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Goed nieuws, onze vereniging 
bestaat op 14 oktober 1 jaar. 

Hartelijke felicitaties voor onze leden en 
mijn mede bestuursleden. 

Het gaat goed met de vereniging.  We 
krijgen nog steeds leuke reacties 
binnen van de leden, zeker na de 
reünie, en dat geeft ons weer inspiratie 
om met “volle kracht” vooruit te gaan. 

 

Onze vereniging groeit snel en een super gemotiveerd bestuur heeft afgelopen 
periode zoveel zaken opgepakt, om onze vereniging te promoten. Wekelijks komen 
er nog nieuwe aanmeldingen bij ons binnen. 

Hopelijk kunnen wij op onze volgende bijeenkomst het 400ste lid bekend maken, dit 
lid krijgt een aardigheidje aangeboden. Ook diegene die het 400ste lid aanmeldt.   

Ook wil ik nog en keer extra aandacht vragen voor onze ziekenboeg, waarvan de 
naam “Ziek en Welzijn” is. Wij zijn als bestuur al bij een aantal ernstig zieke leden op 
bezoek geweest, dat kan natuurlijk alleen als we op de hoogte zijn. Dus weet u een 
sobat die ernstig ziek is geef dat even aan onze secretaris door, kunnen wij actie 
ondernemen. 
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Momenteel zijn wij bezig met de voorbereiding van de ledenvergadering in 
combinatie met een Nieuwjaarsreceptie, welke zal plaats vinden in de van Braam 
Houckgeest kazerne te Doorn. De planning is dat deze bijeenkomst in januari wordt 
gehouden. Info hierover volgt begin november. 

Ik wens u allen goede gezondheid toe en hopelijk ontmoeten wij elkaar weer op onze 
ledenvergadering/nieuwjaarsreceptie 

 

Wim van Anen 

voorzitter 
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Hr.Ms. DE ZEEUW. ex-USS Eisner (DE 192). 

destroyer escorts deel 6 

 

Dit schip werd vernoemd naar Lieven de Zeeuw, Kapitein ter Admiraliteit van het 
Noorderkwartier. Hij voerde het bevel over de "Wapen van Nassau" onder Admiraal 
Tromp voor Duinkerken in 1637. In 1645 diende hij onder Admiraal De Ruyter in de 
Sont. Aangesteld tot tijdelijk schout-bij-nacht onder Admiraal Witte de With 
commandeerde hij op de Wapen van Nassau de hulpvloot naar Brazilië van 1647 tot 
1650 en nam deel aan het gevecht voor Bahia. 

 

 

     OMSCHRIJVING SCHEEPSEMBLEEM. 

 

     "In azuur een tweetand van zilver, ter weerszijden 

     vergezeld van twee boven elkaar geplaatste 

     zespuntige sterren van hetzelfde". 

     Min.Besch. 16 september 1952 nr. 303737/291970 

 

Bouwwerf    : Federal Shipbuilding & Drydock Co. te Kearny 

op stapel gezet   : 23 september 1943 

te water gelaten   : 12 december 1943 

in dienst gesteld US-Navy  : 1 januari 1944 als USS Eisner 

in dienst gesteld KM  : 3 mei 1951 

naamsein     : DE 192, F 810
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tuifzeetjes slaan over Hr.Ms. De Zeeuw. 

Foto IMH. 

 

Na de gebruikelijke inwerkperiode werd USS Eisner op 15 februari 1944 vlaggeschip 
van de Commander Escort Division 55. Na een konvooireis van Galveston naar 
Norfolk werd het schip ingedeeld bij Task Force 63 voor Transatlantische konvooi 
escorte. Het schip maakte twee reizen naar de Middellandse Zee, waarna vijf reizen 
naar Britse en Franse havens ter bescherming van de grote hoeveelheden 
oorlogsvoorraden, benodigd voor de troepen in Europa. 

Nadat de vijandelijkheden in Europa waren beëindigd koerste het schip op 9 juni 
1945 naar Eniwetok, waar het konvooien escorteerde tussen Eniwetok en Ulithi en 
diende als beschermer van USS Archernar (AKA-53) met troepen aan boord naar 
Wake Island om dit opnieuw in bezit te nemen. 

Tot 15 december 1945 werden vanuit Eniwetok escorte- en patrouillediensten 
verricht, waarna naar de Verenigde Staten werd teruggekeerd. Op 5 juli 1946 werd 
USS Eisner in Mayport uit dienst gesteld en in reserve genomen. 
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De overdracht en indienststelling van Hr.Ms. De Zeeuw en Hr.Ms.Van Zijll op 3 mei 
1951 bij de Naval Shipyard te Boston. 

Foto IMH. 

 

Na voor de overdracht gereed te zijn gemaakt werd het schip op 3 mei 1951 in 
Boston aan de Koninklijke marine in bruikleen overgedragen en in dienst gesteld als 
Hr.Ms. De Zeeuw met naamsein F 810. Het vertrek was op 27 juni en op 9 juli 1951 
meerde het fregat voor de eerste maal in Den Helder af. Sindsdien was het schip 
ingedeeld bij smaldeel 5 waarmee het aan diverse oefeningen deelnam en talloze 
buitenlandse havens bezocht. Op 5 april 1952 werd het schip uit dienst gesteld en in 
reserve genomen. 
 

Op 11 mei 1954 werden vlag, geus en wimpel weer voorgehesen en ingedeeld bij 
smaldeel 5 waarmee aan diverse oefeningen werd deelgenomen. Op 10 januari 1955 
werd uit Den Helder vertrokken voor oefeningen in de Middellandse Zee met 
bezoeken aan Gagliari, Napels, Malta en Gibraltar, waarna het noorden werd 
opgezocht met bezoeken aan Kopenhagen, Kristiansand en Bergen. Na terugkeer in 
Den Helder werd het schip op 29 juli 1955 uit dienst gesteld en in reserve genomen. 
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    Hr.Ms. De Zeeuw verlaat met gepresenteerd anker de 

    Helderse marinehaven. 

  Foto IMH. 

 

 

Op 18 november 1958 werd het schip weer in dienst gesteld en toegevoegd aan 
smaldeel 1 waarmee het aan diverse oefeningen deelnam en een aantal 
buitenlandse havens bezocht. Op 11 december 1959 werd het schip wederom uit 
dienst gesteld en ging in groot onderhoud. 

Op 18 december 1961 werd het fregat weer in dienst gesteld en toegevoegd aan 
smaldeel 1. Hiermee werd op 29 januari 1962 voor een voorjaarsreis naar de 
Middellandse Zee vertrokken met bezoeken aan onder andere Gibraltar en 
Barcelona. Op 3 april van dat jaar keerde het smaldeel in Den Helder terug.  

Van 12 tot 25 juni 1962 lag het schip in Kiel ter gelegenheid van de Kieler Woche, 
waarna van 3 tot 26 juli met adelborsten een "bootjesreis" werd ondernomen. 

Op 28 augustus 1964 werd het schip voor de laatste maal uit dienst gesteld. 

Op 24 oktober 1967 werd Hr.Ms. De Zeeuw bij ministeriële beschikking nr. 
741704/729330 uit de sterkte afgevoerd. Op 16 februari 1968 werd het schip ten bate 
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van de Verenigde Staten voor sloop verkocht aan de firma Eckhardt und Co. te 
Hamburg. 

 

 

Hr.Ms. De Zeeuw pikt een paaltje tijdens de najaarsreis van smaldeel 1 in 1962. 

Foto IMH. 

 

LIJST VAN COMMANDANTEN: 

 

F.J. Kroesen    : 03-05-1951 tot 12-07-1951 

J. Bussemaker   : 12-07-1951 tot 14-11-1951 

P.J.S de Jong   : 14-11-1951 tot 20-10-1952 

F. Steinmetz    : 11-05-1954 tot 29-05-1954 

C.E. baron van Asbeck  : 29-05-1954 tot 07-01-1955 

J.H. baron Mackay   : 07-01-1955 tot 29-07-1955 

R. van Wely    : 18-11-1958 tot 28-05-1959 

M.G. Zuidijk    : 28-05-1959 tot 03-08-1959 

P. van Noort    : 03-08-1959 tot 11-12-1959 
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E. Roest    : 06-04-1961 tot 19-05-1961 

R. Hartog    : 18-12-1961 tot 05-10-1962 

A.J. van Velthoven   : 05-10-1962 tot 03-04-1963 

J.H. Weyers    : 03-04-1963 tot 24-01-1964 

F.F. Brinkman   : 24-01-1964 tot 28-08-1964 

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

 

De 4-Daagse van Oudemirdum 
(Incl. deelname kruisje) 

 
 

-  Aankomst op  18 oktober of 10 - 17 - 24 november  
- 3 x logies 
- 3x ontbijt 
- 3 x  diner 
- Oud Hollandse spelletjesavond  
- Entree museum Joure 
- Bij voldoende deelname bezoek aan streekmuseum Gaasterland 
- Onbeperkt consumpties van 18:00 – 22:00 uur(binnenlands gedistilleerd) 
- Gratis Wifi 
- Gratis parkeren 

 
Standaardkamer € 159,00 p.p. 

Toeslag Tuinsuite € 5,00 p.p.p.n. 
 

 
 
 

vrienden van de PAM,..... 
Onlangs kwamen mij stukken onder ogen waarvan ik dacht, hé..... dat zou 

wel eens erg belangrijk kunnen  zijn voor onze leden, mede door mijn 
ervaringen vanuit mijn werkzame periode als hypotheekadviseur heb ik de 

telefoon gepakt en contact opgenomen met onze Notaris. 
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Op mijn verzoek daar een mooi stuk over te schrijven heeft ze volmondig haar 
medewerking gegeven en zal het hier onder voor u projecteren  !......   

 

MAAK EEN LEVENSTESTAMENT ! 
 

Wat is een levenstestament 

Een document (akte) waarin u regelt de 

situatie dat u nog in leven bent, maar niet 

meer zelf kunt handelen (bijvoorbeeld 

vanwege dementie of een beroerte). In een 

levenstestament legt u vast wie uw belangen 

behartigt wanneer u dat bij leven niet meer 

kan of wil. U legt vast hoe u dat geregeld 

wenst te hebben en welke voorwaarden 

allemaal van toepassing zijn. Het is dus een 

combinatie van volmachten en een overzicht 

van persoonlijke wensen, op allerlei 

gebieden. 

Notaris Anca Goedegebuure 

 

Verschillende soorten volmacht 

Met een volmacht geeft u iemand anders de mogelijkheid om namens u bepaalde 

handelingen te verrichten. Door het geven van een volmacht blijft u overigens ook 

zelf bevoegd! U raakt uw bevoegdheden dus niet kwijt! Bovendien kan een volmacht 

door u als volmachtgever altijd worden herroepen of worden gewijzigd, tenzij u de 

volmacht onherroepelijk heeft gemaakt. 

Ook kunt u wensen vastleggen over levensverlengende maatregelen waarvan u wilt 

dat ze genomen worden, of juist een niet-behandelverklaring als u wilt dat u 

behandelingen onder bepaalde omstandigheden niet (meer) wilt ondergaan. Verder 

kunt u eventueel wensen vastleggen op het gebied van euthanasie.  

Over de gevolmachtigde en vertrouwen 

Het geven van een volmacht betekent vertrouwen hebben. U geeft volmacht aan 

iemand die daarmee zeer belangrijke en vergaande beslissingen, die verstrekkende 

gevolgen voor u kunnen hebben, kan nemen. Het is daarom van belang dat u het 

volste vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie u zo'n volmacht geeft.  

Recht tot zelfbeschikking 

Via een levenstestament maakt u optimaal gebruik van uw recht tot zelfbeschikking. 

U geeft aan hoe u allerlei zaken geregeld wilt hebben. Hierdoor worden niet alleen 

uw belangen beter behartigd, maar wordt ook de gevolmachtigde beschermd. 
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Immers, als iemand anders het niet eens is met zijn wijze van handelen, kan hij aan 

de hand van de tekst in het levenstestament aantonen dat hij heeft gehandeld 

conform uw wens en daartoe ook formeel bevoegd was. 

U voorkomt met een levenstestament dat er via de rechter een bewindvoerder en/of 

mentor moet worden benoemd. Als de rechter moet beslissen kan het heel anders 

uitpakken dan u wilt. 

En niet alleen het aanvragen is formeel: de bewindvoerder moet handelen in het 

belang van degene van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Begrijpelijk, maar 

als het huis verkocht wordt, mag er dan niet vast een schenking aan de kinderen 

worden gedaan? In het belang van vader of moeder in het verpleeghuis is het niet. 

Kantonrechters hebben al in verschillende zaken de beslissing genomen dat 

schenkingen niet zijn toegestaan. Dit is voor besparing van erfbelasting vervelend, 

maar ook in verband met de eigen bijdrageregeling van de Wet Langdurige Zorg. 

Immers, ook daarvoor kan het zin hebben om het opgebouwde bezit te verlagen. 

Wist u trouwens dat u als echtgenoten ook niet voor elkaar kunt handelen ook al bent 

u in gemeenschap van goederen getrouwd? Het komt steeds vaker voor dat een van 

de echtgenoten niet meer wilsbekwaam is en de ander dan tot bewindvoerder moet 

worden benoemd. Dit voelt heel onplezierig. Immers u staat dan onder toezicht van 

de rechter en kan niet meer in vrijheid bepalen wat er moet gebeuren. 

Persoonlijke bezittingen/huisdieren 

In een levenstestament kunt u ook regelen wat er met uw persoonlijke bezittingen 

moet gebeuren of wie er voor uw huisdier(en) moet zorgen en hoeveel geld daarvoor 

beschikbaar moet zijn. 

Medische zaken en persoonlijke zaken 

Ook medische zaken over of u bij uitzichtloos lijden nog behandeld wilt worden of 

misschien euthanasie zou willen. Denkt u ook eens aan wensen met betrekking tot 

uw verzorging/verpleging. Wilt u zoveel mogelijk particulier verpleegd worden en mag 

dat wat kosten of wilt u nog wat geld voor de kinderen overhouden ? 

Internetprofielen 

Bent u actief op social media ? Wie kan dan bij uw inloggegevens als u het 

onverhoopt zelf niet meer kunt ? 

U regelt al deze zaken in een levenstestament. 

Levenstestamenten worden ook centraal geregistreerd zoals dat met gewone 

testamenten gebeurt. Artsen, medische hulpverleners, rechters en andere 

betrokkenen kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris 

kunnen zij de inhoud opvragen. 

Het levenstestament hoort bij het leven en verdient aandacht van iedereen. Dus ook 

van u. 
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U bent welkom voor advies, dan kijken we ook even naar uw gewone testament of 

wanneer u geen testament heeft, bespreken wij of dit te adviseren is. Een 

oriënterend gesprek is vrijblijvend!  

Telefoonnummer : 078 - 612 64 66 

Email :  info@goedegebuurenotariaat.nl 

Adres : Rotterdamseweg 40, 3332 AJ Zwijndrecht 

 

Anca Goedegebuure, dank voor jouw inzet in deze, wie weet heb je met deze 

beschrijving wat ogen geopend bij de leden en kan er een hoop ruzie en ellende 

worden voorkomen..... 

Arie Krijgsman 

 

 

Hugo Hooftman 1952 

Marine Helicopters 
 
NU onze Marine Luchtvaartdienst haar eerste helicopter in  gebruik heeft genomen  (de Sikorsky S-

51 van de vroegere „Stichting Hefschroef vliegtuigen"), is het wellicht interessant eens iets méér 

over de helicopter, speciaal de marine-helicopter, te vertellen. 

 

De ontwikkeling van het vliegtuig rnogen in 50 jaar tijds ongelooflijk snel zijn gegaan, (de 

ontwikkeling van het hef-schroefvliegtuig voltrekt zich wellicht nóg sneller. We weten allen 

hoe de idee van het hef schroef vliegtuig niet nieuw is en hoe zelfs Leonardo da Vinci reeds 

in de richting van de helicopter dacht. 

In de loop der jaren verschenen ontelbare helicopters voor het uitvoeren van experimenten, 

de één nog gekker dan de ander en vele van hen kwamen dan ook nooit van moeder aarde 

los. Ook Nederland heeft een helicopter gebouwd. Dat was omstreeks 1925 toen Ir A. G. von 

Baumhauer op Soesterberg met een dergelijke machine experimenteerde. De grote stoot 

voor de ontwikkeling van de helicopter werd echter gegeven door Igor Sikorsky, Rus van 

geboorte en thans Amerikaan, die we wel de grootste helicopter-deskundige ter wereld 

mogen noemen. Sinds 1940 is de ontwikkeling van het hef schroef vlieg tuig met sprongen 

omhoog gegaan. Toch was het gebruik van helicopters tijdens de tweede wereldoorlog nog 

beperkt, hoewel bv, proeven aan boord van schepen veel succes hadden. Haar ware 

vuurdoop ontving de helicopter pas op Korea en het succes hetwelk het hefschroefviiegtuig 

daar wist te behalen was enorm. 
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Zelfs een offensief aanvalswapen 
Vooral voor het vervoer van gewonden bleken de helicopters onmisbaar en duizenden 

zwaar-gewonden, die uit de frontlinies werden opgepikt en naar de hospitalen achter het 

front werden vervoerd, danken hun leven aan het hefschroefviiegtuig. Gewonden-vervoer 

was echter niet het enige doel van de helicopters op Korea. Daar was ook het oppikken van 

achter de communistische linies genoodlande vliegers, het doen van verkenningen, het 

vervoer van de vredes-onderhandelaars naar en van Kaesong. Zelfs als offensief 

aanvalswapen werd de helicopter op Korea gebruikt. Bij een aanval op een communistische 

heuvelstelling werden 936 volledig bewapende mariniers, onder commando van Major 

General Thomas, met een handvol hefschroef-vliegtuigen vervoerd. Zo werd de helicopter 

op Korea een ware ,,vrachtauto van de lucht". Want als de helicopters er niet geweest waren 

hadden de mariniers per vrachtauto naar de heuvel vervoerd moeten worden. Dat had véél 

meer tijd gekost en bovendien was het haast ondoenlijk in verband met de zeer slechte 

wegen. Of de mariniers hadden moeten lopen en allen waren het er zonder uitzondering 

over eens, dal een helicopter-vlucht héél wat prettiger was dan een „wandeling". Geen 

enkele marinier ging bij deze actie, die uniek is in de geschiedenis van de luchtvaart én in de 

geschiedenis van de mariniers, verloren. 

 

Enorme bestellingen 
De helicopter heeft op Korea duidelijk haar onschatbare waarde bewezen. De gevolgen 

bleven niet uit. De helicopter-fabrieken in Amerika werden met orders overstroomd en 

breiden thans enorm uit. Kortgeleden werden in Amerika niet minder dan 2900 militaire 

helicopters besteld, waarvan 1350 door de marine ... Vrijwel alle Amerikaanse 

oorlogsschepen van enige om vang hebber, thans één of meer helicopters aan boord. Zij zijn 

reuze gemakkelijk voor het overbrengen van personen, berichten of goederen van het ene 

schip naar het andere of van het schip naar de wal v.v. Ook voor verkenningen zijn zij 

onmisbaar en om snel toe te schieten wanneer vliegers in zee hebben moeten landen of 

wanneer er schipbreukelingen zijn. (Op vliegdek schep en regelen zij het starten en landen 

van de diverse deklandings-vliegtuigen!) 

 

Het begon met de autogiro 
Het is bekend dat vóór de oorlog de autogiro nogal in trek was, toen men van helicopters 

nog weinig hoorde. Autogiro en  

helicopter lijken veel op elkaar, Het verschil schuilt hierin, dat de hefschroeven van een 

helïcopter door de motor worden aangedreven, terwijl die van de autogiro (zoals de naam 

reeds zegt) automatisch in draaiing blijven door de erop werkende luchtkrachten. 

Daarentegen bezit de autogiro een normale, door de motor aangedreven propeller voor de 

voortstuwing, die bij de helicopter ontbreekt. Bij de helicopter zorgen de hefschroeven, 

behalve voor de nodige hefcapaciteit, tevens voor de voortstuwing. Ook de Amerikaanse 

marine experimenteerde eerst met autogiro's. Al in 1931 had zij een autogiro in dienst en in 

1932 was er een in dienst bij de 2e Marine Brigade in Nicaragua. Toch was de autogiro geen 
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succes en zoals gezegd waren het eerst de Sikorsky helicopters die het draaivleugel-tijdperk 

van de marine inluidden. 

Op 6 en 7 Mei 1943 werden 

vanaf het dek van een 

Libertyschip 24 starts en 

landingen gemaakt door 

een Sikorsky van de 

Amerikaanse 

Iegerluchtmacht om de 

bruikbaarheid van dit 

toestel vanaf schepen aan 

te tonen. De marine Was 

dadelijk enthousiast, maar 

toch duurde het nog even. 

alvorens zij zelf tot aankoop 

van helicopters overging. 

De eerste helicopter die 

speciaal voor de U.S. Navy 

werd ontworpen was de 

McDonnell XHJD-1, een 

groot tweemotorig hefschroef vliegtuig met twee hefschroeven. Van dit toestel werd er 

slechts één gebouwd. De bekende S-51 was de eerste helicopter die op grote schaal in dienst 

werd genomen. 

Op het ogenblik hebben de Amerikaanse marine alsmede de mariniers reeds honderden hef 

schroef vliegtuigen in gebruik, terwijl zoals we zagen spoedig 1350 nieuwe helicopters aan 

de vloot zullen worden toegevoegd. Alvorens de U.S. Navy een nieuw helicopter-type 

aanschaft, moet het proto-type minstens 500 vlieguren hebben gemaakt tijdens zg. Static 

Dynamic Tests. Daarna wordt het toestel overgebracht naar het grote Naval Air Test Center 

in Patuxent, Maryland, waar alle marine vliegtuigen worden getest. 

 Als alle proeven die daar worden genomen met succes worden doorstaan, pas dan wordt 

tot een serie-bestelling overgegaan. 

 

 
Een Sikorsky S-51 op de U.S.S. "Manchester"voor de Koreaanse kust 

 

 

Bekende marine-helïcopters 
De Sikorsky S-51. die in de U.S. Navy de H03S-1 genoemd wordt (de Amerikaanse marine-

typering is verre van gemakkelijk!), was zoals we zagen de eerste helicopter die in grote 

aantallen door de Amerikaanse marine in gebruik werd genomen. Zij doet nog altijd dienst, 

ook al is zij niet meer in productie. De S-51 wordt in Engeland in licentie gebouwd door 

Westland, en de Britse marine heeft ook deze Westland-Sikorsky S-51 in gebruik. Bij de Royal 
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Navy noemt men het toestel de „Dragonfly". In feite is deze Dragonfly op het ogenblik de 

enige helicopter, die bij de Royal Navy in gebruik is. Een tweetal Dragonflies kwamen in actie 

bij het avontuur met de „Flying Enterprise", maar door de enorme storm waren zij niet in 

staat iets uit te richten en moesten teleurgesteld naar hun basis terugkeren. Ongetwijfeld 

was dit één van de weinige malen in de geschiedenis, dat de helicopter als reddingsmiddel 

heelt gefaald. 

De S-51 verleent plaats aan één vlieger en drie passagiers. De motor is een Pratt and 

Whilney Wasp-Junior van 450 pk, die het toestel een maximum snelheid van 164 km.'h en 

een actieradius van 392 km geeft. Ook op Korea was de S-51 (o.a. bij de mariniers] één van 

de meest gebruikte hefschroef vliegtuigen. Ter weerszijden van de romp kan een 

gestroomlijnde brancard worden bevestigd. De drie bladige hefschroef heeft een diameter 

van 14,63 m en de verticale staartschroef doet dienst als „richtingsroer", en bestrijdt tevens 

het door de draaiende hefschroef teweeggebrachte „schroefkoppel". Een nieuwe marine-

helicopter van Sikorsky is de XHJS-1, die opvouwbare en metalen rotorbladen heeft. Het is 

nog niet bekend of dit toestel in seriebouw gaat. 

De S-51 is niet meer in productie. In plaats van dit toestel wordt nu de S-55 in grote 

aantallen geproduceerd. Op Korea bleek duidelijk één ding: de in gebruik zijnde helicopters 

waren te klein en hadden een te gering draagvermogen. Sikorsky had een grotere machine al 

in ontwikkeling: de S-55, die tien passagiers en twee vliegers kan vervoeren. Deze laatste 

zitten naast elkaar en beschikken over dubbele besturing, eveneens een noviteit in de 

helicopter-wereld. Het meest merkwaardige van deze S-55 vormt de motor-inbouw. De 

motor, een Pratt and Whitney Wasp van 600 pk, is nl. vóór in de rompneus ingebouwd. Deze 

rompneus kan geheel worden opengeslagen, waardoor de motor bloot komt te liggen zodat 

gemakkelijk inspecties en reparaties kunnen worden uitgevoerd. Op Korea doet de S-55, o.a. 

bij de mariniers, reeds enige tijd met succes dienst. Het waren S-55'a die gebruikt werden bij 

de eerder genoemde aanval op een communistische heuvel. De S-55 is werkelijk een 

„vrachtwagen van de lucht". De eerste S-55 werd met een Globemaster regelrecht van 

Florida naar Korea overgevlogen. 

Bij de Amerikaanse marine staat de S-55 bekend als de HO4S-1 en bij het Marine Corps als 

de HRS-1. Ook de Britse Westland-fabriek bouwt de S-55 thans in licentie en het is best 

mogelijk, dat deze Britse S-55 straks ook in dienst zal komen van de Royal Navy. De S-D5 is. 

een ware transport-helicopter, misschien minder geschikt voor gebruik op schepen en voor 

reddingsdoeleinden, maar voor transportdoeleinden zoals op Korea uitermate bruikbaar. De 

eerste S-55 vloog al op 7 November 1949. Zij wordt thans in grote series gebouwd voor de 

USAF, de US Navy, het US Marine Corps en in civiele vorm voor Los Angelos Airways, die met 

helicopters een uitgebreid luchtnet rond Los Angelos vliegt. De S-55 haalt een maximum 

snelheid van 178 km/h, kruist op 138 km/h en heeft een vliegbereik van 758 km. 

Ook de "Vliegende bananen"zijn populair 

Niet minder populair dan de Sikorsky's zijn de van twee hefschroeven voorziene Piasecki's, 

de Vliegende Bananen. Hiervan zijn verschillende versies in dienst, zoals de HRP-1 „Rescuer", 

de HUP-1 „Retriever" en de HRF-2. Het is onmogelijk in het bestek van dit artikel al deze 
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toestellen nauwkeurig te bespreken. Al deze Piasecki's hebben dezelfde typische rompvorm, 

hebben dubbele besturing en kunnen een stuk of 8 volledig bewapende soldaten in hun 

lange romp meevoeren. Voor het leger heeft Piasecki een helicopter in aanbouw, die zo 

groot wordt als een viermotorige Skymaster...... 

Voor lesdoeleinden, en gewonden-vervoer gebruikt de Amerikaanse marine de kleine Killers 

en Bell's, resp. aangeduid als de HTE's en HTL's. Bell is bovendien bezig aan de bouw van een 

grote helicopter voor duikboot-bestrijding: de XHSL-1, de eerste Bell die van twee 

hefschroeven wordt voorzien. De Amerikaanse marine is van plan, ten minste twee speciale 

helicopter-squadron s voor duïkbootbestrijding op te richten. Bell bouwt thans drie van deze 

machines. Zij won een in Juni 1950 door de U.S. Navy uitgeschreven competitie voor het 

ontwerpen van een moderne anti-duikboot helicopter. De Bell heeft een glazen rompneus 

en opvouwbare rotorbladen, zodat aan boord van schepen zo min mogelijk ruimte wordt 

ingenomen. 

Een tweede competitie was die voor een grote transport-helicopter, speciaal bestemd voor 

het U.S. Marine Corps. Deze competitie werd gewonnen door McDonnell met haar XHRH-1. 

Een derde competitie voor een „vliegende kraan", een helicopter die een lading van 36.000 

pounds moet kunnen tillen, werd eveneens door McDonnell gewonnen. Deze Vliegende 

kraan, waarvan het prototype thans gebouwd wordt, zal worden voorzien van kleine 

straalmotoren aan de rotortips. Het doel van deze vliegende kraan zou o.a. zijn, gecrashte 

vliegtuigen van een vliegdek snel weg te halen en over te brengen naar een speciaal daartoe 

ingericht reparatie-schip... 

Een ander helicopter-type dat bij de Amerikaanse marine tenslotte bezig is populair te 

worden, is de Kaman HTK, die gebruikt wordt voor training, verkenning en gewonden-

vervoer. De Kamans zijn te herkennen aan hun hefschroeven van het type „eierklutser". 

Deze helicopters hebben nl. elk twee hefschroeven, die vlak naast elkaar en schuin zijn 

opgesteld, zodat zij door elkaar heen draaien. Een nieuwe marinehelicopter van Kaman is de 

HOK, die spoedig in grote series in gebruik zal komen. Dit is een vierpersoons toestel, 

speciaal bestemd voor ver binding s doeleinden. De voornaamste marine-helicopters hebben 

we nu wel genoemd. 

Wellicht duizelt het de lezer 

reeds en daarom wordt het 

tijd dat we er .                                                                              
Bij de Amerikaanse Marine 

gaan de helicopters van Kaman 

een steeds grotere rol spelen. 

Hier een Kaman HTK in de 

vlucht. Let op de typische 

"eierklutser "- constructie van 

de twee hefschroeven. 

Nog even dit: natuurlijk 

kleven er nog nadelen aan 

de helicopter en ondanks 
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haar enorme ontwikkeling staat zij nog altijd in de kinderschoenen. Belangrijke nadelen zijn 

o.a. dat géén grote snelheden kunnen worden behaald, dat de besturing nog moeilijk is'en 

dat aanschaf en onderhoud duur zijn. Maar gaandeweg worden al die dingen beter. 

Niemand minder dan Igor Sikorsky heeft voorspeld, dat helicopters eens zullen vliegen met 

snelheden van 800 km/h... De afmetingen worden steeds groter en we noemden reeds de 

nieuwe Piasecki, die zo groot wordt als een viermotorige Skymaster. Ook werden reeds stuur 

automaten voor helicopters ontwikkeld, die het vliegen met deze toestellen aanzienlijk 

eenvoudiger maken. Letterlijk alles kan men met de helicopter uitvoeren: stil staan in de 

lucht, achteruit vliegen en zijwaarts naar links of rechts, loodrecht starten en praktisch  lood-

recht dalen. In Amerika maakte een Piasecki zelfs een looping, ook al schrok de piloot wel 

een beetje van zijn eigen 

stoutmoedigheid...... 

De helicopter heeft zijn plaats in luchtvaart én marine veroverd en groot zal de rol zijn, die 

het hefschroefvliegtuig in de komende jaren in de marine-wereld zal gaan spelen! 

************************************************************************** 
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Antwoord op de vraag uit het Schrijfhoutje van 

september j.l.  moet zijn : 

Dit schild is te vinden en bevestigd onder aan de lange 

Jaap ........  
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Zoals bij velen bekend  is de Lange Jaap te vinden in Huisduinen............ 

 

 

                 
 
Menig zeeman heeft aan dek gestaan, uitkijkend naar het schijnsel van de Lange 

Jaap ( 4 flitsen ), in gedachten verzonken straks weer thuis te zijn na een reis van 

dagen, weken, maanden........ 

Het in de armen insluiten van de geliefden die ze ruimschoots daarvoor alleen achter 

hebben moeten laten........ Tja, zo was het leven van de zeeman..... 

 

 
Prijswinnaar van de Marine Kalender is :  

Niemand, er zijn geen oplossingen binnengekomen. 
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Oceanografisch verslag van Hr. Ms. L 9609    
DEEL 2 

 
Uit o.a. het Jaarboek van de Koninklijke Marine 1962, aangevuld door Dirk Frelink 
machinist der 1e klasse oud bemanningslid............ 
 
9 OKTOBER - 20 DECEMBER 

Biak-Panama 

 
Commandant: luitenant ter zee der te klasse M. W. J. Muller. 
Oceanografisch verslag van Hr.Ms. L 9609 
 
 
Onderbreking Dirk Frelink;( Een nachtemerrie was het, Het stat er allemaal zo 
koeltjes maar in die periode moest iedere dag één van de hoofdmotoren uit elkaar 
worden gehaald. We voeren dan natuurlijk op de andere hoofdmotor maar na 24 uur 
was die ook weer helemaal in elkaar gedraaid. Dan gingen we weer over op de 
zojuist gerepareerde en dat ging zo'n dag of 10 door. 
De HWTK was inmiddels zo ziek dat hij opgesloten werd in zijn hut waarvan alleen 
de Commandant een sleutel had. .... Ik als tweede man kreeg de volle 
verantwoordelijkheid. Mijn 7 mede-machinisten had ik verdeeld in 4 ploegen van 
twee, inclusief mijzelf, en we werkten dag en nacht door. ) 
De wind was na 20 december afgenomen tot kracht 4 en ook de toestand van de zee 
werd aanmerkelijk rustiger, zodat het schip toch goed manoeuvreerbaar bleef. Een 
voordelig punt was, dat tijdens deze laatste trip veel korte, hevige buien optraden. 
Daarvan werd gebruik gemaakt om de slinkende zoetwatervoorraad op peil te 
houden. Soms werd in tien minuten tijd meer dan een ton zoetwater in de dekzeilen 
gevangen en naar de drinkwatertanks gevoerd. In totaal werd op dit traject ongeveer 
25 ton water opgevangen.  

 
 
 
Wederom een 
onderbreking van Dirk ; 
Het drinkwater was al 
enige dagen op en we 
hadden een rantsoen van 
2 liter per dag per man om 
je mee te wassen en om 
van te drinken. Er zijn 
flinke straffen uitgedeeld 
aan bemanningsleden, die 
zich niet aan de afspraak 
hielden en toch meer 
gebruikten. Dit staat 
allemaal niet in dit verslag 
maar het is de waarheid en 
echt gebeurd. Het wassen 
gebeurde dus door je nat 

te maken met een katoenen lapje met zoet water. Dan werd het lijf ingesmeerd met 
zeep. Wassen en daarna richtte een  maat een zoutwaterslang op je en dat water 
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werd natuurlijk uit zee gepompt. Als dat gebeurd was werd het zout weer van je 
afgeveegd met het zoetwaterlapje.  
Wat er over was en dat was bijna alles werd natuurlijk gebruikt om te drinken. Op 12 
december 1962 was het zoetwater op en ik had de trieste taak dat aan de 
commandant over te brengen. Onze commandant stond bekenk als een Christen en 
na mijn bericht gaf hij bevel aan de Bootsman om alle opvarende hun zondagse 
kloffie aan te trekken. Hij wilde een Kerkdienst/bidstond houden in het laadruim en in 
gebed om regen vragen. Alzo geschiedde want tegen de wil van de Ouwe was 
natuurlijk geen kruid gewassen 
Ik zie ze nog staan. Allen zeebonken em wetende dat er geen water meer was, maar 
om daar nou voor te bidden ?? Maar goed het was een order dus daar niet aan te 
tornen. Die Ouwe ging voor in gebed en vroeg een voudig om regen. Na de dienst 
van weinig woord  en kort gebed gaf hij opdracht om onder de zon zeilen regengoten 
te maken. Ondanks dat het op die positie in de Stille Oceaan en om die tijd van het 
jaar nooit regende, viel korte tijd later de regen met bakken uit de lucht ! 
 
Vervolg Oceanisch verslag.......  
 
Opmerkelijk was, dat op dit traject vaak variërende noordelijke en zuidelijke 
stromingen voorkwamen, zodat het geen zin had de verplaatsingen tengevolge van 
de stroom te corrigeren, daar een volgende dag automatisch de oude breedte werd 
bereikt. 
Van scheepvaart op het traject Pearl Harbour - Panama kon nauwelijks sprake zijn. 
Slechts een tanker kwam binnen gezichtsveld en als bijzonderheid mag nog worden 
vermeld, dat juist voor dit schip moest worden uitgeweken. Naarmate de positie zich 
verder om de oost verplaatste, verbeterde de weerstoestand en de toestand van de 
zee. 
 

Ook hier moet een kleinigheid medevermeld worden, dat kennelijk niet belangrijk 
genoeg geacht werd voor dit Oceanisch Verslag van deze reis van een van Hr Ms 
Oorlogsbodems Anno 1962. Het volgende was namelijk het geval; Al op de vijfde 
dag na ons vertrek, dus op 14 oktober 1962, uit Biak hadden we geen ( 
radiografisch) contact meer met de basis op Biak. Omdat op die route geen tot 
zeer weinig scheepvaartverkeer is hadden we dus helemaal geen contact meer 
met niemand en nergens mee. Weliswaar hadden we op de Marchall-eilanden 
geprobeerd om de boel te herstellen maar achteraf bleek dat een mislukking. Met 
de leeftijd en wetenschap van heden, durf ik te stellen dat dit een zwarte bladzijde 
in vredestijd uit de hedendaagse Marinegeschiedenis genoemd mag worden 
omdat hier een 22-koppige bemanning van de Nederlandse Koninklijke Marine 
geheel vogelvrij en zonder hulp ronddreef op de Grote of Stille Oceaan in een 
vierkante tobbe van 47 meter lang en 10 meter breed, de Amerikanen konden 
ons niet bereiken om door te geven dat we 

in de buurt waren van een atol waar drie atoombommen tot ontploffing werden 
gebracht. Een smetje voor de voor de Nederlandse Marine. Later bij het medisch 
onderzoeken van de bemanning in Panama werd een en ander ontkend. Nu frons 
ik mijn wenkbrauwen toen genoot ik met volle teugen.  Ik was jong en zag geen 
gevaar. Van politiek had ik geen verstand. Ik was marineman in hart en nieren. 
Trouwens, men heeft ons daar ook vierkant uitgelachen toen we beweerden dat 
we 25 ton zoetwater hadden opgevangen aan regen op die positie en op die tijd. 
Onmogelijk want er was geen enkel teken geweest dat het daar toen regende. 
Het zij zo, maar ik ben het nooit vergeten en vermeld het hier graag. Het contact 
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met de tanker, in de vorige alinea verliep nogal primitief met seinlampen en 
ouderwets met Morsetekens. Zij waren hoogst verbaasd over onze aanwezigheid 

daar en over onze communicatiemiddelien. De bemanning van die tanker heeft 
contact voor ons gelegd nota bene met Radio Scheveningen. Het is haast niet te 

geloven maar zo is het gegaan. Radio Scheveningen kon ook zijn oren niet 
geloven en die hebben op hun beurt opgenomen met Radio Willemstad- 
Curacao          

            
                            
 
 verder vervolg oceanisch verslag 
 
Op 16 december werd rendez-vous 
gemaakt met Hr.Ms. Van Ewijck, welke 
schip ter assistentie uit Willemstad 
tegemoet was gezonden. Diezelfde dag 
werd de sleepverbinding tot stand 
gebracht, teneinde Hr.Ms. L 9609 tijdig te 
Balboa te laten arriveren, aangezien 
aldaar de bemanning zou worden 
afgelost om voor Kerstmis in Nederland 
te kunnen zijn. Deze laatste dagen werd 
onder prima weersomstandigheden 
gevaren: een stralende hemel, een zeer 
kalme zee en een zachte oostelijke wind. 
Op 20 december werd Balboa bereikt en 
na olie te hebben geladen werd 
ontmeerd en het Panama-kanaal 
doorgevaren naar Cristobal. Aldaar werd 
het schip gedokt, teneinde de aan de 
scheepshuid ontstane schade op te 
nemen. Het bleek, dat het ruwe weer een 

gat aan stuurboord in het middenschip had veroorzaakt en dat ook enige te Pearl 
Harbour herstelde scheuren opnieuw waren opengegaan.  
 

om het in klare taal te stellen: Het schip was over de gehele breedte 
opengescheurd. De bodemplaat was ongeveer een halve meter opgerold zodat 
een gat in het schip aanwezig was van 11 meter breed en een halve meter lang. 
Geluk bij dit ongeluk was dat het precies over de ballasttanks liep en die zaten 
gedeeltelijk vol met brandstof; waarmee meteen het raadsel is opgelost dat ik bij 
het peilen van de brandstoftanks maar niet kon ontdekken hoeveel brandstof we 
hadden gebruikt 
 
Over het algemeen genomen zijn tijdens de tocht bijzonder weinig vissen 
waargenomen. Slechts enige vliegende vissen en een grote school walvisachtigen, 
waarschijnlijk potvissen, werden opgemerkt. Het zicht gedurende de gehele reis was 
helder, uitgezonderd tijdens de zware buien, waarbij het zicht soms nog slechts 
enkele tientallen meters bedroeg. 
Hoewel steeds vele dagen achtereen op open zee werd gevaren zonder zicht van 
land of schepen en er vaak dagen achtereen reparaties moesten worden verricht, 
heeft het moreel van de bemanning daaronder nooit geleden. Dit was mede hieraan 
te danken, dat voor een grote hoeveelheid ontspanningsmateriaal was gezorgd in de 
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vorm van lectuur, films en spelen en dat de georganiseerde competities met kaarten 
en andere spelen met veel animo werden gehouden. Verder was er de verzekering, 
dat een ieder met Kerstmis in Nederland zou zijn. 
Behalve de normale gevallen van lichte ontstekingen, lichte verwondingen en enkele 
gevallen van angina, was de gezondheidstoestand goed. Voor de bemanning was 
deze tocht in ieder opzicht een bijzondere ervaring, waaraan met trots zal worden 
teruggedacht. 
 

( vergeten is dat gedurende de hele reis de HWTK zat opgesloten in zijn hut 
met psychische stoornissen, de man kreeg wel enige verlichting in de vorm 
van een paar oorlammen per dag. Het klinkt middeleeuws maar het is de pure 
waarheid.) 
Hetgeen ook vergeten is te vermelden is het feit dat toen we in Balboa 
aankwamen we met een militaire truck opgehaald werden en de gehele 
bemanning moest voor medische controle nagezien worden i.v.m. het feit dat 
we zo dicht op drie atoomontpfoffingen hadden gezeten. Het medische 
onderzoek ging onder leiding van de Nederlandse Consul te Panama. Er zijn 
geen medische afwijkingen geconstateerd. Veel en veel later heb ik wel eens 
gedacht of dat misschien in twijfel getrokken zou kunnen worden. 

 
Niet vergeten te 
vermelden mag 
worden de vaart van 
80 kilometer 
Panamakanaal. 
Eigenijk is het geen 
kanaal. 

 
We worden aan de locs "ezels" gekoppeld, die elkaar door fluiten signalen geven. 
Langzaam gaat de boot door de waterstand omhoog. Vervolgens gaan de 
sluisdeuren open en gaan we vak 2 in. Weer omhoog, sluisdeuren open, trams eraf 
en om 09.00 varen we verder naar de Pedro Miguei Locks. Een flink half uur later 
bereiken we deze sluizen    Als het schip midden in de sluis ligt blijft er nauwelijks 
ruimte over, het is passen en meten. Ook de Pedro Miguel Locks brengen ons 
omhoog.  Om ca. 10.15 begint de tocht door het Panamakanaal. Kanaal niet 
helemaal het juiste woord, want grote delen waren ooit rivier of meer in de jungle. 
Door het graven van het kanaal, aanleg van stuwmeren, is het een en ander met 
elkaar verbonden. Af en toe lijkt het een binnenzee, zo'n watermassa, daarna vaar je 
door de jungle, links en recht veel groen. We naderen we de Gatun Locks. Er is 
eerst een grote stuwdam, die destijds gebouwd is om meer controle over het water te 
krijgen. We gaan aan dek staan om alles te volgen. In deze laatste sluizen gaan we 
in 3 etappes omlaag. In de sluis naast ons komt een enorme tanker liggen, 
nauwelijks een handbreedte blijft er over tussen schip en 
wal. Het is een indrukwekkend gezicht, die grote tanker en de nietige "Klep 9"   vlak 

naast elkaar. Tot onze verbazing loopt er aan de achterkant van de sluisdeur een 

weg. Als de sluisdeur dicht is, lijkt het of de auto's door het water moeten rijden. Bij 

open sluis, staat het verkeer stil. Het lijkt net gezichtsbedrog. We varen we de laatste 

sluis uit en komt er een einde aan mooie Panamakanaal en onze draconische reis. 

Via de plaats Christobal verlaten we Panama en varen de Caribische Zee op.  Dat 

wil zeggen tot aan het Panamadok; zie eerdere vermelding.  Hr.Ms van Ewijck vaart 



Pagina  24 

door en gaat weer naar haar thuishaven Willemstad op Curacao om daar Kerst te 

vieren.  Wij als Klepbemanning worden in Christobal met een DC-S van PanamAir  

opgehaald en na de benodigde 

paspoortformaliteiten in Panama-

Venezuela vliegen we naar Paramaribo 

in Nederlands Guiana-Suriname. 

Leuke bijkomstigheid om te vermelden 
is: dat er geen opslagruimte 
gereserveerd kon worden voor onze 
scheepsbezittingen. Was zeker te duur 
of zo. We moesten dus zelf zorgen dat 
op een of andere manier onze plunje in 
Holland kwam. Ik heb toen in Panama 
een kist in elkaar getimmerd met het 
adres erop van mijn ouders. In arren 
moede heb ik toen een dokwerker daar 

een paar dollar gegeven met het verzoek of hij wilde zorgen dat die kist op een 
Hollands schip terecht zou komen met ergens in mijn achterhoofd dat ik mijn barang 
wel nooit meer terug zou zien. Ongeveer een half jaar later. ( Ik zat toen alweer in de 
Antillen ) schreef mijn moeder dat er een kist aangekomen was uit Panama. Alles zat 
er nog in en die kist heeft nog jaren als opbergkist bij mijn ouders in de tuin gestaan.  
 
Dirk ( bijgenaamd Spijker ) 
 
Einde verslag L 9609 
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Oude advertenties...... 
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Vervolg van het verhaal van opa Steekist en Jeroen, tevens 

het laatste deel............. 

GROOTVADER STEENKIST Met fietsen werden vaak grapjes uitgehaald. Ik herinner me nog dat 

iemand van de machinebankwerkerij de gewoonte had zijn fiets ver voor tijd startklaar neer te zetten 

vlakbij de bankwerkerij. Op een dag springt die man aan het einde van de werkdag weer als eerste op 

zijn fiets en wil naar de poort sprinten. Alleen dit keer komt hij niet ver. Zijn collega's hadden een 

meterslange pijp aan zijn fiets gelast. 

 

BAKKER Over lassen gesproken. In de oorlog hebben ze de Duitsers ook streken geleverd. Lassers 

hebben me eens verteld dat toen ze een keer aan boord van een schip met een karwei bezig waren 

er op het dek boven hen een Duitser stond die ze vast gelast hebben aan de railing van het schip. 

 

JEROEN Hoe kan dat nou? 
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BAKKER Dat kon omdat Duitsers schoenen met ijzers droegen. Maar misschien is dit wel een van de 

sterke verhalen die wervianen graag vertellen. 

Ik denk niet dat Herr Alers, de Oberstabingenieur en in de oorlog hoofd van de werfpolitie dergelijke 

pesterijen getolereerd zou hebben. Ik vind het trouwens geen fijn idee dat hij ook in de woning van 

den officier van politie gewoond heeft. 

 

JEROEN Wat zijn dit voor foto's, hier in het werfblad? 

GROOTVADER STEENK1ST Ach, die zijn gemaakt op de jaarlijkse sportmiddag. Er waren dan 

verschillende atletiekwedstrijden en aan het einde van de dag touwtrekken. Ik meen dat deze foto's 

uit 1949 zijn. Het werd allemaal georganiseerd door de WSV, de Werf Sport Vereniging. 

 

BAKKER Tegenwoordig heet die de WSOV, de Werf Sport en Ontspanningsvereniging. Het 

verenigingsgebouw staat hier tegenover, De Dukdalf. 

 

 
20. NIEUWE SLOEPENLOODS 
 

GROOTVADER STEENKIST Daar gaan we nu even kijken. Bedankt Bakker. Vroeger waren in het 

WSOV-gebouw de nieuwe sloepenloods en de hout- en polyesterwerkplaats ondergebracht. Het is 

pas rond 1950 neergezet, toen enkele kanonneerbootkappen zijn afgebroken. Oorspronkelijk lagen 

er in 1832 achttien kanonneerbootkappen op een rij, nu zijn er nog zeven over, daar gaan we zo naar 

toe. In de werkplaats hier werd steeds vaker met polyester gewerkt in plaats van met hout. 

Ik heb wel begrepen dat dat ten koste gegaan is van de gezondheid van de werknemers.  

JEROEN Hoezo? 

GROOTVADER STEENKIST Er gaan verhalen dat mensen die veel met polyester gewerkt hebben, 

kanker gekregen hebben door de vezels. In die tijd wist men nog niet dat heel wat van de stoffen 

waar wij dagelijks mee werkten schadelijk waren voor de gezondheid. Neem nou asbest. Als men nu 

in een gebouw asbest vermoedt, dan wordt direct het hele gebouw afgegrendeld en wordt het 
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asbest door mensen in speciale pakken verwijderd. Wij schilders stonden vroeger in wolken asbest 

als de zeilmakers asbest van een schip sloopten. We zagen helemaal wit van het asbest. Er zijn ook 

heel wat schilders die hun pensioen niet gehaald hebben. 

 

21 OUDE SLOEPENLOODSEN 

 
JEROEN Wat is dat een vreemde steeg opa. 

 

GROOTVADER STEENKIST Die steeg is het gevolg van een bominslag in 1940 die een van de 

sloepenloodsen verwoestte. Men heeft toen tegen de andere loodsen een muur gezet. Die 

sloepenloodsen waren in 1832 niet meer dan kappen waaronder gaffelkanonneerboten lagen 

opgeslagen, maar al in 1860 is men die  

 

kappen met wanden gaan dichtzetten en bracht men er een mastenmakerij en een sloepenloods in 

onder. Toch had de wind nog vrij spel in de loodsen, want boven de deuren zaten grote openingen. 

Kijk maar naar dat lattenwerk boven de deuren. Het ziet eruit als een zon met stralen. Vroeger was 

het tussen die "stralen" open. De wind blies zo naar binnen en daardoor was het er altijd koud. Mijn 

broer is hier vijfenveertig jaar mastenmaker geweest en ik heb hem erg horen klagen over de kou. Er 

was nergens beschutting of een kachel om in de winter een kop thee of koffie te drinken. Toen ze 

weer eens met halfbevroren vingers hun brood hadden zitten eten was voor hem de maat vol. 

 

Hij schreef een brief aan de arbeidsinspectie en dat hielp. 

Want daarna werden er muurtjes gemetseld waarachter kachels geplaatst werden, zodat er een plek 

was waar de werkers een beetje konden doorwarmen. Het waren barre tijden. Toch heb ik mijn 

broer nooit met tegenzin over zijn werk horen praten, eerder met veel trots. Het was ook heel 

specialistisch werk dat de mastenmakersploeg deed. Ooit vormden de mastenmakers de grootste 
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ploeg. Dat het heel specialistisch werk was wat ze deden bleek wel toen pas geleden de mast van de 

"Urania" kapot ging. Oud-werknemers moesten deze repareren, want alleen zij hadden nog de 

kennis. Er zijn hier heel wat masten gemaakt, de "Van Speykmast" bijvoorbeeld, die voor het KIM-

gebouw staat. 

Het paradepaardje van de mastenmakers was wel de zestig meter hoge houten mast op de Vliehorst. 

Mijn broer heeft hoog bovenin die mast gewerkt aan het tuigage dat helemaal van touw was, dat 

mocht niet van staal zijn. Ik weet niet meer waarom het geen staaldraden mochten zijn. 

 

JEROEN Oom Theo mag wel geen hoogtevrees gehad hebben. 

 

 
 

GROOTVADER STEENKIST Nee, dat hadden hij en zijn collega's niet. Ze moesten bijvoorbeeld ook de 

"bromtollen" op de ra's van de Karel Doorman plaatsen. 

 

JEROEN Bromtollen? 

 

GROOTVADER STEENKIST Die dingen werden gebruikt voor IW, informatie vriend of vijand. De 

mastenmakers stonden dan te werken op een zogeheten "paard", dat is staaldraad dat onder de ra 

hangt. Waar mijn broer ook erg trots op was dat waren de houten schepen die ze maakten of in 

onderhoud hadden. Ze maakten ondermeer sloepen van teakhout, die waren bestemd voor de Oost, 

voor Nederlands-Indië. Vanwege de boktor moesten die van teakhout zijn. Een hele beroemde sloep 

die ze in onderhoud hadden was de Koningssloep - die werd door adelborsten geroeid. Verder kwam 

het schip van ons Koninklijk Huis, De Groene Draek naar deze werf als het onderhoud nodig had. De 

Groene Draek werd altijd geschaafd om de mooie teakkleur terug te krijgen. Ook de Piet Heyn kwam 

hier voor onderhoud. Het is jammer dat er zoveel weggehaald is uit de sloepenloodsen. Ik zie dat de 
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stoof hier niet meer staat. Die stoof was wel vijftien meter lang en hij werd gestookt als er hout 

gebogen moest worden, bijvoorbeeld voor de spanten van een schip. Wat ook weg is, is de wieg 

waarmee sloepen de loods ingetrokken werden, eerst met talies, later met een stoomlier. Nog één 

ding en dan gaan we weer verder. Je had hier op de werf hele goede breeuwers, die kwamen 

oorspronkelijk van een werf in Giethoorn, daar hadden ze het vak goed onder de knie gekregen. 

 

JEROEN Wat zijn breeuwers? 

 

 

 

GROOTVADER STEENKIST Breeuwers maken de naden tussen de planken van de houten schepen 

waterdicht. Ze doen dat door speciaal behandeld touw tussen de naden te slaan. Kijk maar hoe ze 

dat hier op deze foto doen. Bij Onderhoud en Techniek kunnen ze je haarfijn uitleggen hoe breeuwen 

in zijn werk gaat. 

22. T TORENTJE 
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JEROEN Ik wil nu naar het Marinemuseum. 

 

GROOTVADER STEENKIST Ja, maar we zullen het van de buitenkant moeten bekijken, het is vandaag 

gesloten. Zelf vind ik het een van de fraaiste gebouwen op het werfterrein. Het is in eenvoudige 

neoclassicistische stijl opgetrokken, maar die eenvoud verleent het gebouw juist een zekere 

waardigheid. Eigenlijk vreemd dat ze  

 

zo'n mooi gebouw hebben ontworpen als bergplaats voor brandbare stoffen, want dat was het vanaf 

de bouw in 1826. Daarnaast heeft het ook nog andere functies gehad, onder andere die van 

slachterij. Het gebouw stond er nog maar twaalf jaar toen het al dreigde in te storten. Ik zei net al dat 

het een opslagplaats was. In de jaren dertig van de negentiende eeuw waren het kolen die ze er 

opsloegen, hele bergen, want stoommachines verbruiken veel kolen. Op de verdieping lag een berg 

van wel vijf meter hoog. Ik weet dat, omdat ik archiefstukken van Willemsoord gelezen heb. De 

bouwer van de opslagplaats, ingenieur Valk, was bang dat de gevels het zouden begeven, want die 

waren op enkele plaatsen gewoon naar buiten gedrukt door het gewicht van die kolenberg. Valk 

heeft toen constructieve oplossingen bedacht waaronder de ijzeren muurankers die je in de 

buitenmuren kunt zien. Dat Valk op dit gebouw een torentje heeft ontworpen zal hij niet zozeer ter 

verfraaiing gedaan hebben. Ik vertelde je al eerder dat de klok van het torentje overal op de werf 

goed te zien is. Het torentje had dus ook een functie als tijdsaanduiding. 

Daarnaast had het naar mijn idee misschien ook wel nut als uitkijkpost, want je kunt vanuit de 

klokkentoren het hele Marsdiep goed overzien en nog veel verder. In de oorlog klommen we wel 

naar boven om de luchtbewegingen van de RAF-bommenwerpers te bekijken. Maar meestal waren 

het de duiven van de admiraal die we boven het Marsdiep zagen vliegen. 

  

JEROEN Hield de admiraal dan duiven hier op de werf? 

 

GROOTVADER STEEN KIST Welnee jongen, maar zo noemden we de meeuwen, haha. Kom mee, we 

gaan naar het Natte Dok, daar hadden we ook een mooie naam voor: bootsmanskist. En weet je 

waarom? 

 

JEROEN Geen idee. 
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GROOTVADER STEENKIST In een bootsmanskist zit van alles en nog wat en in het Natte Dok werd van 

alles en nog wat weggegooid. Ja, sommige wervianen namen het niet zo nauw. Er waren natuurlijk 

wel plekken waar je rommel kon weggooien, maar vaak waren de werkmensen te beroerd om een 

stukje te lopen om iets weg te gooien. Oud ijzer bijvoorbeeld moest op de schrootschepen aan de 

kade van de Weststraat gegooid worden. Soms werd er zoveel schroot opgesmeten dat de schepen 

zonken. De troep op de werf was de directeur een doorn in het oog. In het personeelsblad schreef hij 

menig klaagstuk over de rommel op "zijn Rijkswerf". De enige keer dat het terrein keurig opgeruimd 

was, was die keer dat Prins Bernhard een bezoek aan 's lands werf bracht. 

 

JEROEN Dat is een mooi schip dat in het Natte Dok ligt. 

 

GROOTVADER STEENKIST Ja, dat is De Schorpioen, een ramtorenschip uit 1868. Moet je die puntige 

steven eens zien, die is speciaal zo gemaakt om vijandelijke schepen te rammen. In 1906 is De 

Schorpioen als oorlogsschip van de sterkte afgevoerd zonder ooit één schip geramd te hebben. Zelf is 

zij wel een keer "geramd", nou ja aangevaren. In 1886 is De Schorpioen door de radersleepboot 

Hercules aangevaren en is ze hier in het Natte Dok naar de bodem gezonken. Ja, ik zei het al, er lag 

van alles op de bodem van het bassin. Toen het schip niet meer als oorlogsschip gebruikt werd, kreeg 

het een bestemming als opleidings- en verblijfsschip. De meeste mensen in Den Helder kennen het 

vooral als logementsschip van de Marva's. Dat was het tussen 1951 en 1971, De Schorpioen lag toen 

aan de kade van de Zuidstraat bij de Ankerparkbrug. Het ramschip heeft ook een tijdje in Middelburg 

gelegen, maar ik ben blij dat het terug is in Den Helder. In dit deel van het Natte Dok - de 

miljoenenhoek - hebben altijd grote marineschepen gelegen. De Schorpioen past hier dus perfect. Zo 

Jeroen, dit is een mooi punt om onze wandeling te beëindigen. 

 

JEROEN Bedankt opa, U heeft leuke verhalen verteld. Ik weet nu een klein beetje hoe het geweest 

moet zijn om hier te werken, maar ik denk dat ik ook een keer naar Onderhoud en Techniek ga om 

nog meer verhalen te horen. 

 

Colofon :  

Dit boekje is geschreven in opdracht van het projectteam Oude Rijkswerf 

Foto's van Tineke de Leeuw en beschikbaar gesteld door J.Kreté van 

Onderhoud en Techniek 

Fotografen, schrijvers en samenstellers ..... bedankt ! 
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Onderstaand stuk is ingezonden door Ronald Teeselink, het is niet 
een echt verhaal , maar vele herinneringen uit vervlogen jaren ! 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eind jaren vijftig  werden er veel marinemensen uitgezonden naar de 
West maar het grootste gedeelte ging per schip of met de KLM via de 
Pool naar Ned Nieuw Guinea. 
Dit moest in burger kledij gebeuren aangezien de president van 
Indonesië Soekarno een begerig oog had geslagen op dit nog laatste 
Nederlandse gebied in het verre oosten. 
Hij had de Republiek Indonesië uigeroepen "Proklamasi Merdeka"   

 

 
 
En omliggende landen in de route naar Irian Barat ( gebruik nu de 
nieuwe naam)  onder druk zette om Nederlandse militairen dwars te 
zitten. 
Bekend is het feit dat de Karel Doorman in Australië op eigen kracht  en 
met behulp van 
op het dek staande vliegtuigen met draaiende propellers ,  moest 
afmeren omdat de havenarbeiders zich politiek opstelden en weigerden 
behulpzaam te zijn bij het afmeren. 
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Het vliegtuig de PH-DSL  nee geen straalmotoren (1959) met tussen 
landingen in Noorwegen Bodoe en in Alaska Anchorage wat was dat 
daar koud, rennen naar het restaurant, Haneda bij Tokyo en dan Biak en 
wat een temperatuur verschil. 
De Kroonduif, een zustermaatschappij van de KLM ,  verzorgde de 
binnenlandse vluchten in dit gebiedsdeel, en bracht schrijver dezes naar 
Sorong om s, avonds  aan boord van de Hr.Ms. Piet Hein aan te komen. 
 Een slaapplaats moest ik zelf maar uitzoeken, om s, nachts om vier uur 
van mijn plaats te worden verdreven door afkomende wacht wiens plaats 
ik had ingenomen. 

 

In de tweede kamer vroeg een vrouwelijke minister zich af waarom de 
militairen in NNG niet per trein konden worden overgeplaatst. Om dit" 
gerucht " konden wij wel even glimlachen.  
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Het bekendste Nederlandse schip HR.MS. Karel Doorman op 
vlagvertoon bracht ook een bezoek aan Nederlands Nieuw Guinea in 
1960        

Ik ben gerepat in 1960 daarna naar de OZD.  

Mvgr; Ronald Teeselink 
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Vervolg op Van der Steng 

 L. 
 
Laagwater. Het ontstaan van dit woord ligt in 
het grijs verleden, juister .... het is niet te 
achterhalen. Het wil zeggen, dat het schaften 
geeindigd is. Denkt men aan de periode, 
waarin het menu aan boord in hoofdzaak uit 
snert en boonen bestond, dan zou men 
kunnen veronderstellen, dat laagwater den 
lagen stand van de snert of van de boonen in 
de schaftblikjes aangaf. Maar is dit de 
verklaring? Heeft 't niet meer te maken met 
wat volgt, dan met wat geweest is, n.l., dat er 
water gehaald kon worden om het 
kommaliewant schoon te maken? Laag water 
werd n.l. geroepen tot de zeuntjes. „Zeuntjes, 
laag water, enter op met de bakken". 
Tegenwoordig zegt men ook wel: „Zeuntjes, 
bakken schoon-. Men zegt, dat laag water  

 
van de Engelschen is overgenomen. Vroeger zou men aan boord den kreet van den 
provoost-geweldige hebben kunnen hooren, nadat de tijd om te schaften nuttig 
gebruikt en verstreken was: „Zeuntjes, lauw water halen. Enter op met je bakken". De 
Engelschen zouden daarvan hebben overgenomen „low - in plaats van „lauw- en wij 
zouden weer het low letterlijk vertaald hebben in laag. We gelooven er niets van. Een 
igeheel andere lezing is, dat „laagwater- ontstaan zou zijn in den tijd, dat de kombuis 
beneden stond, omlaag zooals men aan boord nu nog zegt. Men hoort nooit zeggen: 
„ik ga naar beneden" of „hij is beneden", doch: „ik ga omlaag-, of: „hij is omlaag". Zoo 
zal men dus vroeger geroepen hebben: „Zeuntjes, omlaag water halen, en met je 
bakken naar dek om den boel schoon te waken". Er is een tijd geweest, dat de 
kombuis beneden stond. Op onze kanonneerbooten, zooals die, waarmede Van 
Speyk in de lucht vloog, stond de kombuis ook ibeneden, op onze kotters, die in de 
jaren 1900-1910 aan de opleidingen voor matroos waren toegevoegd, evenzoo. 
Sterker echter zou voor deze opvatting pleiten het feit, dat De Ruyter, toen hij het 
commando over 's lands vloot op zich nam, onder meer heel wat moeite heeft 
gedaan, en met succes, om te bereiken, dat de kombuizen, die vrijwel open aan dek 
stonden, naar beneden in het schip, omlaag dus, verhuisden. Er moest, ook te 
midden van het gevecht, gegeten kunnen worden. En dat werd moeilijker, zoo niet 
onmogelijk, als de kok in een regen van kogels aan dek zijn snertketel in gereedheid 
moest brengen. Omlaag konden de zeuntjes niet alleen het eten halen, doch ook het 
water om de schaftbalie en de schaftblikjes te kunnen schoonmaken. Op grond 
daarvan zou men dus kunnen zeggen, dat de uitdrukking „laag water- vroeger niet 
anders zeggen wilde dan: „omlaag water halen-. Maar ... het is nog niet zoo heel lang 
geleden, (een onzer oud-officieren, promotie 1887, bevestigde nooit anders gezien te 
hebben) dat de zeuntjes hun kommaliewant met zeewater en een schuurlap met 
zand schoonmaakten en er dus van zoet lauw of warm water van den kok Been 
sprake was. Wij hebben den oorsprong van dit woord niet kunnen achterhalen en 
zouden dus toch tot het uitgangspunt moeten terugkomen. Onwaarschijnlijk is het 
niet dat 't inderdaad „laagwater" in de schaftblikjes was, die deze uitdrukking deed 
ontstaan. 
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Lappen. Bij elkaar lappen, bijeen brengen, geldverzamelen. „We zullen lappen voor 
een gezelligen avond-, of: „we zullen lappen voor een krans-. Gelapt wordt er bij de 
marine nog herhaaldelijk, al moet daarvoor dan ook vooraf aan den commandant 
goedkeuring gevraagd worden. 
Lappen en naaien. Huishoudelijke dienst, een verloren achtermiddag, waarop de 
schepelingen gelegenheid krijgen om hun plunjezak na te zien en het lijfgoed te 
verstellen, te nummeren ( folieren) of hun sokken te stoppen. 
Lapzalven. Is het staand twig van boven naar beneden inwrijven of bestrijken met 
Zweedsche Leer. 
Leerling. De onder-officier van de wacht moet van 's morgens acht tot 's avonds acht 
uur — tijdens reewacht — in de nabijheid van den valreep zijn en blijven, en dus met 
alles op de hoogte zijn van wat er aan boord gebeurt. Herhaaldelijk zijn er orders 
door te geven, inlichtingen te vragen en te verstrekken, opvarenden te roepen of te 
waarschuwen, e.d. Om vele van deze karweitjes te kunnen uitvoeren heeft hij de 
beschikking over een jong matroos, dien men leerling noemt. De leerling moet ook 
den tijd bijhouden, d.w.z. glazen slaan. De oorsprong van den leerling ligt bij de 
vroegere stuurmansleerlingen (25 Juli 1 895 werd de functie opgeheven), die als 
ordonnans of boodschaplooper de wacht meeliepen. 
Legkleedje. Dit moet zijn ligkleedje, want het is een kleedje om op te liggen, te 
slapen, zijn middagtukje te doen. Men noemt het ook wel eens een tikkertje, afgeleid 
van maleisch: tikar — slaapmatje. 
Leguaan, ( niet te verwaren met een hagedis). Is een stootkussen. Men heeft ze van 
gevlochten touw, al of niet met leer bekleed, in het midden dik en aan beide einden 
dun uitloopend. De leguaan wordt gewoonlijk rond den neus — den voorkant — van 
een vlet bevestigd. 
Lekdienst. Dat is nu weer eens een dienst, die uit het verleden, op de moderne 
schepen in eere werd hersteld. De uitwerking van de scheepsartillerie in de 16e 
eeuw had een naar verhouding even vernietigende uitwerking als tegenwoordig, al 
werkte men op korten of stand met slechts 15 ponders — (een eeuw later was men 
tot 60 ponders gekomen). — Ook toen konden de grondschoten niet direct ontdekt 
worden. Er moest dus in het benedenschip, op de koebrug, nog juister op de ballast, 
geluisterd worden naar lekken, het klotsend binnenstroomen van het water door de 
kogelgaten. Die zaten tusschen wind en water en lieten dus veelal zeer ongelijkmatig 
— klotsend — het water binnen. Gewoonlijk werden ieugdige schepelingen daarvoor 
aangewezen, en niet zelden vielen zij in de rustige stilte van het zwoele 
benedenschip, in slaap. Tot in onzen tijd noemt men, wat de burger zegt: „een uiltje 
knappen'', aan boord: „naar het lek luisteren". Op onze moderne schepen heeft men 
het luisteren naar het lek weer ingevoerd. Het wordt met moderne middelen gedaan 
en het is geperfectioneerd tot een centrale. Het beet lekdienst en men kan het 
vergelijken met den luchtbeschermingsdienst aan den wal, met, natuurlijk! dit 
opmerkelijke verschil, dat men zich aan boord weerbaar maakt voor de gevolgen van 
torpedo-aanvallen en „grondschoten- onder de waterlijn. Wordt ergens een treffer 
onder de waterlijn geconstateerd, dan wordt dit aan de lekcentrale doorgegeven. 
Maakt het schip water en eventueel slagzij, dan wordt de herstelbrigade aan 't werk 
gezet. 
Lijk. Ter versterking van de zeilen en van de tenten heeft men langs de kanten, in de 
zoomen, touwen genaaid die men lijken noemt. De term „uit de lijken waaien'' spreekt 
voor zichzelf. De vertikale touwen in een zeil noemt men de „staande lijken". 
Log. Loggen is de methode om de snelheid van het schip to bepalen. De meest 
eenvoudige methode zou zijn: op den bak een end hout buitenboord gooien, meteen 
op je horloge kijken, meehollen in hetzelfde tempo als waarop het end hout voorbij 
het schip snelt en op het achterschip weer op je horloge kijken als het hout den 
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achtersteven gepasseerd is. Lengte van het schip maal den opgenomen tijd geeft de 
snelheid. We zien ze aan boord al hollen! En rekenen! Maar vooral misrekenen 
vanwege tal van invloeden, die op het hollen, drijven, horloge en lengte schip 
inwerken. Voor bet meten van de snelheid, welke een schip loopt, gebruikt men 
thans drie soorten loggen, de handlog, de patentlog en de electromagnetische 
druklog. De handlog dateert uit het begin van de 17e eeuw. De naam log is ontleend 
aan het bijbelsche woord „zesdemaat (Lat. sextarium; Hebr. loog), de kleinste maat, 
een maat, die ook tot grondslag diende voor het kompas (6 X 60 graden) , de 
zeemij1 ( een 60ste van een graad op den evenaar of 1852 m) en voor de indeeling 
van de hand-loglijn, waarvan elke heele knoop, 2 X 60 gedeeld op de zeemijl (1852), 
dan ook 15, 432 m bedraagt. Aan het begin van de hand-loglijn, die ook thans nog 
gebruikt wordt, is een sectorvormig plankje met drie bijeenkomende draden 
(hanepoot), waarvan twee losse eindjes met een pennetje en een koker op de 
hoofdlijn (losvast) bevestigd worden. De onderzijde van het logplankje is met lood 
verzwaard, zoodat het plankje vertikaal in het water staat en door den grooten 
weerstand tijdens de vaart van het schip een eenigszins vast punt vormt. Men laat de 
loglijn uitloopen en meet dit uitloopen op met een zandloopervormig logglaasje van 
30 of 15 seconden. Het aantal knoopen (15.432 m) , dat gedurende deze seconden 
uitloopt, vormt de basis voor de berekening van de snelheid van het schip. De loglijn 
kan men gemakkelijk weer binnenboord halen, nadat men met een flinken ruk aan de 
lijn, de twee lijntjes (het kokertje en het pennetje) aan het logplankje vaneen 
gescheiden heeft, waardoor het plankje horizontaal komt to liggen en geen 
weerstand in het water ondervindt. De patentlog was een belangrijke verbetering, 
omdat de lijn permanent op het achterschip uitgezet kon worden, voorzien van een 
propeller. Door de trekkende vaart van het schip draaide de propeller en daardoor de 
lijn, die met een vliegwieltje nabij de opstelling op het achterschip een telwerk in 
beweging bracht, zoodanig geconstrueerd, dat op een wijzerplaat het aantal 
afgelegde mijlen kon warden afgelezen. Ook bier heeft men het zesde gedeelte ( 
Hebr. loog) als basis; elk zesde gedeelte van een mij1 wordt aangegeven door een 
tik of bel. Deze log echter geeft niet de snelheid in mijlen, doch het aantal afgelegde 
mijlen, waaruit men (aantal-tijd) de snelheid kan afleiden. Het nieuwste soort log, die 
ook op onze moderne schepen geplaatst is, is de electromagnetische druklog, ook 
wel electrische log genoemd en gecombineerd met snelheids- en afgelegden 
afstandmeter; de Sal-Selsyn log. Met deze log kan men op elk gewenscht moment 
de snelheid en de afgelegde afstanden controleeren. Het systeem berust op den 
druk van het water. Onder den bodem van het schip is een opening en een verticaal 
plm. 50 cm lange, van voren opengehouden buis aangebracht, een pitotbuis. De 
waterdruk van beide correspondeert onder en boven, op een membraan. Ligt het 
schip stil, dan is de druk onder en boven gelijk, en wijst de log Been snelheid aan. 
Gaat het schip vooruit, dan wordt de druk in de pitotbuis grooter en registreert via de 
membraan naar de log het aantal zeemijlen. De log wijst dus eigenlijk het verschil 
tusschen statischen druk (waterdiepte) en dynamischen druk (druk van het 
opgestuwde water) aan. Door een telwerk wordt het aantal afgelegde zeemijlen 
aangegeven. 
Longroom is het verblijf voor de officieren. 
Looden. Eeuwenlang heeft men de diepte van het vaarwater opgemeten met het 
lood. Dat wil zeggen, dit opmeten had alleen plaats langs de kusten, waar men 
ondiepten verwachten kon. Het lood van 6 kg wordt aan een lijn bevestigd van plm. 
30 m, die verdeeld is in meters (tot voor korten tijd in vamen). Men noemt dit het 
handlood. Er is nog een sloepslood van 3 kg aan een lijn van plm. 10 meter en een 
zwaar lood van 25 kg aan een lijn van plm. 200 m. Een verbetering in het systeem 
van looden gaf de toepassing van het Thomsonlood, doch hierbij moest, evenals met 
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het handlood, toch nog die diepte door het uitbrengen van het lood gepeild worden. 
Ongeveer tezelfder tijd werd ook de z.g, onderzeesche schildwacht toegepast, een 
methode om tijdens de vaart to worden gewaarschuwd. Men sleepte een soort 
vlieger achter het schip onder water, die waarschuwde wanneer de grond geraakt 
werd. Zoolang het toestel niet waarschuwde, wist men, dat men veilig voer. Dit 
systeem werd weinig gebruikt. Tegenwoordig beschikt men over dieptemeters; een 
z.g. zelfregistreerend echolood, dat met zooveel succes aan boord van de 
onderzeebooten tijdens de zwaartekrachtmetingen van prof. Vening Meinesz werd 
toegepast en in nog volmaakter vorm aan boord van onze nieuwste schepen is 
geplaatst. Op elk gewenscht moment kan men de diepte van het vaarwater, waar 
men zich bevindt, aflezen. Men noemt deze instrumenten dan ook wel: dieptemeters. 
Het principe van den dieptemeter is aldus: Van het schip uit, door den bodem heen, 
worden trillingen van hooge frequentie uitgezonden in de richting van den zeebodem. 
Daar worden deze trillingen weerkaatst (de echo, vandaar de naam echolood) en 
door de ontvanginrichting aan boord weer opgevangen. De voortplantingssnelheid 
der trillingen is ongeveer 1500 m per sec. De tijdsduur van wegzenden en 
terugontvangen van de trillingen wordt zeer nauwkeurig opgenomen en daaruit de 
afgelegde weg bepaald en de diepte berekend, d.w.z. op een registreertoestel 
aangeteekend. Toch zal het handlood nimmer geheel gemist kunnen worden. De 
„loaded' hebben n.l. een komvormige holte in het ondereinde, waarin vet gestopt 
wordt. In ondiepe zeeen, speciaal ook in de Noordzee en onder de kust, wordt bij 
mist gelood om niet alleen de diepte op te meten, doch tevens om aan den grond te 
zien waar men is. Het vet neemt n.l. tevens wat specie van den zeebodem ( 
grondmonster) mee naar boven en een ervaren zeeman kan aan de modder, 't zand, 
't zand met zwarte stippen of het gruis wat daaraan blijft kleven, zien waar het schip 
zoo ongeveer is. 
Loopdek. Op het gewelfde pantserdek, o.a. op de „De Ruyter", is over een gedeelte 
een meer horizontaal gehouden dek aangebracht om het loopen te 
vergemakkelijken. Men noemt dit dekgedeelte, dat tusschendeks gelegen is, dan ook 
het loopdek. 
Loopplank. Er zijn twee soorten van loopplanken. an waarmede men binnenboord 
komt als het schip langs de kade ligt (geheel onjuist ook wel valreep genoemd) en 
S.B.- en B.B.-loopplank, het gedeelte tusschen fokkemast en grootemast op het 
bovendek. Op de schepen met zeil of stoom en zeil stonden in de midscheeps de 
kombuis, de ketelkap, e.d. Daar was de ruimte aan dek smaller dan op het voorschip 
of op het half dek. Men noemde dit, zoowel aan stuur- als aan bakboord, de 
loopplank. Deze naam was aan boord van de pantserschepen en de 
pantserdekschepen nog in gebruik. Hij wordt ook nog wel gehoord op de schepen 
type „Java-, hoewel van een smaller dekgedeelte geen sprake meer is. 
Loopzakje. Is een kleine zeildoeksche zak, waarin de loopende zaken, zooals 
handdoek, naaizakje, schoenpoetsgereedschap e.d. worden ( opgeborgen. Meestal 
echter wordt het opgevuld om als hoofdkussen te gebruiken voor het middagtukje. 
Los-vaste-goederen. Zijn die deelen van het schip, die in tijd van actie buiten boord 
gebracht of overboord gezet moeten worden. „Losse en vaste goederen" echter zijn 
die, welke in de detailboeken ( detail-schipper; detail-timmerman e.d.) voorkomen, 
niet tot den magazijninventaris behooren, maar op elk schip afzonderlijk in bepaalde 
hoeveelheid aanwezig zijn. 
Luiemanshandgreep. Heeft niets met lui, dock wel en vooral met handgreep te 
maken. Het zijn stalen leiders of grepen langs de dekhutten, om zich bij een 
slingerend schip te kunnen vasthouden, 
 

M. 
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Mandoer. Aan boord in O.I. wordt de inlandsche sergeant ook wel mandoer 
genoemd, hoewel er onder hen zijn, die daartegen be. zwaar maken en sergeant 
genoemd wenschen te worden. De onderofficiersrang voor inlanders bij de marine 
bleef • beperkt tot een enkelen sergeant-machinist, bootsman en kok. 
Man over boord. Het zal niet noodig zijn de beteekenis van deze gebeurtenis en de 
poging tot reading nader te verkiaren. Bij de vele en telkens herhaalde oefeningen 
aan board, vooral op een schip met jeugdige schepelingen in opleiding, behoort zoo 
nu en dan ook de oefening: Man over boord. Daarom werden verschillende 
voorschriften gegeven hoe te handelen als ooit iemand buiten boord valt. Als 
oefening wierp men een stuk hout (balk of iets dergelijks) overboard. Men beperkte 
de oefening tot het oppikken van de boei, die op den kreet „man over boord" en 
„zwemr altijd wordt uitgeworpen. Den balk liet men „zwemmen-. Van deze 
voorschriften zijn er twee curiositeitshalve bewaard gebleven, die als grap gebruikt 
worden. 1 e. de manoeuvre „man over boord" bestaat uit twee deelen: a. het over 
boord vallen, b. het opvisschen van den drenkeling. Dit laatste wordt meestal 
vergeten. 2e, bij „man over boord- werpe men den drenkeling allerlei drijvende 
voorwerpen na en desnoods een reddingboei. In ernst: er is een sein als teeken dat 
er iemand buitenboord gevallen is, nl. de seinvlag T (rood-wit-blauwe vlag van 
verticale banen). Wanneer op een schip de natievlag onderste-boven wordt 
geheschen, beteekent dit eveneens „man over boord". 
Meren en ontmeren. Meerrol. Het binnenkomen in een haven en aan trossen langs 
de kade gaan liggen is meren. Van te voren wordt de meerrol geblazen, opdat de 
manschappen, die daarmede belast zijn — de meerploeg — op hun posten komen. 
Ontmeren wil natuurlijk zeggen: de trossen losgooien en vertrekken. Op de nieuwe 
schepen words bij deze manoeuvre niet meer geschreeuwd en gefloten. Alle orders 
van de brug worden telefonisch doorgegeven door de speciaal daarvoor bestemde 
meertelefonen op den bak en op de campagne. 
Melkmeid. Eigenlijk: de melkmeid optuigen, d.w.z. voor den wind zeilende met een 
sloep, het voorzeil in tegenovergestelde richting van het grootzeil dwarsuit zetten. De 
uitdrukking „melkmeid optuigen" is ontleend aan den zeiltijd; Coen onze schepen 
lijzeilen voerden. Deze lijzeilen werden, voor den wind zeilende, (althans aan den 
fokkemast met de onderlijzeilen) dwars uitgespannen. Deze onderlijzeilen werden 
oorspronkelijk op de bakspier uitgehaald met de buitenschoot, hier waterschoot 
genoemd, en stelden de melkemmers voor, de boven- en bramlijzeilen de armen van 
't melkmeisje. 
Mijl. Zeemijl. 1852 m; een 60ste van een graad op den evenaar; ook wel knoop, 
waarover men bij Log nadere bijzonderheden vindt. 
Millioenenhoek. Een gedeelte van de marinewerf te Den Helder, waar de uit dienst 
zijnde schepen worden opgelegd. 
Mok. De Mok is het marinevliegkamp voor watervliegtuigen, naar de gelijknamige 
vaargeul op het Z.O. deel van Texel. Het mokje is een blauw-emaille drinkbeker voor 
de manschappen, waarschijnlijk ontleend aan het Engelsche: mug. De uitdrukking: 
groote halen onder uit de mok, heeft een tweeledige beteekenis. Men kan dit 
„vertalen- met „f link opschieten" of met „een zwaren douw (straf ) krijgen-. 
Mondstop of mondstopper. Is de stop of het opvulstuk om het einde van den loop 
van het kanon — monding geheeten — te vullen en de ziel (het inwendige) of te 
sluiten. 
M.S.D., afkorting voor MarineStoomvaartDienst, tevens titel voor officieren van den 
marinestoomvaartdienst. Toen in 1827 het eerste stoomschip onzer marine, Zr. Ms. 
„Curacao'', in dienst gesteld werd, was tevens de grondslag gelegd voor 's 
Rijksstoomvaartdienst, Welke naam 1 April 1904 veranderd werd in 
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marinestoomvaartdienst. De daartoe behoorende machinisten werden aanvankelijk 
met de onderofficieren gelijk gesteld, doch enkele van hen konden bij keuze 
tot of ficier-machinist worden bevorderd. In 1900 waren er echter nog maar 9 
officieren-machinist, 1e en 23 off.-mach. 2e kl. tegenover 297 diverse rangen van 
machinisten, die intusschen niet meer met de onderofficieren, doch ook nog niet met 
de officieren gelijk gesteld werden. Dat gebeurde pas bij Kon. besluit van 12 Juni 
1914, althans gedeeltelijk. In 1923 werd de naam voor of ficieren-machinist 
veranderd in dien van officieren van den marinestv.dienst en de opleiding der 
adspirant-officieren samengevoegd met die der overige adsp.marineofficieren. Als 
men bedenkt, dat in 1923 de technische ontwikkeling reeds ver gevorderd was, dan 
is de naam stoomvaartdienst toch zeer vreemd, niet het minst om dezen to kiezen 
als titel voor een of ficierencorps der marine. Van de officieren-vlieger, die bij den 
marineluchtvaartdienst zijn, spreekt men toch ook niet van officieren van den 
marineluchtvaartdienst, als titel? Bij de Fransche marine noemt men de officieren 
M.S.D.: mêcanicien, bij de Duitsche marine ingenieur en bij de Engelsche marine 
marine-engineer. 
Mutsenlintje. De matroos noemt zijn collega aan 'boor'cl, den stoker: roethaan; de 
gezamenlijke stokers: het zwarte koor, en den marinier pat. Pat, omdat de marinier in 
Indie op den staanden kraag van zijn witte jas een patje (kraag-distinctief ) draagt. 
Het zijn gemoedelijke scheldnamen, die men elkander over en weer toedient. De 
marinier op zijn beurt zegt sarcastisch „zeeman - tegen den matroos of noemt hem 
„mutsenlintje-. Men zegt, als ergens veel matrozen bijeen zijn ook wel: „Er waren 
heel wat mutsenlintjes in de zaal". Het mutsenlintje is een zwart lint, waarop met 
goudgeel borduursel in gotische letters: „Koninklijke Marine'', is aangebracht. Zwart, 
omdat daarmede aangegeven wordt, dat de draper van dit lint tot de actieve marine 
behoort ter onderscheiding van de reserve, die vroeger een licht-blauw mutsenlint 
droeg. In Indie wordt het mutsenlint om den bol van den bamboehoed (zie aldaar) 
gedragen. De of ficieren van de marinereserve dragen een blauwen êtat-majorband. 
Muziektent, Muziek op de brug. De „muziektent- is een uitdrukking van de 
adelborsten, waarmede het olie- en azijnstel wordt bedoeld. „Muziek op de brug" is 
het gezamenlijk meten van de middagbreedte (afstand van een plaats op de aarde 
tot den evenaar, gemeten langs den door die plaats gaanden meridiaan, uitgedrukt in 
graden) door alle zeeofficieren op de brug om 12 uur 's middags. 
 

Dit was het dan weer even, tot 18 november 2016 voor het 
vervolg........ 

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

Raadsel van de maand  

Mededeling vanuit de redactie : 

Er komen geen reacties binnen op deze 

rubriek, de vorige maand waren er zo veel dat ik ze op één 

hand kon tellen, wat mij heeft doen besluiten te stoppen met 

de maandelijkse prijsvraag. 

de redacteur....... 
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1961-10-03  1e Ltn der Marns    

T.Nolles 

02254 Tijdens een duikoefening nabij Texel overleden. 

1961-10-25  Adjudant Vlgr J.F. 

van Maas 

11826 Bij een noodlanding van een helicopter op de 

noordzee ter hoogte van Moray Firth op de 

noordkust van Schotland. 

1963-10-27 Kplmach 

J.Lagendijk 

10887 Aan de gevolgen van een ongeval aan boord van 

Hr.Ms. van Ewijck NA 

1963-10-29 Hoofdmarva Schr 

3e kl          I Zondag 

11486 Aan de gevolgen van een ongeval te Hilversum 

1965-10-18 Vlgmkr - konst. 1  

W.A.Zweeres 

 

34401  Ten gevolgen van het in aanraking komen met een 

draaiende propellor  te St. Mawgan, Cornwall  

 

 

1967-10-20 

 

 

Kpl's machinist  
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J.G.Dokter 

G.T. Kregeler 

H.C. Veldkamp 

A.H.A. Wils 

 

32852 

12946 

23772 

37376 

 

Allen ten gevolgen van een verkeersongeval 

Te Edam. 

1968-10-28 Vliegtmkr-

metaalbew. 1 

G. van Weelden 

26371 Ten gevolgen van een verkeersongeval te Alkmaar 

1971-10-18 Ltz 1 TD 

Van Vliet 

08328 Ten gevolge van een ongeval aan boord van Hr.Ms. 

Friesland 

1971-10-18 Kpl.trpmkr 

S.J.Foncke 

13951 Ten gevolge van een ongeval aan boord van Hr.Ms. 

Friesland 

1977-10-17 Matrros 3 z/m 

B.P.de.Jong 

49927 Geplaatst bij de Marinekazerne Willemsoord te Den 

Helder ten gevolgen van een verkeersongeval. 

1977-10-17 Matroos 2 z/m. J. 

van Heteren 

48584 Geplaatst bij de Marinekazerne Willemsoord te Den 

Helder ten gevolgen van een verkeersongeval. 

 

             

 

                Interview met Cor 

Deze maand hebben we een interview met 
Cornelis Vrolijk  
Cor was in de jaren 69/70 Matroos der 2e 
klasse zee milicien  
 
 

Deel 1 
 

 

Redactie;  
Voor deze maand heb ik een interview met ons lid Cor Vrolijk uit Echt,..... 
in het voorgesprek heb ik van Cor begrepen dat hij heel veel te vertellen heeft, dus 
kan het wel eens een interview gaan worden in delen ?..... 
 

Cor, welkom aan tafel. Stel je eigen even voor en zoals het leven begint met geboren 
worden zou ik zeggen steek maar van wal, waar ben je geboren, uit welk nest kom je 
en hoe zag jouw jeugd er uit....... 
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Cornelis Arie Vrolijk ;.... 
 

 Zo vroeg mijn vader, aan de Gemeente ambtenaar te s’Gravenhage, mij in het 
geboorte register in te schrijven. 
Geboren te Scheveningen op 19 februari 1948 uit Cornelis Arie Vrolijk en Clara Roos 
rond 15:00 uur.. 
 Zoals de meeste mannen voer ook mijn vader zomers op de visserij en s 'Winters 
werkte hij op  het erf in de haringpakkerij. Armoe troef in die tijd. 
 

Redactie : 
Heb je daar veel van meegekregen Cor, want ik heb zo'n jeugd niet zelf ervaren, en 
heb er ook niet echt een beeldvorming bij.... 
 
 Als jongetje van 5 -6 jaar stuurde mijn moeder mij naar opoe Roos om een 
rijksdaalder te lenen om de schoenmaker te kunnen betalen.  
“ Als de kinderbijslag komt krijgt u het terug “. Aldus moest ik tegen opoe zeggen.  
 
 Wellicht door het geloof, streng Gereformeerd, groeide het gezin gestaag waar elke 
twee jaar een nieuw broertje of zusje bleef mee-eten.  
Uiteindelijk bleef het bij 3 jongens en 8 meisjes waarvan mijn oudste broer inmiddels 
is heen gegaan. 
 Contact met mijn familie heb ik ruim 30 jaar geleden afgezworen maar daarover 
later. 
 
Redactie; dit  horende moet ik gelijk weer aan de marine kreten denken...... "dan 
heeft hij hem niet alleen met P......... versleten ", maar in die tijd moet het wel bere 
gezellig zijn geweest in "huize vrolijk", lijkt mij........ 
 
Cor verteld verder..... 
 
 Op mijn 10e ging ik in de grote schoolvakantie, samen met mijn oudste broer Jan, 
met vader mee de zee op om te helpen haring te vangen. “ Prenter “ waren we. 
 Het zal in de Engelse kustplaats Blyth geweest zijn toen ik voor het eerst Engels 
hoorde praten. In mijn overall en op klompen had ik veel bekijks weet ik mij te 
herinneren. Voor een sixpence werden foto’s van mij gemaakt. 
 Al snel bleek dat het zeemansleven voor mij niet bestemd was daar ik 3 weken 
zeeziek ben geweest.  
 
Redactie; 
Cor, je maakt het me wel moeilijk hoor.... wat is nu weer een "Prenter "?  
 
Cor legt uit;.....  
Een Prenter  vermoedelijk een Schevenings jargon, is  een jongeling dat nog lang 
niet de leeftijd had om te mogen varen, maar al mee mocht aan boord van een 
vissers schuit, de woelige baren op om het zeemansleven te leren. 
  
Echter, bijna 14 jaar was ik toen mijn vader mij, op vrijdagmiddag op zijn Solex, mij 
van school kwam halen. Iets wat hij nooit eerder had gedaan. 
 “ Cor, wil je varen vroeg hij “.  
 Gezien er nog steeds geld gebrek was, en er inmiddels 8 of 9 kinderen waren, kon 
en wilde ik geen nee zeggen. Niet wetende dat ik de volgende ochtend rond 7 uur 
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in een bus richting Vlaardingen zou zitten om als jongetje 3 achtste ( afhouder ), bij 
Rederij Hoogendijk,  mijn eerste reis op de omgebouwde stoomlogger VL.197 
Noordster zou gaan maken. Je school rapport haal ik later wel op. Aldus mijn vader. 
 

 
 

 * Eigenlijk wilde ik zanger worden maar dat mocht 
niet van mijn moeder. 
Zangers waren enge mensen. 
 
Redactie:.... nou Cor ik heb jou zo aangehoord en 
denk dat je moeder wel een beetje gelijk had. (lol) 
 

 

 Zo groen als gras zou al snel blijken. Eenmaal op de nieuwe Waterweg werden we 
door de voorbij varende tanker, Esso Dublin, aangevaren terwijl ik dacht dat zij een 
pakketje wilden overgeven. Na alle hens aan dek voeren wij, met een gedeukte 
voorsteven, terug naar Vlaardingen voor reparatie. Ik blij ………………. 
 Maar ja, maandag was dat ouwe ding weer klaar en al snel was het 
 “ VOOR & ACHTER “.  
 

 Dat ik nog geen zeebenen had  en het kind nog in mij aanwezig was bleek al in die 
eerste week op zee. Op donderdagmiddag wilde ik, op een slingerend schip, een 
stalen luik tegen houden. 
 Gevolg was dat ik op zaterdag naar een Hospital in het Engelse Hartlepool werd 
gebracht met een linker duim waar het topje weer aangenaaid kon worden.  
 Volgens de stuurman, die er wat gele poeder en een verbandje op deed, kon het 
geen pijn doen want dan zou het gebroken moeten zijn. 
Later zou blijken dat het niet bij dit buitenlandse Hospitaal bleef. 
 

 Cor van Oosten, een matroos uit Terheide, bracht mij er heen omdat hij de enige 
was die redelijk  Engels sprak.  
 Met een touwtje om mijn nek waar op een stuk karton stond geschreven “ Corrie 
Vrolijk, Zeezwaluwstraat 82, Scheveningen “ heb ik uren op een krukje gezeten. 
 Want die matroos ging toch even schone kleding voor mij halen? 

Die heb ik dus, in het ziekenhuis, nooit meer gezien. Geen woord Engels verstond ik. 
 Voor het eerst lag ik daar in een badkuip en werd gewassen door twee 
verpleegsters. Iets wat mij later nooit meer te beurt zou vallen. 
 
Redactie; Cor heb je daar nu nog steeds nachtmerries van ?......maar zoiets komt 
meestal maar een keer in je leven  voor Cor, en daarna kon je alleen maar hopen ..... 
 

 Na een week in het hospitaal werd ik opgehaald door de dokter van het Hospitaal 
Kerkschip “ De Hoop ‘ alwaar ik twee weken aan boord verbleef alvorens in IJmuiden 
weer voet op Nederlandse bodem  te zetten. 
 

 Op een zondagavond, ik was toen 15 jaar, schreef ik een brief naar Tom Manders  
( Dorus ). Wat ik  aan het doen was vroeg mijn moeder. 
 Ik ga naar het toneel. Daar kan ik ook zingen dacht ik. Volgens mijn moeder geen 
goed plan. Want dat zijn vieze mensen. 
 

De verstandhouding met mijn moeder begon hier al wat af te brokkelen. 
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 Want inmiddels 16 jaar geworden verraste ik mijn moeder met het bericht dat ik ging 
emigreren. Naar Johannesburg in Afrika. 
 Ook dat was volgens mijn moeder geen goed plan. 
Die mensen daar zijn allemaal Gevaarlijk. 
 

                 
 

 In dat jaar voer ik op een z.g. Vis Kotter. De Sch.225 Willem Senior van de 
gebroeders Korving. Wederom door een ongeval tijdens slecht weer mijn linker 
middelvinger gespleten waardoor ik aan de wal bleef. 
 Geluk bij een ongeluk bestaat dus echt. Twee jaar later zou de kotter, tijdens een 
duikoefening van de Marine, gevonden worden op 65 mijl ten N.O van Terschelling. 
Met man en muis vergaan. Hoeveel levens heb ik nog ? 
 
Redactie ; .... 
Zo dan daar wordt ik even stil van.....Ik denk dat je inderdaad wel aan de een kant 
voor het ongeluk bent geboren maar aan de andere kant mag je wel spreken dat je 
een engeltje op je schouders mee torst. 
 
 Zeventien jaar en dan tegen je moeder zeggen: Moe, ik ga emigreren. 
Alweer, waar nu weer heen? 

 Naar Curacao. 
Nowwww, dat zou ik maar niet doen. Die mensen zijn allemaal Bruin. 
 

* In het tweede deel kom ik hier op terug. 
  
En ja hoor, net als voor de meeste jongens op die leeftijd moet ook ik naar de 
Militaire keuring in Delft. 
 Aan het eind van de dag moet ik een formulier invullen waarvan de laatste 3 vragen 
waren waar ik wel, misschien of niet naartoe wilde. Zee, Lucht of Landmacht. 
  
Op Scheveningen in een Landmacht uniform lopen is Not Done dus schrijf ik drie 
keer; ZEEMACHT op. 
 Kom ik bij die psycholoog vraagt hij;  Jij begrijpt het niet helemaal hé?   
Huhhh, hoezo?  
Hij legt mij uit dat ik alle 3 de machten dient op te schrijven.  
 Nouwwww, volgens mij begrijpt u het niet. Hier staat duidelijk wat ik WEL wil. 
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 Een jaar later krijg ik een uitnodiging om per 1e gelegenheid de trein naar Tilburg te 
nemen om bij e.o.a. Afdeling van een stelletje jagers mijn kunsten te komen 
vertonen. 
 Niet wetende dat dit ook onder deserteren valt vertrek ik, onder hevig protest van 
mijn moeder, met de boot naar zee. Maar ja, eens kom je weer naar huis en staat de 
Marechauchee je op de kade op te wachten.  
 Als een oorlogsmisdadiger mocht ik achterin de jeep mee voor verhoor. 
 

 De drang te ontsnappen werd zo groot dat ik na 3 dagen aan mij palen ben 
getrokken en op de Kneuterdijk te Den Haag een gebouw ben binnen gewandeld 
waar aan de voorgevel een bord hing waar o.a. Koninklijke Marine op stond. 
 

 De portier met verbazing mij vraagt; Waar gaan wij heen?  
Naar de hoogste in rang.!!! 
 

 Volgens de man kon dit niet zomaar waarna ik demonstratief op een houten bankje 
plaats nam om er niet eerder van af te komen voor ik de eerste de beste Admiraal 
had gesproken. Wist ik veel.!!!! 
 

 Heel lang daar gezeten maar uiteindelijk kwam een man in uniform, met wel heel 
veel goud op zijn mauwen, de trap af. Hem vertelde ik wat mij de laatste tijd was 
gebeurt en dat ik alleen maar bij de Marine beter op mijn plaats ben dan waar dan 
ook.  
 

 De man hoort geduldig mijn verhaal aan en met een glimlach antwoord hij: 
“ Ik kan je niets beloven maar ik ga mijn best voor je doen “.  
Van de Landmacht heb ik nooit meer iets vernomen. 
 
Redactie;  
Cor hier zit ik echt van te genieten, als 18/19 jarige heel de wereld met al zijn 
regelgeving aan je laars lappen en je zinnen doordrijven..... schitterend ! 
 

 Als 20 jarige kom ik in dienst van het Ministerie van Landbouw & Visserij om op het 
nieuwe visserij onderzoekingsvaartuig “ Tridens “ te gaan varen.  
 Het is november 1968 wanneer de 2e stuurman mij gehurkt in de kombuis ziet 
zitten. Plotselinge en heftige buikpijn deed mij In de ziekenboeg belanden. 
 Via Scheveningen radio werd een arts van het Rode Kruis geraadpleegd. 
 

 Welke prognose er werd gesteld weet ik niet. Wel dat ik in een buitenlands 
Krankenhaus terecht kwam. Waar? Geen idee. Weer verstond ik de taal niet. 
 Rond 21:00 uur werd ik geopereerd aan mijn Appendix.  
Later vernam ik dat ik een acute blindedarmontsteking had. 
 

 Hier begint s’ morgens een complete spraakverwarring. 
 Cornelis hup hup, je bed uit. Aan de wastafel moest ik mij opfrissen. 
Door de hechtingen in mijn buik kon ik amper rechtop staan terwijl er genoeg mooie 
verpleegsters aanwezig waren om mij te wassen. 
 

Eenmaal terug in bed kwam een vrouwelijke arts mij vragen: 
 “ Gute morgen Cornelis, habe sie schmerchen “? Of zoiets. 
 Uhhh, wat zou schmerchen toch betekenen? 
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Lijkt op smekken, heeft met eten te maken terwijl ik net twee sneetjes bruin brood op 
heb. Schmerchen zal dus wel honger betekenen en dat had ik niet dus schudde ik 
met mijn hoofd, nee. 
Ahhhhhh guuuuud ( koed ) en zij noteerde een O op haar lijst. 
 Haben sie stoelkang kehad?  nou nee, ik kon nog niet op een stoel zitten. 
Dat deed wel erg pijn.!!! 
 Dit herhaald zich 3 ochtenden. Telkens had ik dus geen honger en kon niet goed op 
een stoel zitten.  
 Vermeldens waard is hier dat mijn enige afleiding was het kijken naar de TV waar 
Ard & Keesie aan het hard schaatsen waren. Nog steeds geen idee welke taal er 
werd gesproken. Het gebroken Duits was ook al niet aan mij besteed. 
 

 Na die eerste drie dagen vond de arts het blijkbaar genoeg en werd ik door een 
verpleegster verzocht mee te komen naar een kamertje ergens op de gang.  
Zij wees mij de brancard aan waar ik blijkbaar op moest gaan liggen.  
Met haar rug naar mij toe stond zij aan de wastafel waarna zij zich omdraaide en een 
klisma in haar handen had. 
NEEEEEEEEEEEEEEE……..meteen wist ik wat Gute stoelgang betekende. 
Door het geschreeuw werd de deur geopend en verscheen de kleine poetsvrouw die 
ik al eens eerder had gezien. 
 Een wereld ging voor mij open toen zij, in het Hollands, vertelde dat:  
Zij is getrouwd met een man uit Arnhem, ik in een Hospitaal in Zweden lag, 
Schmertzen pijn betekende en met stoelgang je ruggengraad verlengen  werd 
bedoeld.  
 

 Na 10 dagen mag ik het hospitaal verlaten en kom ik terecht bij de Ned. Consul. 
Wat de bedoeling van mijn bezoek is.  
Uhhhh nou ziet u, ik had dus een ontstoken appendix, kom net uit het 
ziekenhuis, mijn schip is er niet, ik heb geen paspoort en geld bij  me 
dus……..vult u het maar in. 
 Of ik wel weet hoeveel dit alles kost. 
 

 Weken later zou ik de rekening, via het Ministerie, thuis gestuurd krijgen.  
Vergissing denk ik nog dus retour afzender. 
Nou nee, daar wij in het buitenland niet verzekerd waren, foutje van het Ministerie, 
moest ik de onkosten zelf betalen. 
 

 Tien weken verder, middels het dreigen met de telegraaf etc., of ik nog fl.172,51 
wilde betalen. De advocaat liet mij weten ook daar niet op in te gaan. 
 

In januari 1969 heb ik nog 1 reis, maandje Gran Canaria, gedaan waarna ik op 9 
februari dat jaar mij moest melden bij het MokH. 
 

Redactei; Cor wat een verhaal, daar lust ik wel pap van....... Ik kan niet wachten op 
het vervolg, maar lezers...... 
 
FF GEDULD TOT VOLGENDE MAAND ! 

 

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

 

Vanaf woensdag 19 oktober is in het NMM (Nationaal Militair Museum) op de 

voormalige vliegbasis Soesterberg een week waar modelbouwers hun werk laten zien. Ik 

ben er ook met mijn varend model van de WAMANDAI. Daar zijn ook meerdere leden 

van de MMI (Mini Marine Internationaal) waar ik lid van ben, een vriendenclub die 

schepen bouwt van de grijze vloot. Dat zijn schepen van de Nederlandse bodem en 

buitenlandse. 

Hier de link met de informatie over die week; https://www.nmm.nl/over-het-

nmm/nieuws/nationaal-modelbouw-evenement/ 

Als je één van die dagen daar naar toe kan komen om een indruk te krijgen ben je van harte 

welkom.   De entree is mogelijk met een museumjaarkaart en ook de veteranenpas  

 

https://www.nmm.nl/over-het-nmm/nieuws/nationaal-modelbouw-evenement/
https://www.nmm.nl/over-het-nmm/nieuws/nationaal-modelbouw-evenement/
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                    Marine-opleidingskamp te Hilversum 

 

Commandant: kapitein ter zee H. J. Baaij, sedert 6 juli kapitein ter zee 

S. H. de Boer 

 

Enkele wetenswaardigheden van het MOKH 1962  

 

In totaal doorliepen 1423 beroepsmilitairen en 2795 zeemiliciens de eerste 

militaire vorming, waarbij een afvalpercentage van 12 a 14 procent bij de 

beroepsmilitairen viel te constateren. 

De kaderschool werd met goed gevolg doorlopen door 408 beroepsmilitairen 

en 184 zeemiliciens. Bovendien werd een kadercursus gegeven aan 31 

adspiranten-reserveofficieren.  

De vakopleidingen tot schrijver, hofmeester en magazijnbeheerder vonden 

voortgang. In deze opleidingen bevonden zich 577 leerlingen en in de 

voortgezette opleidingen dezer dienstvakken in totaal 77.  

Tenslotte werden cursussen instructietechniek gegeven, waaraan 747 mili-

tairen en 22 burgers deelnamen. 

 

In de loop van 1962 kwam een aantal belangrijke verbeteringen tot stand. De 

centrale verwarming van het gehele kamp kwam gereed, bestaande uit 6 

oliestookcentrales. Van de oorspronkelijk aanwezige 250 met kolen gestookte 

potkachels zijn nu nog 20 stuks overgebleven, waarvan 7 op de jachthaven 

Boomhoek, die mettertijd ook door een centrale verwarming zullen worden 
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vervangen. Door het verdwijnen der kolenkachels konden de schoorstenen der 

barakken worden verwijderd, waardoor een aanzienlijke ruimtewinst op de 

zolders ontstond. Een aanvang werd gemaakt met de modernisering der 

barakken. 

Het longroomcomplex werd vergroot en gemoderniseerd; een nieuwe eetzaal 

voor de officieren werd in februari in gebruik genomen. De oude isolatiebarak 

werd vernieuwd en vergroot en dient thans onder meer voor massale 

inentingen; zieke officieren en onderofficieren kunnen hier worden 

opgenomen. 

Ook de tandartsenbarak werd inwendig verbouwd en is thans voorzien van een 

wachtkamer. De twee 'bij-sportvelden' werden geëgaliseerd en opnieuw 

ingezaaid. 

Genoemde wijzigingen stonden mede in verband met de samenvoeging van het 

marineopkomstcentrum te Voorschoten met het marineopleidingskamp te 

Hilversum. Deze samenvoeging is zonder moeilijkheden verlopen; de situatie is 

zodanig, dat de werkzaamheden der beide onderdelen zoveel mogelijk 

gescheiden zijn. 

Op 13 februari viel het marine opkomstcentrum de eer te beurt een bezoek te 

krijgen van de inspecteur-generaal der Koninklijke marine.  

Op l mei werd de uit de Duitse tijd stammende nummering der barakken en 

gebouwen afgeschaft en kregen alle gebouwen namen van zeehelden eni 

schepen uit de 17e eeuw. Hierbij zijn b.v. de barakken voor de militie 

aangeduid met namen, beginnende met een M. 

 

Op de gebruikelijke wijze werden geregeld ouderdagen gehouden; 7738 ouders 

maakten van de gelegenheid gebruik het kamp te bezoeken. Het is een traditie 

geworden, dat gedurende het zomerverlof het kamp beschikbaar is voor 

waterkampen van de 'personeelsvereniging ministerie van marine' en het 

zeekadettenkorps Nederland; tweemaal per jaar wordt de vereniging van oud-

marineofficieren in 't Gooi en Amsterdam ontvangen. 

Zo dat weten we dan........ 

Heeft een van jullie wat nieuws of wetenswaardigheden te vermelden, stuur 

het dan even per mail naar de redactie ! 
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Bent u geintresseert in dit boek ?....... de P.A.M. kan u dit boek digitaal 

te verstrekken. Hoe u eraan kan komen ??,... simpel, stuur een mailtje 

naar de redactie van uw blad en geef alleen maar aan dat u dit boek 

wenst te ontvangen ! 

Arie Krijgsman 

                                                   

Als laatste trekken we even de agenda...... 

2 november a.s. houdt het bestuur hun bestuursvergadering te Doorn met 

een terugblik op de reunie, koers bepalen hoe nu verder te gaan en 

afspraken maken voor de Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie die we 

gecombineerd  houden in de Braam Houckgeestkazerne te Doorn  

Uitnodiging volgt 

15 november sluitingsdatum inzenden copij voor 't Schrijfhoutje  

 

Fijn weekend allemaal.......... 

de Redactie  


