteren nog leefde, maar dat was iets waar hij de volgende morgen achter 
kwam. 
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De rest van de feestvierende “vrienden” ging rustig door en zette voornoemde binkie op 
een bankje in de hoek van het café en dronken op kosten van de schoonzuster verder. 
Toen men verzadigd was en men te lollig cq. Te draaierig werd en men bovendien het 
slaan op het verlengde van de rug van leden van het andere geslacht normaal begon te 
vinden, greep de eigenaar in, uiteraard moest ons ketelbinkie toen voor de gevolgen 
opdraaien. Hij wist niet hoe hij het had en schreeuwde om zijn moeder met haar deegrol. 
Edoch, het mocht niet baten. In een minimum van tijd was hij en met hem de hele 
bemanning uit de tent gezet en sleepten zij zich op een niet nader te omschrijven 
“tijgersluipgang” naar boord terug. Het ketelbinkie keek de volgende morgen verbaasd uit 
twee blauwe ogen naar een groot bord waarop met vette letters geschilderd stond: 
   IN MEMORIAM: 
   één serieuze jongen. 
Zulke voorvallen leverden het hele schip voor twee weken gesprekstof op en zo kwam men 
zijn tijd door. 
Na twee jaar tijd was dan het grote ogenblik aangebroken. Thuisvaren stond voor de deur. 
Enkele maanden later kwam het ms. “Asback” met hangende pootjes Liverpool binnen. 
Iedereen had souvenirs meegebracht: de kapitein een lege whisky fles, de stille eerste 
stuurman een Chinese schone, de officieren stapels foto’s van besloten partijtjes en de 
bemanning grote wallen onder de nietszeggende ogen, maar sommigen hadden toch nog 
wel aan hun verloofde c.q. verkering gedacht en hadden een prachtige authentieke 
Chinese hangklok mee. 
En iedereen nam zich voor deze twee jaar zo spoedig mogelijk te vergeten: 
  De WHISKY- de VROUWEN- en het ZOUTE WATER 
Moraal: mooi is toch het zeemansleven ……………… 
 

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

De rode marines. 

Vorige week had de Sectie Stiekum problemen met het plan onderhoud van het 
transportmiddel. Nu zijn de problemen nog vergroot en het transport weigert nu helemaal. 
Daarom gaan we deze keer niet op bezoek bij onze Rode kameraden, maar zal de Sectie 
Stiekum trachten een vergelijking te trekken tussen Hr.Ms. "Tromp” en de Bolshoy Protivo 
Ladochny Korabl (betekenis: groot OB schip) "Admiral Isakov". Voor de ingewijden is dit 
een schip van de Kresta 2  klasse.  
De Admiral Isakov is 158 meter lang, 16 meter breed en steekt 6 meter. De stoomturbines 
geven met 100.000 pk het schip een snelheid van 33 knopen. De Tromp meet 131 meter 
lang, 14,8 meter breed en 4,6 meter diepgang. De gasturbines van 58.000 apk geven het 
schip een maximum snelheid van 30 knopen. Zoals het bij u bekend is, is de Tromp 
bewapend tegen schepen met de "HARPOON" raket, de 12 cm toren en tenslotte kan de 
"SEASPARROW" ook nog tegen oppervlakte doelen gebruikt worden.  
De "Harpoon" is een raket van 4.75 meter lengte en weegt 635 kilo. Hij vliegt laag en 
redelijk snel. Het maximale bereik is 30 mijl. Als bijzonderheid kan vermeld worden dat 
deze raket ook nog van vliegtuigen en onderwater varende onderzeeboten verschoten kan 
worden. De toren van 12 cm is hier aan boord genoegzaam bekend. De "Seasparrow" heeft 
een bereik van plus minus 7 mijl. Als luchtverdediging komen we op het achterschip de 
enkele lanceerinrichting voor de "TARTAR" tegen en voor de brug de "Nato Seasparrow" 
en de 12 cm toren. De "Tartar" vliegt met een snelheid van 2 1/2 maal het geluid en heeft 
een bereik van tenminste 13 mijl. Het gewicht van een "Tartar" raket is 680 kg.  
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Voor onderzeeboot bestrijding torpedo’s  en een helikopter als wapendrager. Deze 
helikopter, de "LYNX" is uitgerust met een radar en kan zodoende als verkenner optreden. 
Nu een paar opmerkingen over de bewapening van de Admiral Isakov. De bewapening 
tegen schepen bestaat uit het SSN 10 systeem. Deze raket is plus minus 7 meter lang, het 
gewicht is onbekend. Het bereik is ongeveer 29 mijl.  
Deze raketten zitten in de vierkante dozen onder de brug. De snelheid van deze raket is 1,2 
maal de geluidssnelheid. Voor de luchtverdediging komen we tegen, de "Goblet" of SAN - 3 
raketten, 2 - 57mm torens en 4 "gatling" kanons. Van de SAN-3 zijn de volgende gegevens 
bekend: de lengte is ongeveer 6 meter, de snelheid bedraagt plus minus 3,5 maal het 
geluid en het bereik ligt tussen de 8.5 en 20 mijl. Aan boord van de Admiral Isakov zijn 2 
dubbel lanceerinrichtingen voor de "Goblet". De vuurleidingsradar van de "Goblet" is de 
"Headlight" die o.m. op de brug staat opgesteld. De beide dubbeltorens van 57mm kunnen 
tot 85 graden eleveren en schieten 120 schoten per minuut.  
De maximale schootsafstand is 5 km. De "Gatling" toren heeft 6 lopen die om de beurt 
afgeschoten worden. Dit kanon dient om laagvliegende binnenkomende raketten aan te 
vallen. Als OB bewapening komen we tegen 2 - 12- en 2 – 6 - loopswerpers voor 
raketdieptebommen. Verder zijn er 2x5 lanceerbuizen voor 53.3 cm torpedo’s. Het schip is 
ook nog uitgerust met een KA-25 Hormone helicopter. Dit toestel heeft zowel radar als een 
sonar-dome. Tenslotte nog een paar woorden over de radars van beide schepen. Beide 
types Beschikken over 3-D-radars. De radar van de Tromp is bij Philips gebouwd en zit in 
de grote dome boven op het schip. Bij de Admiral Isokov staat vlak achter de brug op een 
grote toren de reusachtige ”Top Sail" antenne en op de schoorsteen staat de "Headnet C". 
De eerste is zeker een 3 dimensionale radar, die meet dus peiling, afstand en hoogte. 
Doordat de Admiral Isakov veel groter is, zij loopt te boek als een lichte kruiser, kan zij veel 
verder varen.                                                                                                                                   
Al met al ziet u dat we met de Hr.Ms. "Tromp” - klasse een waardige tegenstander voor de 
Rode Marines hebben gekregen.                                                                                
 
Sektie Stiekum     
 
*********************************************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Embleem op herhaling ! 
 
Daar er reeds veel bestellingen zijn 
binnengekomen, maar nog niet voldoende om 
na te bestellen. Dit kan pas vanaf 50 stuks (25 
setjes) herhaal ik deze oproep…. 
_____________________________________ 
 
In 2018 / 2019 heb ik bijgaand embleem laten 
vervaardigen die gretig aftrek heeft genomen bij 
de sobats. Bij regelmaat komen er nog vragen 
binnen druppelen of ik ze nog kan leveren. 
 
Speciaal voor de mannen / vrouwen die geen lid 
zijn van een vereniging waar een embleem 
voorhanden is en voor de leden van “ten Anker” 
een mooie uitstraling daar dit embleem een 
neutrale uitstraling heeft. 
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Het embleem is kleurvast en geschikt voor een blazer en / of op een Jack.  
Indien er voldoende animo is kan ik ze leveren 
voor € 5,75 per stuk. 
 
Bij afname van 2 stuks komen ze op  
€ 10,00 voor het setje. (een reserve in huis 
hebben is altijd beter dan misgrijpen toch?) 
Deze prijzen zijn inclusief verzendkosten ! 

 
Hoe te bestellen ?….. 
Stuur een mail naar: tenanker@kpnmail.nl  schrijf daarin het aantal, naam adres en 
telefoonnummer. 
Maak nog geen geld over, daar wordt u over bericht als er voldoende animo is ! 
 
Arie Krijgsman 
 
UIT DE OUDE SCHOENENDOOS (Reis door het Suez-kanaal)  
 

Nadat wij na de 2e wereldoorlog 
uit het kamp werden bevrijd zijn 
mijn moeder, mijn broer en ik 
vanuit Java in Balikpapan 
herenigd met mijn vader. 
Balikpapan is een oliehaven op 
Borneo (nu Kalimantan). 
Indonesië was toen nog een 
Nederlandse kolonie.  
Na de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd 
moesten alle Nederlanders dat 
land verlaten.  
In 1955 vertrokken mijn broer 
en ik zonder onze ouders naar 
Nederland. Zij zouden pas later 
komen. 

Wel reisden zij eerst met ons mee van Balikpapan naar Jakarta met het ms Valentijn om er 
op toe te zien dat wij veilig vertrokken want Jakarta was op dat moment niet bepaald veilig 
voor Nederlanders.  
Opgegroeid in Balikpapan en nooit 
verder geweest dan de jungle rond 
die plaats was die grote stad 
Jakarta heel indrukwekkend.  

Geborduurde Emblemen: 9 x 10 cm Orgineel: 
TI-11352 zoals in bijlage  
100 % geborduurd ( hoogste kwaliteit met een 
luxe uitstraling ) 
Lasergesneden in vorm van het ontwerp 
Voorzien van een Strijklaag  

 

mailto:tenanker@kpnmail.nl
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In Jakarta namen wij afscheid van onze ouders en 
begon voor ons die grote lange zeereis.  
Wij reisden met een Italiaans passagiersschip, het ms 
Australia van Lloyd Triestino, van Jakarta naar Genua, 
Italië, om van daaruit met de trein verder naar 
Nederland te reizen. 
Wij voeren door de Straat Soenda langs de Krakatau en 
deden Colombo en Aden aan. Allemaal heel spannend 
en ik kwam ogen tekort. 
Het schip zette de reis voort door het Suez-kanaal en 
die doortocht door dat kanaal was helemaal een 
spannend 2 dagen durend avontuur op zich. 
Bij aankomst in Suez ging het schip eerst voor anker in 
afwachting tot het met het konvooi mee kon. Wat veel 
schepen, groot en klein, zoveel had ik nog nooit gezien. 
 
 
 

 
 
Nauwelijks geankerd werd het schip omringt door een heleboel bootjes volgestouwd met 
allerlei handelswaar, voornamelijk souvenirs. Een aantal handelaren klom langs touwen 
aan boord en een man klom in de mast van zijn bootje om van daaruit met de passagiers te 
onderhandelen.  
Met touwen werd het geld naar de bootjes gevierd en vervolgens gingen de gekochte 
spullen met touwen weer omhoog. 
Behalve de handelaren liepen er ook goochelaars rond en mannen die allerlei gokspelletjes 
deden van wie je altijd verloor.  
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Er liepen ook mannen rond die stiekem erotische 
plaatjes probeerden te verkopen wat in die tijd heel 
taboe was en dus helemaal spannend voor jonge 
knullen. ☺ Het was een en al spanning en avontuur voor 
een tiener die ik toen was. 
Mijn broer die zeven jaar ouder was dan ik had wat 
reisgeld met de nadrukkelijke opdracht van onze ouders 
om daar zuinig mee om te gaan. Wij waren vooral 
gewaarschuwd voor oplichters en zakkenrollers, daarom 
hield hij de hand ook stevig op de knip zodat ik daar 
geen geld mocht uitgeven.  
 
Van anderen 
hoorden wij later 
dat zij 
voornamelijk 
rommel hadden 
gekocht, zoals 
mooie Egyptische 

slippers waarvan de zolen van karton bleken te zijn 
die al meteen kapot gingen zodra ze nat werden, 
enz.  
Uren later werd het anker weer opgehaald en trok 
het schip in konvooi door het kanaal. Aan de ene 
zijde een oneindige woestijn en aan de andere zijde 
hier en daar palmbomen en huizen. Halverwege de 
Bittermeren waar wij opnieuw voor anker gingen tot 
het tegemoetkomende konvooi voorbij was, 
wederom een heel lange rij schepen. 
Op de Bittermeren waren ook vele volgeladen 
dhows (Egypitsche zeilscheepjes).  
Uiteindelijk kwamen wij in Port Said aan waar nog wat passagier aan boord kwamen om 
vervolgens de reis voort te zetten naar Napels en vervolgens de eindbestemming Genua. 
Tijdens deze reis door het kanaal heb ik bijgeplaatste foto’s gemaakt.  
Later in 1962 ben ik met mijn eerste schip nog meerdere keren door het Suez-kanaal 
gegaan.  
Die tochten zijn altijd heel boeiend gebleven maar die eerste reis was voor mij toch wel heel 
indrukwekkend. 
 
Ferry Zeeman 
 
Redactie;… 
Mooie stukje jeugd sentiment Ferry, bedankt voor dit verhaal. Ik heb in die jaren zo’n beetje 
dezelfde reis gemaakt alleen was ik iets jonger en heb er iets minder herinneringen aan. 
Mijn reizen waren op de s/s Sibajak, met de m/s Oranje tijdens een verlof reis Indonesië-
Nederland v.v. En met de Johan van Oldenbarneveld voorgoed terug naar Nederland. 
Mijn avonturen zijn terug te lezen op http://www.bakboordslicht.nl 

A. Krijgsman.  
 
 

http://www.bakboordslicht.nl/
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       Herberg 

    “De blauwe druif”    
Het mooie Zeeuwse havenstadje Veere had eind 
17e eeuw een gezellige herberg, dat niet alleen door 
de lokale bevolking, maar ook door de vele zeelui werd bezocht. 

Het was in de herberg altijd feest en iedere “gast” had zo zijn eigenbelang zoals 
handelaren, gokkers, dieven, ronselaars, zuiplappen en ………….  Hoerenlopers. Ik geef 
nu het woord aan een aantal inwoners van Veere én natuurlijk de “gasten” van de herberg.                                   

1.Wij zijn de Vroede Vaderen en zijn aan het 
vergaderen. Ons eis in dit gedicht, de herberg moet 
snel dicht. Niet morgenvroeg maar heden, denk aan 
de goede zeden.” 
 

Kennelijk mochten de Vroede Vaderen niet van hun 
echtgenoten na donker alleen de deur uit; zij kenden 
hun pappenheimers. 
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2. “Ik ben de Baljuw van Veere. Samen met mijn rakkers handhaven wij de orde.  Wij 
komen dikwijls in de blauwe druif om zuiplappen en dieven te arresteren. Soms knijpen wij 
in de billen van de dames om te controleren of ze van lichte zeden zijn.” 

 Leuke baan die Baljuw. Af en toe een dief arresteren en dan behaaglijk de jonge dames 
“controleren”. Viespeuk!!!!                   

“Ik ben een mislukte piraat en verloor 
destijds een been. Een timmerman in Veere 
maakte voor mij een mooi houten been, dat 
weliswaar méér leek op een tafelpoot, maar 
ik kon weer redelijk lopen. De laatste 
maand zag ik knobbeltjes op  

                                  

mijn houten been. Vorige week groeide er 
wat takjes aan en nu staat mijn houten poot 
in bloei. Als ik die timmerman in mijn 
handen krijg sla ik hem met mijn bloeiende 
boom zijn hersens in!”                                                                      

 

De piraat vertelde er niet bij dat er niets mis was met 
zijn linkeroog. Hij had gewoon zijn hoofd gestoten 
aan het keukenkastje in de keuken van zijn vrouw. 
Een ooglapje op die plaats stond chic en hoorde bij 
een piraat.    

 

                                                   

“Gezellige herberg. Soms wordt er gezongen, 
dan weer gevochten. Pas goed op je centen, 
maar het bier is uitmuntend. Als er geen virus 
heerst, mogen we van de Baljuw langer open 
zijn.”             

Nee. In die eeuw hoefde je geen 1.50 m van 
elkaar te staan. En een mondkapje? Nooit van gehoord. De herberg “De blauwe druif” heeft 
véle jaren bestaan, maar is tenslotte op last van het lokale bestuur gesloten. Twee “Vroede 
Vaderen” bezochten heimelijk  de herberg, werden zwak door het vrouwelijk schoon, en het 
heerlijke bier. De Baljuw maakte hier een einde aan. Toen de twee “notabélen “thuis 
werden afgeleverd, werden de heren levend gevild.                   
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n.b. Drie van de vijf afbeeldingen zijn geschilderd door Jan Steen tussen 1626 en 1679.  De 
andere twee zijn mij niet bekend.   

Diemen, 17 september 2020              

Wim Degen    

   Weekend op St. Michielsbaai 

Afgelopen weekend, ben ik te gast geweest op Michielsbaai en daar wilde ik nu graag iets 
over kwijt. Ik vind het jammer dat er niet veel vaker gebruik van wordt gemaakt, want het is 
er echt heel gezellig. Er wordt voor allerlei vertier gezorgd. Zowel vrijdag als zaterdagavond 
is er een barbecue georganiseerd door de daar geplaatste mensen. Zij verzorgen de inkoop 
van vaste en vloeibare versterkende middelen, die dan later gezamenlijk worden betaald, 
dat is gemiddeld zo’n NAF. 13,50. 

Zo’n barbecue wordt meestal op het strandje gehouden. Er wordt een grote kring gemaakt, 
de vlam wordt ontstoken en dan is het van ”doe je best”. Na de barbecue hebben we nog 
een half uurtje gezwommen ter afsluiting van een geweldige avond. De volgende ochtend 
kan je uitslapen, er wordt alleen van je verwacht dat het slaapverblijf netjes wordt 
gehouden, maar dat is nog geen 10 minuten werk. Er is plaats voor 10 weekendgangers, 
en de mensen van de Utrecht hebben voorrang op de mensen van de basis Parera en 
Suffisant, daar wij veel minder in de gelegenheid zijn om van zo’n weekend gebruik te 
maken. Mensen, stap er eens uit, goed voor U. 

Bron: scheepskranten…. 
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Sint Michielsbaai,  

In de volksmond Boka Samí, ligt 8 kilometer ten noordwesten van Willemstad aan de 
zuidkust van Curaçao. 

Sint Michielsbaai is een beschutte open baai waarin de lagune Saliña Sint Michiel uitmondt. 
De baai heeft de functie van natuurlijke haven.  

Op 194 meter uit de kust ligt in 40 
meter diep water een meerboei, 
die als ankerplaats dienst doet. 
De boei zelf is verankerd aan 
twee betontankers die door 
middel van zes stalen palen in de 
bodem vastgemaakt zijn. Hier 
kunnen de grootste schepen en 
olieplatforms ter wereld tijdelijk 
aanleggen en op orders wachten 
of reparaties en 
onderwaterreiniging ondergaan, 
wanneer zij door hun grootte en/of 
diepgang niet terecht kunnen in 
de haven van Willemstad.  

Daarnaast wordt de aanlegplaats gebruikt door vaartuigen, die in verband met hun 
gevaarlijke lading (o.a. explosieven) of quarantaine e.d. de andere havens van Curaçao, 
met name Bullenbaai, Caracasbaai en Fuikbaai, niet mogen aandoen.  

Sint Michielsbaai is ook een populaire locatie voor de duiksport. Het koraalrif voor de kust 
heeft door het scheepsverkeer echter meermalen schade opgelopen.  

Op het strand van 
Sint Michielsbaai 
opende 
de Koninklijke 
Marine in 1944 een 
op watersport 
gerichte 
personeelsfaciliteit 
voor de militairen en 
hun gezinnen, 
bekend als "marine-
zwembad". Naast 
een zwembad had de 
inrichting een 
kantine, 
logeergelegenheid, 
een buitenterras en 
een in zee 
aangelegd grote 
vlot.  

 

Foto : Ries koen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willemstad_(Cura%C3%A7ao)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sali%C3%B1a_Sint_Michiel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_haven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willemstad_(Cura%C3%A7ao)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quarantaine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bullenbaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caracasbaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fuikbaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Marine
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Foto: Ries Koen ( nog in gebruik bij de KM ) 

Sedert het afstoten van de inrichting door de marine is het gebouw als duikschool in 
gebruik.  

                  

Nabij Sint Michielsbaai liggen het gelijknamige vissersdorp Boca Samí en Fort Sint Michiel. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boca_Sam%C3%AD
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fort_Sint_Michiel_(Cura%C3%A7ao)


 

21 
 

 
 

Samí Sail 

Samí Sail is een jaarlijks terugkerend evenement in Sint Michielsbaai, Boca Samí, 
op Curaçao. Het evenement is een combinatie van zeilwedstrijden en een volksfeest aan 
de wal. Traditioneel vond het evenement plaats eind april/begin mei, de combinatie 
van Koninginnedag en Dag van de Arbeid. Met de entree van Koningsdag heeft het 
evenement in 2014 niet plaatsgevonden. 

Geschiedenis 
In rond 1980 zag Kees Rademaker in Samí hoe de zoons van de plaatselijke vissers met 
afvalhout en tafellakens de zeilboten van hun vaders namaakten en wedstrijdjes voeren op 
de lagune (Saliňa). In een unieke samenwerking tussen de lokale bevolking, de marine en 
zeilsporters is in 1981 de eerste Sami Sail georganiseerd. In deze eerste editie werd er 
gevaren in vissersboten, minivissersboten, wedstrijdjachten, open bootjes en surfplanken. 
In de eerste jaren waren er voornamelijk lokale deelnemers. 

Bronnen: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Michielsbaai  
foto’s van Ries Koen 
 

Slecht nieuwS…  
2018 is Duikschool Wederfoort op Curaçao door brand verwoest.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Michielsbaai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boca_Sam%C3%AD
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninginnedag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Arbeid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koningsdag_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lagune
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint_Michielsbaai
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Boca Sami is volledig afgebrand. Ook 

van het naastgelegen restaurant 

Octopus bleef weinig over. De officiële 

oorzaak is nog onbekend, meldt 

Dolfijn FM. 

Duikschool Wederfoort is een van de 

oudste duikscholen op het eiland. Al in 

1955 werd de school op het terrein 

van de marinebasis geopend. 

Hieronder enkele door de redactie 

ontvangen foto’s ter illustratie van 

deze ramp…. 
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Nederlandse Mijnenjager vindt Duitse onderzeeboot 
7 oktober 2019 - Online: 14 november 2017 

 
 

De Nederlandse mijnenjager Zr. Ms. Makkum heeft 8,5 mijl uit de kust van Cap Barfleur 
(Normandië) het wrak gevonden van een Duitse onderzeeboot uit de Eerste Wereldoorlog. 
Hoogstwaarschijnlijk gaat het om het wrak van de UC-69, die in 1917 zonk na een botsing 
met een andere Duitse onderzeeboot, de U-96. Dat meldt het ministerie van Defensie. 
 

 
 
De vondst is eind oktober al gedaan, maar 
nu pas bekendgemaakt omdat men eerst 
wilde weten om welk wrak het ging 
 
De UC-69 vertrok op 4 december 1917 uit 
Zeebrugge om mijnen te leggen op de 
vaarwegen van en naar de Franse 
havenstad Cherbourg. Op 6 december rond 
20.00 uur werd de onderzeeboot per 
ongeluk geramd door U-96 die op weg was 
naar huis.  
 
Hierna konden nog achttien 
bemanningsleden, waaronder Oberleutnant 
zur See Hugo Thielmann, overstappen op 

de U-96. De Duitse onderzeeboot zonk binnen tien minuten.  

https://historiek.net/nederlandse-mijnenjager-vindt-duitse-onderzeeboot/72663/
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Elf bemanningsleden bevonden zich op dat moment nog aan boord. Toen de boot de 
zeebodem raakte, ontploften de boegtorpedo’s. 
 
De Nederlandse mijnenjager Zr. Ms. Makkum ontdekte het wrak van de onderzeeboot bij 
toeval, tijdens een operatie waarbij een deel van de zeebodem voor de Franse kust in kaart 
werd brengen.  
 

 
 
Nadat Spoelstra bouwtekeningen van de Duitse UC-klasse II onderzeeboten had 
bestudeerd, concludeerde hij dat het ging om de UC-69. 
 

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

De commandant van een marinevaartuig uit India was 
bezeten van het uitroeien van kakkerlakken en voor zijn 
kakkerlakken-campagne had hij het tweede dek in tweeën 
verdeeld, waarbij de onderofficieren verantwoordelijk waren 
voor de stuurboord- en de manschappen voor de 
bakboordszijde. 
 
Op zijn zaterdagse inspectie werd de commandant bij de 
onderofficiersmess begroet door een onderofficier in een 

smetteloos uniform en terwijl hij de groet beantwoorde zag hij een kanjer van een kakkerlak 
de mess oversteken.  
"Hoe komt die kakkerlak hier?" vroeg hij op hoge toon. 
"Dat is onze kakkerlak niet, commandant," zei de onderofficier, "hij komt van bakboord en 
hij komt hier alleen maar langs." 
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Uit de andere kant van onze aardkloot komt 
deze post ingevlogen uit Adelaide – Australië… 
 
Hi Arie en L.S, 
Heb net de krant gelezen en dit viel mij op 
Bouwwerf moet zijn Broken Hill Proprietary Ltd Whyalla 
shipyards 
Broken Hill is een stad in New South Wales Australia 
Whyalla is een stad in South Australia 
Ik woon in Adelaide South Australia en ben vaak in Whyalla 
geweest  
 

Het is ongeveer 250 KM NW van Adelaide hemelsbreed en 400 Km met de auto 
 
Hr.Ms. TERNATE. ex-HMAS Kalgoorlie. J 192 
Bouwwerf : Broken Hill te Whyalla 
op stapel gezet : 25 juli 1940 
te water gelaten : 7 augustus 1941 
in dienst gesteld (Austr.) : 7 augustus 1941 
in dienst gesteld KM : 8 mei 1946 te Melbourne 
naamsein : MV 15 (15-07-1946), PK 3 (15-09-1946), P (15-01- 
1947), M 816 (15-10-1950), F 812 (15-10-1952). 
  
Groetjes 
Jan Weber 
 
Ik heb de postduif  teruggestuurd met het berichtje dat de redactie het niet komt 
controleren…(lol) 
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Eeuwfeest op Curaçao – extra editie 
 
27 november 2020 – maandeditie met o.a. 
 
  Binnenvaart in de Russische bezetting zone 
 Jacob van ’t Hoff 
 Levenstestament voor U ??? 
 Hr. Ms. Evertsen 1977 

      Gevoel van Bart Nijeburght 
 Huibert Mathijs Staverman  
Gezocht 
De omstreden Atjeh expeditie 1904 
De Ruyter * Almirante Grau 
Werf RDM bouw  
Sectie stiekum                            

mailto:arcon46@kpnmail.nl

