Dit digitale blad is een raapsel van wetenswaardigheden en ongein
betreffende de Koninklijke Marine en Koopvaardij uit het heden en
verleden en is samengesteld door Arie Krijgsman verder genoemd,
“de redactie “ !
Onder dezelfde naam wordt er ook bij regelmaat een extra editie
gepubliceerd met één item.

“ De redactie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen
wordt."
" De redactie geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van
de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld."
" Ook kan ik geen garantie bieden, noch aansprakelijk gesteld worden voor schade die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de gepubliceerde
gegevens"
“ Door toezending van stukken, foto’s, mails of andere zaken onder naam geeft u automatisch
toestemming deze ook onder uw naam te plaatsen.

I.v.m. de nieuwe AVG kunt u de privacy verklaring vinden op onze website www.debakstafel.nl
onder de tab: “ten anker”
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 hoop wel dat onze lezers respect tonen en niet
lukraak het kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar
toestemming voor te vragen.

tenanker@kpnmail.nl / 1e jaargang – nummer 17 / 7 september 2018
Helderse Courant – Leeuwarder Courant - het maandblad de Blauwe Wimpel – Frank
Hoekjan – G de Reus – Fré Thissen en de toegezonden stukken van onze eigen
abonnees…… www.zalig-zeeland.com
Adverteren?.... dit krantje biedt u gratis ruimte aan uw logo, advertentie c.q. reünie nieuws
te plaatsen. ( uitsluitend Maritiem en Veteranen getint )
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Prep afvaart
Maandag morgen aan boord van de jager Noord Brabant.
Op de voormiddagwacht wordt het schip gereed gemaakt voor afvaart.
Sedert gisteren op de tweede platvoet is er vlam in de ketel en de schoorsteen braakt nu
pijpluizen.
Als de scheepsbel vijf glazen slaat komen een paar baroes met ERG aan boord.
Een statige kaan met loerijzers geeft hen onmiddellijk onder hun flikker omdat ze te lang aan
dek rondhangen ze moeten immers ook nog hun tampatjes opmaken willen ze vannacht onder
zeil gaan.
Onder leiding van de bottelier met bloemkolen wordt er proviand ingescheept en daar horen
een paar kratjes laffe drankjes bij.
De provoost ziet toe hoe men het kommaliwant zeevast zet en de hofmeester van de gouden
bal controleert nog even de freetijzers.
De kajoe steek een handje toe met de kabelgast in het kabelgat.
Ze werken al jaren samen en men noemt ze vaak de twee brave zooienstekers.
De waterboer zweet zich te pletter en met een batterijlapje veegt hij zijn gezicht af.
Liever een koude snavel dan een bakje poeroet voor hem.
Ook in het kombuis draait men op volle toeren. De kok en de verse balie maken vlees met
handvat en grind met specie gereed.
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Op het half dek roken de spatoe en toelis een kretekje.
Er wordt voorschaften omgepraaid.
De stoker gaat nog even mandiën , het gemalen water doet hem deugd.
Aan tafel vraagt de kaartenpaai; “mag ik even de ballen van sam ? “Terwijl hij zich te goed
doet aan een paar dieptebommen als voorgerecht zegt de barbier :”Kijk maar uit dat je geen
balletjes achter je oren krijgt”
Wanneer de bel op de eerste platvoet drie glazen slaat is het schip vaar gereed
Was getekend,
Frank Vanmaele
Belgische Marine Ex bemanningslid Noord Brabant

Na anderhalve eeuw is Marineclub in Den Helder nog steeds vitaal
Een longroom aan de wal
Door Cees Rondèl
De Marineclub in Den Helder is de
oudste sociëteit van de krijgsmacht
en met 150 jaar een van de oudste
clubs van Nederland. Op schepen is
de huiskamer van officieren de
longroom. Om aan de wal ook zo’n
plek te hebben om elkaar te
ontmoeten, eten en drinken en te
ontspannen werd in 1868 aan de
Helderse Hoofdgracht de Marineclub
geopend. Dit jubileum wordt op 26
september herdacht met de
presentatie van een bijzonder boek.
Oud-vlootvoogd Matthieu Borsboom
noemt de club een belangrijke
huiskamer voor marineofficieren,
burgermedewerkers, familie en
vrienden: ,,Natuurlijk is die beleving
in anderhalve eeuw heen veranderd
in vorm en intensiteit. Maar de
saamhorigheid, om in de wallongroom te kunnen genieten van
prima spijs, drank en goed
gezelschap, is gebleven. De
Marineclub is steeds heel goed
meegegaan met de tijd, dat is waarom deze club nog zo vitaal is”, meent de vice-admiraal
b.d.
Het idee voor de Marineclub kwam van Cornelis Halverhout. Halverwege de negentiende
eeuw was er voor in Den Helder geplaatste officieren geen eigen gelegenheid om onder
elkaar te zijn. Een Marineclub zou die lacune kunnen opvullen, dacht de luitenant ter zee
der 1e klasse.
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De marineleiding vond het een goed plan. Twee commissies werkten het idee verder uit.
De club ging eind september 1868 voor het eerst open.
Nieuwbouw
Het eerste gebouw was al snel te klein. Na enkele uitbreidingen besloot het clubbestuur
rond 1900 een geheel nieuw pand te laten bouwen. Door de aankoop van aanpalende
bebouwing ontstond ruimte voor een grotere club. De architecten Roelof Kastelijn en
Anton van der Lee maakten het ontwerp. In 1904 ging de nieuwe club open.
De Hoofdgracht was tot
voor de Tweede
Wereldoorlog een
lommerijke straat met
statige gebouwen. Hij liep
van het Helden der
Zeeplein tot aan Landsend.
De Marineclub was een van
die beeldbepalende
panden. De club kon niet
zonder 'bedienden' die
ervoor zorgden dat er altijd
wat te eten en vooral te
drinken was. Een groot
deel van de vorige eeuw
heetten de bedienden
Hertog. Jan Hertog nam na
de Tweede Wereldoorlog
die taak op zich. Het gezin Hertog woonde in een appartement in het gebouw. Zijn zoon
Jaap herinnert zich: ,,Het was niet alleen een club, maar ook onze woning. Vader en
moeder waren altijd aan het werk. Alleen op zondagochtend waren ze vrij, maar dan
kwamen sommige officieren alweer om elf uur koffie drinken."
Verdwenen
Jan Hertog stierf jong. Zijn broer Co nam het stokje over. Door de oorlog en de verbreding
van de zeedijk in de jaren zeventig is er niets van de fraaie Hoofdgracht overgebleven. De
Marineclub stond rechts van wat nu de oprit naar de Texelse boot is. Vanuit de ramen
keek je uit op de Rijkswerf. Op deze plek is nu een strook gras en het talud waar over
auto’s naar de veerboot rijden. In 1977, toen het clubgebouw gesloopt werd, was het pand
de enig overgebleven bebouwing in een kaal gebied waar ooit een gevelwand met stadse
allure stond.
In 1976 was de bouw van de vervangende Marineclub begonnen op Harssens. Het in
sobere stijl uitgevoerde pand werd verrijkt met diverse tegeltableaus uit de gevel van de
oude club. Ook de indrukwekkende verzameling meubels, kunstwerken en militaire
memorabilia verhuisde mee. Op 21 januari 1977 werd de club op Harssens in gebruik
genomen.
Solide
,,Ik vond het maar een kale bedoening”, zegt Jo van Dwingelen die samen met haar man
de club op Harssens begin jaren tachtig voor het eerst bezocht. ,,Later is het interieur een
stuk gezelliger geworden”, voegt ze er aan toe. Marie-Louise Rouffaer vond het wel gelijk
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mooi: ,,Toen wij, na een aantal jaren elders wonen weer terug konden naar Den Helder,
stond er een nieuwe Marineclub vlakbij de ingang van de haven. Een evenwichtig, solide
gebouw, sober materiaalgebruik, duidelijke constructies en met heldere kobaltblauwe
accenten. Een ontwerp dat er wezen mocht. Ik bleek zo ongeveer de enige te zijn, die dat
vond”, zegt Rouffaer.
Inmiddels komen de leidinggevenden van
de marine en hun gasten daar alweer 41
jaar samen. Het fraaie uitzicht op haven
en zee wordt geprezen. In Den Helder is
begin deze eeuw nogal wat te doen
geweest over concurrentie van de club
voor civiele horeca. Sindsdien zijn de
regels rond het besloten karakter verder
aangehaald. Een groot hek voorkomt dat
je zomaar het terrein op komt.

Korting voor lezers
Over de 150 jaar die de Marineclub
bestaat is een fraai jubileumboek
gemaakt. Het rijk geïllustreerde boek met
uniek, vaak nooit eerder gepubliceerd
fotomateriaal biedt een kijkje achter de
schermen van de club die door officieren
van de zeemacht gekoesterd wordt als
hun longroom aan de wal. In de winkel
gaat het 30 euro kosten.
Lezers van Ten Anker krijgen korting.
Maak 25 euro over op rekeningnr
NL56INGB0008308226
t.n.v. Booy Uitgevers.
Vermeld uw adres erbij en het boek wordt na de presentatie thuisbezorgd.

een greep uit de postbus…..
Geachte redactie, en lezers…
Graag wil ik ook een kleine bijdrage leveren aan Ten Anker en
wel over de opleidingen Koninklijke marine.
Ik ben oud elektromonteur Jans Steenbergen in dienst
gekomen op 9 september 1956.
Na de EMV te Hollandse Rading naar Amsterdam voor de opleiding tot elektromonteur.
Omdat de klas nog niet groot genoeg was werd ik te werk gesteld op de Buffel die voor de TOKM
lag. Mijn werkzaamheden daar bestonden uit het schoon houden van de pantry en eten halen voor
de officieren die in de longroom aten. Dat er af en toe wel eens een hapje overschoot laat zich
raden.
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Afijn nu de opleiding,
Deze werd gegeven door Majoor Elmnt Goorberg (EM 51) en die klonk als een klok. Alles leerde je
er, over roerstandaanwijzers, het log, alle soorten elektromotoren enz. enz. Bijna alles
gelijkstroom.
Toen ik na mijn marine tijd (9 september 1964) in de burgermaatschappij terug keerde was het wel
even wennen.
Ik had gelijk werk bij een elektrotechnisch bureau in de Lemmer en een boel marine ervaring en
alleen maar ambachtschool + de eervol ontslagbrief.
Na een week had ik al spijt dat ik de marine had verlaten, Ik lag namelijk op de rug onder de vloer
van een nieuw te bouwen ambachtschool in Lemmer kabeltjes trekken en omhoog steken door de
vloer heen. Maar gedane zaken nemen geen keer, dus het beste er maar van gemaakt.
Ik ben naar de avondschool gegaan, eerst aspirant en hulpmonteur en daarna
sterkstroommonteur. Over dit laatste examen wil ik het hebben.
Nadat ik voor het schriftelijk was geslaagd was het mondeling en praktijk aan de beurt. Ik zie het
nog voor me, in mijn ogen toen stond een oude man met een stofjas aan en spierwit haar en een
bril op. Hij zij sluit dat maar aan. Voor mij stonden wat motoren en snelheidsregelaars voor Electro
gelijkstroommotoren. Na de boel even bekeken te hebben sloot ik de boel aan en alles draaide
binnen 10 minuten. De beste man had ogen op steeltjes, dit had hij nog nooit meegemaakt.
Daarna gingen we aan tafel zitten en begon hij te vragen over van alles en nog wat over
gelijkstroom en ik had overal een antwoord op. Hij kon me niet vast krijgen. Op een gegeven
moment pakte ik een stuk papier en begon hem uit te leggen en te tekenen hoe een en ander
werkte bij gelijkstroom. Dit ging zover dat hij op een gegeven moment vroeg “Meneer hoe weet u
dit allemaal”. Ik heb hem toen verteld dat ik 8 jaar bij de marine had gezeten en altijd op
gelijkstroom schepen had gevaren (Hr. Ms. Karel Doorman 6 jaar en 1 jaar op Hr.Ms Brielle een
kustmijnenveger van de Beemsterklasse).
Zijn commentaar was Oh had dat dan gelijk gezegd. Ik heb later nog avondschool M.I.T. gedaan in
Almelo, maar een examen als voor sterkstroom monteur heb ik nooit meer gehad. Dit examen
speelde zich af op de ambachtsschool aan de Mimosastraat in Zwolle.
Met vriendelijke groet
Oud elmnt 1e klasse
Jans Steenbergen

L.S.
In het Maritieme Museum in Vancouver, BC. staat een model van een fregat uit de tijd van de
Ruijter (Ruyter) gemaakt door Louis Roosen.
In 1954-1955 heb ik met Louis gevaren op de " van Zijll " naar Korea.
Hij was toen Matr. 1.
Na zijn marine loopbaan is hij naar Canada (Vancouver Eiland) geëmigreerd en in de bouw
werkzaam. Na een ongeval is hij in de invaliditeit terecht gekomen en is toen scheepsmodellen
gaan bouwen. Of hij nog onder ons is weet ik niet.

Hij was een ontevreden mens wat betreft de
sociale omstandig heden in BC en de
regering. Vooral om dat het niet vlug ging
en de papier winkel toen ook hier niet op
rolletjes liep. Hij was meen ik toen al in een
rolstoel. Het zat hem niet mee.
Hij heeft een zoon en dochter.
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Ik weet dit van de correspondentie die wij toen voerden.
Ook, ik woonde toen in Chatham werd mij een boek gebracht geschreven door Chris Mark,
KOREA. Met de groeten van Louis. Hij had er geen interesse meer in.
Na verhuizing en overlijden van mijn vrouw ben ik het spoor bijster geraakt.
Zo af en toe komen de herinneringen weer boven water. Waarschijnlijk niet 100 % juist, maar het is
nu eenmaal zo.
De foto van het model heb ik afgelopen donderdag gemaakt.
De eerste maal dat ik het zag stond het in de hal bij de ingang.
Nu verplaatst, maar het is er in ieder geval nog.
Hartelijke groet
Jan van der Doe
janvanderdoe@gmail.com
.

L.S.
Een kennis van mij nu 87 jaar had een vader die van 1904-1906 op de Hertog Hendrik heeft
gevaren Hij heeft daar in Indië het nodige meegemaakt. Zijn zoon weet het echter niet precies
en wil het graag weten. Het stamboeknummer van J.C.Greep was 33432
Hij is geboren op 25 juni 1885 in den Haag en is tijdens die reis gewond geraakt en kreeg later
een invaliditeitspensioen.
Ik heb natuurlijk al op internet gezocht maar kan niet precies vinden hoe hij gewond geraakt is.
Hij was stoker/machinist.
Kunt u mij helpen?
Is er niet een scheepsjournaal waar alles in beschreven werd?
Henk Buiteman
henkbuiteman@gmail.com
***************************************************************************************************************

L.S.
Ik ben op zoek naar een boek met foto's en tekst van Hr. Ms.
De Ruyter. Van mijn vader staat op twee foto's in dit boek met Koningin Juliana bij een bezoek
aan het schip op Curacao. De foto moet genomen zijn begin jaren '50.
Mijn vader is vanaf zijn 16e(?) jaar bij de marine geweest en in 1957 gepensioneerd. Hij was
toen opperschipper. Zijn naam is Jan Buijs. In mei 1940 is hij toen de oorlog uitbrak met de
vloot naar Engeland gegaan. Mijn moeder is toen met mijn broer naar Middelburg gegaan naar
haar ouders. Zij was toen in verwachting van mij. Zij is eerst naar familie in Zeist gegaan en
daar ben ik de eerste juli 1940 geboren. Mijn vader zag ik voor het eerst bij de bevrijding in
Middelburg. Vergeten zal ik dit nooit en zeker de reactie van mijn moeder niet. Zij vloog hem
rond zijn nek en riep tekens huilend van blijdschap "Jan, Jan, wat ben ik blij dat je terug bent..."
Zij heeft namelijk al tie tijd in onzekerheid geleefd of hij nog in leven was.
Graag zou ik dat boek willen hebben als aandenken.
Jan Buijs
E-mail
buijsjan98@gmail.nl
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Tekening uit de serie Humorkaarten van
Chris Caanen

Serieus door de redactie via website ontvangen dit onderstaande berichtje…..
Als ik keurmeester zou zijn is hij bij voorbaat al afgekeurd !
Telefoonnummer , e-mail en naam uiteraard door mij gefaket !.
Telefoonnummer
005999 ###########
E-mail
#######@gmail.com
Commentaar
ik ben 19 jaar oud, geboren en getogen op Curacao , woont op Curacao, adres is: ######### ,
Curacao. ik heb vee interesse om een marinier te worden,
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kan U mij verdere informatie geven, wat ik moet doen en
hoe ik moet solliciteren.
Ik ben in de maand Juli naar de Kazerne in Suffisant, maar de
persoon om mij te helpen was of is met vakantie.
Ik probeer de nummer 4637100 te bellen, krijg steeds een bezette toon.
graag uw hulp,
#####. #######

Het moet ook niet gekker worden…..
Redactie.

Hr.Ms. Triton…
Na de extra editie van de Triton zijn er diverse mails
binnengekomen om te danken voor deze editie. Ik wil deze
abonnees allen danken voor de reacties, maar wil deze delen
met Tjerk Spriensma en zijn zoon die het e.e.a. hebben
aangeleverd.
Tjerk bedankt namens de lezers voor het verhaal en de
foto’s, het moet een enerverende tijd geweest zijn….
**************************************************************************************************************

L.S. , hallo;
Ik ben op zoek naar Ben Kwint die zat in 1965 op de Hr.Ms. Overijsel zijn marine no is
19436 wij waren heel goede vrienden maar omdat ik in het buitenland zat zijn we elkaar uit
het oog verloren misschien is er iemand die iets van hem weet
Ik hoop wat te horen
Dirk mantel , dirkmantel@msn.com

L.S.
Zelf ben ik geen marinier. Wel zoek ik er een: Rein de Boer. Hij was in 1975/76
dienstplichtig militair en gelegerd te Doorn. Dus marinier.
Hij zal van lichting 1 van het jaar 1975, dus 75/1 zijn.
Ik zoek Rein zelf, maar ook mensen die hem kennen of kenden kunnen me misschien iets
meer over hem vertellen, wat mij kan helpen bij mijn zoektocht?
Bijvoorbeeld zijn woonplaats (destijds of nu); broers/zusters; beroep; opleiding;
geboortedatum, etc. Ook een klein gegeven kan helpen.
Alvast heel hartelijk dank.
Hans van der Veen
hansvdv@xs4all.nl
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REIS DOOR wild Nieuw Guinea
door...
De bloednacht van Ajam
Ik trok m'n jungle-laarzen uit de
stinkende, zuigende modder van de
oever van de nederzetting Agats en
volgde Resident Boendermaker in de
richting van het huis van Controleur
Scheele.
De anderen volgden eveneens. Er werd niet heel veel gesproken. Ik denk dat we allemaal zo
onze eigen gedachten hadden, in die ogenblikken. In dat huis, opgetrokken van atap en gaba
gaba stond de vrouw van Controleur Scheele.
Ik heb die vrouw eens goed bekeken. Zo jong nog. Even in de twintig. Wat zij had
meegemaakt, en u zult nog vernemen wat ze meemaakte, maken niet veel Nederlandse
vrouwen mee. Men zou de opmerking kunnen maken: horen er vrouwen in zo’n gebied. Ik
geloof daarop dit antwoord te moeten geven: er is geen enkele reden aan te nemen dat
vrouwen onder bepaalde omstandigheden minder moed kunnen opbrengen dan een man. Er
kwam koffie en tegelijk met de koffie kwam het relaas van de gebeurtenissen. Het was een
lang verhaal. Ik zal proberen het zo kort mogelijk weer te geven, ontdaan van de meest
bestiale details. Men moet ergens een grens trekken bij het releveren van gruwelen.
De moord bij Agats is geen op zich zelf staande zaak. In de Asmat wordt periodiek en
regelmatig gesneld. Hier volgt ter illustratie een opsomming van enkele acties in deze streek
gedurende de laatste twee maanden. Begin maart vielen Asmatters uit Warsen tussen de
Oetoemboewee en de Eilandenrivier, twee prauwen met volk uit de kampong Manep aan. Er
werden 28 personen gesneld. Op 19 maart snelden mannen van Kaimo aan de Eilandenrivier
bij de Wildemanrivier 23 personen. Op 20 april overvielen bewoners van Kaimo en Jaosekor,
die buren zijn, de kampong Amborip aan de monding van de Eilandenrivier. De kampong
bleek leeg te zijn. Het resultaat was „slechts" een gesnelde plus een geroofde vrouw. Op 23
april snelden lieden van Kaimo en Jaosekor 24 personen van Damen, om vervolgens de
huizen in brand te steken.
Op 30 april overviel Ajam een groep van 29 bezoekers uit Jipajet aan de Lorentzrivier en
doodden allen. De lichamen werden opgegeten. (Dit was dus de zaak, die de actie
ontketende). Voorts waren er nog diverse andere acties, waarvan het aantal slachtoffers
onbekend was. Op 27 april vergaderde de kampong Atsj in verband met een sneltocht. Op 29
april roept het overvallen Damen de kampongs Ajam en Warse op, teneinde gezamenlijk een
aanval te doen op de kampongs Kaimo en Jaosekor.
Ziedaar, .een kleine staalkaart van de Asmat! En het betreurenswaardige ervan was, dat juist
de laatste tijd het contact met de missie toenam, terwijl op tal van dorpen een zogenaamde
catechist aanwezig was. Dat zijn Papoea's, die door de missie worden geplaatst in de
kampongs, teneinde het contact permanent te doen zijn. Betreurenswaardig ook, omdat drie
dorpen bij Agats, waar de onder afdelingschef Scheele het bestuur vertegenwoordigde,
feitelijk reeds onder bestuur stonden: Sjoero, Ewer en Ajapi.
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Onbegrijpelijk
MEN MOET niet precies naar de motieven voor dit soort dingen vragen. Ze zijn duister,
onbegrijpelijk en gecompliceerd voor de Europeaan. Wat de moord van de Ajammannen op
die van Jipajet betreft, er bestond een oude vete, in verband met de aanwezigheid in beide
dorpen van vrouwen, die als kind waren geroofd door een der partijen. Voorts was een paar
maanden geleden een man van aanzien uit Ajam bij een bezoek aan Jipajet door een
speerstoot gedood. Het wordt schemerig in het bestuurshuis als het verhaal wordt verteld.
Men luistert en vraagt zich af: is dit een verhaal, of het droge relaas van een massamoord?
Buiten zitten de Asmatters. Maar niet lang. Ze klimmen de boomstammetjes op die de trap
vormen en zetten zich rustig neder. Kijken ons aan met hun vochtige, wilde ogen. Ze krabben
zich, schurken hun huid, hoesten. Anderhalf uur lang glijden hun blikken over ons heen. Ik kan
me geen somberder, vreemder achtergrond voorstellen dan deze groep Asmatters.
Een van de mannen heeft een baby op de rug. Het kind slaapt. Volmaakt rustig. Soms glijdt de
hand van de vader over het kind, om te voelen of het wel goed zit. De man heeft doorboorde
oren en een doorboorde neus. Er is geen twijfel aan of hij heeft gemoord. Misschien een paar
maal. Misschien vele malen. Alle Asmatters moorden, omdat het moorden tot hun adat
behoort. Het heeft iets met hun „religie" te maken. In ieder geval heeft het niets met een
„misdrijf" te maken, hoewel bestuur en Missie thans bezig zijn deze gedachtegang om te
buigen. Hetgeen zijn tijd moet hebben. En hetgeen met diepe teleurstellingen gepaard gaat.
Het verhaal gaat verder. Op de 29ste april arriveerden in de nacht vier prauwen uit Jipajer te
Ajam. In die boomstammen bevonden zich een catechist, 22 mannen, twee vrouwen en vijf
kinderen. Het doel van de tocht was een door de catechist van Ajam te Jipajet gekochte prauw
af te leveren. Zoals hierboven vermeld, was er kort tevoren een man vermoord in Ajam. Die
man had een zoon. Hij heet Pasoetji.
Pasoetji stond voor de noodzakelijkheid zijn vader te wreken. Hij dacht aan die wraak en wist
de kans te krijgen. Hij aarzelde echter. Waarom? Misschien wegens zijn contact met Missie of
bestuur. Wie zal het zeggen. In ieder geval: toen de bezoekers in zijn kampong aankwamen
zat hij ernstig na te denken. Toen kwamen de vrouwen. Het zijn de vrouwen der Asmatters,
die doorgaans de directe aanleiding vormen tot snel- en moordpartijen. Een man die niet snelt
is geen man. Een man, die niet voor koppen zorgt, kan nu eenmaal niet het predicaat man
dragen. Het zijn de vrouwen die de mannen ophitsen. Hen beledigen. Hen opdrijven. Hen
aanstoken. Het zijn de vrouwen die niet ophouden hen hun lafheid voor te houden, als ze de
felbegeerde koppen niet binnenbrengen.
De jonge Pasoetji zat in het mannenhuis van zijn dorp en kreeg bezoek van vrouwen.
Men moet zich dat tafereel voorstellen. Een groot langwerpig huis, bewoond door tientallen
mannen. Het mannenhuis kan men wel vergelijken met een soort „sociëteit", een verblijfplaats
voor jongelieden, die daar 's nachts bij elkaar zijn. ledere man heeft een vuurplaats en een
deur. Bij een der vuurplaatsen, waarop stukken hout lagen te smeulen, zat Pasoetji. Hij dacht
steeds aan zijn vader.

Wraakplicht
TOEN kwamen de vrouwen. En een van hen greep een stuk brandend hout en drukte dat op
de borst van de jongen, die zijn vader nog niet gewroken had. En zij, èn de andere vrouwen,
herinnerden de jongen uitdagend aan zijn wraakplicht. De jongen bleef nadenken. Later
vertelde hij dat al die uren z’n gedachten alleen van moord vervuld waren. Hij wist dat zijn
wraak onontkoombaar was. Hij wist dat zijn vader hem riep. Nee niet alleen zijn vader. Een
eindeloze reeks voorvaderen, allen Asmatters, riep hem. Er was geen macht ter wereld, die
hem die nacht nog kon tegenhouden. Geen bestuur. Geen missie. Het bloed sprak. En het
sprak luid en dringend. Hij wist dat vlakbij die dertig mensen waren. Allen waren zijn vijanden.
Hij wist dat het uur gekomen was. Hij stond op en verliet met een paar andere jongens het
mannenhuis. De nacht was stil. De jungle rondom de kampong was alleen vervuld van het
eindeloos geronk der brulkikkers en krekels. Het was een warme, vochtige sterrennacht.
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Dan vindt de moord plaats. Stil en snel. De jongens stortten zich in het mannenhuis, waar de
Jipajet zich in rust bevinden. Hun speren doen het werk snel en afdoende. Na enkele
ogenblikken zijn er verscheidene doden. De ontsteltenis onder de plotseling ontwaakte gasten
is onbeschrijflijk. Wie ontkomen kan poogt zich te redden. In paniek rent men het huis uit en
tracht bescherming te vinden in de woning van de catechist
De kampong komt tot leven. Overal komen de mannen en vrouwen uit de huizen en men weet dat het zo ver is. Het kamponghoofd Ewok en enkele andere vooraanstaande mannen
doen nog een, zij het totaal vergeefse, poging een verdere slachting te voorkomen, maar ze
hebben niet de geringste kans. Men heeft bloed geroken en men zal niet rusten, eer de laatste
bezoeker is afgemaakt. De mannen dringen het huis van de catechist binnen. Het is maar een
kort proces. Als het geëindigd is, zijn alle bezoekers gedood. In leven zijn nog alleen de drie
kleine kinderen.
Wie moordt, die snelt niet. Een oude wet. Anderen komen en snellen de hoofden. En als de
hoofden van de lichamen zijn gescheiden, dan komen de vrouwen. En zij maken zich meester
van de rompen.
Zo was die nacht. Een nacht van verschrikking. Een nacht, die een hel was. Men moet over
deze dingen werkelijk niet in details treden, hoewel ik de niet benijdenswaardige eer had die
bijzonderheden te vernemen. Waarbij men er werkelijk toe komt zich af te vragen of dit reeds
mensen zijn.
Toen de ochtend gloorde over de rivier en de kampong, gingen de catechisten het huis van de
moord reinigen. Ze droogden de voorwerpen. De twee meisjes en de kleine jongen waren op
dat ogenblik nog steeds in leven. Maar hun uren waren geteld. De dag daarna ging de kepala,
het hoofd van de kampong, naar Agats, de Bestuurspost, om de zaak te rapporteren.

Tegenactie
DAN BEGINT de tegenactie. Op 30 april zendt controleur Scheele zijn assistent, de adjunctadministratief ambtenaar van der Voort met zes papoea agenten per prauw naar Ajam, om te
onderzoeken wat er precies is gebeurd. De pastoor Welling begeleidt hem op de tocht, die zes
uur duurt. Wat de jonge bestuursambtenaar en de pastoor zien, schokt hen aanzienlijk. Ze
komen te midden van een kannibalen-feestmaal. De mannen dragen hun feest-„kledij",
hebben zich ingesmeerd met kleurige klei. Ruim 1500 mensen waren bezig dat feest te vieren.
En zo hoog was de feestvreugde gestegen, dat er geen kans was voor de zes mannen hen tot
reden te brengen en het feest te stoppen. Het dorp Ajam is anderhalve kilometer lang
Toen liet Controleur Scheele
zich per prauw naar de
kampong brengen. Eindelijk
had hij radio-contact met
Merauke gekregen.
De verbinding was namelijk
enige tijd verbroken geweest.
Het eerste contact met resident
Boendermaker had dus
plaatsgevonden.
Intussen hadden pastoor
Welling en Van der Voort niet
stilgezeten. Ze hadden kans
gezien de mannen te bewegen
de 29 gesnelde koppen af te
staan. Toen ze echter waren
ingeleverd, werden ze
gedwongen ze weer terug te
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geven. Waarschijnlijk speelden ook hier de vrouwen een rol. De drie kinderen waren niet meer
in leven.
Ook zij eindigden hun léven op dezelfde bestiale manier als de ouderen. Van het gehele
gezelschap was dus niemand meer in leven. De vader van Pasoetji was eindelijk gewroken.
Controleur Scheele zag er geen bezwaar in de koppen ten tweede male op te eisen, hoewel
dit lang niet zonder gevaar was in de totaal opgewonden kampong. Het gelukte hem. Hij kreeg
de koppen.
Hij sprak met de mannen en verheelde niet dat deze zaak ernstige gevolgen zou hebben. Dit
zouden noch de „Kompanie" noch de missie nemen.
Toen hij was uitgesproken met de Asmatters kwamen deze tot de ontdekking, dat er
inderdaad onaangename consequenties aan hun daad zaten. Ze renden weg, grepen hun
prauwen en verdwenen gezamenlijk in de kreken van het binnenland. Het dorp werd totaal
verlaten. Geen man, geen vrouw, geen kind was achtergebleven.
DIT VERSLAG is compleet op één bijzonderheid na. Toen controleur Scheele op Ajajn bezig
was de koppen in te rekenen, ontving mevrouw Scheele, die nog steeds in Agats zat, het
antwoord-telegram van resident Boendermaker. Het hield in dat een Catalina zou komen. De
jonge vrouw aarzelde geen moment. Ze ging naar buiten en liet zich door twee Asmatters naar
Ajam brengen. Op een rivier, omringd door wraakzuchtige moordenaars. Zes uur lang voer ze
daar met haar twee naakte roeiers. Ze bereikte haar man en ze overhandigde hem het
telegram. Ik geloof te mogen zeggen dat mevrouw Scheele een vrouw met moed is. Ik waag
het te betwijfelen of iedere man dit had kunnen opbrengen.
En dit is dan het verslag over de moord te Ajam. Zeer in het kort. En zonder al te veel details
der plaatsgehad hebbende gruwelen.

De Witte Olifant heeft zijn eerste Reünie op 1 november 2018.
Kijk even op het laatste tabblad.
Deze reünie is toegankelijk voor bemanning vergezeld van partner en/of begeleider,
verdere info op de eerder genoemde website……..
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Ter herinnering aan Gerard Stegeman
Gerard is op 13 augustus 2018 overleden waarna de uitvaart dienst is geweest op 17 augustus j.l.
Gerard was een markant persoon, die goed lag bij de sobats aan boord van de schepen, met name op de
Isaac Sweers, alias de” Witte Olifant”
Als jonge kok kwam Gerard in de eindjaren 68 aan boord waar hij geruime tijd heeft gediend, mooie reizen
gemaakt o.a. de Stanvforlant’69/70
Ook in de jaren ’73 was Gerard aan boord van de “Witte Olifant” te vinden waar hij zijn tweede
Stanavforlant heeft meegemaakt.
Van deze trip in NAVO verband is een herinneringsboek uitgegeven die c.f. onderstaande foto als afscheid
bij zijn baar stond opgesteld.

Zoals algemeen bekend wordt er bij de marine
regelmatig geintjes overhoop gehaald zoals iemand
wegsturen om 10 meter waterlijn te halen, een blik
hamerstelen vet, of weg sturen voor het ophalen van
een plintenleertje, en zo vele meer.
Maar voor Gerard hadden we wat anders in
petto……Gerard werd onderwater piloot….
Ik wil u even mee nemen in het verhaal hieronder,
waar Gerard de hoofdrol vertolkte….
Kanttekening dat Gerard aan boord de naam
“Toon” was toebedeeld !, hoe hij daar aan is
gekomen is mijn nog volstrekt onduidelijk….

De onderwaterpiloot
Jopie stapt enthousiast het slaapverblijf binnen, kijkt
hem aan en zegt: “Toon, je naam staat op de
dagelijkse orders vermeld. Man, je bent aangewezen
om de eenpersoonsonderzeeër te bemannen.”
“Ojee, ben ik zo belangrijk?” vraagt Toon versuft.

Op dat moment stapt de schipper het verblijf binnen en loopt op de nog verbaasd kijkende kok af. “Toon, het
is de bedoeling dat uit ieder dienstvak iemand een training krijgt om in geval van nood de eenpersoons
onderzeeboot te besturen.
Volgens de ziekenboeg voldoet jouw gezondheid aan alle eisen.
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Vraagtekens omtrent jou psyché zullen altijd
wel blijven bestaan en mede daardoor is dit
keer onze keuze op jou gevallen. Je moet
morgenochtend voor baksgewijs in de
ziekenboeg zijn om even naar je oren en ogen
te laten kijken. En voor een ademhalingstest,
want het is tevens een claustrofobische test.
Oké?”
Ze groeten de schipper en Toon gaat
overdonderd weer op z’n kooi zitten en
stamelt: “Krijg nou het lazarus, Jopie.
Kunnen ze daar geen duiker voor nemen? Die
jongens zijn daarvoor opgeleid en kunnen dat
veel beter dan ik.
“Het zij zo, Toon. Op de vorige reis was een
ander de lul en nu jij. En het staat niet voor
niets op de dagelijkse orders vermeld. Dus zorg er in ieder geval wel voor dat je genoeg te eten meeneemt,
want je zit wel effe vierentwintig uur in die ijzeren vis. Straks krijg je wel instructies van kwartiermeester
Arie en de duikofficier.” Toon twijfelt en voelt zich machteloos, maar realiseert zich dat orders, orders zijn
en daar valt niet aan te ontkomen. Je bent hoe dan ook de lul. Ze stappen op en gaan het cafetaria binnen.
Van alle kanten krijgen ze bier aangeboden.
Alleen aan de techneutentafel zijn ze chagrijnig. Uiteindelijk hadden zij dat ding aan de achterkant van het
schip in de stelling gemonteerd. Zelfs de torpedomakers kunnen het maar moeilijk verkroppen dat zelfs zij
niet een keertje mee mogen. “Ik had al
eens een verzoek ingediend om die soloonderzeeër te mogen besturen.” zegt er
eentje.
De machinist die naast hem staat doet
er nog een schepje bovenop en zegt een
beetje jaloers: “Toon, er zijn van die
gasten, die met een gouwe snikkel
geboren zijn”.
Kwartiermeester Arie schaart zich
achter Toon en fluistert hem in z’n oor:
“Je moet je niks van dat afgunstige
gekanker aantrekken, hoor.
Want je hebt altijd van die figuren die
net dàt willen doen, wat een ander gaat
doen. Alleen hebben ze er zelf de
capaciteiten niet voor en zo ontstaat jaloezie. Simpel toch?”
Toon kijkt de kwartiermeester aan en vraagt: “Allemaal wel leuk en aardig kwartiermeester, maar hoe zit
het met de zuurstoftoevoer?”
“Dat wordt geregeld door de duikploeg, heb vertrouwen en laat morgen vooral niks merken. Morgenochtend
krijg je van mij een kikkerpak aangemeten, compleet met aqualong. Zorg dat je morgenochtend goed
uitgerust bent. Zuip vanavond niet teveel en ga op tijd je kooi in. In tijd van nood moet iedereen eigenlijk dat
ding kunnen besturen, maar niet iedereen is er geschikt voor. Zoiets maak je maar eens in je leven mee en
jouw kinderen zullen later ook van dat verhaal smullen.”
“Ja, da's waar. Maar ik kan het nog niet helemaal plaatsen.”
“Dat komt morgen wel. Dienst is dienst. Orders zijn orders, ook al zit je niet echt op zo'n klusje te wachten.
Je speelt liever gitaar, hè?” En hij geeft zijn aspirant duiker nog een biertje.
Ze proosten, Toon drinkt z’n blikje leeg, verlaat het cafetaria en vraagt over z’n schouder kijkend: “Kan ik
er ook schijten?”
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De volgende ochtend schalt de trompet het 'overal' door de scheepsomroep en alle hens gaat van z’n kooi af.
Toon meldt zich met gemengde gevoelens bij de duikmeester. “Hier. Deze past jou,” en hij geeft hem een
kikkerpak aan.
“Mijn God,” denkt Toon, “help me om het spelletje mee te spelen.” Nadat hij zich in z’n rubberpak gehesen
heeft, hangt de duikmeester hem glimlachend de aqualong op z’n borst.
Ze lopen door de whalegang langs de kombuis en de chefkok geeft hem z’n lunchpakket en een jerrycan met water
mee.
“Hou je taai, taaie Toon, ik zie je morgen wel weer.” Veel
van de bemanningsleden staan met een big smile als
welkomstgroet op het helikopterdek op hem te wachten.
Toon doet alsof z’n neus bloedt, loopt het achterdek op en
kijkt snel over de reling. Hij ziet het stalen gevaarte en
tegelijkertijd vertelt de technische officier hem dat door een
onverwachte ingelaste oefening de onderzeeër op dit
moment volgestouwd is met meetapparatuur, en dus niet
naar boven gehesen kan worden.
Achter zich herkent hij de stem van de eerste officier.
“Gefeliciteerd. Je hebt de test goed doorstaan.” En onder
luid applaus van de bemanning krijgt hij uit handen van de
eerste officier en de bakker een chocoladetaart met een
duikboot erop. Toon is ontgroend.

Begin jaren 2000 heb ik na lange tijden niets meer van Gerard te hebben vernomen hem opgespoord en
regelmatig telefonisch contact met hem gehad, uiteraard verhalen aangehaald over onze jaren in en na de
marine en vooral over ons bootje de “Witte Olifant” en zijn bemanning maar ook over de belevenissen aan
boord van de Isaac Sweers zoals de feesten aan boord in het cafetaria, de bingoavonden, klaverjasdrives en
de wat ernstigere zaken zoals de scheepsbrand waar we allen ontsnapt zijn aan een ramp, doemen dan weer
op in het geheugen.
Over de “onderwater piloot” wist Gerard aan te halen dat hij het spelletje meespeelde…., dat is komisch een
uitspraak van iedereen die in de maling is genomen…..

Gerard aan het stappen in
Londen
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Ik sta in Nieuwe Diep, aan de
haven, en zie een schip,
grijs en statig, die uitvaart naar de
oceaan.
Het is de “Witte Olifant” vol van
kracht, en ik kijk naar haar,
totdat zij eindelijk er niet meer is,
een klein stipje nog, daar waar de
zee en de lucht samen gaan.
Dan zegt iemand naast mij: "kijk zij
is weg".
Weg? waarheen? vraagt iemand
Weg uit ons zicht, dat is alles zei
ik.....
Zij is nog net zo statig en mooi als
toen zij uitvoer,
en nog net zo fier als toen zij de
haven uit ging.

Zij is nog net zo goed in staat onze sobat Gerard
naar zijn bestemming te varen.
Dat wij haar niet meer kunnen zien,
ligt aan ons zelf- niet aan haar
En precies op het zelfde moment waarop
iemand tegen me zei: "kijk zij is weg",
zijn er aan de andere kant van de plas ogen
die haar zien komen, aan de andere kant zijn stemmen,
die vol blijdschap zeggen: "kijk daar komt zij".....
"Zo verlaat ik degene die ik lief heb,
Om diegene die ik lief had terug te vinden".
R.I.P.
Arie Krijgsman
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ROTS
Het verhaal is bij velen bekend en zeker onder de seiners. Maar het is te mooi om het niet
nogmaals te vertellen.
Als een schip op zee een ander schip tegenkomt dan worden er tussen beide schepen
gegevens uitgewisseld. Naam van het schip, komend vanwaar, varend naar. 'Naamsein
wisselen' heet dat. Niet meer dan een aardige geste, want verplicht ben je dat niet. Het
gebeurt ook als je van zee naar een marinehaven of andere walinrichting vaart. De haven
weet precies welke schepen er binnen zullen varen maar naamsein uitwisselen is snel en
makkelijk gedaan, een soort van ontvangst: fijn, nu weet ik dat je er bent en wie je bent.
De seiner seint met de lamp naar het andere schip bij herhaling drie maal een A: punt
streep – punt streep – punt streep. Deze reeks wordt herhaald net zolang tot het schip
antwoordt. Dan vraagt de seiner: What ship? waarop hij dan de naam van het andere
schip krijgt, enz. enz.
De marinehaven zal alleen naar de naam van het schip vragen. Het schip hoeft niets te
vragen want het weet precies welke haven voor de boeg ligt.
Zo was er een van Hr. Ms. schepen dat naar Gibraltar voer voor een bezoek. Binnen
gezichtsafstand van de Rots van Gibraltar, die een vaste walinrichting is van de Britse
marine, komen plots flashlights: punt streep – punt streep – punt streep: A-A-A.
De beginnende seiner snelt naar de brug en vraagt wat te doen. De officier van dienst
zegt: "Wissel naamsein uit, seiner!" Dus de seiner vertelt aan de Rots keurig wat ze willen
weten. De Rots bedankt en stopt het seinverkeer. De jonge seiner wacht even, ziet verder
niets meer en begint dan als een waanzinnige te seinen: A – A – A . Na dit een tiental
minuten volgehouden te hebben, komt er een aarzelende reactie van de andere kant.
Opgelucht haalt de seiner diep adem en seint terug: "What rock?"

Mannen en vrouwen van de Marine van Nu en Toen, of te wel uit het heden of verre
verleden uit de tijden van de digitale wereld of uit de tijden van Tempo Doeloe voor jullie
allen heb ik een kleine groep FB pagina’s gebundeld die Marine gerelateerd zijn.
Deze pagina’s zijn op poten gezet voor U opdat je hier naar hartenlust op kan
schrijven en/of plaatsen teneinde de wereld uit het verleden weer tot het heden
te brengen, je sobats misschien terug te vinden en onze saamhorigheid
en matengevoel ten toon kan spreiden.
Veel beheerders van de betreffende pagina’s heb ik hier van op de
hoogte gebracht, en wil ze ook namens jullie allen danken voor hun inzet
dit voor ons te beheren……
Hr.Ms. de Ruyter
Hr.Ms. Isaac Sweers
Mijnendienst

https://www.facebook.com/groups/842698472478039/
https://www.facebook.com/groups/271452742927651/
https://www.facebook.com/groups/MijnendienstKM/
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De Bakstafel
Vrienden van de KM
KM vroeger en Nu
Nautische Dienst KM
Oud Collegae Marine
Marine
Marine maten
Marine collega’s
Marine ziekenboeg
Roofdierenklasse
Ondiepwatermijnenvegers
Bemanning Hr.Ms. Tromp
Reünisten Onderzeedienst
Geleide Wapen Fregatten
Hr.Ms. Tromp en
Hr.Ms. de Ruyter
Bravo Zulu

https://www.facebook.com/groups/1784nc99/
https://www.facebook.com/groups/1870600996519670/
https://www.facebook.com/groups/KMVEN/
https://www.facebook.com/groups/167444413336100/
https://www.facebook.com/groups/164906593552558/
https://www.facebook.com/groups/249050868505827/
https://www.facebook.com/groups/202148869864704/
https://www.facebook.com/groups/530735110319364/
https://www.facebook.com/groups/1817103051841934/
https://www.facebook.com/groups/roofdierklasse/
https://www.facebook.com/groups/308655389253048/
https://www.facebook.com/groups/381186621957084/
https://www.facebook.com/groups/1555190004728184/

https://www.facebook.com/groups/313009272122115/
https://www.facebook.com/groups/bravozulu.vbd.km/

En vele anderen…….

Francien de Zeeuw werd op 19 mei 1922 geboren in Terneuzen. Op jonge leeftijd speelde
haar leven zich in alle rust af. Dat veranderde toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Haar gevoel voor rechtvaardigheid, gekoppeld aan patriotisme kwam hiertegen hevig in
opstand.

In het verzet
Ze besloot zich al snel aan te sluiten bij het verzet en was in Zeeland een van de weinige
vrouwen die hierin een belangrijke rol speelde. In Terneuzen ging ze werken in een
telefooncentrale. Hier kon ze gesprekken afluisteren van de Sicherheitsdienst en de
Gestapo. Deze inlichtingen gaf zij door aan haar vader die de in gevaar verkerenden ging
waarschuwen. Hierdoor kon Francien onderduikers waarschuwen voor razzia’s en gevaar.
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Tot 1943 werkte ze hier in haar eentje. Ze
zocht daarnaast adressen voor
onderduikers en smokkelde wapens voor
het georganiseerde verzet. Ze vervoerde
voedselbonnen en identiteitspapieren. In
maart 1944 was ze met succes betrokken
bij de overval op het distributiekantoor van
Kloosterzande.
Francien schuwde het gevaar niet. Terwijl
de Canadezen oprukten vanuit België,
voelde Francien zich geroepen om hen
van inlichtingen te voorzien. Zij ontsnapte
daarbij, tussen Oosterburg en
Waterlandkerke, aan een granaatinslag
waarbij zij bijna werd gedood.
Naar Engeland
Eind 1944 vertrok zij, vanuit het inmiddels
bevrijde deel van Nederland, naar
Engeland.
In Engeland werd in 1917 de WRNS
(Woman Royal Navy Service) opgericht.
De bedoeling was dat vrouwen die zich
hiervoor aanmeldden, de plaats in namen
van mannen, waardoor die zich met
gevechtstaken bezig zouden kunnen houden.

Tegen het einde van de Eerste
Wereldoorlog telde WRNS
meer dan 5.000 leden, waarvan
500 officieren. Deze dienst
werd in 1919 ontbonden. In
1939, aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog, werd
WRNS nieuw leven ingeblazen.
De lijst van toegelaten
activiteiten was sterk
uitgebreid, zo vlogen WRNS
transportvliegtuigen en
vervaardigden en repareerden
geschut. In 1944 telde deze
marine afdeling 75.000
vrouwen.
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MARVA
Toen Francien in Engeland arriveerde werd zij
in de Britse pers “Heroine of Zeeland”•
genoemd. Ook in Nederlandse legerkringen
was haar naam doorgedrongen. Er werden
definitieve plannen gemaakt om ook binnen de
Nederlandse Marine een vrouwenafdeling op te
richten, de Marine Vrouwen Afdeling, kortweg
MARVA. Koningin Wilhelmina voelde hier
weinig voor. Zij vond dat dit initiatief uit de
meisjes zelf moest komen.
De toen 22-jarige Francien stuurde een lijst
met 12 handtekeningen van gemotiveerde
jonge vrouwen die in de marine wilden dienen
naar de koningin die, overtuigd geraakt, op 31
oktober 1944 het Koninklijk Besluit tot
oprichting van de MARVA tekende.
Francien werd benaderd om reclame te gaan maken
voor de MARVA en zelf dienst te nemen. Zij stemde
hiermee in en op 31 oktober 1944 was Marva een feit
en Francien de Zeeuw de eerste Nederlandse
vrouwelijke militair. Ze werd op audiëntie ontboden bij
koningin Wilhelmina die haar verwelkomde met een
uitgelaten “Ha, daar hebben we Francientje”.
Tijdens haar opleiding in Engeland, kreeg Francien
een nare smaak in haar mond. Zij kreeg de indruk dat
de Marine Voorlichtingsdienst haar naam en werk
tijdens de oorlog gebruikten als propagandamiddel,
terwijl zij dat eigenlijk niet wilde, Alle aandacht in
artikelen in kranten en andere media, gaven haar het
gevoel dat deze aandacht zich tegen haar keerde.
Terwijl ze hierom nooit had gevraagd. Ze was hierdoor
zo teleurgesteld dat ze haar ontslag indiende. Na
verluid greep koningin Wilhelmina persoonlijk in. Haar
ontslag werd geweigerd en twee maanden later werd Francien beëdigd tot officier.
Nederlands Oost Indie
In 1945 ging Francien, aan het hoofd van een groep Marva’s naar, toen nog NederlandsIndië. In Batavia werd ze aangesteld als plaatsvervangend hoofd posterijen op het Marine
Postkantoor.
Ook daar deed ze weer van zich spreken.
Eind 1946 kreeg zij een melding van diefstal van een postzak. Samen met haar baas
Luitenant ter Zee Rooseboom ging zij op onderzoek uit. Samen ontdekten ze de dieven en
Francien kreeg een van hen te pakken. Omdat de Nederlandse een stuk zwaarder was
dan de kleine Indische jongen, ging zij boven op hem zitten om hem in bedwang te
houden. Het duurde even voor een patrouille de bijna gestikte jonge man kon ontzetten.
Opnieuw haalde ze de vaderlandse pers. Deze kopte: “Kordate MARVA Officier arresteert
een der Roovers”.
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Einde carrière
Francien de Zeeuw bleef tot eind 1947 gestationeerd in Indië. Zij keerde terug naar
Nederland en nam ontslag om met haar man een gezin te stichten. Het stel ging in
Purmerend wonen.
Maar met de Zeeuw verdween de MARVA nog niet. In 1952 werd het een beroepskorps.
Lang deden de marine vrouwen werk aan de wal.
Ze waren gestationeerd op
het oude ramschip “De
Schorpioen” in Den Helder.
Dit schip lag aan de
openbare weg en trok nogal
wat bekijks.
Op Hr. Ms. Zuiderkruis
werden de vrouwen voor het
eerst ingedeeld als lid van de
bemanning en gingen ze
varend hun werk doen. De
mannenwereld die de Marine
was, stond hier aanvankelijk
sceptisch tegenover. Toch
stond dit de volledige
integratie van vrouwen in de
Marine niet in de weg.
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Op 1 januari 1982 werd de MARVA opgeheven. Aan de basis hiervan stond een verdrag
van de Verenigde Naties betreffende gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
Niet vergeten
In een biografie over haar leven, geschreven door Natasza Tardio, komt Francien de
Zeeuw naar voren als “Een jonge vrouw die ferm en eigenzinnig doet wat volgens haar
goed en nodig is. Ze handelde vanuit interne drijfveren, stond nooit aan de zijlijn en
weigerde in een slachtofferrol te kruipen. Zij was feministe, zonder het te willen”.

De Zeeuw werd onderscheiden met het MobilisatieOorlogskruis, het Verzetsherdenkingskruis en het Ereteken
voor Orde en Vrede.
Francien de Zeeuw overleed op 93-jarige leeftijd op 8
september 2015 in woonplaats Middenbeemster.

In Terneuzen is haar naam gegeven aan het Francien de Zeeuwhof.

Schorpioen: mannen taboe
In 1951 werd Hr.Ms. Schorpioen logementsschip voor marva’s (marine
vrouwenafdeling). Het verhaal gaat, dat een zeer bejaard oud-zeeofficier,
kuierend langs de Binnenhaven, bijna een hartaanval kreeg bij de aanblik
van het schip waarover hij eens het commando had gevoerd. Voor de grote
patrijspoorten van het eens zo machtige ramtorenschip stonden namelijk
geraniums, omzoomd door kleurige gordijntjes. Het was hem duidelijk dat
hier vrouwen huisden.
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Die waren echter in die tijd nog niet geaccepteerd aan boord van een schip. Van integratie
was al helemaal geen sprake. Want de grote stalen platen rond de meerkettingen, de
zogeheten rattenvangers, en het prikkeldraad rond de met zwaar hekwerk afgesloten valreep,
dienden tevens om mannen in een amoureuze bui van boord te houden.
Het was bijna uitgesloten om als man aan boord te komen. Slechts vier, door de commandant
geselecteerde, manschappen mochten overdag aan boord werkzaamheden verrichten. De
gehanteerde selectienormen zijn helaas verloren gegaan. Het wantrouwen tegen mannen was
zo groot, dat zelfs de sinterklaas die jaarlijks het schip bezocht een ‘goedheiligvrouw’ was.
Het wapenschild van de Schorpioen bevat niet, zoals gebruikelijk bij marineschepen met een
dierennaam, een afbeelding van de levende naamgever. In het embleem dus geen giftig,
spinachtig beest, maar het gelijknamige teken uit de dierenriem van sabel. Het teken is gevat
in een gouden, achtpuntige ster in een schild van azuur.
De Schorpioen was in tegenstelling tot haar bewoonsters zeer oud en foeilelijk met
onmogelijke vormen. Vandaar dat het door menige marineman beschouwd werd als het
oudste, schoonste, lelijkste, vreemdste, meest bewonderde en beminde schip van Den Helder.
De marine-vrouwen zijn inmiddels uit hun vesting gekomen en varen nu op diverse
marineschepen. De Schorpioen, als ramschip in oude glorie hersteld, dient thans als museum.
In Zeeland.

2e Deel Matchmaker trip. ( vervolg )
Auteur; G.de Reus
23.25 Krijgen opdracht om op te stomen naar Hambackbay, om aldaar een onderzoek in
te stellen naar de aanwezigheid van
Hr.Ms. Potvis S804.
23.45 Houden op en neer voor de ingang van de Hambackbay en trachten met de lamp
verbinding te krijgen met Hr.Ms. Potvis S804.
08-04 Varen inmiddels in de Ierse zee en krijgen om 00.15 uur radiocontact met Hr.Ms.
Potvis S804. 00.25 Stomen op naar USS Garcia FF1040 (Amerika) . 01.25 Komen in
formatie 1, op 1000 yards achter USS Garcia FF1040 (Amerika). Wisselen naamsein uit
met HMS Narwhal S03 (Engeland). 10.15 Stomen met loodsmans aanwijzingen met
varierende koersen en vaarten door
Queenschannel, Koskychannel en
Gladstonedock richting Liverpool.
11.50 Meren af in sluis van
Gladstonedock achter USS Garcia
FF1040 (Amerika). 12.25 Ontmeren
en stomen met variërende koersen en
vaarten, geassisteerd door twee
sleepboten naar ligplaats in
Gladstonedock. 12.35 Meren af over
BB in Gladstonedock in Liverpool.
Hebben veel gelegenheid om te
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passagieren.
12-04 01.15 uur Ontbochten, ontmeren we worden door middel van twee sleepboten
versleept naar de sluis van Gladstonedoc
en stomen daarna via de rivier de Mersey naar de Ierse zee en gaan richting Den Helder.
13-04 04.00 uur Stomen
door de Pentland Firth. 12.00
uur varen op de Noordzee. 1404 10.00 Komen langszij
USS Garcia FF1040 (Amerika)
en nemen een officier over.
Stomen de haven van Nieuwe
diep in en meren om 14.45 af.
Krijgen gelegenheid voor
passagieren en permissie.

Aanvullende opmerkingen:
Uiteraard was het niet mogelijk om na vijftig
jaar een goede chronologie van de reis te
maken. Ik heb hiervoor het scheepsjournaal
van Hr. Ms. Drenthe van die periode
geraadpleegd in het archief van ga het Na in
Den Haag. Het is terug te vinden onder
nummer: 2.12.03 - 1193 en 1194
Als er langer in een haven werd verbleven
werden er door het OS&O fonds tripjes in de
omgeving georganiseerd. Dit gebeurde onder
andere op Puerto Rico, in Liverpool, in
Zeebrugge en in Brest. Ook trad in diverse
havenplaatsen aan boord onze
scheepsband 004 op waar ook veel
manschappen van de mee oefenende
oorlogsschepen naar kwamen luisteren en
mee drinken van het Hollandse bier.
Over het veroorzaken van schade in
Zeebrugge is een apart rapport in te zien in
het archief van ga het Na in Den Haag. Het
is terug te vinden onder nummer: 2.12.56 –
3048
28 april 1966 15.00 uur HMCS Skeena
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DDH207 (Canada) en HMCS Restigouche DDH257 (Canada)arriveren in de haven voor
deelname aan het vervolg van de Matchmaker 2 oefeningen.
30-04 Vlaggenparade, hijsen vlag, geus, topvlaggen en pavoiseervlaggen op sein van
seinpost CMMWD. 09.05 Alle hens voor de boeg i.v.m. de verjaardag van Hare Majesteit
Koningin Juliana.
03-05 09.00 ontmeren en stomen op naar de rede van Den Helder. Doen diverse
oefeningen met USS Garcia FF1040 (Amerika) , Kamina AP957 (Belgie) en Hr. Ms.
Poolster A835 op de Noordzee.
04-05 12.30 uur stomen op Wester Eems ,14.45 uur Komen ten anker. 15.00 uur Alle
hens voor de boeg bij toren 2 ter herdenking van de gevallenen in de 2 e wereld oorlog.
17.30 uur Anker op en stomen via Ranselgat en Wester Eems naar zee. 21.00 uur 3
divisie’s oorlogswacht en maken om 22.30 uur rendezvous met het convooi.
05-05 08.30 uur Passeren Molengat en varen de haven van Den Helder in en meren om
09.15 uur af. 20.00 Ontmeren en stomen via het Molengat richting zee. 20.15 uur
Verduisteren schip.
06-05 Varen op de Noordzee. 10.00 uur 3 divisie oorlogswacht. 11.30 Komen langszij
Hr.Ms. Poolster A835 en gaan olie laden tot 12.30 uur. 18.30 Stomen de Elbe op richting
Hamburg.
07-05 02.00 uur Meren met behulp van twee sleepboten af langszij HMCS Skeena
DDH207 (Canada) in de haven van Hamburg.
Gelegenheid tot passagieren.
09-05 09.00 Ontmeren en stomen via de Elbe richting zee. 15.30 Varen in de Noordzee.
We gaan richting Kopenhagen. 16.30 Maken rendezvous met Kamina AP957 (Belgie) en
gaan in formatie met HMCS Skeena DDH207 (Canada) en Kamina AP957 (Belgie). 23.00
Gaan over op 3 divisie oorlogswacht. 10-5 Komen ten anker om 08.00 uur. 21.00 uur
Onderbreken oefening in verband met zoeken naar overlevenden en wrakstukken van
twee met elkaar in botsing gekomen Duitse starfighters. 23.45 uur Aftrap zoekactie en
komen weer in formatie.
11-05 15.00 uur Varen in Kattegat
op weg naar Kopenhagen.
12-05 09.30 uur Meren af over SB
af langszij USS Garcia FF1040
(Amerika) in de haven van
Kopenhagen. Regelmatig
gelegenheid tot passagieren.
17-05 14.30 uur Ontmeren. 16.00
uur Varen in het Kattegat. 18-5
04.00 Varen in het Skagerak. 12.30
Vangen aan met OB oefeningen
met HMCS Annapolis DDH265
(Canada). 20.00 uur Komen in de
buurt van de onderzeeboot
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Spaekhuggeren S327 (Denemarken).
19-05 04.00 uur Varen op de Noordzee. Houden uitgebreide oefeningen en varen
onderwijl richting Zeebrugge.
20-05 09.00 uur Het vlootverband wordt ontbonden en varen individueel naar de haven
van Zeebrugge . 10.15 uur Gaan voor anker. 14.00 uur Halen anker op en varen de haven
van Zeebrugge in. 14.45 uur meren af om olie te laden. 16.00 uur Einde olie laden. 18.30
uur Ontmeren om het schip te verhalen naar een andere ligplaats. Tijdens het verhalen
ontstaat schade aan het schip en aan de wal. 19.15 uur meren af langszij HMCS
Annapolis DDH265 (Canada).
23-05 08.00 uur ontmeren en stomen de haven van Zeebrugge uit en via boeien route
naar zee. 08.30 uur Varen in het Kanaal en zijn onderweg naar La Palice.
24-05 17.00 uur varen in de Golf van Biscaye.
25-05 07.00 uur Stomen de haven van La Palice binnen. 08.30 uur Meren af langszij
HMCS Annapolis DDH265 (Canada) in de haven van La Palice. Mogelijkheid tot
passagieren.
26-05 06.30 uur Ontmeren en stomen de haven van La Palice uit. 08.00 uur Stomen met
zeer langzame vaart ten zuiden van Sik de Ri naar open zee richting Golf van Biscaye en
zijn onderweg naar Brest. 16.00 uur Komen langszij USS Garcia FF1040 (Amerika) om het
overgeven van lichte lasten te beoefenen. Aanvullend wordt een sleepoefening gedaan
met USS Garcia FF1040 (Amerika).
27-05 08.45 uur Meren af in de haven van Brest. 19.40 Het Franse fregat Le Lorrain
F768 meert af langszij.
30-05 08.00 uur Fregat Le Lorrain F768 (Frankrijk) ontmeert. 08.15.00 uur Ontmeren en
stomen op naar zee en gaan op naar Oslo.09.00 uur varen op de Atlantische oceaan.
31-05 Houden diverse oefeningen. 1-5 18.00 uur Varen in het Kanaal. 22.00 uur
Ontmoeten een formatie van Russische oorlogsschepen bestaand uit 2 Kashin klasse en
1 Gemodificeerde Kashin klasse jagers.
02-06 15.15 uur Passeren Nauw van Calais. 21.00 uur Varen op de Noordzee.
03-06 Doen diverse oefeningen. 18.00 uur Varen in het Skagerak.
04-06 09.00 uur Meren af langszij
HMCS Annapolis DDH265 (Canada) in
de haven van Oslo. Gelegenheid tot
passagieren.
08-06 08.00 uur Ontmeren, stomen de
haven van Oslo uit en gaan op naar
Chatham. 09.00 uur Varen in het
Oslofjord. 17.00 uur varen in het
Skagerak.
10-06 07.30 uur Varen op de Theems.
08.20-08.35 uur Paradeerrol, voeren
formatie Foxtrot stuurboord uit. 11.00
uur gaan voor anker. 11.35-11.52
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Alle hens voor de boeg t.g.v. afscheidsrede van captain P.B. Armstrong,
COMMATCHRON. 12.35 Lichten anker. Stomen op loodsmans aanwijzingen en op zicht
van boeien op naar Gillingham reach. 14.15 uur meren af op boei bij Chatham. We zijn
naar Chatham gegaan in plaats van Londen wat eerst de bedoeling was maar daar was
een grote havenstaking. Gelegenheid tot passagieren.
11-06 08.00 Vlaggenparade, hijsen vlag en geus, topvlagen en pavoiseervlaggen ter ere
van de verjaardag van de Engelse koningin.
12-06 19.30 uur Ontmeren om te vertrekken naar Den Helder. Stomen op de Theems
waar we op een voor zeelui passende wijze afscheid nemen van USS Garcia FF1040
(Amerika).
De volgende schepen namen deel aan de
vlootrevue: Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. De
Zeven Provinciën, Hr. Ms. Noord-Braband
D810, Hr. Ms. Zeeland D809, Hr. Ms.
Amsterdam D819, Hr. Ms. Limburg D814,
Hr. Ms. Drenthe D816, Hr. Ms. Jaguar
F822, Hr. Ms. Cerberus A895, Hr. Ms.
Walrus S802, Hr. Ms. Zeeleeuw S803, Hr.
Ms. Bruinisse M856, Hr. Ms. Beemster
M845, Hr. Ms. Boxtel M857, Hr. Ms. Elst
M829, Hr. Ms. Sneek M824, Hr. Ms.
Steenwijk M804, Hr. Ms. Gieten M805, Hr.
Ms. Lochem M816, Hr. Ms. Hogezand
M802, Hr. Ms. Drunen M818, Hr. Ms.
Dokkum M801, Hr. Ms. Abcoude M810,
Hr. Ms. Waalwijk M807, Hr. Ms. Rhenen
M844 en Hr. Ms. Urania Y8050. 22.45 uur Komen ten anker ter hoogte van Kijkduin.
13-06 Varen op de Noordzee. 08.00 Stomen op zicht van boeien door Schulpengat,
Breewijd naar Marsdiep. 09.00 Komen ten anker in het Marsdiep. 13.30 uur Anker gelicht.
Gaan in formatie met Hr.Ms. Noord Brabant D810 en stomen via het Schulpengat naar
zee. Aanvang voor oefening vlootrevue.
14-06 00.00 uur komen ten anker. 10.00 uur Halen anker op, stomen richting
Scheveningen en komen in formatie 1 in Jager verband. 12.00 Vlootschouw ter
gelegenheid van de onthulling aldaar van het Marinemonument door H.M. Koningin
Juliana. 13.30 uur Komen ten anker volgens operatie bevel. Pavoiseren, hijsen geus,
ankerbol en topvlaggen. 19.00 uur Halen anker op en halen geus en pavoiseervlaggen
neer.
15-06 09.15 uur Zee chef staf CZMNED de commandeur J.M. Ellers en stafofficieren
embarkeren. 09.17 Halen anker op, op zicht van boeien door Marsdiep, Molengat naar de
verkenningston Molengat en maken rendez-vous met Hr.Ms. Jaguar F822. 10.15-10.30
uur Geven lichte lasten over met Hr.Ms. Jaguar F822. Houden nog diverse oefeningen.
17.00 Meren af in Den Helder. Einde Matchmaker reis.
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Dit hele mooi opgezette stuk is een lust voor het oog met veel informatie over de strijd die
is geleverd in de Archipel…..…. Gezien de grote van dit verhaal heb ik besloten het niet in
“Ten Anker” te publiceren, maar heb het geheel één op één in PDF geplaatst op mijn
website www.debakstafel.nl onder het tabblad
“de Leesmap “, veel plezier…….
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Adelborsten gaan zeilen….
Den Helder Q Aankomende officieren die een
van de modernste marines ter wereld gaan
dienen, leren in oktober zeilen op een klassieke
driemaster. is Jaco de Bruijn, commandant van
het KIM, in Harlingen waar de Statsraad
Lehmkuhl deelneemt aan Sail.
De Bruijn: ,,Samen met generaal-majoor Van Sprang bezoek ik dit Noorse zeilschip uit
1914. Het KIM gebruikt het schip voor de bootjesreis van de nieuwe lichting adelborsten in
oktober.” Sinds enkele jaren probeert de opleiding nieuwe studenten zo snel mogelijk
onder te dompelen in de wereld van de marine. De Statsraad Lehmkuhl is een schoolschip
waar de adelborsten van nabij kennis maken met de zee en slapen en werken aan boord.

Arie Booy Den Helder 24-07-2018  Marineofficier Pieter Koenraad ontsnapte in 1942
per onderzeeboot aan de Japanse bezetter van Nederlands-Indië. Hij kon zo een bijdrage
blijven leveren aan de strijd van de Koninklijke Marine en overige geallieerden tegen de
Japanners in Azië. Koenraad schreef na de overgave van Japan op 15 augustus 1945
lange brieven aan zijn familie in Nederland waarin hij uitgebreid uit de doeken deed wat er
met hem was gebeurd sinds het contact werd verbroken door de Tweede Wereldoorlog
die in mei 1940 het thuisland had bereikt. De brieven zijn bewerkt door Theo Doorman en
voorzien van een historische context. Het resultaat is het boek ’In de schaduw van de
Javazee’, uitgegeven door Walburg- Pers.
Marine Etablissement Koenraad was
commandant van het Marine
Etablissement Soerabaja toen schout
bij nacht Karel Doorman met zijn
internationale eskader ten strijde trok
tegen de Japanse overmacht. Hij
lunchte met Doorman vlak voor diens
vertrek uit de haven. Op 27 november
1945 schreef Koenraad in een brief
aan het thuisfront: ’Doorman moest
vechten tegen een veel sterkere vijand.
Ik zal over de strijd, welke in de
geschiedenis als de Slag in de Javazee
zal worden geboekt, niet uitweiden,
doch alleen een paar episodes
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aanhalen’. Doorman kwam niet terug. De opmars van de Japanners was niet te stuiten en
volgens Koenraad deed het leger van de KNIL er ook geen moeite voor. Als
marinecommandant gaf Koenraad op 2 maart 1942 opdracht om de grote vlootbasis in
Soerabaja en de schepen die er lagen te vernietigen, zodat de vijand er geen voordeel van
zou hebben. Daarna stapte hij aan boord van Hr.Ms. K12 en wist te ontkomen naar
Australië.
Pensionering Pieter
Koenraad was een 48jarige kolonel toen hij
in 1938 werd
uitgezonden naar
Nederlands-Indië. Hij
dacht al na over zijn
pensionering die in
1940 voorzien was.
Het liep heel anders
door de oorlog. Na zijn
ontsnapping naar
Australië werd hij naar
Engeland geroepen.
Daar was weinig voor
hem te doen.

Landgoed Koenraad woonde geruime tijd op een geriefelijk landgoed in Zuid- Engeland.
In 1943 werd hij benoemd tot marinecommandant Australië en onderbevelhebber der
strijdkrachten in het Oosten. Pas in 1946 keerde Koenraad terug bij zijn familie in
Nederland en verliet als vice-admiraal de marine. Het boek ’ In de schaduw van de
Javazee’ kost 22,95 euro en is te koop in de winkel of via internet. Samensteller Theo
Doorman is de jongste zoon van schout bij nacht Karel Doorman.

Zee zoon
In de jaren dat ik matroos was had ik een soort van zee vader. Mijn “pa” begeleidde mij en
hielp mij op z’n zachts gezegd model naar de kloten. Dit natuurlijk met alle plezier en wel
met een welgemeende glimlach op zijn gezicht. Zo waren er natuurlijk, behalve het
bijbrengen van militaire vaardigheden, vooral het kunnen omgaan met drank en vrouwen van groot belang.
Toen ik later korporaal werd en dus zelf groot en wijs was kreeg ook ik een “zee zoon”. Ik heb geen idee
waarom dat zo is gelopen. Waarschijnlijk was het ventje dusdanig jong en blue dat het een beetje “verlegen”
tussen de rest zat. Mijn zoontje heette “Peer”.
Dat is natuurlijk niet zijn echte naam maar zijn “zee zoon naam”. Peertje was een knul van 17 jaar en kwam
ergens uit de buurt van Leerdam volgens mij en hij vond alles geweldig en mooi. Behalve zijn “Pa” was ik ook
zijn takenboek leermeester dus ik mocht hem wat techniek bijbrengen. Iemand iets leren is een mooie zaak
dus ik deed het graag.
Toen “Peer” 1e klas werd diende hij een verzoek in om naar de West te mogen gaan. Na een aantal maanden
werd dat toegekend. Daar maakte hij natuurlijk een hele andere Marine mee. Zijn grootste schok was
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waarschijnlijk dat hij kennis maakte met zijn “Zee moeder”. Ik had namelijk verkering met een Marva die
daar geplaatst was en die zo af en toe achter de bar van het MT ( Militaire Tehuis ) stond. Zij heeft hem even
het eiland laten zien langs verschillende “Tokootjes” en eet tentjes.
Het jong was dusdanig geschokt dat hij liefst 300 meter van haar vandaan bleef…….Toen zijn West-term
voorbij was heeft hij besloten om weg te lopen want ik hem daarna nooit meer gezien !

Was getekend; Frits Leenes

Hr.Ms. Abraham van der Hulst (F832)
(juli 1993-oktober 1993)

Zoals reeds eerder beloofd aan de beheerder van deze website, wilde ik hierbij een kort
verslagje doen van de “eerste voetstapjes” van Hr.Ms. Abraham van der Hulst (HLST).
Ik schrijf dit uit de losse pols (in 2018) en gebaseerd op mijn herinneringen aan die korte
periode die ik aan boord geplaatst ben geweest.
Het was in die tijd gebruikelijk dat een nieuw M-fregat na de proefvaart tegen de kant ging
voor ongeveer 7 mnd en vrijwel de gehele logistieke dienst (LD) werd overgeplaatst naar
het voorgaande schip, in dit geval Hr.Ms. Van Amstel (F831).
Begin juli 1993 werd ik geplaatst bij MKVL/KMS/afbouw HLST in de functie van
kasbeheerder en chef logistieke dienst administratie. Mijn “medestrijders” waren
KPLSCHR R. de Roos, MATRnLDA 1 Ton Sterken en Paul Verver. Het Hoofd Logistieke
dienst (HLD) was LTZA 2 OC Hugo Blom.
Nadat wij onze intrek hadden genomen in een ons toegewezen bureau bij de Koninklijke
Maatschappij De Schelde werd contact gezocht met de SGTLDGB (Frans Bax) die al het
nodige voor alle diensten al had aangevraagd en per dienst keurig in grote kisten had
opgeslagen. Controle en evt. nadere aanvragen ter completering volgden. Aanvullingen op
voorschriften bijwerken en het overnemen van de financiële- en personeelsadministratie
van de Marinekazerne Vlissingen hielden ons danig aan het werk. Daarnaast een paar
oriënterende werkbezoeken aan diverse afdelingen bij het ministerie van defensie in Den
Haag.
Bij ons eerste bezoekje aan het schip, dat in de Sloehaven lag, vroeg ik mij al af hoe het
mogelijk zou zijn om op betrekkelijk korte termijn alles vaargereed te maken. Je brak je
nek over de enorme hoeveelheid aan slangen, kabels e.d. De whalegang was nog niet
geverfd en onze toekomstige bureaustoelen stonden nog ingepakt in plastic, maar wél al
in de voor ons beschikbare bureauruimte. Behalve het oorverdovende geluid van geboor,
geklop en gezaag was er nog niet veel. Na een paar weken kon het verhuizen van de
inventaris van de KMS naar het schip beginnen. Een hele klus en een op- en neer gerij
met auto's. Slapen en eten aan boord was vooralsnog niet mogelijk, dus 4 keer per dag
een buspendeldienst tussen de marinekazerne en het schip. Maar ook daar kwam binnen
enkele weken een eind aan en namen wij onze intrek aan boord van het schip.
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Onze eerste “vaartocht” was van de Sloehaven naar de KMS in Vlissingen om de laatste
benodigde spullen aan boord te brengen. Doordat een vrij groot aantal KMS-wervianen en
technici van toeleveringsbedrijven op de proeftocht zouden meevaren, kon nog niet de
complete marinebemanning aan boord geplaatst worden. Tenslotte was het schip nog
eigendom van de KMS en was het marinepersoneel aan boord om het schip te laten
varen. Daarvoor kregen wij ook een dagtoelage van de KMS, een soort inhuurtoelage dus.
Voor de aanvang van de proeftocht werd op donderdag 23 sept. 1993 ontmeerd in
Vlissingen en de eindbestemming was Den Helder op dezelfde dag.
We lagen nog op de rede van Vlissingen toen er in het achterschip een kleine brand
ontstond; licht ontvlambare olie was gelekt uit de stuurmachine en vatte vlam. Het
zeewacht-brandpiket kon onmiddellijk hun vaardigheid en bekwaamheid in het
brandblussen laten zien en de brand werd vrij vlot geblust.
Verder gebeurde er die dag voor de LDA's (administratie) niet veel bijzonders, of toch
wél.....voldoende tijd om een grapje uit te halen...........
Een Nimrod van de Royal Navy zou een postboei droppen met 15,5 kilo post.
De “UITKIJK POSTBOEI” (MATR 1
LDA Paul Verver) werd op de
voorplecht op post gezet om uit te
kijken naar deze boei. De hele
“operatie” werd daags tevoren op
de DO's (dagelijkse orders)
minutieus uit de doeken gedaan.
Iedereen werkte mee en waren
volledig op de hoogte van de grap,
behalve hijzelf. (hij had n.b. zélf de
DO's getypt). Het tenue was zwemvest en veiligheidshelm. In de midscheeps gaf BTSM
Smit hem nog wat “instrukties”. Na lang getuurd te hebben over het zeeoppervlak, keek hij
achterom en zag hij allemaal lachende gezichten op de brug. Toen kreeg hij in de gaten
dat hij in de maling was genomen.
In Den Helder werd er die namiddag afgemeerd. Als hoofddienst had ikzelf geen rustig
weekend. Door een zware storm werd het water opgestuwd en kwam daardoor bijna gelijk
met de bovenkant van de steiger te staan en dat betekende extra trossen bijzetten en
trossenrondjes lopen.
Op dinsdag, 27-09-1993 werd ontmeerd in Den Helder en kwam de doopster (echtgenote
van BDZVADM Buis) ons afduwen waarna de proeftocht een aanvang kon nemen. Op het
Marsdiep werden reeds de eerste oefeningen gehouden, waarna koers werd gezet naar
het ALSOT-gebied.
Op de Noordzee werden de diverse systemen beproefd, waardoor wij de eerste dagen
regelmatig in “zwart licht” kwam te zitten. De dieselgenerator was nog niet helemaal op
dreef, maar door veel gesleutel in de avond- en nachturen door de technici werd ook dit
euvel na een paar dagen verholpen.

OSLO (Noorwegen) was de eerste haven die wij aandeden. Aan een prachtige kade
(vrijwel in de binnenstad) werd feilloos afgemeerd en kon het passagieren beginnen. Het
Koninklijk paleis, het Bisletstadion (Ard en Keessie) en de mooie binnenstad waren een
bezoekje waard.
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deze foto is uit het archief van Ten
Anker , en niet bekend welke plaats
deze is gemaakt.

Zo ook in AALBORG
(Denemarken), waar een mooie
bustrip werd aangeboden maar in
de avonduren waren de vele bars
toch de plaatsen waar beschutting
tegen het gure weer werd
gezocht.

De CLD ontmoette daar een dame waarmee hij getrouwd is en hedentendage nog in
Aalborg woont. Door de Sont werd koers gezet naar de volgende haven en passeerden
we de gloednieuwe brug die Denemarken met Zweden verbindt.
De laatste haven was KIEL (Duitsland). Een echte marinehaven waar wel e.e.a. te beleven
valt. tenslotte was dit voor de mensen die bij de Mijnendienst hadden gewerkt een bekend
weerzien. Iemand wist 's avonds te vertellen dat je in het onderofficiersverblijf van de
marinebasis in Kiel naar huis kon bellen en met 6 man gingen we op pad. Door het slechte
weer hadden we allemaal een synthex-jas aangetrokken. Op de deur van het verblijf hing
een bord “GESCHLOSSEN”. De kazernepoort was dichtbij en iemand wist daar in de buurt
wel een kroegje waar je ook wel zou kunnen bellen en dat was ook zo.
Nadat iedereen gebeld had en na de nodige alcoholische versnaperingen, kregen we de
smaak te pakken en werd een taxi besteld om verder vertier te zoeken. De taxi bracht ons
naar het Tanzpallast waar het behoorlijk druk was. Je kunt je voorstellen dat menige
wenkbrauw werd gefronst toen wij in onze ongewone kledij binnenkwamen.
Al met al hebben wij ons 3 dagen best vermaakt in Kiel. Door het Kielerkanaal werd koers
gezet naar Vlissingen, waar de laatste puntjes op de I werden gezet alvorens het schip in
december 1993 zou worden overgedragen en door de KM indienst werd gesteld als Hr.Ms.
Abraham van der Hulst (F832).
Curaçao, 23 januari 2018 K.E. Verhoosel

Brevet Olieman…
Naar aanleiding van binnengekomen vragen inzake de brevetering Olieman, heb ik hier en
daar mijn voelsprieten uit gezet en het volgende kan ik mededelen….. Waarom dit brevet
in het leven is geroepen is mij verder niet bekend…..
Kruisende flambouw met pijl, flambouw naar
linksboven en pijl naar rechtsboven gericht.
Rood garen op marineblauw ondergrond.
Ingesteld in 1945 en te behalen middels opleiding c.q.
takenboek.
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Het brevet werd gedragen door schepelingen met het dienstvak
machinist en in de stand van Machinist der 3de, 2de en 1ste klasse, en wel op de
rechtermouw van het uniform (buis / baadje) of jekker.
Brevet was tot 1977 vereist om toegelaten te worden tot de opleiding van Korporaal
Machinist (KOMA).
De opleiding Korporaal Machinist
werd in 1977 omgevormd tot
Onderofficiers opleiding Machinist
en later in 1979 tot voorgezette
vakopleiding (VVO) Technische
dienst Werktuigbouw (TDW) en in
1980 tot voortgezette
vakopleiding (VVO) Technische
dienst Werktuigtechniek (TDW).
Op 1 febr. 1979 werden alle
brevetten binnen de Kon. Marine
afgeschaft met uitzondering van
duikers en luchtvarende, zijn die
een brevet droegen (of in een
opleiding hiervoor zaten) mochten
deze uitmonsteringen blijven
dragen, en de toelagens hiervan
werden doorbetaald.
Na met succes volbracht te
hebben van de opleiding
Korporaal Machinist, raakte men
het brevet Olieman kwijt en mocht
dit niet meer gedragen worden,
tevens werd ook de toelage
gestopt.
De toelage van dit brevet was in
de jaren 60 en 70 (12,00 / 15,00)
Gulden per maand.

Volgende maand te verwachten in dit blad o.a.
Emotionele uren in Kampong Ajam
Hr.Ms. Bruinisse onderweg naar Vlissingen
De groep van Beest
Mijn leven bij de marine van Paul Rouw
De opleidingen deel 1
Kanon ongeval Pro Patria
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De redactie heeft contact opgenomen met uitgeverij Walburg Pers voor een e.v.t.
bestelling, als u de bon uitprint, invult voor een eenmalige machtiging en ondertekend,
kunt u deze verzenden in een enveloppe naar
Walburg Pers
Antwoordnummer 87
7200 VB Zutphen
( geen postzegel ) wordt na betaling het boekje toegezonden.

Den Helder Q De
Koninklijke Marine heeft de
eerste illustratie van de te
bouwen bevoorrader
vrijgegeven.
Op de artist impression is
goed te zien dat het door
Damen te bouwen schip
trekken van Zr.Ms. Karel
Doorman overneemt en dat
er veel ruimte voor vracht
aan dek is. De op de
tekening hiernaast zichtbare
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groene dekcontainers kunnen met de eigen kraan aan en van boord getild worden.
Het brughuis is gelijk aan dat van zusterschip Doorman met de kenmerkende
brugvleugels. Waarschijnlijk zullen ook hier vensters in de vloer van het brughuis komen.
Dit hulpmiddel komt goed van pas bij het aanmeren langs een kade omdat het
brugpersoneel loodrecht naar beneden kan kijken.
De boeg van het schip is hoger dan van andere oorlogsschepen en biedt overdekte ruimte
aan vracht. De naam van de bevoorrader is al bekend bij viceadmiraal Rob Kramer, maar
nog niet bekendgemaakt. Tot dat moment wordt het schip CSS genoemd, hetgeen staat
voor Combat Support Ship.
De overeenkomsten met de Karel Doorman passen in het streven naar ’commonality’
oftewel familievorming van scheepstypes. Het zou dus voor de hand liggen om het nieuwe
schip de naam van een bekende marineman te geven. Zr.Ms. Piet de Jong is geen slecht
idee, maar de voormalige marineman en premier wordt ook getipt als naamgever voor de
nieuwe klasse onderzeeboten dus het is even afwachten.
Bestek Bijzonder is dat Defensie al gekozen heeft voor Damen als scheepsbouwer en dat
het bestek door de werf zelf gemaakt wordt. De directie van de Defensie Materieel
Organisatie neemt de controlerende taak op zich. In de aannemerswereld worden met
deze wijze van werken goede resultaten behaald. DMO krijgt zo meer capaciteit om aan
de andere projecten voor de Koninklijke Marine te werken. Er staan immers ook nieuwe
fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten op stapel. De tweede bevoorrader van de
marine is echter het eerste schip dat aan de vloot wordt toegevoegd. In 2022 moet het
vaartuig worden opgeleverd. De ruwbouw gebeurt waarschijnlijk op de werf van Damen in
Roemenië, het afbouwen in Vlissingen net zoals met de Karel Doorman gebeurde.

Julianadorp
Q Willem Mulder heeft de
onderscheidingen die zijn vader bij de
marine kreeg vereeuwigd op een
postzegel. Het is de eerste Nederlandse
postzegel die geheel gewijd is aan
medailles ,,In Nederland zijn nog nooit
postzegels van medailles gemaakt”,
bevestigt postzegelhandelaar Cees van
der Wel uit de Helderse Koningstraat.
Oud marineofficier Onno Borgeld is ook kenner. Hij zegt: ,,In Nederland is nimmer een set
onderscheidingen op een postzegel weergegeven. De Nederlandse Posterijen hebben in
1965 een postzegel uitgegeven wegens het 150-jarig bestaan van de Militaire
Willemsorde. Maar ik weet niet van een opgemaakte set Nederlandse onderscheidingen.”
,,Ik zie de zegel als een eerbetoon aan mijn vader Willem Adriaan Teunis Mulder’’, zegt
Willem. ,,Hij werd in maart 1942 met zijn schip Endeh getorpedeerd door de Jap.
Na omzwervingen heeft hij drie jaar in verschillende kampen gezeten langs de
Birmaspoorweg. Hij hoorde op zijn verjaardag, 16 augustus 1945, dat Japan de dag
tevoren gecapituleerd had.” Kwartiermeester Mulder kreeg het bevel om de Japanse
militairen te bewaken: ,,De Engelsen douwden hem een Tommy-gun in zijn handen.
Na een aantal maanden deden ze Bangkok aan. Vader bezocht een grote tempel. Daar
stonden tientallen boeddha’s op een rij. Hij nam stiekem de laatste kleine boeddha mee
als aandenken. Het beeldje staat al 73 jaar bij onze familie in de huiskamer.” Willem
Mulder heeft brieven gevonden die zijn vader vanuit Nederlands-Indië voor het uitbreken
39

van de Tweede
Wereldoorlog schreef
aan zijn familie: ,,In die
brieven staat dat hij een
meisje had in Nederland
waar hij mee wilde
trouwen.
Maar door het uitbreken
van de oorlog in Europa
kon hij niet terug en
kreeg kennis aan de
dochter van majoor
konstabel A.G.J. Pauw.
Het huwelijk was na de
oorlog in Melbourne en
ze zijn 42 jaar gelukkig
getrouwd geweest.”
Cees van der Wel heeft
een anekdote over de
na de oorlog uitgereikte
’gouden’ medailles voor
trouwe dienst:
,,Door gebrek aan grondstoffen waren die van verguld zilver. Militairen mochten kiezen
voor geld of de medaille op een later tijdstip omruilen voor een echt gouden exemplaar. Er
is in de praktijk slechts zelden gebruik van gemaakt. Daardoor zijn de gouden medailles
nu een gewild verzamelobject.”
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Herfstspecial:

5 daags

Maandag 1 oktober tot vrijdag 5 oktober € 199,- p.p.
Maandag 8 oktober tot vrijdag 12 oktober € 199,- p.p.
Een excursie met de veenexpress o.l.v. de boswachter en een verrassingsexcursie met advocaat.

Najaar-special: 5 daags
Maandag 5 november tot vrijdag 9 november € 189,- p.p.
Maandag 19 november tot vrijdag 23 november € 189,- p.p.
Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies.

Adventsspecial: 5 daags
Maandag 10 december tot vrijdag 14 december € 189,- p.p. Inclusief twee nieuwe verrassingsexcursies en
de kerstmarkt in Odoorn.

De Marinekalender is weer uit… u kunt deze bestellen via onze website
http://www.debakstafel.nl
Dit jaar gaat hij slechts € 11,00 kosten en dat is inclusief de verzendkosten.
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Veel meer nieuws is te lezen op www.debakstafel.nl
in de Helderse Courant

Extra editie komt op 21 september in de lucht
met daarin het raadsel van de grafsteen in Turkije
van Ltz. Alexander Livingston MWO 4e klasse en Hr.Ms. Hekla
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