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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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DE BINNENSCHEEPVAART IN DE RUSSISCHE BEZETTINGSZONE
Dat het heel wat hoofdbrekens kostte om het
scheepvaartverkeer na de oorlog weer op gang te
blijkt uit de volgende tekst.

krijgen,

‘Sinds kort is het weer mogelijk van Bremen naar Berlijn door de Russische zónes
heen te varen. Na moeizame onderhandelingen is men dan eindelijk zover gekomen.
De Russen laten inmiddels geen middel onbeproefd de schepen in hun bezettingszone tot het uiterste te benutten. Zij hebben een administratief apparaat voor
het verkeer opgericht, waarvan een Directeur-Generaal voor de Scheepvaart deel
uitmaakt. Het telt 4 directoraten en wel met hun respectievelijke zetels te Berlijn,
Maagdenburg, Dresden en Schwerin.”
‘‘Tegelijkertijd hebben de Russen de reders en de particulieren, de vervrachters en
expediteuren gedwongen lid te worden van de Centrale Arbeidsgemeenschap voor de
binnenscheepvaart., welke evenals het Directoraat-Generaal ressorteert onder het Centraal
Bestuur voor Verkeer. Deze arbeidsgemeenschap is op dezelfde wijze als de administratie
ingericht. Zij draagt er zorg voor dat het vervoer niet stagneert, dat er smeerolie en
brandstof is. kortom dat de nodige maatregelen getroffen worden in het belang van het
verkeer. De reder of de particulier heeft zich naar de aanwijzingen van de Gemeenschap te
voegen. Door scherpe controle zorgt men voor naleving der bepalingen.”
”Deze strenge doorvoering van de centralisatie is te begrijpen, wanneer men in het oog
houdt, dat de tonnage nog lang niet de vervoersbehoefte dekt. Thans telt men 1000
schepen met een laadruimte van ca. 400.000 ton. Gebrek aan ijzer en vooral plaatijzer
belet vooreerst de scheepswerven in grote mate tot reparatie en nieuwbouw over te gaan.
Het wachten is dan ook op aanvoer uit het westen.”
*‘Om het tekort aan scheepsruimte enigszins te verhelpen is er een verordening
uitgevaardigd welke de omloopsnelheid der schepen wil verhaasten. In de laad- en lostijden
zijn nu ook de Zon- en feestdagen inbegrepen, de liggelden danig opgevoerd en de
wettelijke laad- en lostermijnen krap gehouden. Men heeft, om een voorbeeld te noemen,
voor een duizendtonner de maximum laad- of lostijd bij toepassing van mechanische
hulpmiddelen op 2½ dag vastgesteld, bij handenarbeid op 5 dagen. Overschrijdt men deze
termijn, dan bedraagt het over liggeld per dag 103,50 R.M. (Reichsmark) met een toeslag
van 207,00 R.M. voor de 2e en 3e overligdag, 310,50 R.M. voor de 4e en 5e dag, 517,50
R.M. voor de 6e en meer ligdagen. Er moet dan ook in 2 of 3 ploegen worden gewerkt, ook
op Zon en feestdagen, als men die kosten wil vermijden.”
Tot heden is het merendeel van de scheepsruimte gebruikt voor afvoer van gedemonteerde
onderdelen. In de loop van Oktober zal het vervoer meer bestaan uit: graan, aardappelen,
bieten en kolen. Op de Oder vaart er nog weinig. Voor het lange afstandsverkeer van
Oppersilezië naar Stettin is een Russische rederij opgericht. Op de vaarroute FuerstenbergFrankfurt/ Oder-Kuestrin vindt er nog enig verkeer plaats. Het merendeel van de vaarwegen
heeft slechts een opening van 25 meter, omdat de bruggenresten slechts gedeeltelijk zijn
opgeruimd
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Voor de vracht geldt nog de prijsvaststelling op basis van 1944. Het Centraal Bestuur voor
Verkeer is van plan een eenheidstarief vast te stellen voor spoor- weg- en watervervoer.
Men heeft dan het ideaal van de ‘Planhuishouding’ en de dood van elke ondernemingslust
bereikt.”

ONDER DE VAART
De bemanning van de CANTABRIA zond het volgende bericht naar de bedrijfskrant:
"Op 12 juli vertrokken wij ’s morgens met het motortankschip CANTABRIA, van Koblenz.
Een prachtige morgen, die een mooie dag weer beloofde, dus een fijne dag om door het
gebergte te varen. Beneden Filsen - we waren goed boven het Osterspaijerzand - zag ik
een vlet van de Noorderwal afroeien, die de bedoeling had om mee te slepen. We stopten
de motor, maakten de vlet vast en gingen weer volle kracht vooruit. Het bleek een
visserman uit Bingen te zijn, die in Filsen geprobeerd had wat fruit krijgen. Te 9.30 uur
waren wij te Bomhofen en voeren onder de Noorderwal op. De ALBANIA voer ongeveer
300 meter voor ons. Voor Salzig liggen verschillende wrakken en om die redenen zijn er
waarschuwingsposten opgesteld, die er met vlagseinen voor zorgen dat geen daal- en
bergvaart elkaar tussen de wrakken passeren. Het vlaggensein van de benedenste post
stond klaar voor de bergvaart, dus niets in de weg. Boven Bornhofen voeren wij naar de
Zuiderwal.”
"Terwijl wij overliepen zag ik een vlieger van de Zuiderwal
varen met twee personen. Als schipper zie je direct als ze
mee willen slepen, maar dat zag ik er helemaal niet in.
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Totdat de vlieger op 50 meter dwars van ons met roepen en gebaren beduidde dat ze toch
mee wilden slepen. Wij stopten direct, maar ze bleven met hun vlieger wel 20 meter van het
achterschip en zoo dreven ze voorbij, en roeiden weer te terug naar de wal onder groot
protest en ik zou er wel meer van hooren.
Nu, dat is waar geweest. Om die redenen vroeg ik aan de meeslepende visserman naam
en adres, want die had ook alles gezien en ik schreef voor mijzelf een korte verklaring van
het gebeurde.”
“Toen de waarschuwer gezien had, dat de vlieger met bemanning voorbij gedreven was
zette hij de vlaggenseinen klaar voor de daalvaart, wat betekende, dat wij moesten
wachten, terwijl ik in het geheel geen daalvaart zag komen. We voeren bij, en vroegen aan
de waarschuwer wat er loos was. Hij vertelde dat we wachten moesten totdat ze de vlieger
langs de wal weer naar boven getrokken hadden en dat ze dan weer aan boord wilden
roeien om mee te slepen. Ze waren notabene met de vlieger 400 meter benedenstrooms,
dus dat gaf zeker 15 minuten oponthoud en je weet hoe schippers zijn, vooral
motorschippers; dat is een eeuwigheid.”
“Wat te doen’ Ik dacht, dat is zuiver dwinglandij, wij mogen wel niet door een gesperd sein
varen, maar er komt niets af, dus volle kracht verder.
De waarschuwer deed erg lelijk aan de wal. Te St. Goar vertelde ik de geschiedenis aan
stuurman Schwartz, die mij aanraadde de zaak maar even aan te kijken.”

De reis daarop lagen wij ’s morgens te Koblenz aan de Deutsche Eck en kwam er een
bootje van de Wasserstassenambt opzij en een beambte overhandigde mij een protocol
met een boete van 52 R.M. Of ik maar even betalen wilde. Dat heb ik maar niet gedaan;
wel moest ik een biljet tekenen. dat ik het protocol ontvangen had. In dat protocol werden
wij beschuldigd dat wij het aan boord komen van een beambte voor inspectie verhinderd
hadden en te laat vaart verminderden, om tenslotte nog naar de Noorderwal over te houden
om het aan boord komen te beletten. De matrozen hadden bovendien hun toegeroepen dat
ze niet aan boord mochten, hetgeen bevestigd werd door twee getuigen, een kapitein en de
waarschuwer van de benedenste waarschuwingspost. Dat wij door de spervlag gevaren
waren stond in het protocol niet vermeld. Op 12 juli heb ik aan de vlieger niet kunnen zien
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dat het een ambtelijk vaartuig was, daar het de vlag, voorgeschreven in het PolitieRijnvaart- reglement voor het doen stoppen van vaartuigen, niet voerde.”
“Wij waren weer in de bergvaart en bij aankomst in St Goar heb ik het protocol en een korte
verklaring van het gebeurde aan den heer Schwartz gegeven, die daaruit een goed protocol
opstelde van de werkelijke toedracht der zaak met een aanhangsel uit het PolitieRijnvaartreglement, betreffende de stopvlag. Tevens
vermelde den heer Schwartz dat de waarschuwer de bergvaart liet stoppen, zonder dat er
daal vaart was. Ook vroeg den heer Schwartz in zijn protocol wat de beambte wilde
inspecteren en waarom. Tot nu toe heb ik nog niet gehoord dat ik de 52 R.M. betalen
moet.”

AFKONDIGING (betreffende postzaken)
STATION

Naar aanleiding van onze winter periode en de
daarop volgende donkere dagen, even een klein
berichtje omtrent de postverzorging voor de
redactie van *ten Anker* .
Een voornaam punt voor U en de familieleden,
vrienden en kennissen is en blijft een goede
adressering van belang.
Een juiste adres is:
Ten Anker
p/a Abeelstraat 96
3329 AG Dordrecht
Per mail kan ook:
tenanker@kpnmail.nl
of naar
arcon46@kpnmail.nl
vermeld overal uw telefoonnummer waarop u bent te bereiken.

****************************************************************************************
Jacob van 't Hoff
Geboren:

Hardinxveld Zuid Holland 10 - 01 – 1901

Overleden:

29 - 03 – 1945 Branch Camp Omuto Fukuoka nr.17 Japan

Beroep:
Begraafplaats±
Naaste familie±

(kroep Longontsteking, pneumonia)
Sergeant Machinist Koninklijke Marine
Fukuoka Japan
Zoon van Antonie van 't Hoff en Neeltje Aartje Vermeulen
Echtgenoot van Suzanna Christina van Rosevelt

Over Jacob van 't Hoff
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Jacob was sergeant-machinist op de Piet Hein en behoorde bij de overlevenden na het
zinken door een torpedo aanval van de Japanse torpedobootjagers Asashio en Osiho op 19
februari 1942 in de straat Bandoeng Na de overgave werd hij als POW te werk gesteld aan
de Birma spoorweg en aan het eind van de oorlog in de kolenmijn van Fukuoka in Japan
waar hij kort voor het einde van de oorlog overleed aan een longontsteking.
Voor zijn moedig optreden bij het
bestrijden van de brand in de
machinekamer van de Piet Hein
werd hij postuum onderscheiden en
later werd zijn naam verbonden aan
een van de in zestiger jaren
gebouwde mijnevegers van de
Koninklijke Marine. Branch Camp
Fukuoka Wikipedia en het verslag
over "the Long Wall" in de JavaPost

Onderscheiding

Bronzen Leeuw

Kampen in Japan
Fukuoka #17 Branch Prisoner of War Camp was een Japans militair oorlogsgevangenen
kamp
Locatie Mitsui Kozan Miike Kogyo-Sho kolenmijn en Mitsui Zink verwerking in Shinminatomachi, Omuta-shi, Fukuoka-ken,
Er waren in Japan bij de capitulatie van Japan totaal ongeveer 36.000 geallieerde
krijgsgevangenen, waarvan ongeveer 7200 Nederlanders. De krijgsgevangenkampen
in Japan waren verspreid over het gehele land.
DISTRICTNAAM.
Overal werden de kampen door de Japanners aangeduid met de naam van het district
en een nummer, de zogenaamde District naam. Deze aanduidingen werden bij vrijwel
alle kampen meerdere malen veranderd. Hierbij bleef meestal de naam van het district
gelijk en veranderde alleen het nummer, maar soms veranderde ook de naam van het
district. Dit is (zeer) verwarrend en daarom wordt hier alleen de laatste district naam,
die in augustus 1945 gold, gebruikt. Deze staat vermeld links in de koptitel van de
betreffende kamp-pagina.
KAMPNAAM.
De kampen hadden ook een naam, die betrekking had op de plaats waar het kamp
gelegen was, de zogenaamde Kampnaam. Deze staat vermeld in het midden van de
koptitel van de betreffende kamp-pagina.
ALTERNATIEVE KAMPNAMEN.
Sommige kampen hadden niet één kampnaam, maar meerdere. Op de betreffende
kamp-pagina staan deze links boven vermeld. Er is een lijst van alternatieve kampnamen, waarmee de bijbehorende districtsnaam kan worden gevonden..

***************************************************
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Daar uw redacteur jaar en dag als erkend-hypotheekadviseur aan
de weg heeft getimmerd en vele malen in zijn adviesgesprekken en
in de praktijk geconfronteerd werd met problemen inzake
nalatenschappen heb ik de notaris verzocht of deze een stukje
wilden schrijven voor onze abonnees….

Is een (levens)testament misschien voor u van toepassing?
Kom rechtstreeks naar de notaris en bespaar kosten en erfbelasting!
De laatste tijd verschijnen er regelmatig advertenties in allerlei bladen en kranten waarbij u
voor een informatieavond wordt uitgenodigd of - in deze tijd - iemand bij u thuis langs kan
komen om u over erfrechtzaken te informeren. Dit zijn over het algemeen geen notarissen
maar financieel adviseurs die (uiteindelijk) met een notaris samenwerken.
Uiteraard is het goed om u te laten informeren, maar dit stukje wil ik gebruiken om u uit te
nodigen rechtstreeks naar de notaris te gaan.
Daar hoort u uit eerste hand en van een neutrale deskundige wat u in uw situatie het beste
kunt doen. Bovendien wordt ook gekeken naar de regelingen die u misschien al heeft en of
die nog passend zijn bij uw wensen en huidige regelgeving.
Bij ons is dit vrijblijvend, dus zonder kosten en u kunt dan rustig nadenken over het advies
en of u zich wel prettig geholpen voelt. Meestal kunnen wij ook direct een kostenschatting
maken.
Wist u dat u vrijwel altijd veel goedkoper uit bent als u rechtstreeks naar ons toekomt? Het
scheelt vaak honderden euro's.
Nog een kleine uiteenzetting waarom een testament maken aantrekkelijk kan zijn. De
langstlevende bescherming is sinds 2003 in de wet geregeld. Wel is het goed te bedenken
dat wanneer u ooit testamenten heeft gemaakt, deze testamenten vóór de wet gaan! Ze zijn
dus niet vervallen!
Hoe werkt de wet?
Volgens de wet worden echtgenoot en kinderen voor een gelijk deel erfgenamen. De
langstlevende wordt beschermd door de wettelijke verdeling.
Deze 'wettelijke verdeling' is de kern van de langstlevende bescherming waardoor de
eigendom van alles (roerende zaken, zoals auto, meubels, bankrekeningen, maar ook
onroerende zaken zoals de woning) naar de langstlevende gaat en de kinderen alleen een
niet-opeisbare vordering 'op papier' krijgen.
De "schuldig" gebleven kindsdelen hoeven niet direct te worden uitgekeerd.
Echter, in veel gevallen moet er wel al erfbelasting worden betaald over de vordering van
de kinderen. Dit kan vervelend zijn voor de langstlevende, zeker wanneer de waarde vooral
in het huis zit.
Testament
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Als alternatief voor de wettelijke verdeling zijn testamenten, waaronder een zogenaamd
tweetrapstestament, bedacht.
De langstlevende heeft met deze regeling een zeer sterke positie ten opzichte van de
kinderen. Het effect van deze tweetrapstestamenten lijkt veel op de hiervoor besproken
wettelijke verdeling. Ook daar is per saldo de langstlevende de baas.
Het grote voordeel van een dergelijk testament is dat bij overlijden van de eerste
echtgenoot in veel gevallen geen erfbelasting hoeft te worden betaald. En ook bij het
overlijden van de langstlevende valt de heffing vaak mee.
Overigens is in de wet niet geregeld dat kinderen hun erfdeel kunnen opeisen wanneer
opname in het verpleeghuis aan de orde is. Dit kunt u eventueel ook bij testament regelen!
Dit kan te zijner tijd in de eigen bijdrage voor de WLZ schelen! (Wet Langdurige Zorg)
Een tweetrapstestament is niet voor iedereen geschikt. Uw persoonlijke situatie en de
omvang of samenstelling (bijvoorbeeld u heeft een onderneming) is daarvoor van belang.
Laat u zich daarom op uw persoonlijke situatie informeren!
Het is in ieder geval voor bijna iedereen de moeite waard om nader te bespreken! Neem
contact op. Een oriënterend gesprek van circa een half uur is vrijblijvend!
Levenstestament, een belangrijk onderwerp
En als u toch informatie vraagt, vertellen wij u ook graag meer over het levenstestament.
Dit is een (vrij nieuwe) regeling voor het geval u door wilsonbekwaamheid niet meer zelf uw
zaken kunt regelen. In veel situaties een heel belangrijk document!

Hr. Ms. Evertsen 1977
Commandant: kapitein-luitenant ter zee J. D. W. van Renesse
Na beëindiging van het winterverlof op 7 januari, en een korte vaarperiode als schip van de
wacht, werd Hr. Ms. Evertsen gereed gemaakt voor een opwerkperiode bij de Flag Officer
Sea Training te Portland. Op 7 februari werd koers gezet naar Portland, waar het schip tot
24 maart werd opgewerkt.
Van 24 maart volgde tot 17 mei een onderhoudsperiode te Den Helder ter voorbereiding op
de periode waarin het schip ingedeeld zou zijn in de Standing Naval Force Atlantic.
De onderhoudsperiode werd van 18 april tot 6 mei onderbroken om in eskaderverband deel
te nemen aan de oefening Raving Nut. In deze oefening viel een kort bezoek aan Scapa
Flow waar het eskader voor anker liggend het weekeinde van 23 en 24 april doorgebracht.
Op 6 mei eindigde voor Hr. Ms. Evertsen de oefening Raving Nut en des morgens vroeg
liep het schip de haven binnen om ongeveer 800 familieleden en bekenden van de
bemanning aan boord te nemen ter gelegenheid van een varende ouderdag. Deze dag
werd door de opvarenden bijzonder gewaardeerd, dit niet in de laatste plaats door de
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enthousiaste medewerking en boeiende demonstraties door vliegtuigen en
hefschroefvliegtuigen van de marine- luchtvaartdienst.

Het zomerverlof werd van 17 mei tot 10 juni genoten en aansluitend werden de laatste
voorbereidingen getroffen voor de periode in de Standing Naval Force Atlantic. Op 19 juni
verliet Hr. Ms. Evertsen Den Helder en stoomde op naar Rosyth teneinde zich op 20 juni te
voegen bij de Standing Naval Force Atlantic om de taak als vlaggeschip van het verband
over te nemen van Hr. Ms. Van Galen. Nadat op 23 juni het schip de functie van
vlaggeschip had overgenomen verliet het verband, bestaande uit Hr. Ms. Evertsen, USS
Miller, Augsburg, Almirante Gago Coutinho, HMCS Margaree en HMS Ambuscade, de
haven van Rosyth op weg naar Puerto Rico. De overtocht werd benut voor oefeningen in
Standing Naval Force verband. Vóór het verband op 7 juli Roosevelt Roads bereikte,
werden USS Miller en HMCS Margaree afgelost door respectievelijk USS R.E. Byrd en
HMCS Saguenay.
Van 11 tot 16 juli werd deelgenomen aan de oefening Caribops. Op 14 juli werd de
oefening onderbroken om olie te laden op Puerto Rico, waarna koers werd gezet naar
Charleston. Alvorens hier op 20 juli binnen te lopen werd een
onderzeebootbestrijdingsoefening gehouden met de Amerikaanse nucleaire onderzeeboot
USS Seahorse.
Tijdens het bezoek aan Charleston werd door de bemanning veel gebruik gemaakt van
door ontwikkeling, sport en ontspanning georganiseerde bustochten onder andere naar
Disney World, oude indiaanse nederzettingen en andere typische Amerikaanse
bezienswaardigheden.
Het verblijf was echter kort en op 23 juli verliet het verband de haven en stoomde op naar
Norfolk. Maandag 25 juli werd door Hr. Ms. Evertsen ter hoogte van Fort Wool een saluut
afgegeven aan de Commander-in-Chief Atlantic Fleet, Admiral I. C. Kidd USN, waarmee
het bezoek aan Norfolk werd ingeluid. Het bezoek aan deze stad duurde tot 12 augustus en
was bedoeld als onderhoudsperiode. Op 9 augustus werden aan boord luitenant ter zee
arts der 2e klasse Koninklijke marine- reserve J. A. M. Lemmens, luitenant ter zee der 3e
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klasse H.J. Poot en luitenant ter zee der 3e klasse Koninklijke marine-reserve L. van Doren
beëdigd.
Deze plechtigheid werd bijgewoond door de plaatsvervangend Supreme Allied Commander
Atlahtic, Rear-Admiral Swartzauber USN, de Commander Standing Naval Force Atlantic,
commandeur K. H. L. Gerretse, en hun echtgenoten, alsmede een aantal bij de Supreme
Allied Commander Atlantic geplaatste Nederlandse officieren met hun echtgenoten.
Op dezelfde dag vond ook de prijsuitreiking plaats van de traditionele sport olympiade
tussen de schepen van de Standing Naval Force waarbij Hr. Ms. Evertsen op de
onderdelen volleybal en voetbal de eerste plaats behaalde. Op 12 augustus vertrok het
verband weer naar zee teneinde deel te nemen aan de oefening Computex 5/77, die
duurde tot 22 augustus. Deze oefening, waaraan naast de schepen van de Standing Naval
Force nog veertien Amerikaanse schepen deelnamen, werd vooral een succes door de
deelname van het Amerikaanse vlieg- kampschip USS America. Na beëindiging van
Computex werd koers gezet naar Bermuda waar op 24 augustus werd afgemeerd op
Ireland Island. Het betrof slechts een kort bezoek aan dit eiland want op 27 augustus
vertrok het verband alweer naar zee op weg naar Halifax in Canada.
Op 29 augustus, de dag dat het verband Halifax binnenliep, verlieten HMCS Saguenay en
de Augsburg de Standing Naval Force Atlantic.
Hun plaatsen werden ingenomen door HMCS Alconquin en de Hamburg. Het bezoek aan
Halifax bestond uit twee gedeelten. Het eerste bezoek tot 6 september werd gevolgd door
de oefening Marcot.
Tijdens het tweede bezoek van 9-12 september lag Hr. Ms. Evertsen afgemeerd langszij
Hr. Ms. Zuiderkruis voor het overnemen van goederen uit Nederland. Op 16 september
vertrok Hr. Ms. Evertsen voor de oversteek naar Plymouth. Van 18 tot 25 september werd
deelgenomen aan de onderzeebootbestrijdingsoefening Cockfight, die was georganiseerd
als deelexamen voor jonge onderzeeboot- commandanten. Cockfight, waaraan Hr. Ms.
Zwaardvis en HMCS Onondaga deelnamen, werd zeer bemoeilijkt door het stormachtige
weer.
In dichte mist werd op 26 september Plymouth binnengelopen voor een tweeweekse
onderhoudsperiode.
Het merendeel van de bemanningsleden maakte van dit verblijf gebruik om met speciaal
voor dit doel gecharterde vliegtuigen naar Nederland te vliegen en zo na vier maanden
weer eens een paar dagen in de huiselijke kring door te brengen. Ook in deze
onderhoudsperiode vond een sport olympiade plaats. Ondanks het feit dat veel
bemanningsleden in Nederland waren, wist Hr. Ms. Evertsen toch nog beslag te leggen op
de derde plaats in het algemeen klassement.
Op 7 oktober stoomde het verband weer op naar zee. HMS Ambuscade was inmiddels
afgelost door HMS Naiad en Zr. Ms. Stavanger had zich bij de Standing Naval Force
gevoegd.
Tot 14 oktober werd opgewerkt voor de oefening Ocean Safari.
Ook in het weekeinde in Portland werden noodzakelijke voorbereidingen voor deze
oefening getroffen en op 17 oktober ging Ocean Safari van start.
Aan deze oefening, die tot 29 oktober duurde, nam onder andere het Nederlandse eskader
deel en verder een groot aantal schepen van diverse nationaliteiten. Ocean Safari bracht
het verband als beschermers van een bevoorradingseenheid tot voor de kust van Portugal,
waar afscheid werd genomen van de Almirante Gago Coutinho, alvorens naar GrootBrittannië terug te keren. Na beëindiging van de oefening werd op 29 oktober Portsmouth
binnengelopen waar ook de nabespreking zou plaats vinden.
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In Portsmouth was weer een onderhoudsperiode voorzien tot 7 november, waarna werd
opgestoomd naar de Deense wateren.
Tijdens de Danish Ops werd een munitiebevoorradingsoefening gehouden met de Duitse
bevoorrader Westerwald. Op 11 november liep het verband Kopenhagen binnen waar tot
14 november werd doorgebracht. De hierop volgende oefening, German Ops, werd geen
succes in verband met een zware storm in het oefengebied, de Oostzee. Ondanks de
weersomstandigheden bereikte de Force zonder problemen op 18 november Rosyth. Vanaf
22 november werd deelgenomen aan de Joint Maritime Course 73 die tot 2 december
duurde. De oefening werd onderbroken voor het weekeinde van 26 en 27 november door
voor Scapa Flow ten anker te gaan. Op 2 december werd wederom afgemeerd te Rosyth
alwaar de nabespreking plaats vond. Op 6 december nam de Commander Standing Naval
Force Atlantic, commandeur K. H. L. Gerretse, tijdens een internationale alle hens, officieel
afscheid van de schepen die het verband zouden gaan verlaten. Alleen HMS Naiad zal na
het winterverlof terugkeren naar de Standing Naval Force.
Ook werden tijdens deze alle hens de prijzen van de derde en de laatste sport olympiade
door de commandeur uitgereikt. Hr. Ms. Evertsen mocht wederom de bekers voor de
onderdelen volleybal en voetbal in ontvangst nemen. Op 7 december vertrokken alle
schepen uit Rosyth en na de traditionele sail-past zetten zij koers naar hun thuishavens. Hr.
Ms. Evertsen meerde op 8 december af te Den Helder en besteedde de daarop volgende
dagen aan het overgeven als vlaggeschip van het verband aan Hr. Ms. Tromp. Op 12
december ging Hr. Ms. Evertsen officieel uit de Standing Naval Force Atlantic en nam Hr.
Ms. Tromp de taak over. De resterende dagen tot het winterverlof werden besteed aan het
gereed maken voor de dok- periode die na het winterverlof; dat gehouden werd van 23
december tot 9 januari 1978, het nieuwe jaar inluidde.

KM-herinneringen
Nietig gevoel
Onlangs hoorde ik een dame tegen een heer in
het voorbij gaan zeggen, voelde u zich dan niet
nietig in die situatie?” Het vervolg gesprek kon ik
uiteraard niet volgen, maar dit deed mij wel
denken aan die situatie waarin ik mij zelf nietig
voelde. Zeer nietig.
Het was aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman.
De echte Doorman zoals ik vaak zeg.
Het vliegkampschip wat we in Nederland gehad
hebben met als registratie, R81.
Ik had de hondenwacht (HW), in de
machinekamer. Zeventien jaar oud was ik en ik
maakte mijn eerste reis bij de Kon. Marine. We
maakten met de Karel Doorman een wereldreis
van ruim zeven maanden rond de wereld.
Kaapstad, waar we even voor de kust hadden
gelegen om post e.d. aan boord te halen lag
achter ons. In Mauritius hadden we even
gedurende het weekend de benen kunnen
strekken en de volgende haven zou Fremantle in
Australië worden.
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Mijn werk voor deze week was `ronde man` in de machinekamer. We wisselden steeds
voor een week van functie, passend bij je status en de daar aan gekoppelde
verantwoordelijkheid.
Gemiddeld zaten we deze reis zo`n drie weken op zee, voordat er een haven werd aan
gedaan.
Vanuit de voormachinekamer verzorgde ik de koffie, lem of soep ronde (allemaal in de
zelfde pul) of liep ik de ronde over die werktuigen buiten de machinekamer waar geen
personele toezicht was zoals over de turbo ketelventilatoren die een dek hoger boven de
machinekamer stonden. Het oliepeil en de daar bijbehorende temperaturen waren
belangrijk. Zo ook de veiligheid in het algemeen in die betreffende ruimtes waar de
werktuigen te werk stonden. Ook kleine werkzaamheden hoorden daarbij zoals lens
pompen, olie bij vullen en het geheel schoon houden.
Een van die plaatsen waar je dan ook kwam waren de schroefastunnels. Ruimtes, diep
onder in het schip waar de schroefas, ondersteund door draagblokken, door heen liep.
De voor en achter machinekamer waren vrij aardig in het midden van het schip gesitueerd,
dus waren er meerdere tunnels. Om die tunnels te bereiken moest je zo wie zo al, via een
stalen trap, in een schacht, naar beneden. Door meerdere dekken heen kwam je dan in de
betreffende tunnel.
De voorste tunnels, dat ging nog wel, die waren vrij goed toegankelijk en redelijk ruim van
op zet. De achterste tunnels echter waren erg lang met slechte verlichting. Ze hadden geen
volledige sta hoogtes en waren altijd vochtig. Vochtig van het buitenboordwater.
Condensvorming trad er regelmatig op. Ook kwam er altijd water van buitenboord (lekkage)
via de schroefas afdichting naar binnen. Alle schroefas draaglagers (schroefasblokken)
moesten gecontroleerd worden op hun olie peil en temperatuur. Zo ook moest het lekwater
weg gepompt worden.
Op een van die rondes, daar diep in die tunnel, midden in de nacht, bij vrij ruw weer en op
mijn hurken zittend bij de lensklep voelde ik me nietig. Zeer nietig. Als of je heel alleen op
dat enorme schip was.
Het lawaai van de schroef, buiten het
schip, op maar een meter afstand van je
maakte zo wie zo al indruk op je. Maar
daar geknield zittend, bezig de lensklep te
bedienen en om je heen kijkend, alleen
maar de ronding van de scheepsromp te
zien met achter je de brandstof tanken.
Ja, toen voelde ik me nietig. Diep daar in
het schip, midden in de nacht. Daar alleen
en realiserend dat we midden op de
Indische Oceaan voeren op dat moment.
Last van claustrofobie of iets van dien aard heb ik nooit gehad. Juist het tegenovergestelde
kwam in me boven. Een bepaalde rust kwam er over me heen.
Die rust, dat verbaasde me. Ik keek nog eens rond en bleef gedurende een paar minuten
zo maar wat voor me uit zitten staren. Nietig, klein, alleen. Ik, Bart, op dat grote schip.
Goed, en dan kijk je op je klokje en zie je dat je op moet schieten. De ronde zit er nog niet
op.
Deze ervaring is me altijd bij gebleven. Nu al weer ruim zestig jaar geleden.
Bart Nijeburght
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Huibertus Mathijs Staverman
Geboren op 16 januari 1921 te Soerabaja
Overleden op 25 september 1943 te Nemo bij Hollandia Nieuw-Guinea
Huibert Mathijs Staverman
Engelandvaarder en sergeant ARO bij de Koninklijke Marine, sneuvelde op 22-jarige
leeftijd tijdens een missie van de Koninklijke Marine in de Guerrillaoorlog van het Indische
leger op Nieuw-Guinea.
Thijs was de jongste zoon van Pieter Elisa Staverman (1886-1953), hoofdagent bij
de Koloniale Bank en Belgisch consul in Soerabaja, en diens tweede echtgenote Elisabeth
Ferdinanda Prins (*1877). Beide ouders waren afkomstig uit Nederlands-Indië en het
gezin emigreerde in juni 1930 naar Nederland.
Na zijn Engelandvaart vertrok Thijs naar Australië, waar hij toetrad tot het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger. Sergeant Staverman werd door de Marine- en Leger
Inlichtingendienst gevestigd te Melbourne - ook genaamd Netherlands Forces Intelligence
Service (NEFIS) - samen met sergeant Leonard
Siffleet uit Gunnedah en de Ambonese korporaals M.
Raharing en H. Pattiwael uitgezonden naar NieuwGuinea voor een spioneringsoperatie onder de codenaam
'Party Whiting'
De party kreeg slechts luchttransport tot Benabena in
de Eastern Highlands, op honderden kilometers van het
operatiegebied Hollandia. Van hieruit vertrokken zij op 21
januari 1943 voor hun lange tocht door Nieuw-Guinea. Na
een voetmars van 825 km en een tocht van 360 km langs
rivieren arriveerden zij op 10 juni in Lumi ten zuidwesten van
Aitape in West-Sepik. In Woma, op 25 km afstand hiervan,
werd een basiskamp ingericht en van hieruit trok de party op
15 september 1943 de grens over voor de eigenlijke
opdracht.
Op patrouille met korporaal Pattiwael liep Staverman bij Nemo, een kampong nabij
Hollandia, in een hinderlaag. Pattiwael kon naar het bivak ontsnappen, maar Staverman
overleefde het niet
Hij sneuvelde tijdens het gevecht of werd geëxecuteerd. Hierna trachtte de rest van de
groep terug te keren naar Woma, maar werd op 19 oktober door de bevolking
gevangengenomen en aan de Japanners in Aitape uitgeleverd. Sergeant Siffleet en de
korporaals Pattiwael en Raharing werden op 24 oktober 1943 in opdracht van de ViceAdmiraal van de Japanse Keizerlijke Marine Michiaki Kamada door de Kempeitai in het
openbaar standrechtelijke geëxecuteerd middels onthoofding op het strand van Aitape.
Naderhand werd in Hollandia een schokkende foto van de executie gevonden, waarvan
verondersteld wordt dat het de enige bewaarde opname is van een
westerse krijgsgevangene die door een Japanse soldaat wordt geëxecuteerd
Trivia
•

Postuum drager van de Bronzen Leeuw.
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•
•

De ondiepwatermijnenveger Hr. Ms. Staverman in de Van Straelenklasse werd naar
hem vernoemd.
Zijn broer Ferdinand Pieter Staverman (Soerabaja, 7 september 1919 - Melk, 13 juli
1944), eveneens Engelandvaarder, werd onderweg naar Engeland door
de Nazi's opgepakt en naar het Außenkommando Melk bij Mauthausen gedeporteerd,
waar hij op 25-jarige leeftijd stierf.

Boeken nieuws….
Door de eeuwen heen is de aantrekkingskracht van zee op
de mens ingrijpend groot.

De oneindigheid van de zee intrigeert en
vandaar dat er spelenderwijs fantastische en
bizarre vertellingen over het wel en wee van
de oceanen zijn ontstaan. Geen wonder dat
de zeeman voortdurend worstelt met de
mysteries van de zee.
Geloof en bijgeloof op zee vertelt over
Neptunus, watervrouwen, zeemonsters,
kerk, schip en de dood, wereldlijke
zeehelden, sierschepen, de Vliegende
Hollander, luchtspiegelingen en de
Bermudadriehoek. Boeiende vertellingen die
het verschil tussen geloof en bijgeloof
uitdiepen.
Over de auteur
Graddy Boven (1962) studeerde
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Na zijn studie werkte hij als conservator
en medewerker public relations in het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen en
verrichtte daarnaast op projectbasis werkzaamheden voor verschillende musea. Sinds 1994
is hij conservator collecties in het Marinemuseum in Den Helder. Graddy Boven publiceert
regelmatig over uiteenlopende onderwerpen.

Fantastische en bizarre vertellingen over de oceaan
Door de eeuwen heen is de aantrekkingskracht van zee op de mens ingrijpend groot. De
oneindigheid van de zee intrigeert en vandaar dat er spelenderwijs fantastische en bizarre
vertellingen over het wel en wee van de oceanen zijn ontstaan. Geen wonder dat de
zeeman voortdurend worstelt met de mysteries van de zee. Geloof en bijgeloof op zee
vertelt over Neptunus, watervrouwen, zeemonsters, kerk, schip en de dood, wereldlijke
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zeehelden, sierschepen, de Vliegende Hollander, luchtspiegelingen en de
Bermudadriehoek. Boeiende vertellingen die het verschil tussen geloof en bijgeloof
uitdiepen.
€ 24,99
+ Reserveer dit boek
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494459/geloof-en-bijgeloof-op-zee
Het wordt wat eentonig Arie om het steeds weer te moeten zeggen,
maar omdat ik smul van jouw hobbie, die je deelt met SOBAT² Jan
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 nooit 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.

De omstreden Atjeh-expeditie van Frits van Daalen (1904)

Tot op de dag van vandaag is het de meest omstreden militaire expeditie in het koloniaal
verleden. In 1904 leidde Frits van Daalen (1863-1930) een tocht door het hart van Atjeh,
door de Gajo-, Batak, en Alaslanden. In militaire kringen klonk er lof, in de Haagse
regeringskringen was er kritiek. Hoe kon dat?
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Generaal G.C.E. van Daalen
Wat de regering in Den Haag vond van de militaire expedities
in Indië, verschilde nogal eens met de militaire ervaring. Voor
een groot deel kwam het neer op een verschil tussen hetgeen
achter ambtelijke bureautjes werd bedacht en de mannen die in
de koloniale praktijk stonden. Bij de tocht van Van Daalen is die
kloof zichtbaar. Zijn opdracht om dit deel van Atjeh te
onderwerpen was duidelijk. Van Daalen behaalde het gestelde
doel, op een harde manier die vele doden kostte. Voordat hij
daarvoor een hoge Militaire Willemsorde ontving, informeerde
Wilhelmina of hij geen “nodeloos” geweld gebruikt had. Wat
kon dat zijn, “nodeloos”, in de koloniale oorlog om Atjeh? De
majesteit werd door gouverneur-generaal Van Heutsz zelf
gerustgesteld. Van Daalen ontving zijn onderscheiding en werd
bovendien benoemd tot gouverneur van Atjeh.
Wat de regering in Den Haag vond van de militaire expedities
in Indië, verschilde nogal eens met de militaire ervaring. Voor
een groot deel kwam het neer op een verschil tussen hetgeen
achter ambtelijke bureautjes werd bedacht en de mannen die in
de koloniale praktijk stonden. Bij de tocht van Van Daalen is die
kloof zichtbaar. Zijn opdracht om dit deel van Atjeh te onderwerpen was duidelijk. Van
Daalen behaalde het gestelde doel, op een harde manier die vele doden kostte. Voordat hij
daarvoor een hoge Militaire Willemsorde ontving, informeerde Wilhelmina of hij geen
“nodeloos” geweld gebruikt had. Wat kon dat zijn, “nodeloos”, in de koloniale oorlog om
Atjeh? De majesteit werd door gouverneur-generaal Van Heutsz zelf gerustgesteld. Van
Daalen ontving zijn onderscheiding en werd bovendien benoemd tot gouverneur van Atjeh.

De tocht
Bijna een half jaar lang reisde Van Daalen met een colonne van militairen en koelies door
een relatief onbekend gebied van Atjeh: de Gajo, Alas en Bataklanden. Hier bevonden zich
de sterkste verzetsstrijders, die vaak de steun van de lokale hoofden en de bevolking
hadden. Zij wilden zich geen bestuur van het gouvernement laten opdringen; met het
naderen van de colonne, werden wapens verzameld en bentengs versterkt.
De expeditie diende ook een wetenschappelijk doel. Het gebied moest in kaart worden
gebracht, met antropologische beschouwingen over de bevolking. Dat zou volgende
expedities vergemakkelijken. Zowat elke dag van de expeditie over de ongeveer 500
kilometers werd beschreven in het rapport van Van Daalen en in het verslag van zijn
adjudant, de eerste luitenant der artillerie J.C.J. Kempees. De gevechtsverslagen werden
met militaire precisie geschreven, elke afgevuurde kogel moest verantwoord worden bij
hogerhand. In een van de bijlagen van het rapport van Van Daalen bevindt zich het
gevechtsrapport over hetgeen er plaatsvond bij Koeto Reh, betreffende de overmeestering
van ‘de vijandelijke versterking’ op 14 juni 1904. ‘Verschoten munitie: 4365 patronen’
noteert Van Daalen. Bij zijn adjudant Kempees zijn meer details te vinden. Een citaat:
“Binnengedrongen zijnde blijkt pas hoe zwaar de benteng bezet is. De maréchaussées
bevinden zich tegenover dichte drommen vijanden, die aan den binnenrand van de langs
de borstwering loopende ondiepe uitgravingen, stand houden. Mannen, vrouwen en
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kinderen, ook de vrouwen voor het meerendeel van een blank wapen voorzien, stonden
daar dooreen, en uit die menigte vlogen lansen en vielen schoten op den troep, die
daardoor in een oogenblik eenige gewonden meer kreeg. Dit was een hoogst kritiek
moment voor onze manschappen, want kwam er uit die massa een tegenaanval tegen de
borstwering, dan werden zij door hun minderheid in aantal zeker teruggeworpen. Het was
dus zaak zich die drommen door een zoo hoog mogelijk opgevoerd snelvuur van het lijf te
houden. […] De uitwerking van dit vuur was ontzettend. Iedere kogel maakte in deze dichte
gelederen meerdere treffers […].”
Inderdaad: een bloedig drama. De
bevolking mengde zich met het verzet en
kwam de benteng in, bleef komen, keer op
keer, toonde weerstand en moed: liever
sterven dan overgave. Kempees noemt
cijfers:
‘De verliezen des vijands bedroegen:
gesneuveld 313 mannen, 189 vrouwen en
59 kinderen; gewond 20 vrouwen en 31
kinderen; ongedeerd 2 vrouwen en 61
kinderen.’
Vermoedelijk waren de cijfers hoger; het is
waarschijnlijk dat er tijdens de expeditie
geen verschil meer werd gemaakt tussen
verzet en bevolking. Het betekende dat
elke bewoner een vijand kon zijn, wat een
aanval legitimeerde.
CarrièreDe hoge dodencijfers, ook van
vrouwen kinderen, kwamen in
Nederlandse regeringskringen hard aan.
Waren zij gesneuveld, vermoord, was het
wel of niet ‘nodeloos’ geweld geweest?
Alle morele verontwaardiging ten spijt,
werd er geen enkele Militaire Willemsorde
minder om uitgereikt.

In militaire tijdschriften werd Van Daalen geprezen om de vernieuwingen. Dat snelle
bewegen door onbekend terrein, levensmiddelen onderweg betrekken (wat een breed
begrip was) zodat de expeditie lichter reisde, en zo was er meer geweest dat militair gezien
lof verdiende.
Mede dankzij deze expeditie steeg de ster van Van Daalen. Enkele jaren later werden de
beschuldigingen van wreedheid weer opgerakeld, nu ook gericht op zijn ambtelijk bestuur.
Gouverneur-generaal Van Heutsz liet zijn ooit favoriete officier vallen, waarna deze zijn
ontslag aanbood. In 1910 kreeg Van Daalen alsnog de eervolle positie van commandant
van het Oost-Indische leger, de voorloper van het KNIL.
Voorvaders
Zoals Van Daalen waren er meer mannen die in dienst van het leger hun leven waagden.
Vooral in Atjeh vielen er veel Militaire Willemsordes voor betoonde moed, beleid en trouw.
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In het maatschappelijk debat over het koloniale verleden dreigen deze voorvaders in de
vergetelheid te raken. Dat mag niet gebeuren. Ook zij maken deel uit van de nationale
geschiedenis, ook zij hebben er recht op gekend te worden met naam en toenaam.
Vilan van de Loo
www.inatjehgevochten.nl

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

De Ruijter % Almirante Grau
Ik zou vertellen over de ouwe kruiser De Ruijter, toen Almirante Grau. Die was dus net
klaar van de ADM, ergens zo rond 1987 moet dat geweest zijn, en zou met een
Peruviaanse noodbemanning en een projectgroepie van de werf inclusief een honderd
man Nederlands personeel van marine en Philips (Holland Signaal) de hele meuk gaan
testen. Moet je weten dat ze dus ongeveer alles waar wij ooit lekker mee werkten gewijzigd
hadden, dus het hele radargedoe, navigatie, nieuwe vuurleiding voor nieuwe Bofors 40 mm
mitraileurs (die dingen waren nog niet eens geleverd toen we ze gingen uitproberen, wat
een sof) , hele commandocentrale overhoop gehaald, kortom, er was wel wat te testen.
En dan praat ik nog geeneens over de zeewaardigheids proeven die genomen moesten
worden, gemeten mijl volle kracht en zo meer, want er was ook nog al het een en het ander
gewijzigd aan stuurmachine en schroefassen. Daar waren allegaar specialisten voor aan
boord, maar er was ook nogal wat spul verwijderd en weer teruggeplaatst waar wij als
nauten dagelijks gewend mee waren en mee opgevoed, dus had iemand van de werf
bedacht dat het wel handig zou zijn als er wat gasten mee zouden gaan die gewend waren
met dat spul te werken.
Kijk es even hier, die Peruvianen snapten dat allemaal niet zo. Die voeren dat hele schip
met 175 man, waar wij er 900 voor nodig hadden. En denkt nou niet dat die 175 zo knap
waren dat ze voor zes telden, mooi niet, ze snapten de rozen niet van scheepswerk. En
manoeuvreren met dat schip, bagger. Je schaamt je je ogen uit je kop. Het eerst wat
ik trouwens ziet is de stuurboord ankerspil, die fout gemonteerd stond. Ik zeg tegen die
werfjongens: gooit die eerst maar los, dat ken zo niet. Nou ja, ik bespaar jullie de ellende
die wij allemaal tegenkwamen als ervaren nauten. Godallemachtig wat een puinzooi. En
dan praat ik nog geeneens over de machinekamer, want daar werkte ongeveer helemaal
nog niks. Niet dat ik daar binnenkwam, want ik heb altijd een pokkehekel gehad aan die
machinekamers van de kruisers, benauwd, warm, vet, donker. Daar moet je van houden.
Bovendien had ik er niks niet te zoeken. Maar we waren IJmuiden nog niet uit of we kenden
al voor anker (ja, bakboordsanker) want er was een afsluiter naar god. En het was ook
nogeres allejezussen slecht weer ook nog. Wij lagen aan dat ene anker te rukken met een
windje 7 of 8, niet normaal meer zeg. En dat zonder behoorlijk werkende machines. Dus
terug kon ook niet. Tel uit je winst. Ook nog een stukkie ongein met toren drie. Die was in
zijn geheel los en van boord geweest en niet lekker in zijn kogels teruggeplaatst daar in
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Ammeledam. Dus bij het varen stond die hele toren raar te trillen zeg, met scheurvorming
bij de dekranden, niet gewoon meer. Ik zag dat gewoon fout gaan, maar goed, ik was
alleen maar uitgeleend personeel, dus je gaat je eigen nergens tegenaan bemoeien wat je
vak niet is. Ik was schipper, geen artillerist. Ik zie die aardige Peruaanse matroosjes nog
naar mij kijken en in het spaans smoezen, zo van: waar maakt die reus ze eigen nou toch
allegaar druk om.

Foto toegevoegd door de red. Gezien de paradestand van de bewapening is deze foto
geschoten bij het aanlopen van een haven…
Afijn, wij dus meteen de eerste nacht voor anker met machinestoring, na een dagje
ankerproeven (flut, ketting wilde niet vlot uitlopen, kaapstandertje liep telkens vast, wat een
ellende) en compascompenseren (ging ook al niet vlot, nieuw spul, werkte niet dus) windje
8 oplopend 9, wat een genoegen. Een of andere stoomafsluiter wilde niet meer open, druk
viel weg, nou ja, zoiets was er loos, ik weet het niet precies meer. Wel weet ik dat ik slecht
sliep die nacht, want ik had natuurlijk niet me eigen gewone kooi maar was ergens
ondergebracht op een plaats waar ik nog nooit eerder geweest ben. Ook al niet fleurisant
dus. En vies dat het schip overal was, je wilt het niet weten. Alles wat je aangreep plakte en
was vettig na die werfbeurt. Ik dus me hele ploeg aan het soppen gezet tijdens die
wachturen ten anker. Kort en goed, volgende dag vroeg overal, ontbijt niet te kanen, varen,
rare trillingen in het schip die ik niet herkende, alle peruvianen ziek, zitten we een mijltje of
50 west van IJmuiden, weer voor anker want nu goddome alweer geklooi met die afsluiter.
De condensor om zout water te ontzouten deed het niet. Hadden we trouwens in de jaren
50 ook al. Helemaal geen machinevermogen meer, er was flinke paniek onder de
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wervianen want dit liep gierend uit het handje. Kwam bij dat die noodbemanning uit Peru
helemaal geen kaas gegeten had van varen met een kruiser, dus ga maar na wat een
sfeertje. De werfmensen zagen het niet meer zitten zagen groen en geel van ellende,
wilden naar moeder de vrouw dus die drongen aan op sleepboothulp. Niet zo’n gek ideetje
trouwens. Afijn, daar verschijnt vrij snel een sleper van Wijsmuller die maakt zeer
moeizaam vast, ik ziet dat aan vanaf me vaste plek naast toren twee, ja ik ga daar een
beetje op de bak staan helpen met die wind kom nou zeg, bloedje link. Dus eindelijk zitten
we vast aan die sleper, gaan we tergend langzaam richting IJmuiden retour. Nou we gingen
meer achteruit als vooruit. Een knoopje of 2 à 3 hooguit. En dan een zuidwester storm die
je dun door de broek liep. Het is november weet je wel. Dan vaar ik in principe niet.
(Hahaha, grapje). Einde ochtend verschijnt er nog een tweede sleper, een gigasterke
offshorejongen, de Soliman Reys. Ik kende dat schip, had al vaker voor de marine
gesleept. Wat een kracht, wat een power, wat een statiegeld! Afijn, die maakt achteloos
vast en toen ging het een stuk beter.
Begin van de middag krijgen we nog een derde sleper erbij, maar die wilde helemaal niet
vastmaken met dat weer, dus die blijft gezellig naast ons varen. Heb je wat aan. Dat ding
heette de Zwitserland, weet ik nog wel, hoe die eerste sleper heette ben ik effe kwijt, ook
zo’n soort naam. Ik sting te kijken naast toren twee, dat is een lekker plekkie bij zwaar
weer, sta je relatief beschut en veilig, en toch mooi zicht op de bak, zien ik inene die
sleeptros van sleper 1 dun worden en sproeien, het leek wel of het water eruit geknepen
werd, nog nooit zoiets gezien. We hadden net de loods overgenomen vanuit een heli, was
ook al een gedoe, wat denk je: breekt die staalkabel met een gigantisch gesis. De losse
eindjes gingen wel een meter of vijftig de lucht in. Heel eigenaardig. Nou draait die sleper
dus inene met een rotgang weg, zo hoort dat bij sleeptrosbreuk, en verdomd, daar schuift
als een zijtje inene die Zwitserland op de plek van sleper 1, hij dorst nu wel vast te maken
ook, en wij hadden het gebroken trosje al weg, dus eindelijk eens een manouevre die goed
uitpakte. Heel fijn allemaal. Nou ja, uiteindelijk kwamen wij rond een uurtje of 11 in de
avond voor de lichtenlijn van IJmuiden, maar ja met die storm lukte het voor geen meter om
die enorme kruiser een beetje in positie te krijgen om netjes tussen de pieren door te lopen.
Ik hield me hart vast, ik denkt: dat wordt nog bal. En ja hoor: ik ziet dat onderste licht inene
helemaal naar stuurboord weglopen, met andere woorden, wij gingen bakboord uit. En dat
tussen de pieren meneer! Met windje 9 Zuidwest. Dus die Zwitserland trekt ze eigen de
pleuris om de kruiser naar stuurboord te krijgen. Lukt niet, erger nog: sleeptros breekt. Ik
denk, zo dat is einde verhaal. Allenig meneer Soliman (wij noemden hem “de olieman” of
ook wel Rita Reys) zat nog vast, nou die kon mooi niet voorkomen dat wij met een
bloedgang naar de noordpier geblazen werden. Je ken wel nagaan, die enorme opbouw
van de De Ruijter, en dan met die wind zonder behoorlijke sleepboothulp. Maar wat
gebeurt: zijne daar effe een stuk of drie havenslepers uitgelopen om te helpen en samen
met sleper 1, die ook nog standby was, lukte het de kruiser stuurboorduit te drukken en
verdomd, we kwamen netjes de buitenhaven in en vervolgens de sluis. Nou weet ik nog wel
uit de sterke verhalen dat de allereerste commandant van de kruiser (legendarische kolonel
Kruijs) zonder sleepboothulp door die sluizen voer, maar dit keer hadden wij dus zes
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slepers om ons heen, en met wat gemier kwamen wij uiteindelijk de volgende morgen voor
dag en dauw in donker bij de ADM terug. Dat was een vrijdag want ik weet nog dat ik
meteen op de trein naar huis ben gestapt want ik wilde geen dag langer in die ellende
vertoeven.
Kwam nog bij dat ze zeker een dag of vier nodig dachten te hebben voor reparaties aan die
machines, dus ik denk: wegwezen Alfi. Mooi naar moeders in Schagen.
Ik maandag weer bij die ADM, nou na drie dagen waren ze nog geen bal opgeschoten en
dat was knap vervelend want de hele planning was toch al aardig scherp gekalkuleerd. Wat
wij allemaal nog moesten afwerken voor die test op zee man, je wilt het niet geloven. Dat is
niet zo maar een beetje vrijblijvend proefjes nemen en een borrel drinken, mooi niet. Dat is
allemaal afgesproken op tijd. Ook in samenwerking met de Engelsen en zo. Wij moesten
ook nog die radar testen, dus dan moet je allerhande proefobjecten tot je beschikking
hebben, vliegtuigen en andere schepen die mee kunnen werken. De hoofdbewapening
moest uitgelijnd worden, ook geen simpel spelletje, die toren drie was op donderdag pas
klaar en de problemen met de machines idem dito van hetzelfde. O ja, die stuurboord
ankerspil had ik helemaal aan de wal laten nakijken en verdomd die sting donderdag ook
weer op ze plek. Nou hou ik niet van een nacht ijs, dus ik zeg tegen die techneuten: we
gane hem hier lang de kaai uitproberen. Wat denk je: weer gesodemieter met het ding, bij
het uitlopen van het anker slaat ie ineen klap muurvast. Moet jij eens een zwaar voorwerp
aan een touwtje laten zakken, en dan ineens dat touwtje afstoppen. Wat gebeurt er dan?
Nou dan gaat dat zware voorwerp door en je touwetje breekt. Hier dus ook. Het anker loopt
veel te hard uit, spil slaat vast, ketting breekt, anker weg. In de prut. Duikers erheen,
allemaal vertraging. Maar goed, dit keer was het in een dag klaar, dus vrijdagavond klaar
voor vertrek. Was het inmiddels dus 20 november. Wij weer door de sluizen bij IJmuiden,
eerst de gemeten mijl varen bij Engeland, nou dat ging al helemaal fout, want onze
reservering was verlopen, dus toen eerst maar Radar en ESM testen, dat was Frans spul,
dus lastig mee te werken voor ons, net als de ECM spullen, daarvoor hadden we een
rendezvous met de Heemskerck, wel gezellig natuurlijk, maar ik begreep daar allemaal
weinig van, het was meer voor mijn collega radioradarmonteurs. O ja, en natuurlijk
de vollekrachtproeven op zee, nou dat ging wonderwel. Daarvoor moesten wij eerst in de
buurt van de Doggersbank zijn, daar is een heel diep deel van de Noordzee waar je die
proeven mag nemen, want als je dat in te ondiep water doet mol je de hele zeebodem plus
het schip dus. Nou dat was toch een kabaal. Ging die ouwe kruiser toch nog met dik 32
knopen heen en weer in dat traject, ik dacht dat alles ongeveer los zou trillen, maar
verdomd, het schip bleef heel maar we hebben die peruvianen wel op het hart gedrukt dit
nooit zelf te gaan uitproberen. Wel heel erg was de noodstopproef. Moet je je effe
voorstellen, je scheurt met 32 knopies volle kracht dus, alles bij, en dan drukt iemand op de
noodrem. Dan gaat het schip zo ongeveer met scheurende dekplaten en doorbuigende
spanten met de bak onder water en je denkt dat je einde genaderd is. Maar verdomd, na
een mijl lig je stil. Ook hier van zeiden wij tegen die gasten uit Peru: Don’t try this at home,
hahaha.
Nou, al met al hadden we de hele rits proeven afgewerkt binnen een week of twee en begin
december weer thuis. Ik ben toen nog zeker een week of twee aan boord gebleven voor het
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schrijven van allegaar rapporten en afhandelen van diverse zaken, pas met de kerst was ik
thuis bij moeders. Ik meen dat ze toch nog zeker tot begin februari bezig zijn geweest bij de
ADM om alles verder af te werken, en ik heb het schip nooit meer gezien. Eigenlijk was het
niet zo prettig om op deze manier afscheid te nemen van een schip waar je zo veel mee
hebt beleefd. Het is net of je je auto verkoopt aan iemand die er geen zak verstand van
heeft en er alleen maar mee wil opscheppen bij zijn vrienden. Maar echt goed rijden ken hij
er niet mee. Maar wel alle goedwerkende spullen waar jij al die jaren zo goed op gepast
had laten vervangen door lelijke spoilers en extra antennes. Onzin natuurlijk, het schip was
zwaar verouderd toen wij het verkochten, en het feit dat die peruvianen vandaag nog
steeds dit juweel van scheepsbouwkunde in de haven hebben liggen rotten bewijst wel dat
ze er weldegelijk goed op hebben gepast. Het ziet er trouwens niet uit hoor, allegaar rare
spullen hebben ze erop gemonteerd, bewapening gemoderniseerd, de hele achtermast
eraf, geen ponum. Of ze er ooit nog een museumschip van maken mag ik slechts
hopen..........maar ik ga mooi niet kijken. Slecht voor het hart. Als je over de 80 bent.
De hartelijke groeten vanuit Alfi’s paleis te Albufera,
Alfi

Scheepswerf: RDM.
Opdrachtgever: Staat der Nederlanden / Koninklijke Marine.
Tonnage:
Hoofdafmetingen: Loa = 67,179 m, B-max = 8,40 m.
Voortstuwing:
Verdere gegevens: Naamsein: S 803.
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Opdracht voor tweede onderzeeboot.
Op 17 december 1979 is het contract getekend voor de bouw van de tweede onderzeeboot
van de "Walrusklasse" voor de Koninklijke Marine. Deze onderzeeboot zal op onze werf
worden gebouwd en is geheel identiek aan de eerste, waarvoor op 11 oktober 1979 in de
Onderzeebootloods de kiel werd gelegd. Uiterlijk gelijken de schepen veel op de boten van
de huidige Zwaardvisklasse. De uitvoering is daarentegen sterk gemoderniseerd en
verbeterd. Voor de drukhuid wordt gebruik gemaakt van het Franse Marel staal. Deze
staalsoort bezit een zeer hoge rekgrens, waardoor de nieuwe onderzeeboot tot veel grotere
diepten zullen kunnen duiken. Behalve het feit, dat de bouw van de onderzeeboten
bijzonder gunstig is voor de werkgelegenheid, betekent het tevens dat wij als RDM is staat
worden gesteld de grote kennis en vaardigheid in de bouw van hoogwaardige projecten te
behouden en uit te breiden. Aspecten van wezenlijk belang voor de werving van
toekomstige opdrachten. Het ligt in de bedoeling dat de tweede onderzeeboot eind 1983 /
begin 1984 zal proefvaren.
(Bron: Nieuws van de RDM, jan/febr/mrt 1980)
Directeur W. Zipp bij kiellegging: "Vakkundige inbreng en wil tot goede samenwerking
resulteert in een uniek Nederlands product".
"Het zal u duidelijk zijn dat de productie van deze onderzeeboten op alle gebieden een
speciale organisatie en ervaren personeel vraagt. Om dit te behouden en waar nodig te
verbeteren is continuïteit voor alle betrokkenen noodzakelijk. In dit verband meen ik, dat het
tijdstip van de aanvang met de bouw van de derde en vierde boot van de Walrusklasse van
groot belang is".
Een zinsnede uit de toespraak van de heer W. Zipp, directeur WF-RDM Groep, tijdens een
bijeenkomst op donderdag 24 september 1981 in het hoofdkantoor van de RDM ter
gelegenheid van de kiellegging van de tweede onderzeeboot van de Walrusklasse, RDM
bouwnummer 349, in opdracht van de Nederlandse Defensie en met name de Koninklijke
Marine.
Eerder op de dag waren de talrijke gasten van de Nederlandse Defensie en de Koninklijke
Marine, alsmede vele betrokken functionarissen van de RDM ontvangen in het
hoofdkantoor van de RDM door de directie van de WF-RDM Groep. Van RSV-zijde waren
aanwezig de heren A. Plaisier en W. Bos. De heer Bos is zoals velen van u weten onder
andere oud-directeur van de RDM en destijds met zijn collega's betrokken geweest bij het
verkrijgen van de opdrachten voor deze twee onderzeeboten.
Kiellegging
De feitelijke kiellegging werd verricht door Commandeur Van Rede, voormalig commandant
van de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine. Commandeur Van Rede deed zulks
door via een portofoon instructies te geven aan de kraanmachinisten, die aldus de eerste
ring van het druklichaam van de tweede onderzeeboot keurig op de kielblokken neerlieten.
Na deze plechtigheid verliet het gezelschap de onderzeebootloods om een kijkje te nemen
in de scheepsbouwwerkplaats, waar de prefabricage van de secties plaatsvindt.
Samenwerking
Terug in het hoofdkantoor dankte de heer W. Zipp in zijn toespraak Commandeur Van
Rede voor zijn handeling: "U heeft zojuist als een volleerd scheepsbouwer de eerste
kielsectie van deze tweede onderzeeboot op de helling gelegd". Vervolgens memoreerde
de heer Zipp, dat eer de kiel kan worden gelegd er veel dient te gebeuren.
"U allen heeft kunnen zien, dat in de werkplaats veel klaar ligt om verder aan dit tweede
schip te bouwen. Echter voor dat tot stand kan worden gebracht, moet zeer veel
onderzoek, teken- en rekenwerk en dergelijke worden verricht. Bovendien is voor het
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maken van deze constructie, gezien de gewenste toleranties en de maatvoering, veel
ervaring vereist. Een en ander is slechts mogelijk door de vakkundige inbreng en wil tot
goede samenwerking van alle betrokkenen". De heer Zipp noemde in dit verband de
Koninklijke Marine, de Nederlandse Verenigde Scheepsbouw Bureaux (kortweg Nevesbu),
laboratoria, onder leveranciers en uiteraard de RDM. "Het doel is immers", zo vervolgde hij,
"een uniek Nederlands product, één van de meest moderne conventionele onderzeeboten
in de wereld". Hierna benadrukte de heer Zipp nadrukkelijk het feit, dat teneinde een en
ander te realiseren een speciale organisatie en ervaren personeel vereist is. Tevens is voor
het behoud daarvan en waar nodig verbetering ervan continuïteit voor allen een noodzaak.
En daarmede tevens van belang is het tijdstip waarop met de bouw van de derde en vierde
boot van de Walrusklasse een aanvang kan worden gemaakt.
Teken
Tenslotte dankte de heer Zipp Commandeur Van Rede nogmaals voor zijn bereidwilligheid
de kiel van dit tweede schip te hebben willen leggen. "Als voormalig commandant van de
Onderzeedienst moet het voor u en voor ons als een teken van continuïteit in de bouw van
onderzeeboten worden gezien".
Als aandenken aan deze gebeurtenis overhandigde de heer Zipp daarop aan Commandeur
Van Rede een miniatuur van de zojuist door hem gelegde cilindersectie, dat vervaardigd
was in de hoofdafdeling Nieuwbouw/Marine. Daarnaast kreeg Commandeur Van Rede een
fraaie aquarel van de kiellegging, die door een van de RDM medewerkers was gemaakt.
Band
Na zijn bijzondere dank geuit te hebben voor de aandenkens, ging Commandeur Van Rede
terug in de geschiedenis, memoreerde zijn eigen relatie met de Onderzeedienst sedert
1951 en de relatie geringe tijd later van de Onderzeedienst met de RDM tot op heden.
Er is daardoor een band ontstaan. die van groot belang is. Voorts noemde hij de bouw van
de driecilinderboten, waarvan er twee bij de WF en twee bij RDM zijn afgebouwd, alsook de
latere boten van de Zwaardvisklasse. Uiteindelijk heeft deze ontwikkeling geresulteerd in de
bouw van de huidige boten van de Walrusklasse. Een project dat zowel door de Marine als
de industrie niet alleen gerealiseerd kan worden. De huidige ontwikkeling is het resultaat
van de inbreng en wil van alle betrokkenen. "En we moeten allen streven daar continuïteit
aan te geven", aldus Commandeur Van Rede.
Tenslotte wenste hij allen veel succes bij de verdere bouw van de onderzeeboten van de
Walrusklasse.
(Bron: Nieuws van de RDM, december 1981)
Historie:
De "Walrus" en de "Zeeleeuw" zijn in de Onderzeebootloods gebouwd en daaruit te water
gelaten.
Tijdens de bouw werd de "Walrus" bij de RDM op 14 augustus 1986 getroffen door een
brand. De brand aan boord van het in aanbouw zijnde schip duurde zo'n vijf uur en
veroorzaakte voor 225 miljoen gulden aan schade. Door deze brand liep de bouw van van
de "Walrus" zoveel vertraging op dat de "Zeeleeuw" eerder in dienst werd genomen dan de
"Walrus". Ook de andere twee schepen van de Walrusklasse de "Dolfijn" en de "Bruinvis"
werden door de brand later in dienst genomen. Door het later in dienst stellen van drie van
de vier Walrus-klasse schepen moesten de "Zeehond", de "Potvis" en de "Tonijn" langer in
dienst blijven.
Onderzeeboot Hr. Ms. "Zeeleeuw" werd op 20 juni 1987 vanuit de onderzeebootloods te
water gelaten door Mevr. W.J Brainich von Brainich Felt - van Daalen Wetters, echtgenote
van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten Vice-Admiraal C.H.E. Brainich von Brainich Felt.
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Citaten:
- E-mail, Peter van Vliet, Nootdorp, 16-03-2013:
... ... In december was ik in Barcelona en daar lag in de haven een OZB van de
Walrusklasse .....
Een soort van pijnlijk moment overviel me: "Dat werd bij de RDM gebouwd. Er is niets meer
van die RDM over .....". ... ...
Artikelen:
- Opdracht voor tweede onderzeeboot, Nieuws van de RDM, jan/feb/mar 1980, blz 2: PB1980-01-02-03.pdf.
- "Vakkundige inbreng en wil tot goede samenwerking resulteert in een uniek Nederlands
product", Nieuws van de RDM,
december 1981, blz 2-3: PB-1981-12.pdf.
- Koninklijke Marine, 100 jaar onderzeeboten: Onderzeeboten100Jaar.pdf.
- Schip en Werf: 349-S&W.pdf.
- Genodigden bij de doop van onderzeeboot Hr. Ms. "Zeeleeuw", ontvangen van Jan R. van
Essen: 349-GenodigdenDoop.pdf.

Voorbereidingen in de onderzeebootloods voor de tewaterlating, de laatste stopping wordt
weggeslagen.

25

Tewaterlating van Hr. Ms. "Zeeleeuw" vanuit de onderzeebootloods.

Hr. Ms. "Zeeleeuw" op de RDM-werf, rond 1989 liggend naast de "Ostrea" die haar taak
vervuld heeft.
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Hr. Ms. "Zeeleeuw", in 1989 gereed in de schepenlift. De regio-taxi staat al op de
achtergrond klaar.

Hr. Ms. "Zeeleeuw" gaat in 1989 op ongeveer 440 wielen de Scheepsbouwloods binnen.
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Commandeur Van Rede maakt
kennis met RDM-ers die hem bij
de kiellegging zullen assisteren.

Bronnen:
- Artikelen hierboven.
- http://www.defensie.nl/: 100
jaar onderzeeboten.
- Theo Ringeling, Maasdam.
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Vlister Zangers voor de vrolijke noot
Zingen is gezond en maakt mensen blij. Enthousiaste reacties van ons
publiek bevestigen dit keer op keer.

Met veel plezier repeteren wij wekelijks voor onze vele optredens. Jaarlijks worden wij veel
gevraagd voor feesten, festivals, jubilea en verjaardagen.
Overal voelen wij ons thuis: bij bedrijven, op braderieën, bij sportactiviteiten en allerlei
evenementen. Kortom, daar waar mensen bijeen zijn en van zingen houden.
Ook in zorginstellingen brengen wij graag een vrolijke noot voor de bewoners, hun familie
en begeleiders. Regelmatig nodigt onze dirigent uit om mee te zingen
Als u maar niet harder zingt dan wij is dan zijn melding aan het publiek. Al vanaf onze
oprichting in 2003 treden wij ruim 50 keer per jaar op.
Ons shanty- en meezingkoor kan uit een uitgebreid repertoire putten en omvat zo’n 50
zangers en heeft ondersteuning van een 6tal muzikanten (accordeons, drums, slaggitaar en
banjo)
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Bij het verschijnen van het eerste nummer van het orgaan na de bevrijding van ons land
brengen wij allereerst aan onze Vaderlandsche leden onze gelukwenschen met onze
herkregen vrijheid, aan onze leden in „De West” en „waar ook ter wereld” onze groet van
vrije menschen, terwijl wij hun die nog zuchten onder Japansche tyrannie een hartelijk
woord van hoop en vertrouwen op de spoedig komende verlossing van het „gele juk”
toeroepen.
Het getal onzer leden is aanzienlijk gekrompen. Het kon wel niet anders; bij het gedwongen
stilstaan onzer werkzaamheden kon van aanwas der afdeelingen geen sprake zijn.
Wij verloren ook zeer vele leden, die hun leven lieten in dienst van het Vaderland.
Daar waren er reeds onder de strijders bij de overweldiging van ons land in Mei 1940; velen
— in dienst bij de Koninklijke Marine — gingen onder met de schepen waarop zij voeren
o.a. tijdens den verloren maar historisch roemvol geteekenden slag in de Java-Zee; nog
anderen, varend ter koopvaardij, verloren het leven met het eigen schip in dienst der
geallieerden.
En we tellen hen ook onder de dapperen en onversaagden, die als „illegalen” stierven in
gevangenis of concentratiekamp dan wel vielen voor het vuur-peleton.
Een woord van eerbiedige hulde en dank zij hier aan hunne nagedachtenis gebracht.
Schuilt de kracht eener vereeniging in het aantal leden, deze is te grooter naarmate
gehechtheid en trouw dier leden blijkt. Zij die ons in de afgeloopen vijf jaren trouw bleven,
terwijl zij toch bij het ontbreken van het orgaan en het verbod tot vergaderen zoo goed als
alle contact met hun medeleden moesten verliezen, brengen wij voor die trouw onzen dank.
Zij zullen nu vernemen en het rondzeggen: „Onze Vloot” is er nog. Het Hoofdbestuur en
de redactieraad hebben hunne werkzaamheden zooveel mogelijk hervat; de afdeelingen
kunnen binnenkort weer vergaderen, zij het dat voor eene algemeene ledenvergadering
nog transport- en andere moeilijkheden eerst moeten worden opgelost.
Gij hebt lang in het onzekere verkeerd over het al- of niet-bestaan der vereeniging, en hebt
thans recht te vernemen, dat zij nooit werd gelikwideerd, doch gedoemd was haar arbeid te
staken en uit zelfbehoud verplicht niet van eenige werkzaamheid of hulpverleening te doen
blijken. Reeds kort na de bezetting van ons land ondervond het Hoofdbestuur den druk van
een régime, dat geen plaats gunde aan echt-vaderlandsche vereenigingen, te minder
indien deze zich niet konden of wilden voegen naar een door de bezetters voorgeschreven
gedragslijn, en allerminst indien zij, als onze Vereeniging, maritieme belangen voorstonden
met de hunne in lijnrechten strijd. Aanvankelijk gelukte het ons nog de uitgaaf van het
orgaan voort te zetten, eenigermate gestrikt en geplooid naar den eisch van een
controleeren-den censor, doch dit pogen leed al spoedig schipbreuk op onverkende
klippen.
Tenzij wij konden goedvinden ons praedicaat „Koninklijke” Vereeniging te doen vervallen en
het orgaan samen te smelten met andere tijdschriften, zou de uitgave moeten worden
gestaakt, leder begrijpt dat op deze oekase niet kon worden ingegaan. De vraag kwam
naar voren in het Hoofdbestuur of men niet beter zou doen de vereeniging te likwideeren.
Een meerderheid in de vergadering van het Hoofdbestuur besloot dit niet te doen, doch in
een toestand van slapend-waken den loop der gebeurtenissen af te wachten, en ter
voorkoming van opheffing der vereeniging door Duitsche autoriteiten, onze werkzaamheid
geheel stop te zetten. Er kwam eerst een einde aan dezen toestand toen de vijand aftrok
en het geheele land zijn vrijheid had herwonnen.
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Thans staan wij, evenals de nieuwe Nederlandsche Regeering ten opzichte van Land en
Volk, voor „Herstel en Vernieuwing” van onze Vereeniging. Wij hebben daarbij het voordeel
van een goede basis, waarop kan worden voortgebouwd, een betrouwbaar kompas,
waarop wij kunnen varen, al zal in verband met het nieuwe getij en veranderingen in het
vaarwater, een herziening onzer zeilaanwijzingen noodig zijn. Dit vereischt nader overleg
en samenwerking en een goede peiling van de wenschen van ons volk ten opzichte van het
zeewezen, in het bizonder van onze oorlogsmarine. Hier ligt vooral de taak der
Vereeniging, die door haar werkzaamheden en propaganda een steun en stimulans kan
zijn voor de Regeering. Uitbreiding en versterking en modernisatie van onze zeegaande
vloot staan op het program, in de eerste plaats om in samenwerking met de geallieerden
Nederlandsch Indië te bevrijden van den Japanschen aanvaller, straks ook mede te werken
in dienst van de algemeene idealen tot behoud van den wereldvrede, paraat om in alle
deelen van het Nederlandsche Rijk en elders dien vrede te handhaven. Voor zulk eene
Marine de sympathie der Natie te winnen en te behouden is meer speciaal het doel der
Vereeniging. Hare traditie maakt het nastreven van dit doel tot een bizonderen plicht. Wij
hopen dien na te komen, o.m. door propaganda in woord en beeld, waartoe de uitgaaf van
dit orgaan ons de gelegenheid opent. Verzekerd van de medewerking van een redactieraad
van beproefde ervaring en uitgevers, die het groote belang met enthousiasme willen
dienen, vertrouwen wij te zullen slagen. In de teekening van den omslag van het orgaan
moge men het symbool en een sprekend getuigenis van onze intentie zien.
Inmiddels mogen we ons gelukkig prijzen, dat de stemming van het Nederlandsche volk ten
aanzien van de Marine - dank zij haar bekend geworden schitterende daden tijdens den
oorlog — zeer gunstig afsteekt bij vroeger.
Het hart der meeste Nederlanders klopt thans warm voor onze moderne zeehelden. Het is
wel gebleken dat niet alleen Oud-Holland kon spreken “van mannen ten oorlog en mannen
ter zee”. doch ook het Holland der 20e eeuw trotsch kan zijn op zijn menschen van oorlog
en koopraardij. De thans vrijwel algemeene sympathie voor ons zeevolk moge blijvend zijn:
ze moet groeien en inleven in de natie, zooals dit b.v. het geval is in Engeland, waar een
ieder van de Marine sprekend, zegt: “the Navy is us”. m.a.w. „de marine zijn wijzelf" d.i.. de
Natie.
Bij deze stemming past aan de stroom van enthousiasme, die thans door de jongeren van
ons volk gaat om dienst te nemen bij de Marine voor de bevrijding van Ned. Indië, en die op
velerlei wijze door pers en vereenigingslectuur wordt gevoed. Waar één doel tezamen
wordt nagestreefd, zijn de beste resultaten te verwachten. Ook met onze vereeniging is
samenwerking voor maritieme belangen mogelijk. De wijze waarop dit moet geschieden zal
echter nog nader overleg eischen. Daarover hopen wij U later in te lichten.
Ons eigen schip is intusschen gereed voor
vertrek. Een nieuwe reis gaat beginnen. „Ieder
bij zijn werk!” „Trossen los!” „We gaan varen!”
„Langzaam vooruit!”

31

Collega’s bij Roosevelt Roads.
De laatste keer heeft Sektie Stiekum tot haar spijt verstek laten gaan. Dit was echter
geenszins de bedoeling maar er zijn twee smoezen bedacht. De eerste was, lach niet,
”geen tijd”en de tweede smoes was “erg weinig gegevens.”
Doordat de Sektie niet aldoor in herhaling wil vallen werd het langzamerhand wat lastig om
weer eens wat nieuws te bedenken.
Echter, toen de Sektie van de officier van de wacht toestemming had om wat op de brug
rond te kijken, viel haar blik op een soort weekprogramma. Haar altijd nieuwsgierige ogen
hadden al snel ontdekt dat er behalve HNLMS Utrecht, wat wij zijn, er ook drie onbekende
namen op stonden.
Dat waren niet zoals u misschien verwachtte de Rode kameraden, maar het waren USS
Sam Houston, USS Sellers en USS Patterson.
De Sektie wist van deze schepen niet zo veel maar heeft het volgende in de boeken
gevonden. We zullen met het oudste schip beginnen. Dit is USS Sellers, een geleide
wapenjager van de Charles F. Adams klasse. De afmetingen zijn: lengte 132,8 meter,
breedte 14,3 meter en de diepgang 6,1 meter. Het schip is voor het eerst op 28 oktober
1961 in dienst gesteld.
In de machinekamer staan 2 stel stoomturbines met een vermogen van 70.000 pk, terwijl
het water in Babcock en Wilcox ketels gekookt wordt.
Dit geheel kan het schip met een snelheid van 35 knopen verplaatsen.

Het schip is bewapend met een dubbel lanceerinrichting voor Tartar raketten. Deze zelfde
raketten zijn 14 dagen geleden besproken bij de Tromp. Er staan 2 enkel torens van 5 cm
aan boord. Deze kanons zijn speciaal voor snelvuur ontwikkeld. In de midscheeps staat
een soort doos en hierin zitten Asroc raketten. Deze raketten kunnen geladen zijn met een
torpedo of met een atoomdieptebom. De Asroc is dus een typisch
onderzeebootbestrijdingswapen. In de voormast en op de achterschoorsteen is een heel
scala van apparatuur geïnstalleerd, bollen radarantennes en sprieten, te veel om op te
noemen. Voor al deze apparatuur zijn 354 mensen aan boord om alles te bedienen.
Sectie Stiekum, uit de scheepskrant van Hr.Ms. Utrecht 1975
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De stickers zijn 120x80 mm. Materiaal: automotive vinylfolie in wit. beschermend
en UV-werend laminaat, dus uitermate geschikt
voor boot, caravan, auto en andere zaken….
http://www.debakstafel.nl/marine-stickers.html

De Thuisreis van Hr.Ms. Snellius … Nieuw Guinea –
Nederland 1962
Met de postduif ingevlogen enkele scheepskranten

DE HYDROGRAFKRANT.
Onafhankelijk weekblad met vooruitziende blik, ten behoeve van Hr.Ms. Snellius.
Eerste aflevering, ---- Vierde week van oktober.
VOORWOORD COMMANDANT
Bij het verschijnen van dit eerste nummer van de “Hydrografkrant” moge ik de moedige
oprichters gelukwensen en de hoop uit spreken, dat deze wand-krant een lang (voorlopig
34 dagen) leven mag zijn beschoren.
Weerkundig–vooruitzicht
Over de Arabische zee waait momenteel een W tot NW. wind, als gevolg van de overgang
van ZW moesson naar NO moesson, waarvan de ZW moesson nu nog overheerst, vooral
in het zuidelijke deel van de Arabische zee. Dicht onder de westkust van India echter,
begint de landwind al meer invloed te krijgen, waardoor vooral wat meer om de Noord
(hoger dan 10 gr. Nb) de wind Noord tot Noordoost zal zijn.
De stroom langs de westkust van India loopt om de Zuid, zodat we die tegen zullen
hebben. De temperatuur te Bombay zal + 28 gr. C. zijn, terwijl de kans op regen zeer gering
is. Voor gedetailleerde en zekere inlichtingen kan men ook het weerbericht beluisteren.
Nav.Off.
TOERISME –
Wat biedt Bombay? Hoofdstad van de provincie Maharashtra, met 1 ½ miljoen inwoners,
de tweede stad van India en de eerste handelsstad. Sedert 1534 Portugees, na 1661
Engels. Sinds de opening van het Suezkanaal (1869) geweldig gegroeid, tegenwoordig
centrum van de katoenindustrie. Bombay ligt op een eiland. In
Bombay wonen nog de laatste aanhangers van de oude Perzische godsdienst Zaratustra
(600 v.Chr.) plm. 100.000 die, daar zij water, vuur en aarde te heilig achten om door lijken
te worden verontreinigd, hun doden in de voorstad Malabar Hill neerleggen op de z.g.
“Torens van het zwijgen,” om door de gieren te worden verslonden.
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INKOPEN –
Hoe zal men zijn ruppies het beste kunnen besteden? India is geen economisch paradijs en
het prijsniveau zal er misschien niet laag liggen. Toch zijn er ongetwijfeld betaalbare
producten te vinden, die uit de bonte en boeiende wereld van het Oosten stammen en hun
weg naar de winkels van deze grote stad hebben gevonden. Daarnaast zullen de talrijke
straathandelaars ons onderweg aanklampen (geen reden om hen speciaal te wantrouwen),
plattelandsmensen, die hun negotie in het straatgewoel drijven, tussen kameel- en
ossenkarren, auto’s en fietstaxi's door. Uit hun op het lijf gehangen of op de trottoirs
uitgespreide koopwaar zullen wij een keus kunnen maken tussen koper, zilver en
aardewerk, kleedjes en bontpelzen, vlechtwerk van riet en raffia, stoffen van zijde en
kasjmier, uit de fabriek of met de hand geweven in prachtige kleurrijke streepdessins.
V o e t b a l w e d s t r i j d HMS Cook – Hr.Ms. Snellius (2-5)
Na enige dagen op zee te hebben vertoefd, kwamen we in Singapore aan, waar we
volgens het programma een voetbalwedstrijd zouden spelen tegen het team van het
Engelse opnemingsvaartuig HMS Cook. De eerste dag werd deze wedstrijd echter afgelast
wegens het slechte weer. De tweede dag kregen we alsnog een uitnodiging van HMS Cook
voor een voetbalwedstrijd, die ondanks de zwaar betrokken lucht wel doorgang vond.
De wedstrijd verliep als volgt.
Nadat de aanvoerders aan elkaar waren voorgesteld en Coppens het Engelse team
namens ons een schildje van Hr.Ms. Snellius had aangeboden, kregen wij de aftrap te
verrichten. De Engelsen waren, zo te zien, met de veronderstelling het veld opgekomen,
dat wij voor hen wel een zacht eitje zouden zijn, maar daarin vergisten zij zich deerlijk,
zoals uit het verdere verslag zal blijken.
Reeds in de derde minuut van de eerste helft kreeg onze rechtshalf, kwmr de Bruyn de bal.
Hij gaf deze, hard over alles heen, door aan Coppens, die de bal oppikte en er meteen mee
doorliep. Eenmaal vrij voor de keeper, was het een kleine moeite om de bal in het
vijandelijke doel te doen belanden. 0-1. Na aftrap werd het spel hervat en leek het even, dat
de Engelsen het monopolie over ons kregen, maar dat was suggestie want in de twaalfde
minuut, na goed samenspel en voorbereidend werk, door onze hardwerkende linksbinnen
de Rijke, kreeg middenvoor Coppens weer de bal en met een hard en laag schot stelde hij
de Engelse doelverdediger kansloos. 0-2. Het spel hervatte weer zijn loop. Goed
opbouwend werk van onze linkshalf kpl Creleger stelde linksbuiten Wielink in de
gelegenheid om ook een duit in het zakje te doen. 0-3.
En toen kwam, volgens verslaggever, het mooiste doelpunt van de hele wedstrijd. Onze
zwoegende en overal tegelijk zijnde ziekenpa kwam vrij op de rechtervleugel: een
hoofdhoge strakke voorzet voor het doel, een sublieme kopstoot van Coppens en wederom
stond de Engelse doelverdediger machteloos. 0-4.
En met deze stand en een volkomen gedesillusioneerd Engels team brak de rust aan. Na
de hervatting in de tweede helft kwamen de Engelsen opzetten. Hun aanvallen waren
gevaarlijker en hun spel werd iets harder. Een keihard geschoten bal over de grond bracht
onze keeper al in moeilijkheden. Maar toen maakte hij een grote blunder, een hard op hem
afgevuurde bal liet hij zonder meer door zijn handen glippen en had zodoende het nakijken.
1-4. Dit was misschien de oorzaak, dat het spelpeil van ons iets zakte, daar op het veld vlak
naast ons 11 knappe jongedames aan het hockeyen waren en wij daar misschien meer oog
voor hadden dan voor de bal, wat heel begrijpelijk was. De Engelsen kwamen weer
opzetten. Na goed samenspel tussen de spil, de middenvoor en de rechtsbuiten en veel
geharrewar, had onze keeper voor de tweede keer het nakijken. 2-4. Maar toen was het
dan ook afgelopen. Onze aandacht had zich weer van de jonge dames op de bal gevestigd
en de Engelsen kregen geen kans meer op onze hechte verdediging met als een rots in de
branding de Jager met zijn beide secondanten, van de Mey en Wolters, die daar bergen
werk verzetten.
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Ongeveer 10 minuten voor het einde kreeg onze middenvoor het nog weer eens op zijn
heupen. Hij passeerde de gehele Engelse achterhoede en het is wel te raden, 2-5. Ook de
Rijke wilde voor het laatste fluitsignaal nog even een graantje meepikken. Na veel heen en
weer gedribbel werd hij ten val gebracht, stond razendsnel weer op zijn benen en schoot
hard en zuiver in. Helaas was er al gefloten en telde dit zeer fraaie doelpunt niet meer mee.
Het enige wat er van over bleef, was een vrijeschop, die niet benut werd. Toen floot de
scheidsrechter voor de laatste maal en was de wedstrijd voor ons geëindigd in een 2-5
overwinning. Zowaar een fraai resultaat.
Als afscheid van onze sportieve Engelse tegenstanders werd nog een "gezellig” samenzijn
gehouden, in het militair tehuis, op de COOK en tot slot op de SNELLIUS, waarna om tien
uur nog eens roerend afscheid werd genomen van onze nieuwe vrienden.
C van IJ
Medisch Praatje.
HONDSDOLHEID.
Hondsdolheid=rabiës, is een virusziekte, die overal op de wereld voorkomt onder de
warmbloedige dieren. Overbrenging geschiedt door beten, waarbij speeksel, waarin het
virus o.a. te vinden is, wordt gebracht in het andere dier. De mens wordt soms gebeten, in
de meeste gevallen door een hond, het dier, waar hij het meeste contact mee heeft. De
ziekte verloopt op de meest gruwelijke wijze dodelijk, ook bij de dieren, tenzij op tijd het
antiserum wordt gespoten, dat Louis Pasteur op het einde van de vorige eeuw ontwikkeld
heeft.
Beten van zieke mensen zijn ook gevaarlijk. Voor de ziekteverschijnselen duidelijk worden,
is de ziekte reeds besmettelijk, zodat na een hondenbeet niet altijd op tijd gespoten wordt,
met dan vaak een fataal gevolg. Nederland is tot voor kort een lange tijd vrij van rabiës
geweest. Er zullen thans ook in ons land maatregelen genomen moeten worden om
verdere uitbreiding van deze afschuwelijke ziekte te voorkomen. Dit, o.a. door het verplicht
stellen, dat honden muilkorven dragen en door het afmaken en onderzoeken van honden,
die te verdenken zijn van het hebben van rabiës.
E.J.H
Burgelijke stand.
Gisternacht overleden tijdens de hondenwacht na een kortstondige ziekte onze
scheepsloeri JACOB LOERI †
in de aanvallige leeftijd van 2 ½ jaar.
Zijn begrafenis vond plaats tijdens de dagwacht met een beetje militaire eer.
Zijn vrolijke gefluit zal ons altijd bijblijven.
P.S.
Er was eens een dame in Bombay
die altijd verschrikkelijk dom dee:
van Bern naar Milaan
via Koog a/d Zaan
en ze merkte niet eens dat ze om ree.
Er was een agent daar in Bombay
die bij ’t stopteken vreselijk dom dee
als hij z‘n handen op stak
deed zijn schouder van krak waarna hij hem weer in de kom dee.
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Voor hen die het aangaat : de ziekenpa is in Bombay pas na 22.00 uur beschikbaar!!
Uw Red.

Goedemiddag,
Ik las onderstaand stukje in Ten Anker 2020-10-30,
Hallo Arie en lezers van ten Anker…
Bij deze de vraag,… wie kan mij helpen met het
opsporen van Henk Landman enz.enz.
Ik heb Henk in juli 1971 in Zutphen ontmoet via een
wederzijdse kennis, begin augustus van dat jaar ging hij
als beroeps voor de EMV naar het MOK, 3 weken later
volgde ik hetzelfde pad maar dan als ZM.
In oktober vertrok hij naar het TOKM te Amsterdam voor
zijn vervolg opleiding (torpedomaker), ik volgde weer 3
weken later om mijn Codeurs opleiding te starten bij de
VBS, ook te Amsterdam.
Henk kwam daarna op Hr.Ms. van Speijk en ik kwam op
Hr.Ms. Zeeland terecht, heel wat afgestapt samen als
beide schepen in Nieuwe Haven lagen.
Ik heb de KM eind mei 1973 verlaten en Henk heeft zijn 6 jarig contract uitgediend en is
daarna als burger bij de KM gebleven.
In 2004 is hij nog bij mij op bezoek geweest.
Ik weet hem wel te bereiken als dat gewenst is.
Met vriendelijk groet,
Wout Köhler
Dit bovenstaande is nu een subliem voorbeeld waar wij met ons web-magazine staan….
“met elkaar en voor elkaar”
Dit magazine is met uitstek geschikt om oproepen te plaatsen over welk onderwerp dan
ook, in boven staand stuk was het een zoeker naar een uit het oog geraakt maatje….maar
het kan ook een boek, film of anderszins zijn….
Zet uw zoeker op mail en stuur deze voor publicatie naar de redactie….
Wout Köhler bedankt….
Nagekomen en met de postduif ingevlogen………….
Arie, interessant en nuttig nieuws over dat inkleuren en het bewaken van de vloot door
burgers, misschien een baantje voor mij ? Bij wie kan ik me aanmelden ?
mvg
Ben Derkink
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Gezocht Informatie
Berend de Vries
Informatie over Berend de
Vries afkomstig uit
Bovensmilde , hij voer samen
met zijn tweelingbroer Bert
de Vries
Berend de Vries werd door
zijn sobats Ted genoemd en
was getrouwd met Nelleke
Sont (haar geboortenaam
was Nelleke Diericxk)
20 April 1934 Soerabaja

In 1962 is Berend de Vries uit
dienst gegaan en in opleiding
bij de politie. Beviel niet is
toen over gegaan naar de
Shell bewakingsdienst en daar
gewerkt tot zijn pensioen.
De adoptief vader van Nelleke
heette Dirk Sont en was
stoker bij de Koninklijke
Marine
Als iemand hier nog wat van
weet, laat het dan weten via
Johannes Kaauw:
johannes.kaauw@hetnet.nl

Vrome wens:
Onze VLAM (Vlootaalmoezenier) haastte zich om de bus te halen naar Nieuwe Diep, die
stilstond bij de halte.
Het regende pijpenstelen en er stonden grote plassen modderig water op straat bij Station
Den Helder. De chauffeur wachtte niet op de hem tegemoet lopende passagier en vertrok,
passeerde de VLAM in zijn onberispelijke uniform.
De wielen doorkliefden een diepe plas, waardoor de VLAM met modder werd besproeid.
Moge je ziel vrede vinden, mompelde hij, en hoe eerder hoe beter.
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Over nostalgie gesproken….
De redactie heeft c.a. 23 exemplaren
ontvangen van de scheepskranten Hr.Ms.
Dubois 1962-1963, helaas waren deze allen
gemaakt met een stencilmachine dus bijna niet
meer om aan te zien en ook niet makkelijk te
verwerken in Word opdat het kon worden
gepubliceerd in de website.
Maar ook hier kom je in onze lezerskringen
maatjes tegen die hun nek willen uitsteken de
helpende had te bieden en deze allen over te
typen.
Dat noem ik nu mannen uit het goede hout
gesneden….
Paul Jacobs, namens alle Dubois gangers….,
bedankt voor al het werk wat je heb verricht.
Noot redactie: Paul is n.b. niet eens een exbemanningslid van de Dubois .

http://www.hrmsdubois.com

Sint Nikolaas overleed tussen 312 en 365. Gerard David [Public domain or Public domain], via
Wikimedia Commons

GESCHIEDENIS VAN SINT NIKOLAAS
Daan Couwenbergh
Rond Nikolaas van Myra ontstonden velen legenden die samen het verhaal van
Sinterklaas vormen zoals we het nu kennen.
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Nikolaas van Myra
Over de historische Nikolaas van Myra zijn weinig feiten bekend. Het staat vast dat hij niet
uit Spanje kwam zoals één van de legenden wil, maar leefde in Turkije. Hij is waarschijnlijk
geboren in het stadje Patara, rond het jaar 280. Deze plaats lag nabij de stad Myra, het
huidige Demre, die in die tijd een belangrijke havenstad was. Daar was Nikolaas van Myra
bisschop. Zijn sterfjaar wordt geschat tussen 312 en 365. Zijn sterfdag staat wel vast: het is
6 december, dat zijn kerkelijke feestdag werd.

Levensbeschrijvingen
Er zijn geen betrouwbare schriftelijke bronnen over het leven van Nikolaas van Myra. Zijn
naam wordt wel genoemd op de deelnemerslijst van het Concilie van Nicea uit 325, maar
later bleek dit een kopie te zijn van een oudere lijst, waarop zijn naam ontbrak. Enkele
eeuwen na zijn dood verschenen er nog enkele hagiografieën (beschrijvingen van het leven
van een heilige). Daarin werden vele wonderlijke daden van de bisschop vermeld. Later
bleek echter dat deze verhalen eigenlijk over Nikolaos van Sion gingen. De verhalen zijn
blijvend met elkaar versmolten.

Titel:

Nikolaas van Myra en zijn tijd -

Auteur:

A. Blom

ISBN:

9065500375

Uitgever:

Verloren

Prijs:

€29,-

Wonderen
Nikolaas van Myra zou vele wonderen hebben verricht. Direct na zijn geboorte zou hij al
rechtop in een bad hebben kunnen staan. Een ander bekend wonder is dat hij borstvoeding
weigerde op de dagen dat er volgens de kerkelijke kalender gevast moest worden.

Legenden
Er zijn tenminste twee bekende verhalen over Nikolaas van Myra die ons beeld van de
heilige vandaag de dag nog steeds bepalen. Zo is er het verhaal dat Nikolaas de drie
dochters van een arme man aan een bruidsschat heeft geholpen. De arme man was ten
einde raad voor de dochters en had besloten ze aan het bordeel te verkopen. Nikolaas
kwam net op tijd met een goede daad: hij gooide drie keer een zak munten naar binnen bij
de familie en redde ze van de ondergang. Waarschijnlijk gaat het strooien met
chocolademunten en pepernoten terug op deze legende. Ook het zetten van de schoen zou
hierop terug te voeren zijn: de munten zouden terecht zijn gekomen in de schoenen van de
meisjes.

Beschermheilige van zeelieden
Een ander verhaal vertelt dat Nikolaas een matroos die van een mast gevallen was,
opnieuw tot leven had gebracht. Ook redde hij andere zeelieden door een storm te laten
bedaren. Zo werd Nikolaas de beschermheilige van zeelieden. Om deze reden zijn in
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verschillende havensteden in Nederland St. Nicolaaskerken, zoals in Amsterdam, Kampen
en Edam. In Amsterdam staat de meest imposante Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade
(tegenover het Centraal Station).

Verering Sint Nikolaas

•
•

De verering van de heilige vond in eerste instantie in het oosten van het Romeinse Rijk
plaats, het sterkst in Rusland. De verering waaide, waarschijnlijk door de kruistochten, over
naar het westen. Vanaf de dertiende eeuw werd het ook hier uitgebreid gevierd. De
verhuizing van oost naar west wordt gekenmerkt door een markante gebeurtenis: in 1087
roofden Italiaanse kooplieden de gebeenten van Nikolaas uit het graf in Myra en brachten
ze naar de Italiaanse stad Bari. Daar rust Nikolaas nog steeds in de Basilica di San Nicola.
Landen:
Italië
Tijdperken:
3000 v.Chr. tot 500 n.Chr. | Grieken en romeinen
Bronnen: https://isgeschiedenis.nl/

GESCHIEDENIS VAN ZWARTE PIET
Zwarte Piet is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de meest controversiële
onderdelen van de Nederlandse cultuur. Critici wijzen op de stereotyperende
onderdelen van zijn personage, terwijl Pietenfans menen dat de helper van de
Goedheiligman is verankerd in de Nederlandse cultuur. In deze context is het echter
belangrijk de geschiedenis van Sints helper in het oog te houden. Zo was de
assistent van Sinterklaas in 1800 nog een witte man met de naam "Jan de Knecht".
Hoe ziet de geschiedenis van Zwarte Piet eruit?
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In Duitsland heeft Sinterklaas tegenwoordig nog steeds slechts één blanke knecht, Knecht
Ruprecht genaamd. Ook Frankrijk kent één blanke helper van de Sint: Le Père Fouettard.
Oostenrijk kent weer een andere helper van Sinterklaas. Volgens de overlevering is de
duivel hier de helper van Sinterklaas. In zijn leven zou Sinterklaas namelijk de duivel
hebben overwonnen. Hierna zou de duivel tot slaaf van Sinterklaas zijn gemaakt. In
Oostenrijk is hierdoor het duivelse figuur Krampus de helper van Sinterklaas.

Pagepakje van Zwarte Piet
Het karakter van Zwarte Piet, zoals wij dat tegenwoordig kennen, werd geïntroduceerd in
het prentenboek Sint Nikolaas en zijn knecht van Jan Schenkman uit 1850. In de eerste
druk van het prentenboek draagt de donkere bediende een wit pak met rode biezen en
geen hoofddeksel. Vanaf de volgende uitgave is Zwarte Piet echter in een bont pagepakje
afgebeeld. Aan koninklijke hoven hadden dienaren zulke kleding aan en dit is mogelijk de
reden om Zwarte Piet in zulke kleding te hullen.
Het beste van IsGeschiedenis in je inbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Onduidelijke oorsprong van Zwarte Piet
Waar de oorsprong van deze Zwarte Piet ligt, is niet precies duidelijk. Zo was de Zwarte
Piet wellicht een overwonnen duivel. In het toenmalige Europa bestond er weinig verschil
tussen de duivel en een Moor. Hieraan dankt Zwarte Piet wellicht zijn donkere uiterlijk. Dit
is echter niet het enige verhaal over de oorsprong van Zwarte Piet. Zo zou Sinterklaas op
een slavenmarkt in zijn thuisland Myra een Ethiopisch jongetje met de naam Piter hebben
vrijgekocht. Deze jongen besloot Sinterklaas uit dankbaarheid voorgoed te dienen. Een
derde versie is dat Zwarte Piet oorspronkelijk een blanke helper was die zwart is geworden
door het roet in de schoorstenen, waar hij doorheen kroop om cadeautjes in de schoenen
van kinderen te doen.
In Tjechië wordt de Sint
vaak gekoppeld aan
knechten die verkleed zijn
als duivels. Bron - Chmee2
[CC BY 3.0] via Wikimedia.

Wodan en Sleipnir
Een laatste mogelijkeheid
van herkomst ligt in het
verhaal van de
Germaanse god Wodan
(ook bekend als Odin).
Wodan reed op zijn witte
schimmel Sleipnir door
de lucht en was
aanvoerder van de Wilde
Jacht. Wodan werd
vergezeld door twee zwarte raven, Huginn en Muninn. De raven luisterden, net als Zwarte
Piet, aan de schoorsteen om Wodan over de goede en slechte daden van de stervelingen
te vertellen.
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Zwarte Piet in de twintigste eeuw
Tot de tweede helft van de twintigste eeuw was de donkere helper van Sinterklaas, in
overeenstemming met koloniale tradities, niet erg snugger. Toen er in de tweede helft van
de twintigste eeuw steeds meer bewoners uit de voormalige koloniën naar Nederland
immigreerden, kreeg Zwarte Piet een meer ontwikkeld karakter. Sinterklaas werd de
verstrooide goedheiligman en Zwarte Piet werd zijn uitbundige helper. Ondanks deze
verbeterde status is zijn optreden de laatste jaren steeds vaker onderwerp van protest, door
het racistische karakter dat rond Sint en Piet bleef hangen.

Tijdens de intocht van Sinterklaas in Amsterdam in 1965, werd de Sint geflankeerd door witte
Pieten.

Piet niet altijd zwart
In de 21e eeuw werd Piet steeds minder vaak zwart geschminkt. In 2014 deden
'roetveegpieten' hun intrede. Daarmee werd duidelijk gemaakt dat Piet zwart zou zijn van al
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het roet uit de schoorsteen. Daarmee werd geprobeerd de inmiddels steeds feller wordende
discussies rondom het sinterklaasfeest te bezweren, zij het slechts met matig succes. Toch
hebben de voorstanders van witte Pieten en 'roetveeg' Pieten de geschiedenis aan hun
kant. Wie op oude foto's, zoals bovenstaande foto uit 1965, uit Amsterdam, bekijkt, ziet dat
witte Pieten helemaal niet ongewoon zijn.
AFBEELDINGEN:
•
•

Sint en Piet op een prent uit 1850. Bron - Jan Schenkman (author), illustrator unknown [Public
domain] via Wikimedia.(link is external)
Tsjechische Sinterklaas. Bron - Chmee2 [CC BY 3.0] via Wikimedia.

********************************************************************
Bronnen: https://isgeschiedenis.nl/

Foto: stichting afgestoft Hr.Ms. Borculo
OVERNAME, INDIENSTSTELLING EN THUISREIS VAN Hr. Ms. MIJNENVEGER
BORCULO, CHARLESTON-NORFOLK (VA)—CHARLESTON— BERMUDA-PONTA
DELGADA-DEN HELDER,
20 October 1953—23 Februari 1954.
Commandant:
Luitenant ter zee der tweede klasse (oudste categorie) Ch. Huysman.
Overname en indienststelling.
Op 20 October 1953 werd AMS 107 te New Orleans overgenomen door de liaisonofficier
kapitein-luitenant ter zee L. E. H. Reeser. De commandant stelde daarna het schip in dienst
als Hr. Ms. mijnenveger Borculo. Bij de plechtigheid waren o.m. aanwezig de buitengewone
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gezant drs. A. B. Speekenbrink en de consul-generaal te New Orleans, de heer E. L.
Hechtermans.
Veel gemak ondervond men in de daaropvolgende tijd van inventariscontróle en
voorbereidingen voor de overtocht naar Nederland van luitenant ter zee van speciale
diensten der tweede klasse (jongste categorie) KMR ir. C. A. Meenderink, die voor het
wegwijs maken van het personeel aan boord gedurende een week door de marineattaché
ter beschikking was gesteld.
Te Norfolk volgde daarna een periode van training, evenals later te Charleston, waarna het
schip ten slotte in Januari 1954 een dokbeurt onderging te Portsmouth (Virginia).
Hr. Ms. Borculo vertrok 28 Januari van de Naval Shipyard te Portsmouth naar Norfolk, waar
het Amerikaanse marine-tankschip U.S.S. Nespelen werd ontmoet, welk schip Hr. Ms.
Borculo tijdens de overtocht over de Atlantische Oceaan zou begeleiden.
De commandant bracht enkele afscheidsbezoeken en stelde kapitein ter zee B. C. Mahieu,
Nederlands stafofficier bij SACLANT, telefonisch van zijn vertrek naar Nederland op de
hoogte.

Nautisch gedeelte van de thuisreis.
In de ochtend van 30 Januari vertrokken U.S.S. Nespelen en Hr. Ms. Borculo in kiellinie.
Hoewel de bevolen vaart 10 mijl was, moest Hr. Ms. Borculo voortdurend omwentelingen
voor meer dan 11J4 mijl doen.
Behoudens het uitvallen van de stuurmachine van U.S.S. Nespelen bij de uitgang van de
Chesapeake Bay leverde het traject tot de Bermuda’s geen bijzonderheden op.
Aankomst Bermuda’s 2 Februari, vertrek op 3 Februari. Ten gevolge van het vastlopen van
een tandwiel viel nog in de baai het gyrokompas uit. Het defect werd met eigen middelen
verholpen.
Kort na het vertrek stak een krachtige Zuidenwind op, die het schip zwaar deed slingeren.
Op 4 Februari moest het schip zelfs in de wind opdraaien. Des middags maakte de
toestand van de zee een hervatting van koers en vaart mogelijk, doch ook de volgende
dagen bleef een krachtige wind doorstaan.
Door het slingeren kon het zich in het scheepsvlak verzamelde water niet geheel worden
lensgepompt met als gevolg dat op 8 Februari enig water opspatte tegen de achterzijde van
het schakelbord in de generatorkamer, waardoor de zekering van de gyro doorsloeg.
Nadat met een persplex plaat een bodem in de schakelkast was aangebracht en het
schakelbord met een electrische kachel was gedroogd kon de gyro weer worden bijgezet.
Van de Bermuda’s af werd pal Oost gevaren tot de schepen op 9 Februari een punt WestZuidwest van Ponta Delgada bereikten. Daarna werd koers 064 gestuurd.
De zee kwam nu vrijwel recht achterin.
Op dezelfde dag werd geconstateerd dat de bakboordsschroefas hevig trilde bij de bracket.
Daar de bracket niet bleek te werken ten opzichte van het spant moest een onderzoek
onder water de oplossing brengen.
Vaart werd geminderd tot 180 omwentelingen bakboord waarna niets abnormaals meer
werd waargenomen. Na enige tijd werd de stuurboordsmotor opgevoerd tot 270
omwentelingen. De temperatuur van de stuurboordsmotor bleef bij dit toerental normaal
terwijl ook geen rookontwikkeling optrad en de motor dus niet werd overbelast. Het schip
kon zo een vaart van 8½ mijl behouden. Inmiddels waren wind en zee afgenomen tot kalm.
Op 12 Februari voer Hr. Ms. Borculo de haven van Ponta Delgada binnen, terwijl USS
Nespelen buiten ten anker kwam.
Een duikeronderzoek wees uit dat een blad van de bakboords- schroef over een inch was
verbogen en een tweede blad over een inch was verwrongen. Bovendien werd gemeend
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dat wellicht de as iets uit de lijn was. Bezwaren om de reis voort te zetten met 180
omwentelingen van de bakboordsschroef bleken echter niet.
USS Nespelen zette de reis na de uitslag van dit onderzoek voort.
Hr. Ms. Borculo moest een patiënt met blindedarmontsteking ontschepen.
Vertrek uit Ponta Delgada 15 Februari met 8½ mijls vaart (stuurboord en bakboord beide
180 omwentelingen). Na ronden van de Westpunt van San Michuel werd koers gezet naar
Start Point onder gunstige weersomstandigheden. Op de dagwacht van 21 Februari werd
het zicht echter minder en kort nadat Prawl Point op 23 mijl met de radar was aangepeild
werd het geheel dik van mist. Vaart werd geminderd tot 6 mijl. Hr. Ms. Borculo stoomde on
de radar door het Kanaal, waarbij het zicht voortdurend onder de ½ mijl bleef.
Wel werd het 22 Februari bij passeren van het lichtschip „Varne” iets helderder, doch kort
daarop verminderde het zicht wederom tot ½ mijl. Op gegist bestek werd koers veranderd
naar Den Helder en op de dagwacht van 23 Februari kon een radarpositie ten opzichte van
IJmuiden worden verkregen. Op de voormiddag kwam de uiterton Schulpengat in zicht,
waarna ter rede van Den Helder werd geankerd.
Hr. Ms. Borculo liep des middags de Buitenhaven binnen.
Formaliteiten tijdens thuisreis.
BERMUDA-EILANDEN —
Behalve een bezoek aan de Nederlandse
consul, Sir John Cox en aan de commandant
van de Amerikaanse marinebasis op de
Bermuda’s werden in verband met de korte
duur en het operationele karakter van het
verblijf geen bezoeken gewisseld.
De commandant was de gast van de consul
tijdens een lunch in de Bermuda Yacht Club,
terwijl de officieren des avonds gasten waren in
de officiersclub op de Amerikaanse basis.
De Amerikaanse marine bood tien
schepelingen des middags een bustrip aan.
PONTA DELGADA —
Tezamen met de Nederlandse consul, de heer
R. Arrudo, bracht de commandant de
gebruikelijke officiële bezoeken, waarna de tegenbezoeken werden ontvangen.
De dag na aankomst, 13 Februari, bood de consul de officieren een autotocht aan over het
eiland, waarna een bal plaats had op de club. Des avonds waren de officieren tezamen met
de heer en mevrouw Rief, de enige Nederlanders op het eiland, de gasten van de consul
tijdens het diner.
De daaropvolgende dag, Zondag, was de commandant voor de lunch de gast van de
commandant van het in de haven gelegen Portugese patrouillevaartuig „San Tiago”. Des
avonds had een cocktailparty plaats aan boord van Hr. Ms. Borculo, waarop o.m. aanwezig
waren de secretaris-generaal van het civiele bestuur, de heer en mevrouw Arrudo, de
Amerikaanse consul en zijn echtgenote, de heer Rief, de directeur van het hospitaal en
commandanten en officieren van enige Portugese oorlogsschepen.
Bron: Jaarboek Kon. Marine 1954
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1 december 2020
Van alles uit de Antillen
4 december 2020
Afkondiging postzaken
Petrus Jacobus Houtepen
Schade
Hr.Ms. Bulgia
Amigo Di Hr.Ms. van Amstel
Gasturbine van Bart Nijeburght
Vervolg Snellius uit Nieuw Guinea naar Nederland
Marine budget 1947 onze vloot
De rode marines

Verwacht :
Half december het laatste deel van Ltz. Veerman’s Journaal….
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