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Valencia (General, Jefe del Sector Aerea de Valencia); de gouverneur te Valencia 
(Gobernador Civil) Don Antonio Rueda; de militaire bevelhebber te Valencia (Gobernador 
Militar); de marinecommandant te Valencia (Commandante Militar de Marina) Capitan de 
Navio Rafael Romero. Genoemde autoriteiten brachten vervolgens een tegenbezoek aan 
commandant smaldeel 1 of lieten dat doen door hun vertegenwoordigers. 
's Avonds hield de smaldeelcommandant een ontvangst aan boord van Hr. Ms. De Ruyter 
voor ongeveer 100 genodigden uit Valencia. De burgemeester en de voorzitter van de 
provinciale raad ontvingen daarna commandant smaldeel 1 en de commandanten van de 
schepen voor een diner in het restaurant Viveros. 
Op zaterdag 9 maart gaf de commandeur aan boord van het vlaggenschip een lunch, waarbij 
aanzaten de ambassadeur en de consul der Nederlanden, alsmede een zestal andere militaire 
en burgerlijke autoriteiten. 's Avonds had de ambassadeur een cocktaildansante georganiseerd 
in het hotel Astoria voor ongeveer 45 leden van de état-major van de 3 Nederlandse bodems. 
De schepen waren zowel op zaterdag- als zondagmiddag opengesteld voor het publiek en 
trokken des avonds veel toeschouwers door de fraaie contourilluminatie. Voor de 
bemanningen had het stadsbestuur op beide dagen een bustocht georganiseerd, waarbij 
diverse bezienswaardigheden werden bezocht. Vooral de zogenaamde Fallas-optocht en het 
vuurwerk waren evenementen, waarvoor vele opvarenden grote belangstelling bleken te 
hebben. 
Inmiddels waren Hr. Ms. Amsterdam, Hr. Ms. De Zeeuw en Hr. Ms. Tijgerhaai vrijdag 8 
maart te 08.30 uur in Tarragona aangekomen. De consul-generaal te Barçelona, de heer A. A. 
S. Rademakers, was ter begroeting van de Nederlandse oorlogsbodems naar Tarragona 
overgekomen en bracht na het meren van de schepen een bezoek aan de commandant van Hr. 
Ms. Amsterdam. Vervolgens bracht de commandant van Hr. Ms. Amsterdam in gezelschap 
van de consulgeneraal een officieel bezoek aan de Gobernador Militar, de Gobernador Civil 
en de Municipal Majestrate. Genoemde autoriteiten brachten in de loop van de middag een 
tegenbezoek aan boord van Hr. Ms. Amsterdam. Te 14.30 uur bood de viceconsul te 
Tarragona, de heer L. de Muller y de Ferrer, een lunch aan, waarbij de commandanten van de 
schepen aanzaten. 's Avonds gaf de commandant van Hr. Ms. Amsterdam een cocktailparty 
voor ongeveer 30 genodigden uit Tarragona. Het stadsbestuur bood de commandanten der 
schepen en één officier per schip in een restaurant een diner aan. 
Op zaterdag 9 maart bezochten commandanten en officieren de wijnkelder van de viceconsul; 
in de middag werden enige leden van de Nederlandse état-major ontvangen door de consul-
generaal te Barcelona, de heer Rademakers. Ook de marinecommandant van Barcelona liet 
zich niet onbetuigd. Hij gaf te zijnen huize een cocktailparty, waarvoor een klein aantal 
officieren was uitgenodigd. Zowel op de zaterdag als de zondag werden de 
oppervlakteschepen Hr. Ms. Amsterdam en Hr. Ms. De Zeeuw opengesteld voor bezichtiging 
door het publiek, dat van die gelegenheid gretig gebruik maakte, getuige het respectabele 
aantal van 5000 personen, dat globaal werd geregistreerd. 
Een studentenelftal speelde die middag een voetbalwedstrijd tegen een team van onze 
schepen. Het lag in de lijn der verwachtingen, dat ook nu weer de zeebenen het onderspit 
moesten delven tegen de watervlugge landrotbenen. De uitslag loog er tenminste niet om: 1-5. 
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In de op dezelfde dag gehouden zeilwedstrijden deden onze mannen het beter. Zij gaven van 
hun ziltige superioriteit blijk door als nummers 1 en 2 te eindigen in een veld van 6 boten. 
's Middags gaf de commandant van Hr. Ms. Amsterdam aan boord een lunch aan de consul-
generaal te Barcelona en mevrouw Rademakers, alsmede de marinecommandant en diens 
echtgenote. 's Avonds gaf de Club Nautico een dansavond, welke werd bijgewoond door vele 
officieren en deelnemers aan de zeilwedstrijd. 
Na het korte bezoek aan het Iberische schiereiland verlieten op maandagochtend 11 maart de 
schepen Valencia en Tarragona, om zich in zee in smaldeelverband te verenigen en 
rechtstreeks te begeven naar het vertrouwde zeegebied nabij Gibraltar, alwaar reeds de 
volgende dag de gezamenlijke oefeningen konden worden hervat, ditmaal onder heel wat 
gunstiger weersomstandigheden dan in het begin van de reis, zodat het programma geheel kon 
worden afgewerkt. 

Deel 2.j.1.v. Gibraltar (15 maart) 
Nadat Hr. Ms. Utrecht op vrijdag 15 maart olie had geladen uit het vlaggenschip, stoomde het 
verband op de achtermiddag de haven van Gibraltar binnen voor een operatief bezoek. 
Vrijdagavond ontving commandant smaldeel 1 ongeveer 100 genodigden uit Gibraltar op een 
cocktail aan boord van het vlaggenschip. Dit weekeinde te Gibraltar onderscheidde zich door 
fraai zonnig weer, hetwelk velen aanspoorde tot sportbeoefening om de door zeedagen 
verstijfde ledematen wat soepeler te kunnen maken. Er werd dan ook naar harte lust 
gezwommen en gevoetbald. 
De commandant smaldeel 1 en 4 officieren maakten op uitnodiging van de Flag Officer 
Gibraltar de zogenaamde Rocktour. 's Avonds ontving de consul der Nederlanden, de heer W. 
Thomson, alle commanderende officieren en de eerste officier van Hr. Ms. De Ruyter te 
zijnen huize. 
Maandagochtend vertrokken de schepen naar zee voor de laatste oefenweek van de 
voorjaarsreis in het zeegebied rond Gibraltar. Het zou helaas een trieste dag worden, want bij 
een onderzeebootbestrijdingsoefening, welke ’s avonds werd gehouden door Hr. Ms. 
Amsterdam, Hr. Ms. Utrecht, Hr. Ms. Walrus en 2 S-2A's van squadron 2, verongelukte één 
der vliegtuigen. Hr. Ms. Amsterdam nam ongeveer een uur na het ongeval twee overlevenden 
aan boord. Het waren de luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie A. de Bloois en 
sergeant-vliegtuigtelegrafist K. Soute. Vermist werden luitenant ter zee vlieger der 2e klasse 
Koninklijke marine-reserve C. K. Staverman en sergeant-vlieger R. Speld. 
Een onmiddellijk ingezette opsporingsactie, waaraan alle schepen van het smaldeel 
deelnamen en tevens een Shackleton van de basis North Front, duurde tot de 
avondschemering van de volgende dag 19 maart, doch bleef zonder enig resultaat, zodat 
moest worden aangenomen, dat de beide vermiste vliegers om het leven waren gekomen. Te 
hunner nagedachtenis werd daags daarop aan boord van het vlaggenschip, liggende op de plek 
van het ongeval, een herdenkingsplechtigheid gehouden. Deze plechtigheid werd bijgewoond 
door een deputatie van het detachement van de marineluchtvaartdienst te North Front en enige 
vertegenwoordigers van de Royal Air Force, die zich daartoe vroeg in de morgen te Gibraltar 
hadden ingescheept. Nadat de bemanning voor de boeg was aangetreden, hield de 
vlootaalmoezenier van Hr. Ms. De Ruyter te 10.00 uur een schriftlezing, waarop enige 
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woorden ter overdenking volgden, uitgesproken door de vlootpredikant. Als laatste spreker 
nam de commandant van squadron 2 het woord, waarbij hij beide gevallenen herdacht. 
Daarna werd 1 minuut stilte in acht genomen, waarmede de plechtigheid werd besloten. Op de 
achtermiddag was het weer doorgaan geblazen en werden de oefeningen hervat. 
Hr. Ms. De Zeeuw kreeg in zee inspectie door commandant smaldeel 1 en zijn staf. De 
overige schepen vervolgden het oefenprogramma. De vliegtuigen van het detachement van de 
marineluchtvaartdienst, voor wie de taak in dit gebied was afgelopen, vertrokken die dag naar 
Nederland. Ook Hr. Ms. Tijgerhaai werd na beëindiging van de dagelijkse oefeningen bedankt 
en kon het oefenterrein verlaten, om zich te begeven naar de wateren nabij Lyme Bay. 
Vrijdag 22 maart laadde Hr. Ms. Utrecht wederom olie uit het vlaggenschip, waarna 
laatstgenoemde bodem tezamen met Hr. Ms. Amsterdam de haven van Gibraltar binnenliep. 
Hr. Ms. Utrecht, Hr. Ms. De Zeeuw en Hr. Ms. Walrus vertrokken na afloop der oefeningen 
op de achtermiddag eveneens naar Lyme Bay Op de hondenwacht van zaterdag 23 maart 
echter verscheen Hr. Ms. Utrecht weer ter rede van Gibraltar om een patiënt te kunnen 
afgeven aan het militaire hospitaal voor een operatie. 
Op de voormiddag van zaterdag 23 maart brachten commandant smaldeel 1 en de 
commandant van Hr. Ms. De Ruyter een afscheidsbezoek aan de Flag Officer Gibraltar, 
waarna omstreeks 13.00 uur de kruiser met de jagers Hr. Ms. Amsterdam en Hr. Ms. Utrecht 
Gibraltar verlieten en aan de opmars naar Lyme Bay begonnen. Als goede beëindiging van de 
week werd 's avonds tussen deze drie schepen een quiz gehouden. 

Deel 2.j.1.vi. Torbay (28 maart) 
Zondag 24 maart te 12.00 uur hield Hr. Ms. De 
Ruyter een hoge vaartproef, waarbij Hr. Ms. 
Amsterdam en Hr. Ms. Utrecht werden losgelaten. 
De maandag daarop waren alle schepen onder zeer 
gunstige weersomstandigheden in opmars naar het 
oefenterrein bij Lyme Bay, dat dinsdag 26 maart op 
de voormiddag werd bereikt, waarna direct werd 
begonnen met gezamenlijke en individuele 
oefeningen. Het gehele smaldeel kwam 's avonds in 
Torbay ten anker. 
De volgende dag, woensdag 27 maart, was de laatste 
oefendag van deze reis. Terwijl op de achtermiddag 
de onderzeeboten de thuisreis aanvaardden, hielden 
de oppervlakteschepen tot besluit een grote fall-out 

oefening5. Op donderdag 28 maart waren alle schepen op weg naar hun respectieve havens. 
Hr. Ms. De Ruyter arriveerde op de voormiddag van 29 maart te Rotterdam in verband met 

                                                 
 
5 Een Fall-out oefening is een oefening waarbij de passage van een gebied dat besmet is met nucleaire stoffen 
beoefend wordt. Een dergelijk gebied vormt zich na de explosie van een atoombom onder invloed van de 
windrichting. Waarbij uiteraard ook de prewetting installatie getest werden. Dergelijke installaties sproeiden 
zeewater over de open dekken, teneinde het nucleaire stof van boord te spoelen. 

Foto 124 Hr. Ms. De Zeeuw met prewetting 
installatie te werk. 
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het bezoek van Hare Majesteit de Koningin en de president van Mexico aan de Maasstad op 4 
april. De overige bodems waren op de voormiddag van die dag weer thuis in Den Helder. 

Deel 2.j.2. De repatriëring vanuit Malta 
In januari of begin februari 1964 ben ik per vliegtuig vanuit Malta naar Nederland gevlogen 
om direct in Overveen opgenomen te worden met enorme buikklachten, waar de dokter aan 
boord geen raad mee wist. Ik kan me niet meer herinneren wat mij toen mankeerde. 
Na herstel werd ik over geplaatst naar de Mijnendienst. 
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Deel 2.k. Hr. Ms. Onverdroten en Onvervaard (feb. 1964 - mrt. 1967) 
Tijdens de drie weken durende periode van ziekte kreeg ik te horen dat ik op Hr. Ms. 
Onverdroten was geplaatst en meldde me als zodanig op de vermelde datum aldaar. 

Deel 2.k.1. Hr. Ms. Onverdroten 
Ik loste Harry Stumpf af en mijn 
Commandant was "Tam" van Loon en de 
oudste Officier Hekking een vlieger en 
jongste jaar van mij, verder waren er nog een 
officier KMR en een jongste KIM officier. 
Van al mijn plaatsingen was het één van mijn 
beste periodes bij de Baas, zowel wat de 
dienst als mijn privéleven betreft. Want 
Hélène, mijn dochter, werd geboren op 30 
Maart 1964. Het wonder mocht ik aanzien en 
in een "Ruk" kwam ze blèrend zich 
aanmelden om ons te tonen dat haar longetjes 
het goed deden. Een ware, niet te vergeten, 
terugblik van het verleden. 
Mijn rechterhand was majoor-machinist Ko 

Bakker, die samen met Kiko Schram op Hr. 
Ms. Tromp de oorlog had overleefd. De enige 
sergeant-machinist, genaamd Bram (zijn 
achternaam ben ik kwijt) was groot, schriel en 
knokig van postuur en van geest ad rem. Hij 
had op alles een droog humoristisch, antwoord 
klaar. Zijn belangrijkste eigenschap was dat 
hij altijd een goede stemming wist te brengen 
bij de gehele bemanning. Een weelde als je zo 
'n bemanningslid aan boord hebt. Sinds ik de 
scepter op de Onverdroten zwaaide, liep Bram 
te boek als sergeant "Brambang". (een kleine 
rode ui in de Bahasa). 
De scheepsvoortstuwingsinstallatie en overige installaties waren mij niet geheel onbekend, 
gezien mijn ervaring bij de dienst conservatie van deze Klasse Oceaanmijnenvegers.1 Al die 
aantekeningen van indertijd kwamen me goed van pas. Ook de ingeleverde technische 
beschrijvende werkstukken, mij opgedragen door Bruggenwirth tijdens mijn plaatsing daar, 
werden geraadpleegd. De werking van de gehele verstelbare schroeven kon ik wel dromen. 

                                                 
 
1 Zie achtergrond informatie: Onversaagdklasse Mijnenvegers 

Foto 125 Weinig uren veel in conservatie 

Foto 126 Hr. Ms. Onverdroten, bezoek aan de Kieler 
Woche 1964 
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Een machtige tijd heb ik gehad. Van hoog 
tot laag werd er altijd hard gewerkt vooral 
als het veegtuig, mechanisch, akoestisch en/ 
of magnetisch, moest worden uitgegeven of 
binnengehaald. Dat was voorwaar geen 
sinecure en geen klus die je effe doet. Je 
moest op een ieder kunnen vertrouwen, maar 
“eer na werk” stond hoog in het banier van 
de leiding. Vandaar dat ieder lid van de 
bemanning door het vuur ging voor de 
leiding, van de bovenste tot en met de 
onderste trede. Onder alle 
weersomstandigheden vergt het veel van de 
stuurmanskunst tijdens, niet alleen het 
uitgeven en binnenhalen van het veegtuig, 

maar ook tijdens het varen ermee. Dus op de brug en het halfdek EN op het halfdek moet alles 
op elkaar afgestemd zijn en één geheel vormen. Bij het magnetisch vegen zijn de machinisten 
op de plaat extra op hun hoede om ervoor te zorgen, dat de beide GMC hulpdiesels de 
uitstaande magnetische kabel van de intermitterende stroom pulsen voorzien bleven. 
Trouwens het hele mijnenveegbedrijf is 
een vak apart, iets waar de grote 
oppervlakte schepen vaak geringschattend 
over oordeelden. Ik heb ervaren dat dit 
onterecht is. In groepsverband (de 
zogenaamde team sweep) duurt een 
veegoperatie met meerdere schepen niet 
een klein uurtje, maar vele effectieve 
veeguren, dus het in- en uithalen nog niet 
eens inbegrepen. Het is dan ook niet 
alleen belangrijk dat de bemanning van de 
afzonderlijke schepen, maar ook de 
schepen onderling, goed op elkaar 
ingespeeld zijn. Gedurende de gehele 
operatie van uitgeven van, vegen met en weer binnenhalen van het veegtuig zijn de schepen 
slechts beperkt manoeuvreerbaar. Dit betekent ook dat alle scheepsbewegingen tijdens de 
veegoperatie zorgvuldig ook op kaart moeten worden bijgehouden. Daarnaast komt er ook de 
tijd nog bij die nodig is om de gevonden mijnen onschadelijk te maken. Van het ene woord op 
een andere moet ik zeggen dat deze Oceaanmijnenvegers zeer comfortabel zijn opgebouwd en 
van vele gemakken zijn voorzien. Dat geldt zowel voor "The men before the mast", als voor 
de Onderofficieren en de officieren. De koel- en vriescel is bijna zo groot als die op een Jager 
en Carrier compressoren voor de air conditioning installaties hebben het altijd feilloos gedaan. 
Aangezien ik voor de duur van "mijn gehele plaatsing op de Onverdroten" gekozen was als 
Wijntoko-, en Gamellechef, speelde bij mij direct de epicuristische gedachte om goed gebruik 
te maken van de koel- en vriescel voor de komende tijden dat we buitengaats zouden zijn. 
Daar zal ik straks op terug komen. 

Foto 127 Uitgifte van het magnetisch tuig 

Foto 128 Hr. Ms. Onverdroten in Bremerhaven 
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De volgorde van de buitenlandse reizen herinner ik me niet zo 
goed meer, dus moet ik me beperken tot wat ik me incidenteel 
nog kan herinneren. 
De passage door het Kieler Kanaal was een onvergetelijk 
gebeurtenis. Voor de roerganger was het oppassen geblazen 
vanwege de drukke scheepvaart. Terwijl de uitkijk achterschip 
er lamme armen van heeft gekregen om de vlag te strijken en 
te hijsen voor alle saluerende koopvaardijschepen. 

Deel 2.k.1.i. De Kielerwoche 1964 
Slechts twee dingen van de Kieler Woche 1964, kan ik me 
herinneren. De eerste is dat er geen officiële party’s werden 
gehouden of bezoeken werden afgelegd. Dus was er tijd en ruimte om, zoals we gewoon 
waren, spontaan en eensgezind het beste idee dat geopperd werd door Etat Major gezamenlijk 
in praktijk te brengen. Zonder rangverschillen of gedwongen kameraadschappelijkheid gingen 
we dan eensgezind de wal op. Dit keer werd mijn voorstel om ons geluk te beproeven in het 

bekende Noord Duitse Hanzestad Casino 
in Kiel door een ieder in de longroom 
geaccepteerd. Niet alleen had ik de 
ervaring, opgedaan tijdens een “goktrip” 
langs de casino’s van Bentheim, Kiel, 
Baden-Baden en Oostende samen met 
Boele Verboeket tijdens een jaarlijks 
zomerverlof in 1958, maar ook kende ik 
de meest gangbare gokspelen. Een ieder 
mocht natuurlijk voor zichzelf bepalen 
hoeveel geld ze wilden vergokken, maar 
afgesproken werd wel dat diegene die 
genoeg zou winnen om een etentje voor 
vijf personen te betalen, dan moest 
trakteren. Indien dat niemand zou 
lukken, zou ik, als gamelle chef, het 

verschuldigde bedrag voor het etentje voorschieten en daarna hoofdelijk omslaan. Uiteindelijk 
had niemand geluk en werd het aan mij toevertrouwd om een goed restaurant te vinden. 
Het vinden van een restaurant is de tweede 
gebeurtenis die in mijn geheugen is gegrift. Tijdens 
de Kieler Woche is alles HOLSTEN BIER wat de 
klok slaat. En of de Duvel ermee speelde ontdekten 
we een echt Noord Duits restaurant genaamd 
“Holstein”, dat adverteerde alleen Holsten Bier en 
originele Holsteiner Schnitsel te serveren. Zonder 
enig tegenstribbelen was onze keuze al snel gemaakt, 
want iedereen kende het gerecht en dat viel niet te 
versmaden. Bovendien vielen we helemaal met onze 
neus in de boter, toen bleek dat bij de bestelling van 

Foto 129 Epicuristische gedachten 

Foto 130 Kiel met op de achtergrond Hr. Ms. Onverdroten 

Foto 131 Holsten bier in restaurant Holstein 
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vijf Holsteiner Schnitzels wij het Holsten Bier gratis kregen. Daarbij imiteerde Hekking zo 
goed de uitspraak van zowel het Duits als Nederlands van Prins Bernhard, dat vele Duitsers 
stil werden. Ik hoop dat vele van zijn jaargenoten en ook andere collega' s zich dit nog kunnen 
herinneren. Hij deed het zo goed, beter dan die "grote Nederlandse grappenmaker" die tot nu 
toe bij vele Nederlanders furore maakt. Bij mij niet hoor, het is zo 'n gemaakte "grapjas". Aan 
zijn naam wil ik zelfs niet herinnerd worden. Het gratis bier viel ook in de pul van onze 

Commandant, die kon er wat van, hoewel 
hij eigenlijk een doorgewinterde oude 
jenever en whisky liefhebber is. Erg, erg, 
jammer dat deze beste collega's er niet 
meer zijn. Al met al hebben we genoten 
van de Holsteiner Schnitzels en vooral 
van de ansjovis en karpertjes garnering 
die de smaak nog meer verbeterde. 
Tevreden zijn we boordwaarts gegaan, 
waar sommigen in de longroom nog een 
afzakkertje hebben genoten en anderen 
van hun nachtrust gingen genieten.  
Na de Kieler Woche waren we in 
Bremerhaven bij de Duitse Marine te 
gast.  

Deel 2.k.1.ii. De inwendige mens tijdens oefeningen 
Op de Noordzee werden grote internationale mijnenveegoperaties gehouden onder de naam 
"New Broom". Voorafgaand aan deze mijnenveegoperaties moesten wij als Stafschip naar 
Bremerhaven en Oostende voor de voorbespreking en verdeling van de taken voor "New 
Broom". Daarbij was het mijn taak om er als Etat Major voor te zorgen dat de inwendige van 
de mens niets te kort zou komen, want de komende operaties zouden ontegenzeggelijk zwaar 
zijn. 

Het motto "na gedane arbeid is het goed 
rusten" moest beloond worden met 
voedzame doch goed afsluitende 
avondmaaltijden. Dit gold voor de gehele 
bemanning. De Oudste Officier zou het 
regelen voor de onderofficieren en 
manschappen en ik voor de officieren. De 
zeeofficieren woonden tijdens scheepstijd 
briefings bij op het Duitse 
mijnenbestrijdingshoofdkwartier en na 
scheepstijd waren ze geziene gasten in de 
"Duitse Marine Club". Over en weer 
werden de borreluurtjes aan boord en de 
club voortgezet. Van mijn zijde maakte ik 

gebruik van de lokale kennis van directeur-restauranthouder van de club die mij adviseerde, 
net als onze alom bekende Ko bij de Marine Club, bij de keuze van de beste slager voor 

Foto 132 Bezoek Bremerhaven 

Foto 133 Mijnenvegers in de haven 
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allerlei vleesgerechten. Met die kennis ging ik de volgende dag, samen met de 
Korporaalhofmeester en de bottelier, de vleeswareninkopen doen met de extra gamellegelden. 
De bottelier wist precies wat de verstrekking van de baas was en daarop werden door de 
hofmeester en mij de extra's van de gamelle afgestemd. Voor de duur van de komende 
mijnenveeg reis werden de Cordon Bleu, kogelbiefstukken, binnenhaas, varkensschnitzel en 
kalfsoesters ingeslagen. Welke havens we achtereenvolgens allemaal zouden aandoen, is niet 
meer in mijn herinnering op te roepen. In elk geval hebben we vooral gedurende de 
weekenden op zee ons tegoed gedaan aan de speciale menu’s. 
Wel herinner ik me speciale voorvallen met 
de Onverdroten onder Commandant LTZ 1 
Van Loon, die ik als volgt hierbij vermeld: 
Ten anker liggend voor een specifieke 
Schotse haven waar zowel de Royal Navy 
als de KM mijnenvegers na 
mijnenveegoperaties tijdens weekenden een 
rustpauze hebben. Hoe het stadje heet is mij 
ontschoten, wel herinner ik me als de dag 
van gisteren, dat ik vanaf een opwaartse 
kronkelende weg naar het stadscentrum 
boven op de heuvel, het onverdroten trotse 
houten schip omringd door de kleinere 
AMS-jes, WU's en RN mijnenvegers in de 
verre verte zag liggen. Mijn hart ging open 
en ik had het heerlijke gevoel dat ik het 
geflikt had om het als een "Anak Kolong" 
(een onder bed geschoven kind van 
geboorte) tot HMK van zo'n Hr. Ms. 
Oceaan Mijnenveger te schoppen. Zulke 
unieke en verheven gevoelens vergeet je nooit van je leven. 

Deel 2.k.1.iii. Het enige technische probleem 
Het enige technische probleem dat ik met deze MSO heb gehad, was met een 60 KVA GM 
hulpdiesel. Het was echt schrikken toen we, nog wel ten anker liggend, van een goed geolied 
lopend bedrijf met een plotselinge "Total Electrical Failure" (TEF) werden geconfronteerd. 
Een reserve 60 KVA hulpdiesel hadden wij echter achter de hand en bij het schrijven van 
deze afgestofte kreukel in mijn hersenpan, vroeg ik mij af dat kwam omdat de "Automatische 
Start Beveiliging" niet gewerkt had of omdat deze schepen er nog niet van waren voorzien. 
Helaas kan ik het niet meer vragen aan Ko Bakker, mijn rechterhand van toen, maar wellicht 
ziet hij van "boven af" dat ik met deze vraag aan het worstelen ben. Ik weet wel wat zijn 
antwoord zal zijn: “Maak je geen zorgen, Pak Van den Bosch, alles komt goed”. Ko Bakker 
vertelde me dat de machinist van de wacht in de distributiekast van de diesel een heftig 
gerammel hoorde en de zoetwater temperatuur snel zag oplopen en meteen de noodstop van 
de diesel had geactiveerd. Vandaar dat de spanning abrupt weg viel, dus met of zonder een 
ABS, een TEF was onvermijdelijk. 

Foto 134 Bottelier 
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Alle installaties aan boord waren geconstrueerd uit a-magnetische materialen en de romp was 
geheel van hout vervaardigd. De geallieerde aanvoerlijnen in de oceaan waren bezaaid met 
vijandelijke magnetische mijnen en moesten door deze MSO’s onschadelijk worden gemaakt. 
Vandaar dat het voortstuwingsvermogen bestond uit 2 GMC van elk 1600 PK en 2 GM 
hulpdiesels van ieder 800 PK het elektrisch vermogen leverden voor magnetisch veegtuig. 
Terugkomend op de oplossing van het technische probleem. We vermoedden dat 
waarschijnlijk de aandrijving van de zoutwater- of de zoetwaterpomp het begeven had. 
Daarom werd in gemeen overleg in de instructieboeken gekeken hoe wij de distributiekast 
moesten demonteren. De GM instructieboeken zijn, zoals bekend, zo logisch en op tekening 
zo duidelijk weergegeven, dat de distributiekast in een vloek en een zucht los was. En daarbij 
bleek dat een tand van het bronzen (een a- magnetische legering) tandwiel was afgebroken. 
Het euvel was dus opgespoord. Het onderdeel kwam voorgaats en werd gemonteerd. Op het 
moment dat de deksel van de kast geplaatst moest worden, merkte een slimmerik op dat het 
merk van het nieuwe tandwiel niet op het merk van de aandrijving stond. Dus raadpleegde ik 
de instructieboeken weer en ja hoor, we hadden een belangrijke aanwijzing over het hoofd 
gezien. Inderdaad moesten alle merken op de aangedreven tandwielen opgelijnd zijn, dus we 
wilden het te snel doen. Dus je ziet weer "haastige spoed, is zelden goed". Het euvel werd 
hersteld en de merken van de andere tandwielen werden nu ook gecontroleerd. Daarna werd 
het deksel op zijn plek gezet, het smeeroliefilter gereinigd en voor de zekerheid de olie 
ververst. Door het hoge toerental van de motor zouden we waarschijnlijk de onbalans die het 
gevolg zou zijn geweest van de verkeerde montage niet gemerkt hebben, maar vroeg of laat 
zou de zaak uiteindelijk in de soep zijn gedraaid. Na de laatste controles werd de hulpdiesel 
gestart en ongeveer een klein half uurtje onbelast proefgedraaid. Vervolgens heb ik de 
Commandant uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het belasten van de 60 KW-er. Als 
verwacht draaide de plaaggeest als een tierelier en kwamen er voor de machinisten van de 
commandant en mij twee kratjes voorgaats. En in de Gouden Bal zal het, Ko Bakker 
kennende, ook wel feest geweest zijn. Uiteraard kreeg de slimmerik een extra biertje, 
bovendien kun je toch ook niet op één poot lopen. 

Deel 2.k.1.iv. Het bezoek aan een Whisky destilleerderij 
Tijdens een van de rustweekends hebben Hekking en ik onder leiding van de commandant een 
bezoek gebracht aan een gewezen Britse marineofficier, die een kleinschalige whisky stokerij 
beheerde en bezat. We hadden al gauw door dat de Commandant hier bij wijze van spreken 
kind aan huis was, anders had hij geen bestellijst van collegae zoals de heren Bertijn en Maas 
bij zich gehad. We voelden ons gauw op ons gemak en de stokerij was zeer efficiënt en 
modern ingericht. De productie was kleinschalig en het accent lag op de meerjarige whisky ’s 
en dus op de grootte van de opslag. Hierbij is het belangrijk dat het rijpingsproces 
voortdurend nauwkeurig wordt bewaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 10-, 12-, 14-, 
en 18-jarige whisky. De whisky die onze gastheer produceerde, was 14 jaar oud en hij leverde 
het o.a. aan Glenfiddig en aan Dimpel, maar hield het ook aan voor eigen consumptie. Voor 
het rijpingsproces van 14 jaar gebruikte hij (oude) eiken Bourbon vaten. Op het einde van dit 
rijpingsproces volgde het zogenaamde finishen in 2 fasen. Voor de eerste finishing werd de 
whisky gedurende 12 weken in een Bourbon vat van nieuw Europees eiken opgeslagen. De 2e 
finishing vond plaats in nieuwe vaten van Amerikaans eiken en duurde 6 weken. Na het einde 
van deze 2e finishing werd de whisky gebotteld. De smaak van de malt whisky werd bepaald 
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door de opslag in het nieuwe hout. Bij dit bezoek aan onze RN collega dronk ik voor de eerste 
keer Glenfiddig en Dimple en met deze wijsheid in pacht zijn deze whisky’s, die zich 
kenmerken door hun zachte smaak met een aroma van vanille en noten, mijn lijfdranken 
geworden. Ook zijn Glenfiddig en Dimple herkenbaar aan respectievelijk de rijke luxueuze 
driehoekig donkere fles en de transparante, met ruime mazen gouddraad omwikkelde, unieke 
driezijdige geknepen karaffles. 
Ook hebben wij genoten van al het andere, typisch Britse, dat op ons pad kwam. De High Tea 
met de verrukkelijke "petits fours" en Ceylon thee met een scheutje melk. De "Golden Hours" 

van het aperitief, het daaropvolgende diner van 
overheerlijke lamsbout met Mint, groene erwten 
met gepofte aardappelen en ter afsluiting een 
"Snow Ball” gedrenkt in de Drambuie. De avond 
werd vervolgd met een XO of VSOP van 
Hennessy dat de tongen, die al reeds gesmeerd 
waren, nog soepeler maakten. Daarna ving een 
competitie van moppentappen aan. 
De enige mop die mij nog bijstaat was van onze 
gastheer in de tijd van zijn loopbaan bij de RN: 
hij was commandant van een BYMS2 en tijdens 
een veegoefening kwam hij in aanvaring met een 
schip. De commandant van het flottielje zag het 

gebeuren en seinde tot hem "What are you doing, Pal? Hij antwoordde adrem: "I am buying a 
chicken Farm". De chicken Farm werd echter een whisky stokerij. Tenslotte werden wij met 
onze whisky aankopen naar boord gebracht. Een mooie dag !!!! 

Deel 2.k.1.v. Een bezoek aan Oostende 
Een bezoek aan Oostende, waar de 
zeeofficieren periodiek met de Belgische 
marine hun ervaringen van afgelopen 
mijnenveegoperaties op de 
gemeenschappelijke mijnenschool 
uitwisselen, was dacht ik de laatste reis van 
Commandant Van Loon met de Hr. Ms. 
Onverdroten. Naar aanleiding van het 
komende vertrek van onze Commandant Van 
Loon en de uitdienst- stelling van Hr. Ms. 
Onverdroten kreeg ik de taak om een 
afscheidsdiner te organiseren. Dit zou door 
de Commandant worden aangeboden aan de 
directie van de Gemeenschappelijke 
Mijnendienst School en een "petit comité" 
van de op het KIM opgeleide Belgische 

                                                 
 
2 BYMS – een Brits type mijnveger 

Foto 135 British Yard Minesweeper (BYMS) 

Foto 136 Mijnenbestrijdingsschool Oostende 
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officieren, te weten mijn oudste jaar Cornelisse en Van Dijk, en van mijn jaar Fokkedee, Potti, 
en de ED-er Schuurmans. 
Voor de Etat Major van de meegekomen mijnenvegers werd een Glenfiddig & Dimple 
Whisky Party georganiseerd om het uitzwaaien van "Tam van Loon te vieren. Iedereen sprak 
vol lof over hem en hij was dan ook een unieke gesloten echte gentleman en een man van 
daden en weinig woorden. Hij zou helemaal goed passen bij de voetbalclub Feyenoord (geen 
woorden maar daden). Kortom ik mag eerlijk zeggen dat naar mijn weten, gevoel en ervaring 
ik zonder uitzondering alleen maar goede en inschikkelijke, commandanten heb gehad, die bij 
de scheiding van onze wegen slechts goede woorden over mij hadden. Bij commandant Van 
Loon was dat anders, die had de guts om je ook tijdens de plaatsing al open en bloot te 
vertellen, in mijn geval mij waarderend, hoe mijn conduite er uit zag. Een betere commandant 
ben ik niet meer tegengekomen. Ik had al die tijd in mijn achterhoofd bewaard om al die 
collegae, die mij een goed hart hebben toedroegen eens uit te nodigen, maar dat is me maar 
voor een deel gelukt. Hierop zal ik later in mijn levensverhaal nog terug komen. Bij de 
uitvoering van dit nostalgische voornemen vernam ik ongeveer een jaar geleden van Neus 
Koster, dat commandant Van Loon aan de ziekte van Alzheimer lijdt en is opgenomen in een 
verzorgingsinrichting voor geestelijk gestoorden. Van zijn dochter, met wie ik contact had 
opgenomen, kreeg ik te horen dat het geen zin heeft hem op te zoeken. Hij bleek zelfs niet 
meer in staat om zijn naaste familieleden te herkennen, laat staan bekenden uit het verleden. 
Jammer dat zo 'n goede vent zo zijn leven moet beëindigen. 

Deel 2.k.2. De overstap naar Hr. Ms. Onvervaard 
Wij moesten met onze bemanning Hr. Ms. Onvervaard uit de conservatie halen. Ik wist 
uiteraard wat me te wachten stond, want het was de eerste MSO die ik indertijd in de 
conservatie bracht. Hr. Ms. Onvervaard werd door LTZ 1 Jack Schueller in dienst gesteld en 
wij werden tijdens de deconservatieperiode gehuisvest op de Mijnendienst Kazerne. Majmach 
Ko Bakker werd overgeplaatst naar de grote bovenwaterschepen en vervangen door Majmach 
Gerard Verreijser. Hekking mocht weer naar het "fixed Wing" squadron terugkeren en werd 
afgelost door een KMR officier met de koopvaardijrang van tweede stuurman. Zijn naam was 
Lodewijks en dat herinner ik me nog haarscherp, omdat wij in de Golf van Biskaje bijna zijn 
vergaan. Maar daar zal ik niet op vooruit lopen. Voor het deconserveren van Hr. Ms. 
Onvervaard werd gebruik gemaakt van het deconservatiehandboek, dat ik indertijd had 
meegeholpen samen te stellen. Alles verliep gesmeerd m.u.v. kleine strubbelingen zoals 
uitgedroogde pakkingen en het airco systeem dat we niet konden bijvullen omdat de aan 
boord aanwezige Freon een ander serienummer had dan dat Carrier voorschreef. Bij het 
proefdraaien aan de steiger werden de hoofdmotoren tegelijkertijd van nul- naar vollast 
beproefd, waarbij ervoor werd gezorgd dat de verstelbare schroeven tegengesteld voor- en 
achteruit werden ingesteld. Deze beproeving werd zonder problemen uitgevoerd. Uiteraard 
werden er daarbij wel extra trossen bijgezet. De hulp dieselgeneratoren gaven, hoewel nog 
niet op vollast, ook geen probleem. Met veel genoegen kijk ik terug naar de goede afloop van 
deze werktuiglijke indienststelling van Hr. Ms. Onvervaard. Dit resultaat was mede te danken 
aan het feit dat de kern van de bemanning bestond uit afgeoefend personeel.  
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Ik heb gemerkt, dat er tijdens het verwoorden 
van mijn verleden vaak alleen de leuke en 
nare herinneringen uit mijn geheugen naar 
boven komen. Waarvan vooral de nare 
herinneringen vaak hardnekkig, ook in mijn 
dromen, blijven terugkomen. Automatisch ga 
je dan de herinnering analyseren en probeer je 
een reden te bedenken, waar de kern van het 
falen heeft gelegen. Op mijn leeftijd nu, 
bekijk je het vast en zeker veel bezadigder 
dan toen en ben je eerder geneigd de hand in 
eigen boezem te steken. Uiteindelijk blijft het 
nakaarten, wat je ook concludeert. Gebeurd is 
gebeurd en ik ben niet rancuneus op wie dan 
ook bij de baas. Want ik heb toch ook veel 
aan de Marine gehad. Maar je belast en 
vermoeit je veelal wel bij het wroeten in je 
eigen verleden en het gaat niet in je koude 
kleren zitten. Gelukkig echter zijn de vrolijke 
en geestelijke memoires veel talrijker dan de 

nare en heb ik me vaak rot gelachen bij de baas. Toen en ook nu nog bekijk ik het leven steeds 
door een roze bril en ik heb nooit van mijn hart een moordkuil gemaakt. 
Omdat Jack Schueller net als ik een Indische jongen en bovendien van mijn leeftijd was, 
mocht ik hem, in tegenstelling tot Mijnheer Van Loon die veel ouder was, tutoyeren. Een heel 
beweeglijke man die gesticulerend sprak en bedrijvig van aard was. Ik kon goed met hem 
overweg. Al gauw waren we vaar- en mijnenveeggereed en kon de proefvaart aanvangen. Het 
manoeuvreren en de volle kracht proeven gaven geen problemen en ook bleken de 
stuurmachines in orde. Ook werden het mechanische en magnetische veegtuig zonder 
problemen beproefd. Hierbij bleken ook de hulpdiesels het vol pulsvermogen te kunnen 
leveren. 
  

Foto 137 LTZ1 van Loon neemt het commando van 
het flottielje over van KLTZ Vis 
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Deel 2.k.2.i. De demagnetiseringsrange op het Haringvliet 
Om Hr. Ms. Onvervaard volledig 
mijnenveeg gereed te maken, moesten we 
naar de Demagnetiseringsrange in de 
Haringvliet3. Wat ook gebeurde. De reis 
via de Moerdijkbrug en de Delta-werken 
in statu nascendi was zeer interessant, 
omdat Hr. Ms. Onvervaard zo miezerig 
klein was t.o.v. de lange Moerdijkbrug en 
de Deltasluizen. 
 
 
Aangekomen op de DEMAG werden we 
gedemagnetiseerd en ons 

degausingsysteem gekalibreerd. Vervolgens werden de volgende veegmethodes beoefend. 
  

                                                 
 
3 Op de foto van voor naar achteren: Freek (meetdeskundige van MEOB); Ltzt2oc Bertus Nijboer (Demag 
officier van de Mijnendienst); Kees Bijl (Demag deskundige van MEOB); Martin de Vries (Demag deskundige 
en kompassteller van MEOB); Theo Huizinga (onderofficier T DE van de Mijnendienst).  

Foto 139 Meetkamer van de Range op het Haringvliet 

Foto 138 Demagnetiseringsrange in de Waalhaven 
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Deel 2.k.3. Het principe van het mijnenvegen 

Deel 2.k.3.i. Het mechanisch vegen 
Verankerde mijnen worden geveegd door de 
verankeringskabel ervan door te snijden. Dat 
bereikt men door achter de mijnenveger speciaal 
gevlochten staaldraad te slepen. Deze draden zijn 
voorzien van snij- en ontploffingsklauwen. 
Wanneer een verankeringskabel langs het 
staaldraad schuift en in de klauw wordt gevangen, 
wordt de kabel doorgesneden of door middel van 
een explosieve lading doorgekapt. De mijnbol 
drijft naar de oppervlakte en wordt door de 
boordwapens lek geschoten en onschadelijk 
gemaakt. 

Deel 2.k.3.ii. Het magnetisch vegen 
Voor het vegen van invloedsmijnen moet de 
mijnenveger ver vóór het schip of ver achter het 
schip een scheepspassage imiteren. Omdat 
invloedsmijnen kunnen reageren op verstoringen in 
het aardmagnetisch veld (magnetische mijnen) zijn 
de mijnenvegers zo veel mogelijk van de eerder 
genoemde a-magnetische materialen gebouwd. De 
magnetische verstoringen aan boord door motoren 
en ankerspil moeten met een hoge graad van 
nauwkeurigheid worden gecompenseerd. 
Magnetisch vegend sleept de mijnenveger een lange 
drijvende stroomgeleider achter zich aan. Met 
behulp van sterke generatoren (waaronder een 625 
pk sterke veegdiesel) wordt wisselstroom door deze 

Foto 141 Een van de drijvers voor het 
magnetisch tuig te water gaat 

Foto 142 Uitvoeren van het magnetisch tuig 

Foto 140 Mechanisch veegtuig 
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geleider gevoerd met als resultaat een sterk wisselende magnetische verstoring achter de 
mijnenveger. 

Deel 2.k.3.iii. Het akoestisch vegen 
Naast dit veegtuig werd er in nagenoeg alle mijnenveegoperaties ook een akoestisch tuig 
gebruikt. Dit veegtuig bestaat uit een zogenaamde hamer die onder water geluidsgolven van 
een gewenste frequentie uitzendt. De geluidsintensiteit moet vele malen hoger zijn dan die 
van het scheepsgeluid. 

 

Deel 2.k.4. De laatste “groet” van Bram 
Zoals ik al eerder zei, nare dingen verborgen in je grauwe massa zijn makkelijker af te stoffen 
met een plumeau dan vanzelfsprekende lopende en dagelijkse zaken. Zo bleek Bram, onze 
altijd opgewekte en humoristische sergeant, die na de uitdienststelling van de Hr. Ms. 
Onverdroten werd overgeplaatst naar de mijnendienst, zonder dat wij dat wisten, een 
ongeneeslijke ziekte onder de leden te hebben. Met zijn immer optimistische instelling 
verbloemde hij kennelijk zijn vrees voor de dood. Hij werd beschouwd als een vast onderdeel 
van de inboedel terwijl hijzelf zijn werk met veel voldoening uitvoerde en daarbij zijn 
verknochtheid, als een onmisbaar onderdeel van het schip, duidelijk liet blijken. De 
persoonlijke gesprekken met hem waren bijna altijd ad rem en doorspekt met luchtige 
uitspraken, maar bovenal bleek eruit dat hij van het leven hield. Hij genoot ervan bij de 
Marine te zijn en verheerlijkte vooral zijn plaatsing op de Onverdroten. Toen ik weer eens in 
Den Helder was vernam ik van Ko Bakker dat Bram zijn slopende ziekte op de zijn geëigende 
opgewektheid en onvermoeide wil om niet te verliezen onderging. Hij gaf zich niet zomaar 
gewonnen, maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven. Ko Bakker vertelde me in 
geuren en kleuren dat Bram niet klein te krijgen was bij het verlaten van deze wereld. Zelfs 
bij de uitvaartplechtigheid viel midden in de happening, tijdens een afscheidsspeech, 

Foto 144 Het Magnetisch tuig operationeel Foto 143 De hamer van het akoestisch tuig wordt 
overboord gezet 
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plotseling een van de schragen die aan het voeteneinde stond uit het lood. Hierdoor kantelde 
de hele kist en vielen de foto en het rouwboeket er van af. De aanwezigen, waaronder veel 
collegae van Bram, schoten in een luide lach waarop de ceremoniemeester gevat memoreerde, 
dat dit zeker de laatste grap en wens was van Bram. Niemand huilde meer en het voelde nog 
meer als een eer om afscheid te mogen nemen van een eeuwige hofnar. 
Maar Bram, "verdomde" het nog steeds om zo maar uit het leven te stappen en had nog wat in 

petto. Na de uitvaartplechtigheid ging de 
kist van Bram de lijkwagen in om naar de 
begraafplaats te worden gereden. En ja 
hoor, wat gebeurde er, de motor van de 
lijkwagen begon te sputteren en stopte 
halverwege de begraafplaats. In allerijl 
moest er een andere lijkwagen komen en de 
hele meute moest tegen wil en dank 
wachten totdat deze arriveerde. Bram heeft 
zijn zin gekregen, mij krijgen ze niet 
zomaar onder de graszoden, hoor ik hem 
zeggen. Een markante man, die beste 
Bram!!! 

Deel 2.k.5. De haven bezoeken 
Wij hebben met Hr. Ms. Onvervaard heel wat havens bezocht, veelal na operationele en 
gezamenlijke oefen-mijnenveegopdrachten. De volgorde is mij ontschoten, gelukkig geen 
nare technische en/of andere problemen. Het bedrijf heeft feilloos gedraaid en Majmach 
Gerard Verreijser heeft in alle opzichten efficiënt en gedecideerd onze nieuwe stokers samen 
met de oude garde voor hun taken klaargestoomd. We waren onderbemand omdat de 
Onvervaard was gekwalificeerd als MD Hoofdkwartier Ondersteuningsschip en dus als een 
"manusje van alles" fungeerde. 

Deel 2.k.5.i. Brest 
De Franse marine had in de binnenhaven 
van Brest speciaal voor de kleinere 
oorlogsbodems, zoals mijnenvegers, nabij 
de eigenlijke haven een afmeerplaats 
vrijgemaakt. Waarschijnlijk waren we hier 
dan ook afgemeerd. De Franse MD was daar 
ook gevestigd. Wat mij daarbij in het 
bijzonder is bij gebleven, was het grote 
verval door het tij. Dat was bij de 
Onvervaard zeer goed te zien. Met De 
Ruyter was ik ook al in Brest geweest, maar 
toen had ik dat nog niet zo in de gaten. 
  

Foto 145 Het rouwboeket 

Foto 146 Binnenhaven van Brest 
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Deel 2.k.5.ii. De vele Schotse havens  
In de Schotse wateren vertoefden we meest bij 
Inverness, Rosyth en Aberdeen, zoals op de 
kaart is vermeld.  
De Moray First brug en het kasteel van 
Inverness zijn als bezienswaardigheid wel de 
moeite waard, maar de pubs en "Inverness by 
night" trokken ons in die tijd meer na al die 
weken op zee. 
 

Deel 2.k.6. Als bevoorradingsschip voor de MLD 
Toen we weer eens een keer terugkwamen in Den Helder na een mijnenveegoefening in de 
Britse wateren, kreeg Jack Schueller van de Commandant MD een opdracht. De Hr. Ms. 
Onvervaard moest spullen (lichtfakkels, drijvende simulator OZB boeien e.d.) voor de MLD 
naar Lissabon brengen. Daarvoor werden we naar het bassin van de mijnendienstkazerne 
gesleept waar met de grote kraan de magnetische kabelhaspel uit de berenkuil werd gelicht. 
Ook werden de hamers en drijvers verwijderd. De genoemde onderdelen werden vervolgens 
opgeslagen in de berenkuil en op de vrijgekomen ruimte van de drijvers van het Oropesa 
mijnenveegtuig en de hamers van het akoestisch tuig. Alles moest zeevast en waterdicht 
vastgesjord worden, hetgeen later bleek echt van pas te zijn geweest. De MLD had de 
onderdelen hard nodig voor de oefeningen van Smaldeel 5 en 1. De urgentie was zo hoog dat 
wij, samen met de RW, het hele weekeinde moesten overwerken, zodat we maandagochtend 
naar Lissabon zouden kunnen vertrekken. Ik kan mij dit nog goed herinneren, omdat Jack 
Schueller mij nog een bezoek aan het thuisfront gunde, omdat ik Hélène tot dat moment erg 
weinig had gezien. 

Foto 147 Moray First bridge bij Inverness Foto 148 Inverness Castle 

Kaart 3 Schotse visserij zone 
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Omstreeks zondagmiddag was alles zeevast gezet en 
waterdicht geladen. Met een RW sleepboot werden 
we weer naar de Buitenhaven gesleept en mocht de 
bemanning tot maandagochtend 07:00 vrijaf nemen. 
Nadat we voor een de reis van twee weken 
bevoorraad waren en olie hadden geladen, 
vertrokken we voor de logistieke opdracht naar 
Lissabon. Het weer was niet zo best, maar opdracht 
is opdracht en daar viel niet over te discussiëren. 
Naarmate we zuidelijker voeren, werd het weer 
slechter en slechter. De rondes over de opgeslagen 
MLD middelen werden, toen we eenmaal op volle 
zee waren, verscherpt. Korporaal Braakman hield 
persoonlijk de dieselolie verbruikstanks van de 
hoofd- en dieselgeneratoren in de peiling, zodra het 
peil driekwart aanwees werden ze opgetopt. Majoor 
Verreijser hield in de NBCD centrale (het Gouden 
Bal)  de machinekamer in de gaten en nam extra 
voorzieningen voor de machinisten van de wacht op 
de plaat. Zo werden er in allerijl dikkere touwen met 
een geknoopt eind geïmproviseerd van en naar de 
vitale plaatsen van de motoren. De aflossingen van 
de wachten sliepen in het Gouden Bal, zodat zij in 

geval van nood snel beschikbaar waren om het wachtpersoneel te ondersteunen in de MK. De 
Commandant, de oudste officier Lodewijks, de roerganger en mijn persoon verbleven al die 
tijd op de brug. Terwijl massief groen water hoofdzakelijk over de boeg van het schip kwam 
werd Jack Schueller steeds lyrischer over het gemak waarmee de verstelbare schroeven de 
bedreigende groenwater golven trotseerden door daarin mee te gaan. Bij het naderen van de 
Golf van Biskaje kregen we ook nog te maken met grondzeeën en was het zaak om, geheel op 
de kaart varend, de ondiepten te vermijden. Om het moraal van de bemanning hoog te houden 
en hun plichtsbetrachting te stimuleren, maakten de commandant en ik regelmatig rondes over 
de machinekamer en langs de overige leden van de bemanning, die belast waren met de 
bewaking van de MLD spullen, waaronder de brandbare, zoals lichtfakkels e.d. Jack heb ik 
later nog een keer bezocht waarbij bleek dat ook hij zich deze precaire nacht nog wist te 
herinneren. Gelukkig nam de zware tot orkaankrachtige storm tijdens de ochtenduren 
geleidelijk aan af. Zodra we de Taag in zicht kregen, zocht de commandant bij de monding 
een veilig ankerplaats op en ankerde het schip. De gehele bemanning mocht een etmaal rust 
hebben voor we de loods op de Taag oppikten. Na de verdiende rust werd het anker geklaard 
en de loods opgepikt. De Taag binnenlopend werden wij verwelkomd door het reusachtige 
Christusbeeld, dat ons welwillend met beide wijd uitgestrekte armen in Zijn warm Hart 
opnam. Wat waren wij blij en ingenomen dat wij dit "Quo Vadis" beeld nog mochten 
aanschouwen na zo' n angstige nacht. 
Uiteindelijk lagen we aan de kade van de Portugese Marine en werden onder leiding van de 
Portugese- en de KM verbindingsofficieren de voor de MLD bestemde goederen gelost en 

Foto 149 Christusbeeld aan de Taag in 
Lissabon 
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naar hun bestemming getransporteerd. Zolang de MLD de spullen nodig had, verbleven we in 
Lissabon. 

Deel 2.k.6.i. Het marmer voor de open haard 
Het is niet de eerste keer dat ik Lissabon 
bezocht, maar of het de ZEPROV of de 
RUIT was is mij ontschoten. In elk geval 
had ik op een party een echtpaar leren 
kennen die permanent in Portugal 
verbleef. Zij, Trees, was in Indië 
geboren en hij, Boy, was werkte voor 
Philips. De vorige keer werd ik door hen 
gefêteerd met een bezoek aan een 
marmergroeve waar de groene 
marmerblokken op dikte gezaagd en 
vervolgens gepolijst werden. Aangezien 
ik in mijn Bouwfonds bungalow in 
Callantsoog een Ringlever open haard 
wilde plaatsen en voor de schouw een 

marmeren plaat nodig had, heb ik hen weer benaderd.  
Ze woonden gelukkig nog steeds 
op hetzelfde adres als voorheen. 
Natuurlijk had ik ze uitgenodigd 
voor de eerstvolgende party die 
gegeven werd en hen gevraagd 
om samen de genoemde 
marmergroeve te bezoeken. Ik 
had ze een tekening van de 
benodigde marmeren plaat 
getoond en gevraagd of het 
mogelijk was dit pasklaar te 
maken. Hun antwoord was 
zodanig bemoedigend dat we 
onmiddellijk een afspraak 
maakten. Het moest wel op een 
doordeweekse dag gebeuren. Dat 
was zo geregeld en Jack en Lodewijks waren ook van de partij. Een mooie dag zou het 
worden. De trip met de auto van mijn vrienden naar de marmergroeve was op zich al de 
moeite waard en bleek een prachtige afspiegeling van de Portugese rijke cultuur van het 
heden en verleden. Deze keer had het bezoek aan de marmergroeve echt een doel en derhalve 
wilde ik graag het naadje van de kous weten. We hadden goede tolken, namelijk Boy en 
Trees, en zij introduceerden ons bij het management en vervolgens de productieleider. Het 
maken van de eenvoudige tekening van de marmeren schouwplaat was “a piece of cake" voor 
ze en daarna was de keuze van de kleur en vlamprofiel het belangrijkste. 

Foto 150 Marine schepen afgemeerd in Lissabon 

Foto 151 Een stukje marmer voor de open haard  
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Het hele proces van winning van 
alle soorten marmer, de 
bewerking ervan en de machines 
waarmee het gebeurde, werd ons 
getoond: het zagen en de sporen 
van de zaag die achterblijven op 
het steenoppervlak; het schuren 
en slijpen waarbij de sporen van 
de zaag grotendeels worden 
verwijderd. En de eindbewerking 
die zowel grof als fijn geschuurd 
kan zijn. Het zoeten is de laatste 
fase van het schuurproces, 
waarbij met een zeer fijne 
schuurschijf, afhankelijk van de 
soort schuurschijf, verschillende 

gradaties in matglans ontstaan. Na het zoeten kan met een polijstschijf/vilt hoogglans worden 
aangebracht. Deze oppervlaktebewerking is erg glad en niet poreus. De glans komt van de 
natuurlijke reflectie van de kristallen in de steen. Door middel van trommelen wordt het 
marmer kunstmatig een ‘oud’ uiterlijk gegeven. Dat wordt voornamelijk bij marmer gedaan, 
maar kan ook bij andere steensoorten. Met een hete vlam laat men deeltjes van de steen 
afspringen waardoor er een natuurlijk breukoppervlak ontstaat met een zeer hoge 
slipweerstand.  
Uiteindelijk heb ik voor een getrommelde 
groene marmeren schouwplaat met 
natuurlijke breukvlakken gekozen. De 
prijs was volgens zeggen laag en de 
kwaliteit zeer hoog, bovendien werd het 
kant en klaar aan boord afgeleverd. Wat 
wil je nog meer? Voor de bewezen 
diensten kon je in Lissabon geen betere 
waardering bedenken dan Boy en Trees te 
trakteren op een drankje en Seafood 
achterafje in een uitstekende 
visrestaurant. 

Deel 2.k.6.ii. Het culinaire en muzikale 
Lissabon 
Waar kun je beter vis eten dan in de haven van Lissabon, vlakbij de Atlantische Oceaan. Het 
kan allemaal bij restaurant 5 Oceanos. Verse vis, bijzondere bereiding, terras met uitzicht op 
de haven en brug en een hippe inrichting; alles klopt hier gewoon. Neem plaats op het terras, 
geniet van het uitzicht en de verkoelende zeebries en bestel een verrukkelijk visje of 
zeevruchten gerecht. Als kers op de taart zie je hier ook nog eens de zonsondergang boven de 
haven van Lissabon. 

Foto 152 De zaagsporen in de marmergroeve 

Foto 153 5 Oceanos 
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Na de intense belangstelling voor en de veel omvattende informaties over de marmergroeve 
was dit een welverdiende beloning. Achtereenvolgens genoten we van een aperitief van een 
frisée Alentego met een bijpassende en uitgebreide tapas. Deze was zo uit de zee gevist en 
zeer toepasselijk volgens lokale culinaire gewoontes bereid. Het is heerlijk om zulke 
herinneringen weer de revue te laten passeren en de goegemeente die je vergezelt te laten 
merken dat geen " burger " zo'n heerlijk leven heeft als wij. Het zijn er m.i. weinigen die er bij 
stil staan en er in hun eentje weer opnieuw van kunnen genieten. 

Vervolgens werd na het genieten van het 
voorspel de verfijnde verleiding van het 
genot voor de epicurist op de proef gesteld 
door de keuze van de climax, de hoofdschotel 
en de wijnkaart. Mijn keuze was gevallen op 
de Terra witte wijn, die ik reeds vaker bij 
Chalet Suisse gedronken had. 

Mijn voorkeur of liever gezegd mijn 
lievelingsgerecht is de Thermidor Lobster en 
op het menu prijkten Jumbo Gamba's 
overgoten met Thermidor Sauce. Deze was zo 
uitdagend gegarneerd, dat ik al bij het zien 
ervan zat te watertanden. Inderdaad was het 
niet alleen watertanden, maar ook subliem van 
smaak en opmaak, kortom een culinair 
pronkstuk van jewelste.  

Foto 154 Aperitief met bijpassende tapas 

Foto 155 De wijn vloeide overvloedig 

Foto 156 Jumbo gambas Termindor 
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De andere gelederen van het gezelschap 
vertoonden ook tekenen van tevredenheid en 
voldoening, temeer daar we de samenkomst 
gingen beëindigen met een uitgebreide 
Portugese kaasschotel en een afzakkertje naar 
keus. Boy en Trees hadden ons reeds in de 
namiddag naar boord gebracht. 

De volgende avond zouden ze ons naar het 
restaurant brengen, waar Amelia Rodrigues 
haar Fado’s zingt. De oorsprong van de Fado 
wordt gezocht in de muziek die de Angolese 
slaven meenamen naar Brazilië, een 
voormalige Portugese kolonie. In de vorige 
eeuw componeerden Portugese zangers en 
zangeressen hun eigen variant, de Fado van de havenstad Lissabon. De Fado wordt gezongen 
door alle lagen van de bevolking en drukt vaak "saudade" uit. Het zeer Portugese, en niet te 
beschrijven, gevoel van melancholiek en nostalgie, met een mengeling van geïdealiseerde 
emotie, opluchting en droefenis, vriendschap, pijn en tragische liefde. De zang wordt begeleid 
door de guitarre portugesa. 

Aangezien Boy en Trees goed waren 
ingeburgerd in Lisboa, adviseerden zij ons 
naar één van de oudste Fado restaurants 
namelijk Adego Machado te gaan. Aldaar 
heeft de bekende Fado zangeres Amalia 
Rodrigues vaak gezongen en wellicht is ze 
daar vandaag ook aanwezig.  
Zonder veel tegenstribbelen is de gehele 
"Etat Major" van de Onvervaard van de 
partij en begaven we ons met onze tolken 
naar genoemde gelegenheid. In deze 
periode van mijn leven ervoer ik dat mijn 

kennis op het gebied van literatuur, geschiedenis en kunst aan de magere kant was. Dit 
ondanks het feit dat de RHBS in Amersfoort bekend stond om zijn excursies naar musea en 
het bijwonen van concerten. Daarbij werden zowel klassieke en als moderne culturele en 
muziekevenementen bezocht. Desondanks had ik een inhaalslag te maken om met mijn 
wederhelft te kunnen wedijveren en een eigen voorkeur in de muziek, kunst en literatuur te 
kweken. Vandaar dat ik mee wil kunnen praten over zowel de klassieke als mooie moderne, 
musici en ook hun werken wil leren waarderen. Zoals Jaques Brel met zijn chansons “Ne me 

Foto 157 Het digestief 

Foto 158 Fado zangeres  

Foto 159 Amalia Rodrigues 
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quitte pas” en vele andere Franse chansons maar ook de Fado' s van Amalia Rodrigues. Het 
was dus een kolfje naar mijn hand dat ik zo maar mag meemaken dat Amalia Rodriques 
mogelijk een fado voor ons zal zingen. In die tijd was de Bossa Nova vanuit Brazilië over 
komen waaien. Tot op zekere hoogte kreeg daarmee de Fado, die droevig van origine is, een 
milder Zuid-Amerikaans ritmische melodie. Hierdoor klinkt de droefgeestige Fado plezieriger 
in de oren. 
Het bezoek aan Adego Machado was niet alleen 
muzikaal, doch ook culinair een goede afsluiting van 
het bezoek aan Lissabon. Ondanks het feit dat 
Amalia niet aanwezig was, waren de zangeressen en 
de begeleidende gitaristen van goeden huize. Zodat 
de Bossa Nova wel de stemming verhoogde en de 
spijsvertering bevorderde met zijn Cha Cha Cha 
ritme. Ik heb zelfs nog in een Braziliaanse sfeer en 
souplesse een heerlijke Cha Cha Cha met Trees en 
andere dames gedanst. Ik was het nog niet verleerd 
sinds de "bokken dansles" op het KIM.  
Het aperitief werd begeleid door een pastis de Belem 
en een Scampi en ik had me opgeworpen samen met 
Trees de keuze te maken uit het menu. Hierbij werd 
ik geholpen door de ervaring die ik had opgedaan 
door het veelvuldig lunchen en dineren bij "Chalet 
Suisse". Hierdoor was ik ook in staat om een 
vergelijk te maken tussen de smaak, de entourage en 
de garnering van de bestelde gerechten.  

De keuken bleek fantastisch. Na overleg met 
de aanwezigen werd gekozen voor de echte 
Portugese Grosso Paella met aanvullende 
Sardines, een gerecht dat iedereen wel kende 
en al eens gegeten had. Dit hoofdgerecht was 
ontegenzeggelijk van superieure kwaliteit en 
iedereen heeft gesmuld. Hierbij hadden de 
sardientjes de consumptie van de Tinto Rose 
aanzienlijk verhoogd. 
Het geheel werd afgesloten met het dessert 
“Marquisse de Chocolat” en een Portugese 
Café. 

Na dit succesvolle bezoek aan het authentieke fado restaurant Adego Machado namen we 
afscheid van onze vrienden Boy en Trees. Wij gingen terug naar de Onvervaard en maakten 
ons weer gereed de overgebleven MLD onderdelen op te slaan. 

Foto 161 Portugese Grosso Paella 

Foto 160 Schilderij van Amalia Rodrigues 
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Deel 2.l. MD Conservatie in Hellevoetsluis 1964 - 1967 
Na het afleveren van de MLD onderdelen in Den Helder werd het verwijderde veegtuig weer 
geïnstalleerd en was het schip weer een MSO geworden. Ondertussen werd ik bij het HTD 
van de Mijnendienst ontboden, als ik het me goed herinner was dat LTZT 1 de Jong, een 
super oudstejaar van mij. 

Hij liet mij weten dat ik overgeplaatst zou worden naar de Marinekazerne Hellevoetsluis, 
waar de MD Conservatie is gevestigd. Ik wist niet eens waar het precies in Nederland lag. 
Omstreeks 1959 was Hellevoetsluis weer als Marinehaven aangemerkt en als zodanig in 
gebruik gesteld. Hierbij foto's van de indienststelling van deze Marinehaven.  

Deel 2.l.1. Het weekeind huwelijk 
Indertijd duurde de reis van Callantsoog naar 
Hellevoetsluis in mijn Simca Etoile een uur of drie en het 
betekende dat ik moest overwegen om boordplaatser te 
worden. 
Nadat ik op de Marinekazerne was aangekomen meldde 
ik me bij Overste Wirth en ik voelde me vanaf het eerste 
moment al thuis. De OVA LTZ 2o.c. Borggeld, die naar 
ik meen ook fungeerde als EO en de overige officieren 
zijn allemaal KMR officieren. Samen met Borggeld was 
ik degene die leven in de brouwerij wilde brengen en dat 

was ons wel toevertrouwd.  

Foto 162 Marinehaven Hellevoetsluis 

Foto 163 Simca Etoile 
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Mijn taak was het in goede banen leiden van 
het conserveren van de Dinky Toys1 en de 
WU's2 en ook de periodieke dokbeurten bij 
Niestern Scheepsvaart Unie BV in 
Hellevoetsluis te begeleiden. Verder moest 
ik ook er ook voor zorgen dat de 
bergbunkers van de MUD3 (Mijnen Uitkijk 
Dienst) en de uitkijk apparatuur en palen het 
periodieke onderhoud kregen. Dat bleek een 
tijdrovende activiteit want alleen al het 
bezoeken van de bunkers in Zuid Holland en 

Zeeland kostte je drie dagen. Daar komt dan 
nog bij dat de beheerders opgehaald en weer 
thuis gebracht moesten worden en natuurlijk 
het werk in de bunkers zelf dat ook veel tijd 
vergde.  
Op zich heb ik me altijd vermaakt met die oude 
knarren die als gewezen Marinegasten hun 
taken zeer serieus namen. 
  

                                                 
 
1 Zie achtergrond informatie: Van Straelen klasse 
2 Zie achtergrond informatie: Dokkem klasse  
3 MUD In 1949 ontstond de Mijnenuitkijkdienst (MUD). De opbouw van deze organisatie aan de Westerschelde 
had de hoogste urgentie. In een later stadium zouden deze ook aan de Nieuwe Waterweg, Noordzee Kanaal en 
de toegang van Den Helder worden opgezet. Een ontworpen betonnen paal werd in productie genomen waarvan 
er een kleine honderd op dijken en duinen langs de Westerschelde werden geplaatst. In de volksmond MUD 
palen genoemd maar officieel droegen ze de benaming Pelorusstand. Een pelorus is een eenvoudig nautisch 
richtmiddel. Door kruispeilingen kon men de afstand bepalen. De gewapend betonnen vierkanten palen hebben 
een betonvoet die ter stabilisatie ingegraven diende te worden. De bovenste dertig centimeter van de paal is 
rond en hier is ook een stalen ring aangebracht. Met klemschroeven kon hier de pelorus op geplaatst worden. 
Deze posten langs de wal werden waluitkijkposten genoemd afgekort als WUP. Tussen Terneuzen en de 
Belgische grens waren 15 uitkijkposten op schepen voorgenomen om de bewaking te optimaliseren. Deze kregen 
de naam scheepsuitkijkposten, afgekort tot SUP. Mocht worden waargenomen dat Russische bommenwerpers 
zeemijnen in de Westerschelde wierpen werden posities van de inslagen op het water oppervlak vastgesteld door 
de mijnenuitkijkposten en doorgegeven aan het hoofdkwartier. Deze alarmeerde de marine waarop vanuit 
Vlissingen mijnenvegers uitvoeren om deze gevaarlijke obstakels te elimineren. Langs de Belgische oevers van 
de Schelde en in het havengebied van Antwerpen en ook rond Oostende was een gelijksoortige dienst actief. 

Foto 164 Tewaterlating van HR. Ms. Sittard bij Niestern 
in Hellevoetsluis 

Foto 165 Conservatie Mijnenvegers in Hellevoetsluis 
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Deel 2.l.2. Het rustoord 
De plaatsing in Hellevoetsluis heb ik ervaren 
als het doorbrengen in een rustoord, met een 
bedachtzame, pijp rokende en aimabele 
commandant, die een fervente Hollandse 
DAF variomatic automobiel liefhebber was 
en op en top uit het goede hout was 
gesneden. Een groot voorrecht om hem te 
hebben leren kennen en een plezier om 
onder te mogen dienen. 
Er was een auto herstel- en hobbyclub die 
voorzien was van alle daarvoor benodigde 
werktuigen en een garagebrug. Het 
personeel kon daar in hun vrije tijd met hun 
auto terecht om de olie te verversen en om 

het chassis te tectyleren, maar ook voor de inspectie van de suspensie en schokbrekers. De 
majoormachinist was de beheerder. Ook was er een donkere kamer die onder het beheer stond 
van de magazijnbeheerder, waar iedereen zijn foto’s kon ontwikkelen. De OS & O officier 
zorgde voor de vele boordplaatsers, zodat ook de biljart- en Ping-Pong liefhebbers aan hun 
trekken kwamen. De verstandhouding die wij, als hun beste lokale klant, met de Werf 
Niestern hadden, was zeer goed of liever gezegd uitstekend te noemen. De Commandant werd 
dan ook voor ieder evenement dat op de werf plaatsvond uitgenodigd. Zo was bijvoorbeeld 
het mosselen eten in Sluis in de "Oude Sluis" in zeer speciale gebeurtenis. De mosselen 
werden opgediend met een heerlijke Madeira Sauce en werd de maaltijd vergezeld door een 
goede witte wijn. Het was zo voortreffelijk dat ik het me nu nog herinner.  

Deel 2.l.3. Het eerste klas examen 
De plaatsing in Hellevoetsluis 
was ook nuttig omdat ik van 
de gelegenheid gebruik heb 
gemaakt om mijn eerste klas 
examen te halen. Alle KIM 
boekwerken heb ik voorgaats 
getrokken en ook maakte ik de 
nodige afspraken met de 
examinatoren. De rustige 
boordplaatsing was uiteraard 
een zegen omdat ik er geen 
gezeur aan mijn hoofd had en 
me ver van alles kon houden 
als dat nodig was. Op één 
uitzondering na waren de 
resultaten goed. Die 
uitzondering was het vak “motoren” waarvoor ik mijn grote vriend (maar niet heus) Slijp als 
examinator had. Toen hij zijn naamswijziging in “van Staalduinen” bekend had gemaakt werd 

Foto 166 KLTZ Wirth met onbekende vrouw 

Foto 167 Gebroken krukas 
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ook zijn oude bijnaam, Staalbergen, gewijzigd in "de schroot hoop" van Slijp. Ik zat 
nauwelijks voor hem aan tafel of hij kwam met zijn eerste vraag. “Van den Bosch: Geef mij 
de verklaring van de misgrepen, die een gebroken krukas kunnen veroorzaken.” Ik was zo 
verbouwereerd dat ik dichtsloeg en niet meer uit mijn woorden kon komen. Ik mompelde iets 
als: vermoeidheid en onbalans maar dat werd direct weggewimpeld. Daarop werd me de deur 
gewezen en was ik over twee weken pas weer aan de beurt. Die tweede keer verliep alles 
gelukkig wel gesmeerd en kon ik op zijn eerste vraag het hele rijtje van oorzaken opdreunen. 
Toen ik alle handelingen die voorafgaan aan het starten van een diesel, zoals het tornen van de 
krukas naar de startpositie, opsomde, was hij helemaal tevreden. De overige antwoorden 
werden naar zijn inzicht bekroond met de uitslag: "Geslaagd". 
Zo zoetjes aan begon mijn plaatsing in Hellevoetsluis ten einde te komen en komen mijn 
ervaringen op de Doorman aan bod. 
De loopbaan van mijn uitermate innemende laatste commandant Overste Wirth, heb ik, tot 
zijn laatste functie in Washington en zijn pensionering, op de voet gevolgd. 

 
 

Foto 168 Haven ingang en de haven bij hoog water 
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Deel 2.m. Hr. Ms. Karel Doorman (mrt. 1967 - aug. 1968) 
Als ik op de Hr. Ms. Karel Doorman1 word 
geplaatst is zij in onderhoud bij Wilton 
Feijenoord en ik los daar Harry Stumpf af. Aan 
zijn houding voelde ik, dat hij opgelucht was deze 
plaatsing vaarwel te mogen zeggen. Bij de 
overnamegesprekken bleven vele vragen over 
minder gezonde situaties, die ik aan Harry stelde, 
onbeantwoord. Zo bleek het lenswater in de 
kofferdammen altijd vervuild met olie. Hoe die 
olie in die compartimenten, die grensden aan de 
machinekamers en de ketelruimen kwam, bleef 
onbeantwoord. Daarvoor moest ik maar contact 
opnemen met de scheepsbouwer, LTZSD Ing. 
J.W. Jentjens, die zou er meer van weten dan hij. 

Deel 2.m.1. De technische staat 
Daarnaast bleek ook dat de staat van het 
onderhoud van de vitale veiligheidssystemen en 
NBCD installaties, zoals de onderwaterzet-, 
sproei- en lenssystemen, maar ook de stoom-
brandblusinstallatie te wensen over te lieten. Zij 
waren recentelijk niet beproefd geweest. In mijn 

gedachten stelde ik vast, dat als ik zonder kleerscheuren door deze plaatsing heen wilde 
komen, ik veel geluk nodig zou hebben. De immer grappen makende en optimistische Harry, 
wimpelde al mijn veronderstellingen over de mogelijk falende systemen met een grap en een 
lach weg. Veel tijd om er met hem 's avonds onder een borrel over na te kaarten was er ook 
niet, omdat hij na vastwerken bij familie aan de wal verbleef. 
Mijn pessimistische indruk van het vlaggenschip 
werd echter verzacht door de goede 
verstandhouding die ik had met het HTD, overste 
P.M. Roos en zijn OG was LTZT 1 Frans of wel 
"SNARF" van Rugge. Waar ik echter wel bang 
voor bleef, waren de liften voor de vliegtuigen, 
het kleinere materieel en het personeel. Wanneer 
die liften in bedrijf zijn kan dat een enorme trek 
veroorzaken die branden aanwakkeren tot fatale 
fakkels. Daarom liet ik Jentjens continue 
aandacht besteden aan de beveiligingen, de 
noodstoppen en afstandsbedieningen van de 
sluizen en liet ik ze ook regelmatig testen. 

                                                 
 
1 Zie achtergrond informatie: Hr. Ms. Karel Doorman 

Foto 169 Vliegkampschip Hr. Ms. Karel Doorman 
(Schilderij Joop Henneveld) 

Foto 170 Vliegtuiglift op de Doorman met een 
Grumman S2F Tracker 
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Een bijzonder aandachtspunt was de BOZ installatie van en organisatie voor het olieladen. 
Het materieel, zoals toevoerslangen, moest goed onderhouden worden en met name de Quick 
Release afsluiters moesten gangbaar blijven. De geoefendheid van het personeel van zowel de 
dekdienst als ook de machinisten van de lekdienst moest geoptimaliseerd worden, zodat 
stookolie probleemloos kon worden overgegeven. Vooral omdat het meeste personeel nieuw 
was en hun geoefendheid dus te wensen overliet. Tijdens het beoefenen van de procedures 
leerde je automatisch wie degene zijn die de leidende kopstukken kunnen worden. Door 
regelmatig te oefenen wierp het spreekwoord "oefening baart kunst" wederom haar vruchten 
af en bereikten we snel het gewenste niveau. 
De besognes over de veiligheid bij de omgang met AVGAS2 voor de vliegdienst was in goede 
handen bij de vliegtuigmakers. Ook het laden van de voorraadtanks en het optoppen van de 
vliegtuigen gaf daarom geen problemen. Op de Doorman heb ik ervaren dat men bij de 
vliegdienst zich, voor wat betreft de brandbeveiliging, meer bewust was van de gevaren dan 
bij de vloot. 

Deel 2.m.2. De brandveiligheidlezing 
Jentjens was, voor zover ik mij herinner, al een tijdje aan boord van de Doorman geplaatst. 
Zijn Lekdienst-organisatie was dan ook beter op dreef, dan de Damage Controle organisatie, 
waar ik verantwoordelijk voor was. Daar komt nog bij dat deze organisatie vrijwel geheel 
bestond uit nieuw personeel, maar dat zijn wij bij de Marine wel gewend. Door regelmatig te 
oefenen en daarbij de ernst van de calamiteiten steeds verder te laten toenemen, werd de 
geoefendheid vergroot. Daardoor was ikzelf ook steeds beter opgewassen voor mijn taak en 
viel mij de eer te beurt om de brandveiligheidlezingen te houden voor de officieren, want dat 
vuurduiveltje kwam steeds om het hoekje kijken en moest door iedereen gesmoord kunnen 
worden. De lezing heb ik voor de "robbedoezen" van vliegers gebaseerd op een vraag en 
antwoord spel. Dat illustreerde ik met pikante visuele indrukken, die goed en makkelijk in de 
grauwe massa zijn op te slaan. Of het gelukt was, zou in de toekomst duidelijk worden. 
De lezing begon met de geëigende aanhef: Commandant, EO en overige Collegae Officieren, 
daarbij aarzelde ik, omdat ik zag dat mijn dagelijkse bar- en gesprekcollega’s op hun stoel 
begonnen schuiven. Zij vroegen zich kennelijk af, welke kreten ik nu weer met mijn Indisch 
accent zou gaan gebruiken. Dus ging ik verder met, mijne heren, ik moet u clementie vragen 
voor het niet onberispelijke gebruik van de Nederlandse Taal. Aangezien ik maar vier jaar 
Lagere School bij de Fraters in Malang heb gehad, 1 jaar Stoom Cursus HBS bij de Broeders 
in Surabaya en 3 jaar op de RHBS in Amersfoort, is de beheersing van de Nederlandse taal 
een beetje in de "wir war" geraak. Een spontaan gelach van mijn collegae ondersteunde mijn 
zelfvertrouwen. 
Ik zou willen beginnen met de brandbeveiliging van ons schip en de beschikbare middelen. 
Een brand is voor te stellen als een tekening in de beschrijvende meetkunde (examen vak BM) 

                                                 
 
2 Avgas (aviation gasoline), also known as aviation spirit in the UK, is an aviation fuel used in spark-ignited 
internal-combustion engines to propel aircraft. Avgas is distinguished from MOGAS (motor gasoline), which is 
the everyday gasoline used in motor vehicles and some light aircraft. Unlike MOGAS, which has been 
formulated since the 1970s to allow the use of platinum-content catalytic converters for pollution reduction, 
avgas contains tetraethyl lead (TEL), a toxic substance used to prevent engine knocking (detonation). 
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die gebaseerd is op de bekenden Nederlandse spreekwoorden: "Alle goede dingen bestaan uit 
drie" en "driemaal is scheepsrecht". Antwoord van de menigte: driehoek. Keurig, doch in 
tegenstelling tot het goede van de drie in de volksmond, is deze driehoek een gevarenteken 
dat ook bij brand kan worden toegepast. 

Op een tekenblad, dat op een soort schildersezel stond, had 
ik naast een zijde van een driehoek de tekst 
"zuurstof/lucht"3 geschreven. Vraag: mijnheer Haarman, 
u weet even goed als ik dat we zuurstof inademen en weet 
u hoe in een sluisschacht de zuurstof versneld kan worden? 
Antwoord: met een ventilator. Heel goed, Haarman! Ja, 
Heren dat zal ik u laten zien. Vervolgens verwijderde ik, 
met een voorgeoefende handeling, een met tape bevestigd 
blanco afdekpapier dat is aangebracht onder de tekst 
“zuurstof”. Daaronder kwam een knap damesgezicht met 
zeer sensuele rode lippen te voorschijn, die met een half 
geopende mond naar lucht zat te snakken. Ik vervolgde 
dan: ook dit lieve wezentje heeft zuurstof nodig om in 
leven te blijven, maar een brandje kan echter niet zonder 
zuurstof vlam vatten. 
Met vraag en antwoord 
werd met dezelfde 

kunstgreep de tweede zijde van de driehoek met opschrift 
"materiaal” /zoals stookolie, AVGAS, smeerolie en hout" 
onthuld. Daarop kwam zonder horten en stoten als vervolg 
op het naar lucht snakkende vrouwelijke wezentje een 
lichaam met de prachtige boezems van een stoeipoes 
voorgaats. Met gejuich en veel hilariteit werd het 
uitdagende sekskunststuk met de weelderige rechtstaanders 
begroet als een rechtgeaard voorbeeld van het materieel dat 
straks de grootste voedingsbron van een brand kon worden. 
Vraag aan de Goegemeente: Mijnheer Poortman, U als 
vlieger heeft wel eens gestaan bij een vliegtuig, dat getankt 
werd met avgas. Indien er wat gemorst werd, wat gebeurde 
er met de gemorste brandstof? Antwoord: de vloeistof 
wordt gedroogd met een schoonmaakdoek en het resterende verdampt! Heel goed, het 
betekent dat de vloeistof vergast, doch dit gebeurt meestal in de open lucht en de hoeveelheid 
is over het algemeen gering. Indien de AFGAS echter in een niet geventileerde gesloten 
ruimte lekt, zal de omgevingslucht verzadigd en wellicht zelfs oververzadigd raken met 
avgas. Toch zal dit mengsel niet tot ontbranding komen. Nu een algemene vraag: Hoe kan 
dat? En velen verdrongen zich in de hoop het antwoord te mogen geven. Met een gepast 
gejuich kwam de aap uit de mouw: de omgeving was niet heet genoeg of te wel de knal bleef 
weg omdat de temperatuur nog te laag is.  
                                                 
 
3 Deze en de volgende tekeningen zijn van de hand van Louis Nagelkerke (1949) 

Foto 171 Zuurstof 

Foto 172 Materiaal 
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Nu komt dus de laatste zijde van de branddriehoek 
aan bod. Op het sluitstuk van de driehoek komt te 
staan: "temperatuursverhoging door verhitting" 
het vervolg van het "lichaam" voorlopig geheim. 
De verhoging van de temperatuur, kan op de 
Doorman vele oorzaken hebben: door warm lopen 
van elektromotoren, door verplaatsbare 
noodbrandbluspompen droog te laten lopen, enz. 
Vele voorbeelden werden door de toehoorders 
aangedragen, maar de reden waarom het simpele 
Rookverbod in acht werd genomen werd geheel 
verzwegen. Mozes heeft de tien geboden 
uitgevaardigd, maar Van den Bosch heeft het "elfde 
gebod" uitgevaardigd: "Gij zult niet sloffen" als je 
het rookverbod overtreedt. Mijn collegae heb ik 

duidelijk gemaakt het rookverbod niet te licht op te vatten. Uiteindelijk moet ik de 
goegemeente duidelijk maken dat de stoeipoes het in zich heeft om een 
"temperatuursverhoging" te weeg te brengen. Daarop trek ik het blanco coverblad aan de 
onderzijde van de branddriehoek weg en komt "de forbidden spot", afgedekt door een zwart 
driehoekje, in geuren en kleuren te voorschijn. 
Je ziet Heren, het ontdoen van een zwart 
driehoekje zal veelal een geregelde of 
een ongeregelde verhitting veroorzaken 
en alles in de hens steken. Zo'n verhitting 
gebeurt ook bij het ontstaan van een 
brand. Het beschaafde gebrul dat hierop 
volgde bevorderde mijn zelfvertrouwen 
zodanig dat ik mijn ruige jongstejaar 
vlieger Poortman, die vaak het hoogste 
woord had, bij naam noemde en hem de 
volgende vraag stelde. “Waarom heeft 
die stoeipoes geen pisangblad gekozen 
voor bescherming van haar kuisheid, 
maar een zwart driehoekje?” Het blijft 
stil en het antwoord heb ik tot op heden 
nog steeds niet ontvangen. Een passend 
zwart driehoekje betekent “gevaar” en 
symboliseert ook het gevaar van de 
driehoeksverhouding. Een inniger gebrul 
volgde. 
Ik besloot mijn relaas met een uitleg over 
het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen en de globale aanduidingen van de sproei- , 
OWZ- , stoom- , SOS lens-voorzieningen en hun noodafstandsbedieningen  

  

Foto 173 Temperatuur 

Foto 174 100% brand verzekerd 
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Deel 2.m.3. De goede sfeer, maar toch zorgen 
Met het doorbladeren van de website 
Maritiem Digitaal.nl kwam ik de 
happening van een All Ranks 
Kerstdiner in de hangaar tegen en zag 
mezelf met collega Haarman links van 
mij lekker smikkelen. Bij het zien van 
deze foto ging er een vierpittertje 
branden en herinnerde ik me dat er 
voor dit diner speciale NBCD 
beveiligingsmaatregelen moesten 
worden getroffen. Ploegen van de 
NBCD organisatie moesten 
voorschaften, zodat zij tijdens het diner 
speciale veiligheidsrondes konden 
lopen. 
Evenredig met de plaatsingsduur nam 

ook mijn kennis van het schip toe en kreeg ik de NBCD organisatie steeds beter onder de knie 
en was het plezieriger om op Hr. Ms. Karel Doorman te dienen. Mijn NBCD personeel was er 
zich uitgesproken van bewust dat hun plichtsbetrachting en ijver bepalend waren voor de 
veiligheid van het hele schip en al haar opvarenden. We leefden echt op een drijvende 
vuurbal. 
De verhouding met de machinisten van het machinekamerbedrijf, de koude boel en de 
katapultinstallatie was van hoog tot laag goed te noemen. Ook het samenwerkingsverband 
tussen het HTD, Overste Roos, de OGTD LTZT 1 Van Rugge, LTZT 2 OC. L. Peutz van de 
katapult en mijn persoon was iets waar de Marine trots op kon zijn. Aan Mijnheer Van Rugge 
heb ik er altijd, in bijzijn van Overste Roos, mijn verbazing geuit dat er stookolie dreef op het 
lenswater in het MK complex. Dit ondanks het feit dat er veelvuldig om Stripalon4 aan de 
NBCD werd gevraagd en er ook veelvuldig extra draagbare brandblusmiddelen afkomstig uit 
de MK/KR nagevuld moesten worden. Dit alles wordt in het NBCD journaal vermeld. In de 
periode waarin Van Rugge HTD was werd, vooral in Den Helder, maar ook in buitenlandse 
havens, door een speciale uitkijk bij de uitlaat van het lenswatersysteem naar buitenboord 
gelet op het meekomen van stookolie. Zodra daar aanwijzingen voor waren, werd het 
lenspompen gestopt. Of deze procedure ook later, toen LTZT 1 Van Rugge als OGTD was 
afgelost door LTZT 1 Ir Everaerts, nog werd uitgevoerd of dat het toen is verwaterd, is mij 
onduidelijk.  
Met mijn hand op het hart durf ik te zeggen dat ik, in Den Helder of een andere Nederlandse 
haven zoals Rotterdam of Vlissingen altijd aan boord was op de dag voorafgaand aan de 
overgang van reewacht op stoombedrijf. Uit ervaring wist ik dat het overgaan op stoombedrijf 
het tijdens de reewacht, meestal een dag voor vertrek, veel problemen gaf. Vooral op de 

                                                 
 
4 Stripalon is een olie afbreekmiddel. 

Foto 175 All ranks diner met links Jan Willem en naast hem 
Haarman 
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Doorman heb ik van beginne af geen risico willen nemen, want ik moest er bijzijn als er wat 
gebeurde. 

Deel 2.m.3.i. De brand in het VKR 
Zo was het ook bij de bewuste brand op de 
Doorman. Ik zat in de longroom toen ik werd 
opgeschrikt door "BRAND, BRAND in het 
VKR5" en snelde naar de NBCD Centrale. Ik 
vernam van de Onderofficier van de wacht 
NBCD-centrale, dat een lekke brander de 
brand had veroorzaakt en dat de 
brandweerploegen gereed waren. Ik snelde 
naar de VKR om de ware toedracht van de 
brand te achterhalen. Een lekke brander had 
een scheepsbrand van groot formaat 
veroorzaakt. Toen ik vernam dat iedereen de 
plaat had verlaten, heb ik opdracht gegeven de 
STOOMBRANDBLUS6 te openen. De 
brandweerploegen waren intussen begonnen 

om via de schuimdoorvoeringen de scheepsvlak- brand met schuim te bestrijden. De 
verkenners van de Marine Brandweer, volledig gekleed in brandwerende kleding,waren met 
mij de VKR binnengegaan om de situatie van de brand op te nemen. Door de hitte en 
angstaanjagende vuurgloed die op ons afkwam, kwam ik, gekleed in alleen mijn Atjeh jasje, 
niet verder dan de eerste trapafdaling. De verkenners van de Marine Brandweer kwamen wel 
verder naar beneden, maar keerden onverrichter zake terug met de mededeling dat de brand 
op dat moment niet meer ter plaatse te 
bestrijden was. Ik ging terug naar het NBCD 
pleintje en heb de OWZ7 VKR beheerst 
(afsluiters lekkend tot een slag open) open 
laten zetten. Ook werd, door onze eigen 
mensen en de beter geoutilleerde Marine 
Brandweer doorgegaan met het blussen met 
schuim. Hierbij werd de slagzijmeter steeds 
in de gaten gehouden. Ondertussen kwam ook 
de assistentie van de omliggende schepen op 
gang. Ik hield nauw contact met het Hoofd 
van de Marine Brandweer. 

                                                 
 
5 VKR - Voorketelruim 
6 Stoombrandblus is een system dat stoom in een gesloten compartiment blaast en daarmee de lucht en dus de 
zuurstof verdringt, zodat het vuur dooft. De zijde van de branddriehoek “zuurstof” wordt dus weggenomen. Zie 
de lezing van Jan Willem. 
7 OWZ – Onder Water Zet inrichting  

Foto 176 Roterende Saacke branders met 
hydraulische ketel (Askania) automatisering 

Foto 177 Marine brandweer is begonnen met blussen 
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Het waarnemend HTD, LTZT I Everaerts 
(het HTD KLTZT R. Beets was ziek), de 
Commandant en de Eerste Officier kwamen 
de NBCD Centrale binnen om poolshoogte te 
nemen. Ik kon hen vertellen dat er gelukkig 
geen slachtoffers waren. Ook beschreef ik de 
grote omvang van een lenswaterbrand en de 
ingezette blusmaatregelen. Na mijn verslag 
stemde Everaerts in met mijn voorstel om mij 
de daadwerkelijke leiding van de 
brandbestrijding ter plekke te laten nemen. 
Nadat de OWZ zijn werk had gedaan werd 
deze geminderd en kon ik samen met een 
functionaris van de Marine Brandweer met 
de verkenning van het VKR aanvangen. We 
konden tot op een paar treden van de 
vloerplaat komen en zien dat er geen gloed 
van vuur of andere vuurhaarden was. De 
verzengende hitte was ondraaglijk, maar de 
situatie zoals we die aantroffen, gaf de burger 
weer moed. Het Hoofd Marine Brandweer 

was er ook van overtuigd dat we de "brand meester" waren. Onmiddellijk begaf ik me naar 
de NBCD Centrale en rapporteerde dat de brand 
geblust was. Ik was opgelucht, vooral omdat er 
geen slachtoffers waren en alles tot een goed einde 
was gekomen. Wat mij echter bevreemdde was, dat 
het AKR8, in opdracht van LTZT Everaerts, 
bijgezet moest worden. Dat terwijl de oorzaak en 
de schade van de brand in het VKR nog niet eens 
was vastgesteld. 
Nadat ik informatie had ingewonnen concludeerde 
ik in eerste instantie, dat op het lenswater drijvende 
stookolie de oorzaak van de brand moest zijn 
geweest. De hoeveelheid van deze lekkende olie 
van de brander kon niet van alleen deze brander 
gekomen zijn, maar moest ook andere oorzaken 
gehad hebben. De duur van de brand en de grootte 
van de schade duidde er op, dat er een grote 
hoeveelheid stookolie op het lenswater heeft 
gelegen. De veronderstelling direct na de brand 
was, dat het lenswater met de daarop liggende 
stookolie tegen de bodemplaat van de ketel heeft 

                                                 
 
8 AKR – Achter Ketelruim 

Foto 178 Aanvoer van schuimvloeistof vanaf Hr. Ms. 
De Ruyter 

Foto 179 Opstoken AKR 
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gelegen. Tijdens het opstoken en het in bedrijfstellen van de bewuste ketel werd de stookolie 
lekker opgepiept tot het ontvlammingspunt en zolang deze opgepiepte stookolie tegen de 
bodemplaat aanlag, zou er niets gebeuren. Het peil van het lenswater in het scheepsvlak steeg 
omdat men de verdampers gestart had om voedingwater te maken. Echter toen het lenswater 
de vloerplaat naderde en overliep werd er over nagedacht of de lenspompen bij moesten of 
niet. Uiteindelijk werd besloten te gaan lenspompen, met een uitkijk op olie, zoals 
omschreven. Tijdens het lenspompen zakte het peil van het lenswater en de opgepiepte 
stookolie kreeg zuurstof aangevoerd en de rapen waren gaar. 

Deel 2.m.3.ii. De brand in het AKR 
Nauwelijks waren we bekomen van de 
eerste calamiteit of er kwam weer over de 
omroep "Brand in de AKR". Weer moest 
ik naar de NBCD Centrale snellen. 
Gelukkig werd de brand gauw geblust en 
kon ik voor de tweede keer een rondje aan 
de bar weggeven. 

Het Proces-verbaal van de Brand op Hr. Ms. Karel 
Doorman is te vinden op internet (zoals 
http://www.kareldoormanr81.nl/html/brandverslage
n_1_en_2.html) en op de website van de 
Vereniging van Oud-officieren van de Technische 
Dienst der Koninklijke Marine 
http://www.vootdkm.nl/ 
Tenslotte kon ik mijn kater, met veel gewirwar, 
opgelopen tussen de brand en de uitdienststelling 
van Hr. Ms. Karel Doorman, laten vervagen, maar 
niet vergeten.  

Foto 180 Brand meester 

Foto 181 Jan Willem met P.W. Scholte (Cdt 
marine brandweer) 

http://www.kareldoormanr81.nl/html/brandverslagen_1_en_2.html
http://www.kareldoormanr81.nl/html/brandverslagen_1_en_2.html
http://www.vootdkm.nl/
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Achter Ketelruim Hr. Ms. Karel Doorman. Handbedrijf.9 

 
                                                 
 
9 Een schilderij van een ketelruim. Maar een installatie aan de wal is niet veel anders ingericht. Rechts staat de 
stoker die de stoomdruk regelt. Het belangrijkste meterbord hangt tegenover hem. Een andere stoker is met een 
brander bezig in het front van de stoomketel. De vlammen in de vuurhaard zijn goed te zien. Links naast de 
vuurhaard, de linker waterhouder van de drie drums Admiralty Boiler. De trap naar boven leidt naar een 
bovenbordes, waar centraal de stoomdrum zichtbaar is. Dit bovenbordes was tevens de vloer van de Achter 
Machinekamer. Ketels met turbines van BB as stonden dus in één compartiment. Dit hete, eentonige en vuile 
werk werd in ploegen gedaan op basis van 4 uur op, 8 uur af. Deze installatie had een zogenaamde overdruk-
luchtvoorziening. Stoomgedreven ventilatoren persten lucht in het compartiment. De lucht stroomde vervolgens 
naar de vuurhaard onder invloed van de overdruk en de natuurlijke trek van de ketel. Voor de ketels stormde het 
dus altijd. (Schilder was Flip Hamers 1909 – 1995) 

Foto 182 Achter Ketelruim Hr. Ms. Karel Doorman. Handbediening 
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Foto 183 De Doorman vertrekt via Wilton Feijenoord naar Argentinië 
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Deel 2.n. Hr. Ms. Limburg (aug. 1968 - jul. 1970) 
Gedurende de tijd dat ik verwachtte 
HTD te worden van een echte B - 
Jager hadden mijn hoogfrequente 
geruispijlers al geconstateerd dat ik 
de Heer Slijp zou gaan aflossen. Of 
de Duvel ermee speelt, je zult ze 
maar weer tegenkomen, een kliekje 
van de walrussen onder elkaar. Niet 
alleen de commandant Gregory was 
van OZD maar ook het HTD (LTZT 
1 P. van Staalduinen) had diezelfde 
achtergrond, evenals de EO (Van der 
Lee die bovendien een “volbloed” 
aristocratisch raspaard was. Het is 
een raadsel hoe Personeel er in 

geslaagd was om deze over het paard getilde "Koppensnellers" bij elkaar te rapen. 
Bovendien was ik wederom de ongeluksvogel, die in zo 'n beruchte kliek verzeild raakte. 

Deel 2.n.1. Het introductie gesprek 
De stemming werd meteen gemaakt toen ik, tijdens de 
eerste kennismaking met de Commandant, in bijzijn 
van Slijp, van hem te horen kreeg, dat de 
scheepsvlakken van de MK’s en KR-en olievrij 
moesten zijn, zodat een brand zoals op de Doorman 
niet zou kunnen ontstaan. Ik dacht bij mezelf “Als je 
zo moet beginnen Van den Bosch dan kun je je borst 
wel nat maken.” De vergelijking met de brand op de 

Doorman duidde al 
op een zeker 
vooroordeel. De 
marine “tong tong”1 
werkte dus goed en men noemt een "koe niet zo bont of er 
zit wel een vlekje aan”. 
Bovendien bracht hij ook mijn OGHTD ter sprake. Deze 
man moest, als de rechterhand van het HTD, mijn volle 
aandacht krijgen, omdat hij een negatief stempel drukte op 
de sfeer onder de bemanning. Daarbij gaf hij aan dat ik dat 
op dezelfde manier moest doen als onder het bewind van 
Slijp. Kortom de Ouwe hemelde zijn "OZD metgezel" op 
en hun werkwijze moest mij tot voorbeeld dienen. Uiteraard 
had ik vooraf geïnformeerd wie mijn OG zou worden, en 

                                                 
 
1 Tong Tong – geruchtencircuit, ook wel oerwoud tam tam genoemd 

Foto 184 Hr. Ms. Limburg 

Foto 185 Maak je borst maar nat 

Foto 186 Geen koe zo bont of er zit 
wel een vlekje aan 
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dat was, bij gebrek aan officieren van de TD, de Adj. Mach. Ko Bakker, die op de 
Onverdroten eveneens als mijn rechterhand fungeerde. Ik kende hem van haver tot gort en 
wist precies "wat voor vlees ik in mijn kuip" had. 
Na het beëindigen van de eerste ontmoeting, voelde ik aan dat de Commandant behept was 
met een "bouwmakers" mentaliteit en een superioriteitsgevoel met de bijbehorende bravoure 
woordkeuze. Hij genoot ervan om zich te laten gelden!!! Met deze wetenschap realiseerde ik 
me dat hier gold, "een gewaarschuwd man telt voor twee". Als je zo moet beginnen, gaat dat 
niet in je koude kleren zitten. Dat is toch nergens voor nodig!! Laat ieder lid van de 
bemanning in zijn waarde en gun ze de verantwoordelijkheid die bij hun taak hoort. Het is 
toch zalig als ieder machinist precies weet wat hij moet doen, dan zit iedere chef van de wacht 
van het MK/KR niet in een stress situatie. Ook het HTD kan dan lekker slapen en met zijn ene 
been over de andere in zijn hutje zitten of zich door het schip kan bewegen om met iedereen 
een praatje te maken. 
Van de overname - overgave HTD gesprekken- zelf kan ik me geen woord herinneren en die 
zullen dus wel kort geweest zijn. Verder is mijn kennis van een B-jager er door Beets 
ingepompt en de samenwerking met mijn ondergeschikten was me eveneens wel 
toevertrouwd. 

Deel 2.n.2. Het OGHTD adjudant Ko Bakker 
Zodra ik in functie was, wilde ik precies weten 
wat er waar was van de opmerkingen van de 
Commandant over de adjudant Ko Bakker. Ik 
hoorde hem uit. Het bleek dat de adjudant tijdens 
een feest van de bemanning een 
woordenwisseling had gehad met de Eerste 
Officier. Ko Bakker moest meteen naar het 
Gouden Bal2 vertrekken omdat hij een dronken 
indruk maakte. Op de kruiser en later ook op de 
Onverdroten, had ik al ervaren "dat deze 
gewoonte vaak een tweede natuur" was en dat 
was bij Ko Bakker ook het geval. Zijn regel was: 
"Op zee geen druppel drank, aan de wal 
alleen op weekends een stuk in zijn kraag drinken". Sinds zijn tijd op Hr. Ms. Tromp is de 
tweede natuur van Ko bekend. Op de kruiser was ik nog veel te jong en niet direct betrokken 
bij het wel en wee van de adjudant, maar dat veranderde op de Onverdroten toen hij mijn OG 
was. Met Bram en de bootsman van de Onverdroten hadden we ontdekt dat hij pas tevreden 
was, wanneer hij zijn mededrinkers onder de tafel had gedronken. Dan dronk hij de 
overgebleven pijpjes tot het” OP is OP” is en ging daarna naar kooi. Je ziet: "Iedere gek, 
heeft zijn gebrek". In elk geval was ik wel in mijn nopjes met een OG die mij tijdens de 
zeewacht dag en nacht ter zijde zou staan en ondanks zijn zenuwtrek, overwicht en respect 
afdwong bij zijn ondergeschikten.  

                                                 
 
2 Gouden Bal – dagverblijf onderofficieren 

Foto 187 Gewoonte is een tweede natuur 
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Verder kwam het mij ter ore dat de machinisten voor mijn komst onder een zeker 
schrikbewind hadden geleefd. Ik kon goed merken dat ze nu veel minder gespannen werkten 
en elkaar onderling, tijdens gesprekken met hun meerderen, geen vliegen meer afvingen. 
Later werd dit bevestigd door de huidige vakdienstofficieren Kroon, Stammler en De Gast. Ze 
waren toen nog sgtmach.  
Ik had echt een goede bemanning en leefde echt plezierig. 

Deel 2.n.3. De schuimende tandwielkast 
Uitgerekend op mijn eerste trip in Smaldeel 5 naar de Middellandse Zee werd ik met 
problemen opgezadeld. Toen we hoge vaart voeren kwam Bakker mij waarschuwen dat het 
peil van de hoofdtandwielkast (TWK) in de AMK niet te zien was door schuimvorming. De 
temperaturen van de lagers bleven gelukkig goed. Ik zat hem te knijpen als een oude dief. De 
autocleanfilters werden extra doorgedraaid. Een machinist kreeg de opdracht om continue de 
TWK in de gaten te houden. Met medeweten van de commandant en in overleg met de brug 
werd langzaam naar volle kracht opgevoerd en bleven we deze snelheid ruim een uur draaien. 
Gelukkig bleven daarbij de temperaturen van de TWK OK. Voor alle zekerheid werden wel 
CESK en CZM per telegram over het euvel geïnformeerd. Na binnenkomen van een Noord 
Afrikaanse havenstad, ik dacht Casablanca, zou een nadere inspectie worden uitgevoerd. Mijn 
hut leek wel een smeerolie laboratorium. De smeerolie filters werden gecontroleerd op 
metaalgruis en gereinigd. Maar ondanks dit alles bleef het schuim hardnekkig drijven. 
Ondertussen liet de SOMATCZM ons weten dat schuimvorming veroorzaakt kan worden 
door contaminatie met Stripalon. Het advies was om de TWK AMK tijdens het eerstvolgende 
bezoek aan Den helder van nieuwe olie te voorzien. Toen ging bij mij een vierpittertje 
branden en herinnerde ik me dat de Commandant tijdens mijn kennismakingsbezoek maar zat 
te hameren op het olievrij houden van de scheepsvlakken. Inderdaad bleek de voorraad 
Stripalon was vrijwel verbruikt. Je ziet maar weer, het ongeluk zit altijd in een klein hoekje en 
kan je een hartverlamming bezorgen. 
De Eerste Officier Van der Lee had weinig commentaar op mijn beleid van "mijn zwarte 
koor", maar in de longroom deed hij zijn naam "verdriet en Lee" eer aan. Hij ging niet alleen 
tekeer tegen jongere collegae, maar ook tegen Navigatie Officier, mijn jaargenoot, Van der 
Kroght. Waarom is het toch nodig om zoveel ellende te veroorzaken, "je moet ze maar 
tegenkomen" in je carrière die mensen, voor wie je niet meer bent dan een kurkenzak.  
De Commandant werd afgelost door Overste Van der Linde en Van der Lee door LTZ 1 
Hoeke. Voor mij was het geen opluchting want mijn bedrijf liep smooth, maar wel voor de 
overige leden van de Etat Major. De nieuwe Commandant was er een kei in om het schip de 
haven in en uit te manoeuvreren. Op een dag dat we uit Den Helder vertrokken moest dat 
zonder sleepboot en vroeg hij mij: “zeg Chef”, zoals hij me noemde, "ik wil direct nadat we 
los zijn van de kade geheel met vaart achteruit de haven uit. Kan dat?” Natuurlijk, zei ik, wat 
anders zou ik moeten zeggen. Feilloos voerde hij dit kunststukje uit. Van der Lee zou als hij 
er nog bij was geweest alleen maar "flabbergasted" met zijn kop hebben geschud, want dat 
had de vorige ouwe nooit durven doen. 
De hele periode van Smaldeel 5 hebben we goed gevaren en geen enkele keer te laat 
stoomklaar gemeld. 
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Deel 2.n.4. Hals over kop naar de West 
Toen kwamen de verkiezingen in de overgebleven Rijksgebiedsdelen in de Cariben en de 
opstanden op Curaçao. Hals over kop moesten we de Limburg gereed maken om naar de 
tropen te gaan. De OVA was er verantwoordelijk voor dat iedereen halsoverkop tropenkleding 
kreeg aangemeten en werd ingeënt, ook zorgde hij voor de tropendekzeilen en de voeding. 
Gelukkig paste ik nog in mijn jas tutup en de overige tropenkleren. Dank zij de Doorman was 
ik niet te dik geworden. Verder moesten van de Hoofden van Dienst het Hoofd Operationele 
Dienst, HWTD en ik voor twee dagen naar de Meteorologische Dienst in Hilversum. Daar 
werden we op de hoogte gesteld van de jaarlijkse orkaan verwachtingen en over het ontwijken 
ervan. Gelukkig had ik de stafeisen van de B-Jagers bestudeerd waardoor ik bij het onderwerp 
ballasten niet met mijn mond vol tanden stond. Deze wijsheid heb ik gelukkig op de reis naar 
de West niet hoeven toepassen. Wel kwam het van pas toen we, tijdens de 
STANAVFORLANT-periode in de Noorse wateren, moesten jagen op Russische "spook" 
onderzeeboten. Al met al was het toch wel een hele nuttige onthulling van het natuurgeweld!! 
We waren ter assistentie van het Stationsschip in de West. Het onderdrukken van de onlusten 
in de West was een heel kleine herhaling van de confrontaties in het NNG conflict tijdens de 
reis met de "Karel Doorman". Het hoofddoel was toen zoals ook nu: je kop en de vlag laten 
zien. Dus bezochten we alle Nederlandse eilanden in de Caribische Zee en ook Porte aux 
Prince. 

Deel 2.n.4.i. Een echte OGHTD Jan Kuipers 
Bijna ben ik vergeten te vermelden dat ik een echte OG kreeg, namelijk LTZT 2o.c. Jan 
Kuipers. Het was werkelijk een weelde en bovendien was hij een pientere kerel, die nog alles 
wilde worden. In de West werden we geconfronteerd met problemen met de condensaatpomp 
van de turbogenerator AKR. De aandrijfas met twee flenzen was gebroken op één van de 
flenzen. Per telegram werd een nieuwe aandrijfas aangevraagd die per ommegaande met 
luchtpost werd verzonden. In afwachting van de levering besloten we om met de faciliteiten 
die de Dockyard op Curaçao te bieden had, de gebroken as ook te repareren en daarna te 
monteren. Na nauwelijks een paar minuten gedraaid te hebben, begon de pomp hevig te 
rammelen en werd de turbo gestopt. We sloften dat daardoor het pomphuis niet naar de 
Filistijnen was gegaan, dan waren we nog verder van huis geweest. We delibereerden over de 
oorzaak en ja hoor, Jan bedacht zich daarbij dat door dit hoge toerental de aandrijving niet 
alleen statisch, maar ook dynamisch gebalanceerd moest worden. Toen ik de werf daar 
telefonisch over consulteerde beaamde de chef van de werkplaats dat de aandrijf niet 
dynamisch was gebalanceerd. Ze hadden daar de apparatuur niet voor. We hebben maar 
gewacht tot de onderdelen uit Holland aankwamen. Tenslotte werd dit ongemak hersteld. Met 
twee turbogeneratoren en een diesel kun je wel 1 generator missen zonder dat je in de 
problemen kwam.  
De overige tijd in de West zijn er geen opzienbarende voorvallen geweest. Met Mijnheer 
Hoeke kon ik goed opschieten. Veel later3 kwam ik er pas achter dat hij stamt uit een 
koloniaal geslacht dat in het begin van de VOC periode de vemen in de veemhoofdstad 

                                                 
 
3 Tijdens mijn bezoek aan Boebi Kater in de Verenigde Staten, de laatste keer dat ik hem zag voor zijn 
overlijden, heeft zijn vrouw (wier meisjesnaam ook Hoeke is) mij verteld over haar familieachtergrond. 
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Bandaira op de Banda eilanden beheerde. Daarnaast verbouwden ze ook specerijen en 
verzorgden het transport naar Nederland.  
Een van de dingen die ik me nog kan herinneren is dat ik "planters Punch" verrukkelijk vond. 
Dit is een cocktail van Bacardi lokale donkere rum, lemon juice en een grenadine syrup mix.  

Deel 2.n.4.ii. Planters Punch 
Ingrediënten 
- 8 tal ijsblokjes 
- 3 cl Bacardi reserva 
- 2 cl Bacardi superior 
- 1 tl grenadine 
- enkele druppels angostura 
- 6 cl sinaasappelsap 
- 6 cl ananassap 
Bereidingswijze 
Vul je shaker met het ijs, voeg alle 
ingrediënten samen, schud een 10 tal sec 
krachtig en giet alles in een longdrinkglas. 
Garneer met een sinaasappelpartje, 
munttakje, rietje. Rasp verse nootmuskaat 
over het garnituur.  
Met dank aan Bacardi. 
Het drinkt erg makkelijk en je hebt in een 

oogwenk een takkenbos4 gecreëerd. 

Deel 2.n.4.iii. De koop van mijn Omega 
Ook herinner ik me een bezoek aan het vermaarde juwelierszaak 
Spitzeren en Fuhrmann. Ik werd daar als een groot industrieel 
ontvangen en kon, onder het genot van een gewenste cocktail, een 
keuze uit de meest bekende horlogemerken maken die op een zwart 
laken presenteerblad werden tentoongespreid. Mijn Titus horloge 
werd uiteraard eerst de hemel in geprezen, maar daarna werd een 
passende vervanging gesuggereerd. Mijn keuze viel op een toen der 
tijd zeer gewaardeerd merk namelijk de Constellation van Omega. 
Jammer genoeg is het later (in 1993) uit mijn hotelkamer in 
Bandoeng gestolen. Later, in deel 3, zal ik terugkomen op de 
vervanging van dit heuse pracht exemplaar polshorloge. 

Deel 2.n.5. De STANAVFORLANT periode 
Toen de rust in de Antillen was teruggekeerd, gingen we weer met spoed naar Nederland. 
Daar werden we ingedeeld bij STANAFORLANT waar we vanwege de verhoogde 
onderzeeboot dreiging van het Rode Blok in de Noorse Wateren opereerden. 

                                                 
 
4 Refereert aan de gevolgen van het drinken van Oranjeboom bier.  

Foto 188 Planters Punch 

Foto 189 Omega 
Constellation 

http://www.bacardi.com/
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Na een verkorte 
opwerkingsperiode bij 
FOST werden we direct bij 
Strike Force ingedeeld. Er 
werd continue OW5 gelopen 
waarbij we voeren op twee 
ketels en de andere twee op 
druk reserve stonden. 
Twee keren was het menens 
en gingen we op vier ketels 
echt op jacht op Russische 
atoom- als wel 
conventionele 
onderzeeboten. Omdat Jan 
Kuipers na de West periode 
weer mocht gaan studeren, 
kreeg ik weer een Adjudant 
Mach, de vervanger van Ko Bakker, als OG. 

Deel 2.n.5.i. Het “tankfluisteren” 
We bleven continue op zee en op een gegeven 
moment mochten we pas olie laden toen we 
vrijwel leeg waren. Slechts tank 1 en 2 waren 
nog beschikbaar waardoor het HWTD begon te 
griepen, omdat de vuurleiding niet meer 
gestabiliseerd kon worden. Daarop informeerde 
ik de Commandant dat ik alleen tank 3 en 4 
wilde gaan ballasten zodat de overige tanken 
clean konden worden gehouden. Het schip 
slingerde intussen van jewelste. Langzaam 
maar zeker werd door het ballasten de meta-
centerhoogte steeds beter en was het slingeren 
niet meer angstwekkend. We stoomden op naar 
Scapa Flow om olie te laden. Het binnenlopen 
van Scapa Flow is met een bovenwaterschip 
een hele toer. Tijdens de 2e wereldoorlog 
toonde de Duitse onderzeebootcommandant 
zijn vakmanschap door dat niet alleen 
onopgemerkt te doen, maar daar ook nog de 
Engelse slagkruiser de "Royal Oak" in de grond 
te boren. Voorwaar een huzarenstuk! 

                                                 
 
5 OW – Oorlogswacht, 6 uur op, 6 uur af. 

Kaart 4 Scapa Flow 

Foto 190 Hr. Ms. Limburg in de Noorse fjorden (Simon Bunt) 
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