Mijnenveger Hr.Ms.Gieten

van de Koninklijke Marine

Mijnenveger van een Hondsrugdorp.

Gieten

Aa en Hunze

Gemeente Gieten
1931 – 1997

Gieten hart van de gemeente
Aa en Hunze 1997 – heden

1956

10 febr. 2016

60 jaar later.

1

Een beschrijving van een prachtig schip

–

Jan Postmus
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Inleiding
Het verhaal en documentatie van/over de Mijnenveger Hr.Ms.Gieten.
Verleden februari 1956 - Heden februari 2016 - Toekomst
Met de overdracht van de reddingsboei in februari 2016 is het exact 60 jaar geleden dat het schip
“Gieten” in gebruik werd gesteld bij de Nederlandse Marine, Door deze overdracht van de US regering
aan de Nederlandse regering kreeg het schip daarbij het predicaat Hare Majesteit Gieten.
Voor de overdracht was het Gieten en werd in opdracht van de US regering gebouwd, die voor geheel
Europa diverse mijnenvegers liet bouwen om de wateren rond de kuststrook vrij te maken van de mijnen
uit WO II, die door de Duitse Marine gelegd waren.
In deze documentatie van de mijnenveger Gieten staat informatie over kiellegging, bouw, doop
tewaterlating, en verdere bouw, die bijna een jaar in beslag heeft genomen tot aan de overdracht.
Verder de levensloop en wat deze mijnenveger voor Nederland en het dorp Gieten heeft betekend.
Zoals met veel onverwachte momenten is hier ook een geschiedenis aan vooraf gegaan.
Een grote groep inwoners van Gieten en belangstellenden maken deel uit van het “Collectieve Geheugen
van Gieten”, die een website en ook een Facebook account hebben: het “Collectieve Geheugen van Gieten”.
(Daar komen allerlei vragen en weetjes voorbij.)
Dank aan een oplettend Facebook lid, dat een aanbod op Markplaats van de originele reddingsboei van de
Hr.Ms.Gieten zag staan. Hierdoor kwam er een vermelding op de Facebook pagina van de groep dat deze
boei aangeboden werd.
Uit nieuwsgierigheid werd een e-mail gestuurd om meer informatie te verkrijgen. De opgevraagde
informatie nam enige tijd in beslag en werd na eerste reactie geen aandachtspunt meer; mede door de
absurde vraagprijs die de eigenaar vroeg. Echter, de advertentie was wel snel verwijderd van
Marktplaats.
Ondertussen werd een vraag gesteld aan burgemeester Eric van Oosterhout, of er interesse zou
zijn om deze Boei een plaats te kunnen geven bij de Scheepsbel en het Wapenschild van de Gieten,
die de voormalige gemeente Gieten (1930 – 1997) in 1969 in ontvangst had genomen. Ook zou er
nog een miniatuur in een vitrine moeten zijn. De laatste heeft bij de gemeentesecretaris dhr.
A.Hemmes op kantoor gestaan.
(De scheepsbel werd voor aanvang bij elke raadsvergadering gebruikt. In december 1974 heeft deze bel in de entree
gehangen van de nieuwe raadszaal achter Beukenhof aan de Brink. Het bruidspaar dat daar als eerste trouwde heeft
de foto met de bel in hun fotoboek staan en er zullen ongetwijfeld meerdere bruidsparen op de foto zijn gekomen.)

De voormalige gemeente Gieten (1930-1997) en de Marine lopen als een rode draad door deze
documentatie/levensloop.
Het verleden is, vanaf kiellegging 1952 tot heden februari 2016, beschreven aan de hand van het dossier
515 uit het gemeentearchief en met behulp van het Marine Museum en IMH (= Instituut van Marine
Historie, nu het NIMH (= Nederlands Instituut van Militaire Historie), zo compleet mogelijk gemaakt.
Verder is ook gebruik gemaakt van informatie die door diverse mensen is aangeleverd, o.a. kerstkaarten
van de bemanning van de Gieten aan leerlingen van de OBS Gieten in 1958.
Alle moeite is gedaan om de rechthebbenden van het verkregen materiaal te achterhalen, hetgeen niet
altijd is gelukt. Het verkregen materiaal is uit dossiers van diverse instanties en derhalve aan echtheid
gebonden.
Naast de levensloop is er uit de gemeenschap van het dorp Gieten een vereniging: “Vrienden van de
bemanning van de Gieten “ ontstaan en heeft ook de hoofdmeester, dhr. G.Pots van de OBS Gieten, de
leerlingen daar intensief bij betrokken.
Toen het schip de “Gieten” gedoopt werd door de echtgenote, mevr. Nijenhuis-Werners, van de
toenmalige burgemeester dhr. G.Nijenhuis en te water was gelaten, werd dit breed uitgemeten in de pers
door diverse dagbladen; vanuit Limburg tot en met het Nieuwsblad van Leeuwarden.
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Ook het ANP had op 17 februari 1955 om 23.00 uur in de Radio Nieuwsdienst de melding dat het de eerste
mijnenvegers ter wereld waren, die met omkeerbare schroeven waren uitgerust.
Onmiddellijk na de tewaterlating werd op de werf in Heusden de kiel gelegd voor een andere mijnenveger
die de naam “Leersum” zou krijgen.
De informatie van de Hr.MS.Gieten is zeker niet geheel compleet, wellicht dat er in de toekomst nog meer
ter beschikking komt. Dan is dit schrijven in ieder geval een goede start.
In deze beschrijving is geprobeerd met afbeeldingen en tekst een zo’n compleet mogelijk overzicht te
geven van een schip met een verbondenheid aan het dorp Gieten.
Gieten ligt op de Hondsrug in de provincie Drenthe.
Hier is geen water!
Naast de aangeleverde stukken en de afbeeldingen wordt een uitleg gegeven.
Verschillende vragen wachten nog op invulling en kunnen er meerdere vermoedens zijn van gedane
beweringen.
Een klein voorbeeld: “in Aspro gedrenkt linnen”is tussen verschillende houtlagen als composiet materiaal.
Met betrekking tot Aspro: het enige wat men zou kunnen bedenken is iets brandvertragends om te
voorkomen dat smeulend hout door de hele scheepswand heengaat; waarschijnlijk een asbestoplossing.
Er is wel een oude asbestmijn genaamd Aspro op Sardinië en een product Aspro op basis van
aluminiumoxide.
Velen, zelfs inwoners van Gieten, weten niet dat er een schip met de naam ‘Gieten’ op de wateren in en
rond Europa heeft gevaren.
Hier volgt dan ook een informatieve beschrijving met uitleg van wat deze mijnenveger met de naam
Hr.Ms.Gieten betekend heeft.
De ‘Gieten’ was het vlaggenschip en heeft aan verschillende NATO oefeningen (5x) deel genomen; was
aanwezig bij het huwelijk van Prinses Beatrix en Prins Claus, heeft vlootschouwen opgeluisterd en
vertegenwoordigde Nederland bij Internationale gelegenheden.
Twee dagen, in 1966, heeft de mijnenveger nog een zoektocht gedaan naar twee vermiste Duitse
Starfighters.
In juni 1959 is door de “Gieten”een kanovaarder uit Thuringen (Duitsland) in bewusteloze toestand
aangetroffen in het Goerese gat.
Deze was door een windstoot omgeslagen met zijn zeilkano en daardoor had de mast en zeiltuig averij
opgelopen. De boot was met veel moeite weer overeind gekregen, maar door het water en de kou
bevangen was hij bewusteloos geraakt. 21 uur na het voorval trof de Gieten de man aan. Aanvankelijk
dachten de opvarenden met een slapende pleziervaarder te doen te hebben.
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Gieten
Gieten (Drents: Geetn) is een dorp gelegen op de Hondsrug in de provincie Drenthe in Nederland. Tot aan
de gemeentelijke herindeling van 1998 was Gieten een zelfstandige gemeente. Na de vorming van de
nieuwe gemeente Aa en Hunze werd Gieten het bestuurlijk centrum van deze gemeente. Gieten is van
oorsprong een esdorp. Gieten heeft een voor deze dorpen kenmerkende brink. Gieten wordt omringd door
bos- en heidegebieden. Gieten ligt aan de kruising van de rijkswegen N33 en N34 die beide lopen over de
plaats van belangrijke middeleeuwse routes. Deze wegen behoorden tot de eersten in Drenthe die in de 19e
eeuw werden verhard. De wegen zijn verder van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het
gebied.
In 1905 kreeg Gieten een spoorwegstation. Dit station lag aan de spoorlijn Assen - Stadskanaal, die
aangelegd was door de NOLS. In 1947 werd het station gesloten. De voormalige spoorbaan is deels nog te
volgen, zowel in de richting van Assen als in de richting van Stadskanaal.
De hervormde kerk dateert van 1849, de toren was er al veel eerder gebouwd, reeds in de zeventiende
eeuw.
In het dorp staat een korenmolen, de Hazewind uit 1833. De expositieboerderij, 'Klein Hilbingshof', is een
boerderij gebouwd in 1604. In de vroege morgen van 12 maart 2012 werd deze monumentale boerderij
door brand verwoest. Hotel Braams, oorspronkelijk een uit de zeventiende eeuw daterende herberg,
gebouwd door de toenmalige schout en herbergier Johan Laurens.
Schimpnamen voor de inwoners: Heren (mannen) en Waoterkonten (vrouwen).

Aa en Hunze Gemeente in Oost-Drenthe.
Oppervlakte 277,6 km² met 25.539 inwoners en 9965 woningen (2002), 89
inwoners per km² (1999); gemeentehuis te Gieten.

In1998 gevormd uit de volgende gemeenten:
1. Anloo
2. Gieten
3. Gasselte

4. Rolde

Fysisch-geografisch wordt de gemeente Aa en Hunze gekenmerkt door:
-

de Hondsrug, waarop o.a. Annen, Anloo, Eext, Gieten en Gasselte gelegen zijn.
de Rolderrug, een zandrug evenwijdig aan de Hondsrug, die loopt van Sleen over Grolloo, Rolde,
Loon en Vries naar Peize.
de stroomdalen van de Drentsche Aa en de Hunze of Oostermoersche Vaart; hieraan is de naam
van de gemeente ontleend.

De gemeente bezit 14.697 ha cultuurgrond (2000), waarvan 9733 ha. bouwland, 4655 ha. weiland, 40 ha.
tuinbouwgrond, 142 ha. braakland en 128 ha. houtbestand.
De samenstelling van de gemeenteraad (21 zetels) is op basis van de verkiezingen van 2006.
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Uitleg
Voor een ieder die meer wil weten over mijnenvegers is een boek;
“Werkpaarden van de Mijnendienst – Dokkum- en Wildervankklasse”
geschreven door een oud-commandant van de Mijnendienst, KTZ b.d. B. Roetering. ISBN 90-811398-1-9,
uitgave 2006 t.g.v. 100 jaar Mijnendienst. Nu 2016 is het 110 jaar Mijnendienst.
Mijnenveger (vaartuig)
Een mijnenveger is een vaartuig dat ingericht is voor het opruimen (vegen) van zeemijnen.
Verschillende soorten veegtuigen worden gebruikt, aangepast aan het type mijn dat geveegd wordt.
Er zijn klassieke (drijvende of verankerde) contactmijnen, akoestische, magnetische en drukmijnen.
Elk soort vereist een andere veegmethode. In verband met het voorkomen van magnetische mijnen
worden mijnenvegers (en mijnenjagers) van niet-magnetische materialen gemaakt. Vaak van hout, maar
ook aluminium en polyester worden gebruikt.
De tri-partite mijnenjagers waren de eerste vaartuigen die geheel van vezelversterkte kunststof (glasvezel
& polyester) zijn gemaakt. Binnen de marine hebben ze dan ook bijnamen als "plastic badkuipen" en
"tupperware-boten" gekregen.
Voor verschillende typen wateren bestaan oceaan-, kust- en ondiepwatermijnenvegers.
Het vegen
Verankerde mijnen worden geveegd met het doorsnijden van de verankeringskabel. Dat bereikt men door
achter de mijnenveger speciaal gevlochten staaldraad te slepen. Deze draden zijn voorzien van snij- en
ontploffingsklauwen. Wanneer een verankeringkabel 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.
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 amagnetische 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 een wisselstroom
door deze geleider gevoerd met als resultaat
een sterk wisselende magnetische verstoring achter de mijnenveger.
Naast dit veegtuig werd er in nagenoeg alle mijnenveeg operaties 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.
Na de Tweede Wereldoorlog waren grote aantallen mijnenvegers nodig voor het ruimen van de
vaarroutes op de Noordzee. Aanvankelijk maakte men gebruik van enkele vaartuigen die de oorlog
overleefd hadden en van voormalige Duitse en Engelse vaartuigen.
Vanaf de jaren vijftig kwamen daar grote aantallen nieuwe schepen bij:
- 6 oceaanmijnenvegers van de O-' of Onversaagdklasse,
- 18 kustmijnenvegers van de Dokkumklasse
- 14 van de vrijwel identieke Wildervankklasse,
- 14 van de Beemsterklasse
- 16 ondiep watermijnenvegers van de Van Straelenklasse.
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De bouw was een onderdeel van het op 2 augustus 1949 ingediende herziene plan Van Holthe. Dit plan
voorzag in de aanschaf van in totaal 68 mijnenvegers. Het plan werd gerealiseerd van 1954 tot 1962. De
Dokkum-klasse en Wildervank-klasse Mijnenvegers werden van 1954 tot 1962 gebouwd op verschillende
Nederlandse werven en werden alle vernoemd naar middel grote Nederlandse steden.
Deze regeling was onderdeel van het MDAP voor gemeenschappelijke defensie.
Het Mutual Defense Aid Program ook aangeduid met Mutual Defense Assistance Programme (afgekort
tot MDAP) werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen door de Verenigde Staten om de
Europese landen te assisteren bij het opbouwen van hun strijdmachten. Het doel van het programma was
ervoor te zorgen dat West-Europa buiten de invloedssfeer van de Sovjet-Unie bleef.
Tussen 1948 en 1954 is ca. 30 miljard dollar hieraan uitgegeven door de Verenigde Staten. Hieronder was
begrepen:
- het leveren van goederen (voor een deel uit overbodig geworden voorraad).
- het financieren van projecten.
- het opleiden van personeel.
De hulp is tot in de jaren zestig voortgezet en langzaam afgebouwd. Heden ten dage kent de VS nog steeds
diverse programma's (FMA - Foreign Military Assistance) om andere landen van wapens te voorzien.
(Israël is de grootste ontvanger van die programma's.)
Nederland ontving tot in de jaren zestig wapens van de V.S.; gedurende de jaren vijftig kwam de helft van
de materieelaanschaf voor rekening van de Amerikanen. Daaronder waren aanvankelijk vooral fregatten,
mijnenvegers, onderzeeboten en een deel van de jachtvliegtuigen.
In de jaren zestig werden nog Starfighter gevechtsvliegtuigen, Terrier, HAWK en Nike Hercules
luchtdoelraketten geleverd.
De Dokkum- en de Wildervank klasse werd speciaal ontworpen voor het gebruik in het Nederlandse zee
gebied. Dit betekende een beperkte diepgang, om goed tussen zandbanken en waddeneilanden te kunnen
werken. Daarnaast was een goede zeewaardigheid vereist om tevens in slecht weer op de Noordzee te
kunnen werken.
Het ontwerp van de Dokkum en Wildervank klasse was gebaseerd op standaard stafeisen opgesteld in
West-Europese Unie verband (Engels: Western Union). De WU-klasse was gebaseerd op standaard
stafeisen opgesteld in West-Europese Unie verband.
Door deze stafeisen zijn er in veel landen schepen gebouwd van de WU-klasse, waaronder toenmalig
West-Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Deze schepen vertonen dan ook zeker gelijkenis met de Dokkum- en Wildervankklasse.
(Uit collectie Marinemuseum Den Helder: De Gieten – varend in een binnenwater)
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Op 28 april 1954 heeft Hare Majesteit de Koningin het behaagd om een Marineschip de naam “Gieten” te
geven, dit document geeft gelijk al enkele regels waar rekening moet worden gehouden.
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Direct een reactie van Zeeschilders aan de gemeente Gieten om een opdracht te verwerven.
In de regio zijn schilders van naam en faam welke deze opdracht ook kunnen maken.
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Een met de hand geschreven reactie van de heer Van Dulmen Krumpelmann kwam hierop terug.
Dit geeft aan dat deze kunstenaar gewoon zichzelf was.
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Wie was dhr. Van Dulmen Krumpelmann?
Erasmus Bernhard van Dulmen Krumpelmann, ook Erasmus Bernhard von Dülmen Krumpelmann (Bad
Kreuznach, 25 augustus 1897 - Zeegse, 21 juni 1987) was een kunstschilder.
Van Dulmen was een zoon van wiskundeleraar Erasmus Bernardus van Dulmen Krumpelmann en
Elisabeth Adam. Zijn ouders hadden elkaar in Kreuznach leren kennen. Kort na zijn geboorte verhuisde
het gezin naar Amsterdam.
Hij volgde een particuliere tekenopleiding aan de Hendrik de Keyserschool en vervolgde zijn studie aan de
Rijksnormaalschool voor tekenonderwijs.
In 1918 werd hij lid van Arti et Amicitiae en exposeerde geregeld op ledententoonstellingen.
Hij kwam in contact met kunstenaars August Allebé, George Breitner en Willem Witsen, die hem hielpen
zijn stijl te ontwikkelen. Hij schilderde met name in een impressionistische stijl.
Na zijn huwelijk in 1921 vestigde hij zich in Drenthe. Hij kwam daar in aanraking met schilders van
Groninger kunstkring De Ploeg, waarna zijn schilderstijl losser en kleuriger werd. Hij schilderde en
tekende onder meer landschappen, stadsgezichten, circustaferelen en portretten (waaronder het portret
van hoogleraar Adrianus van Veldhuizen voor de Groninger Universiteit). Hij ontwierp in 1920 voor
Brusse in Rotterdam het omslag voor het boek 25 jaar onder de menschen.
Hij was in 1946 medeoprichter van De Drentse Schilders, een kunstenaarsvereniging die tot 1953 heeft
bestaan. Hij was daarna samen met onder andere zijn zoon Erasmus Herman en Evert Musch medeoprichter van het Drents Schildersgenootschap (1954). Hij won in 1958 de Culturele prijs van Drenthe. In
1984 organiseerde het Drents Museum een overzichtstentoonstelling van zijn werk.
E.B. van Dulmen Krumpelmann

Hoewel de schilder Van Dulmen Krumpelmann (1897 - 1987) opgroeide in Amsterdam werd hij erg
aangetrokken door het Drentse platteland en logeerde er dan ook regelmatig om het Drentse landschap en
het 'eenvoudige' boerenleven vast te leggen op vele schilderijen. Hij vestigde zich er definitief na zijn
huwelijk in 1921. Behalve in Nederland heeft Van Dulmen Krumpelmann ook veel in het buitenland
gewerkt. Vanaf het midden van de jaren twintig trok hij regelmatig naar Parijs, waar hij een groot aantal
doeken met gezichten op de brede boulevards heeft geschilderd. Tot op hoge leeftijd heeft hij doorgewerkt
en een oeuvre opgebouwd dat uit ontelbare schilderijen, aquarellen en tekeningen bestaat van de meest
uiteenlopende onderwerpen: landschappen, stads- en dorpsgezichten, kermis en circustaferelen, het
boerenleven, portretten enz. Veel succes heeft hij geoogst met zijn schilderijen en aquarellen van naakte
kinderen die in de Drentse Aa zwemmen en spelen, een thema dat hij sinds de jaren dertig veelvuldig heeft
vastgelegd.

Dorpsfragment in gemeente Aa en Hunze (Eext,Gieterweg). De afbeelding moet iets van deze aard zijn in Gieten.
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Deze schilderij van het dorpsgezicht van Gieten is nergens meer terug te vinden; ook niet in het depot van
het Marine Museum in Den Helder.
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Hr.Ms.Gieten

Mijnenveger
Gieten
M 805
kustmijnenveger Wildervankklasse

Naam:
Naamsein:
Type schip:

De Dokkumklasse was een serie van 18 mijnenvegers die in de jaren vijftig van de 20e eeuw gebouwd zijn
voor de Koninklijke Marine. De Wildervankklasse (14 schepen) werd in dezelfde periode gebouwd en was
vrijwel identiek.
Kiellegging:

09-09-53

De bouw 1953 op de helling is aangevangen op 9 september

Bouwwijze:

Aluminium spanten met Composiet houtbouw.

De schepen zijn gebouwd van hout, over aluminium spanten. Dit is gedaan om het schip a-magnetisch te
maken. Ook zijn in het schip zo veel mogelijk a-magnetische materialen verwerkt.
Op het aluminium skelet, wat hoofdzakelijk is geklonken, is een dubbele huid (Composiet ) aangebracht
met een tussenlaag van in Aspro gedrenkt linnen. De buitenhuid is teak, de binnenhuid van mahonie en de
dekken zijn van Redwood of teak en het achterdek van Peroba de Campos. De dekhuizen zijn van
aluminium met oorspronkelijk een open brug, welke in de zeventiger jaren is vervangen door een dichte
brug. De “Gieten” is nooit voorzien van een dichte brug, doordat hij wegens overcomplete vloot op 2 juli
1969 van de sterkte werd afgevoerd bij ministeriële beschikking nummer 969004/968344.
Tewaterlating:
17-02-55
Doopster: Mevr. J. Nijenhuis- Werners, echtgenote van de toenmalige burgemeester van de gemeente
Gieten (Dr).
Te water gelaten op 17 februari 1955.
Op dwarshelling bij Wilton van 22 tot 26 november.
In dienst gesteld:
Laatste maal uit dienst:
Afgevoerd:
Roepnaam:
Bouwwerf:
Bouwnummer:
Naamseinen:

10-02-56
30-10-67
02-07-69
PASS
De Haan & Oerlemans’ Scheepswerf N.V. te Heusden.
270
M 805

Afmetingen
Lengte oa:
Lengte LL:
Breedte:
Diepgang, gem.:
Waterverplaatsing:

46.62 m
42.65 m
8.78 m
2.55
420 ton
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Let wel het gaat hier om een houten oorlogsschip voor de Nederlandse Marine in opdracht van de
Amerikaanse Marine.
Onder toezicht ook van de Amerikaanse Marine met een begeleidend Team vanuit Den Haag.

Voortstuwing
Machine:
Vermogen:

2 Werkspoor diesel motoren
1250 pk. elk

Ook is er een verschil in de machinekamer; de Dokkumklasse beschikt over MAN motoren, de
Wildervankklasse beschikte over Werkspoor motoren. De schepen van de Wildervankklasse zijn eerder
uit de vaart genomen vanwege een grotere kans op carterexplosies (zonder aanwijsbare oorzaak).
Schroeven:1e omkeerschroef ,

2 stuks, verstelbaar van Lips, 4-bladig.

bij schroeven met verstelbare spoed, zijn de bladen niet onder een bepaalde spoed vast in de naaf gezet,
maar kan de stand ervan worden gewijzigd.
De draairichting en draaisnelheid van de schroef blijft steeds dezelfde, maar door de spoed te veranderen
kan vooruit dan wel achteruit worden geslagen.
Wil men gestopt gaan liggen, dan wordt de spoed tot nul gereduceerd: de schroef draait dan in de
vaanstand.
Door de vorm van de bladen is het achteruitvermogen niet geheel gelijk aan het vooruitvermogen.
Snelheid:
Bemanning:
Bewapening:

14 kn.
38 man.
2 x 40 mm.

Veegtuigen.
De veegtuigen van het schip bestonden uit het mechanische tuig Wire Mk 3 mod 2, het magnetische tuig
ML Mk 4 en later de Mb 5 tuigen.
Het akoestisch tuig bestond uit AX Mk 4v, AX Mk 6B en het AX Mk 3 tuig.
Uit de gegevens is opgemaakt dat het schip ongeveer 9 m. breed was en een sleepbreedte kon bereiken van
een 100 m. totaal.

16

Uit collectie NIMH

Overal staat vermeld dat de Dokkumklasse is gebouwd met US gelden en dat de Wildervankklasse
gebouwd zou zijn met Nederlandse middelen.
Op het navolgende overdrachtsdocument lijkt het dat toch de Amerikaanse overheid de betaling deed en
na gereedkomen van het schip de overdracht aan de Nederlandse regering werd gedaan.
Stelling: ‘Wie betaalt bepaald wat er mee gedaan wordt!’

17

18

Hier het vermelden van de overdracht van de “Gieten” van de US regering aan de Nederlandse regering
nadat het schip is voltooid en in dienst gesteld kan worden.
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Te water gelaten op 17 februari 1955.

Doopster: Mevr. J. Nijenhuis-Werners, echtgenote van de toenmalige burgemeester van de gemeente
Gieten (Dr).
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Ook in de ANP radionieuwsdienst was er aandacht voor de tewaterlating.
Zie hier het kaartje voor de nieuwslezer om 23.00 uur 17-02-1955.
(Heden ten dage ziet men op TV de presentator ook met dit soort spiek/opdracht briefjes in de hand het verhaal doen.)

23

Vermelding van Limburgs Nieuwsblad en rechts van het Nieuwsblad van Leeuwarden.
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De gebouwde mijnenvegers stonden onder supervisie van US Captain R.S.Hitchcock. Deze neemt afscheid
en gaat een andere functie bekleden binnen de Amerikaanse Marine. Hiervoor is een album samengesteld
van de door hem begeleide bouw van mijnenvegers en met als herinnering diverse foto`s van de benoemde
gemeentes en steden.

27

28

Vooraf
Op dwarshelling bij Wilton van 22 tot 26 november. Voor aanpassingen en controle van de voor het eerste
toepassing van de omkeerbare schroeven.
Levensloop
Verder vervolg in 1955.
SB schroefas vervangen.
Werf proefvaart op 8 december.
Overname proefvaart van 9 tot 22 december.
Op 22 december 1955 door USA overgedragen.

1956.
Van 7 tot 9 januari weer op de dwarshelling bij Wilton voor opnieuw controle van de schroefassen, nu met
Marine deskundigen erbij.
Dit om laatste punten uit te werken voor de ingebruikstelling op 10 februari a.s.
De delegatie van de gemeente Gieten kon natuurlijk niet met lege handen komen en gemeentesecretaris
dhr. A . Hemmes bestelde aandenkens voor de bemanning en officieren.
Het mooie hiervan is dat hij ook notitie hiervan maakte op het schrijven)en geen extra formulieren ging
invullen.
Zie onderaan de brief, met potlood een berekening gemaakt.
Ook toen, in gedachten, al enige mate van bezuinigen of kosten reduceren .
Op 6-2-1956 is besteld bij;
Koninklijke van Gorcum te Assen,
44 Ball points à 1,95
44 Vullingen
1,--------2,95
Red. 10%
0,30
---------2,65
44x
----------1060
10600
----------116,60

36 man personeel
4 b.o
4 Officieren
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Op 10

februari (1956) in dienst gesteld op de werf van Wilton Feijenoord.

Op deze dag werden voor het eerst de vlag, de geus(de oude prinsengeus) en de oorlogswimpel gehesen.
Hierdoor werd het schip officieel Hr.Ms.Gieten en zo toegevoegd aan de vloot van de Koninklijke Marine.
Vanaf dat moment mag het predicaat “Hr.Ms.Gieten “dragen worden en het scheepsembleem is officieel
op het Nederlandse oorlogsschip met de binding van Gieten zoals in de beschikking van de Ministerie van
Marine is vastgesteld.

Dit gebeurde in bijzijn van volledige bemanning met hun officieren en uiteraard een delegatie uit Gieten,
waaronder de burgemeester en zijn wethouders.
Een vermelding waard in het Nieuwsblad van het Noorden met een foto en bijbehorende tekst.

Dankzij dit gevonden artikel weten we nu ook welke afbeelding er op het schilderij staat,die door de
bevolking van Gieten aan het schip is aangeboden. Formaat 103 x 76.
Een kaart, in een ander jaargetijde, is gevonden; bijna hetzelfde jaartal.
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Uit collectie Henk Alting

Dit zou ongeveer de indruk moeten zijn geweest van hetgeen dhr. Van Dulmen – Krumpelmann heeft
afgebeeld op het schilderij.
Bij de NIMH /Marine Museum is het schilderij nog niet gevonden.
(Het schilderij van het dorpsgezicht blijft een vraagteken.)
Na ingebruikstelling is het schip gelijk ingedeeld bij Squadron SMV 129 = Smaldeel Marine Vaartuigen
129.
Op dezelfde dag vertrok het schip van de werf.

Uit collectie NIMH
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Een bedankbrief door Commandant Boerstra aan de Burgemeester G. Nijenhuis werd gestuurd namens
de bemanning, voor het schilderij en het persoonlijke geschenk aan de bemanning vanuit Gieten.
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Hier de reactie vanuit Gieten, zoals ook behoorde na een mooie dag vanuit Drenthe.
Tevens een verzoek: als de Hr.Ms.Gieten in de buurt van Gieten (Drenthe) zou komen de bevolking een
bezoek met bezichtiging zou kunnen maken aan het oorlogsschip. Men zou dan kennis kunnen maken met
de bemanning en ook informatie verkrijgen over hun taak voor een veilig Nederland.
(De dichtstbijzijnde zeehaven was en is nog steeds Delfzijl.)
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Van dit album en/of een vermelding is niets terug te vinden.
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Vlootschouw/demonstratie
De uitnodiging voor de vlootweek in Rotterdam, vooraf gegaan met een vlootschouw en een demonstratie
“Show Piece” voor de kust van Scheveningen!

Deze vlootdemonstratie “Show Piece” was een maritiem evenement welke niet vaak voorkwam en niet
alleen schepen, maar ook opgeluisterd werd door vliegtuigen. Verdere deelname van een groot aantal
mijnenvegers en ook Internationale partners o.a. de Engelse kruiser “Glasgow”. De bekendste
Nederlandse schepen waren o.a. “De Ruyter”en “De Zeven Provinciën”.
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Aangezien alle schepen op 15 juni 1956 uit de marinebasis Den Helder naar Rotterdam moesten
opstomen, werd ingevolge ministeriële opdracht van de gelegenheid gebruik gemaakt vóór Scheveningen
enige korte vlootdemonstraties te geven.
De jaarlijkse vlootschouw vond tussen 18 en 24 juni in 1956 te Rotterdam plaats. Er werd aan
deelgenomen door de volgende mijnenvegers: Giethoorn, Ommen, Abcoude, Gieten, Naarden, Venlo,
Aalsmeer en Axel, die allen ligplaats kregen aan de Parkhaven.

Enige burgemeesters
van gemeenten,
waarnaar de
deelnemende
mijnenvegers waren
genoemd, maakten de
reis van Den Helder
naar Rotterdam mee.

Op 11 juli 1957 was er weinig geschoold personeel en werd de Hr.Ms.Gieten in 1e reserve gesteld (uit
dienst gesteld).
Waarom? Omdat de bemanning nodig was voor het ophalen en invaren van andere in Nederland
gebouwde kustmijnenvegers van dit type. Ook in die tijd was goed geschoold personeel al erg belangrijk
voor de Marine.

Dokking RWW (Rijks Werf Willemsoord te Den Helder ) 14-16 februari en 12-18 april.
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In mei 1957 is het dan zover dat, ter beëindiging van het mijnenveger programma, opgezet in 1952, er een
herinneringsplaat aan alle naambieders van de kustmijnenvegers werd gegeven.
Deze plaat werd ook aangeboden aan Z.E. de minister van Marine en aan de ambassadeur der Verenigde
Staten van Noord-Amerika.
De hoop werd uitgesproken dat deze plaat een passende plaats aan een wand zou verkrijgen als blijvende
herinnering aan deze naamgeving.
De burgemeester en wethouders berichtten dat de herdenkingsplaat was opgehangen in het vertrek,
bestemd voor de raad van de gemeente Gieten en dank voor toezending. Getekend burgemeester en
wedhouders, d.d. 5 juli 1957.
Verder werd de Hr.Ms.Gieten, samen met een groot deel van de mijnenvegervloot, in reserve gesteld.
In Marinetermen de zogenaamde: “mottenballenvloot”. (in geconserveerde toestand gebracht en
gehouden)

Bezichtiging
1958
Een jaar met veel extra contact met bevolking van Gieten.
“Gieten bezoekt de Gieten”.
Op 6 jan. weer in dienst gesteld en ingedeeld bij SMV 127. (Squadron mijnenvegers no.127).
Normaal was de thuishaven Den Helder, maar er was toen een vlootspreidingsplan gemaakt door de
marineleiding, zodat de gehele Nederlandse kust zou kunnen worden bestreken ten tijden van spanning.
Het squadron 127 werd daarom in Hellevoetsluis gestationeerd.
Op 1 maart van dit jaar was de bezichtiging van het oorlogsschip Gieten mogelijk in de haven van Delfzijl.
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Hier de oproep aan de bevolking van de gemeente Gieten om zich in te schrijven voor de mogelijkheid om
het oorlogsschip H.Ms.Gieten te kunnen bezoeken in de haven van Delfzijl, de dichtstbijzijnde zeehaven
voor de gemeente Gieten.
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Duidelijk is onder de streep van dhr. Js. Wolthuis de samenvoeging van een viertal ambtenaren te weten:
de heren Hemmes, Hegen, De Boer en Wolthuis. Daaronder de vermelding van de B. en W. en de
secretaris.
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Waarschijnlijk was dit de lijst van mensen die met de bus naar Delfzijl gingen.
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Deze lijst komt uit het dossier van de gemeente en heeft op de achterzijde de naam van ambtenaar
dhr.L.Hegen. Hij zal waarschijnlijk de coördinatie hebben gedaan.
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Het Nieuwsblad van het Noorden maakte 3 maart vermelding
van het bezoek van Gieten aan de Gieten de Gieten

Uitleg werd gegeven wat het schip zoal aan boord heeft en wat
de functie was voor het vrij houden van de scheepvaartroute.

Hier de aanmelding bij de “Nevas” ; stichting Nederlandse Vereniging ter Adoptie van Schepen.

Het is niet bekend wat de bedoeling was: een magazine met wetenswaardigheden? of één van de
geadopteerde schepen? of beide?

47

Opgavelijst van leden van de vereniging:

Vrienden van de bemanning der mijnenveger “Gieten“

Dhr. L.R. de Boer was in die periode ambtenaar van de toenmalige gemeente Gieten en is nog steeds
wonende in Gieten, aan de Spekstoep.
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Aan een vlootschouw in Amsterdam van 6 tot 9 september werd o.a. deelgenomen door Squadron
mijnenvegers no. 127, bestaande uit: Goes, Lisse, Leersum, Venlo, Gieten.
Alle eenheden kregen een ligplaats op het IJ achter het Centraal Station. Dokking RWW 30 mei tot 6 juni.
Zoals op de lijst van de “Vrienden van de Bemanning “Gieten” te zien is staat de naam van de
hoofdmeester Dhr. G Pots van de Openbare Basisschool in Gieten vermeld. Een actie werd gehouden om
met een aantal leerlingen contact te maken met de bemanning. Dit resulteerde in een return van
kerstkaarten aan leerlingen van de OBS te Gieten. Hieronder wat er nog van bekend is en dit komt uit
privébezit van enkele leerlingen.
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Beide leerlingen wonen nog steeds in Gieten.

Na enig speurwerk, met hulp van oud-marine mensen, werd contact gelegd met dhr. T. Dijkstra en
zijn reactie (was):
Ik heb inderdaad op de Gieten gezeten in die periode, ik zat daar in 1958-1959.
Veel uit die tijd herinner ik mij dan ook niet meer.
Enkele namen van medeopvarenden zijn Tim [Tijmen] Brands hij kwam van Urk. En matr Verbeek, matr
Schakel, maar ik weet niet meer waar die vandaan kwamen. Na de Gieten ben ik midden 1959 naar de
Kortenaar gegaan, en december 1959 naar N.G.
Als je meer over de Gieten wil weten, zou je kunnen kijken op; Onze Vloot.weebly.com mijnendienst.
Hier staat informatie over de M805 + wat foto,s van de Wildervank klasse.
Zelf heb ik helemaal niets meer uit die tijd.
Ik hoop dat je hier verder mee kan.
M.V.G.
T.Dijkstra
st Annaparochie.
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1959
Diverse opsporingen verricht en zelfs een bewusteloze kanovaarder kunnen redden.

In dienst bij SMV 127.
Nog steeds (was) Hellevoetsluis als thuishaven en werd er deel genomen aan een feest aldaar.
Men vierde in 1959 de terugkeer van de Marine (van 13 tot en met 16 april) als de terugkeer van de
“verloren zoon”. Daar fungeert de zeer oude Hr.Ms.”Douwe Aukes”, in de volksmond genoemd “Domme
August”, als stationsschip.
Door squadron mijnenvegers 127 werd deelgenomen aan de veegoperaties (operatie Clean Sweep)
‘bezuiden en beoosten’ de ET route. Op 4, 5 en 13 februari werden veegoefeningen gehouden ten behoeve
van het NTS-journaal ( nu NOS), ten einde het Nederlandse publiek in te lichten omtrent de uitgevoerde
veegoperaties nabij de ET route. Dat is de scheepvaartroute die noord van de Waddeneilanden loopt.

Op 22 april werd een vaartocht
op de Westerschelde gehouden
met leden van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging „Onze
Vloot”.
Van 19 tot en met 22 mei nam
het squadron deel aan de
NAVO-oefening „Half Back” op
de Noordzee en in het Kanaal.
Op 16 juni werd een
veegoefening gehouden voor
Prof. Dr. T. H. Milo en een
aantal Leidse studenten.

In de week voor de Dutch TT 26 juni 1958 had de mijnenveger “Gieten” nog een vondst op zee gedaan.
Donderdagmiddag rond een uur of twee werd een zeilkano aangetroffen. Aanvankelijk dachten de
opvarenden een slapende man op een pleziervaartje aan te treffen. Maar bij nadere beschouwing bleek de
werkelijkheid geheel anders.
Dhr. Mosebach uit het Duitse Thuringen was reeds woensdagmiddag om vijf uur door een windstoot met
zijn zeilkano omgeslagen en daarbij was ook de mast en het zeiltuig afgebroken. Met veel moeite bleek de
man de kano overeind te hebben gekregen. Sinds die tijd had hij in de boot vertoefd die ook nog vol water
stond. Door stroming had peddelen weinig of geen invloed. Tenslotte raakte de man door kou bevangen en
uiteindelijk bewusteloos.
De “Gieten”trof de man aan in het Goerese gat , terwijl het schip onderweg was naar Hellevoetsluis.
Hij verbleef donderdag s`avonds nog op de “Gieten”om op sterkte te komen van zijn avontuurlijk
uitstapje voor de kust van Nederland. De aankomst in de haven van Hellevoetsluis was tegen negen uur in
de avond, waaruit bleek dat Dhr.Mosebach een behoorlijk eind de zee op gedreven was.
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Redding
Deze buitengewone reddingsactie werd vermeld in bijna elk nieuwsblad op 26 juni 1959.
Sommigen plaatsten het op de voorpagina en anderen in het nieuwskader.
Gevonden knipsels zijn onder andere van het Nieuwsblad van het Noorden, De Tijd, De Maasbode, de
Leeuwarder Courant en De Telegraaf.

Van 14-17 augustus bracht het squadron een bezoek aan Breskens ter gelegenheid van de zogenaamde
visserijdagen.
Van 12 tot en met 23 oktober De “Gieten” (squadron MSV 127) houdt een vaartocht ten behoeve van
herhalingsoefeningen voor reserve (KMR)-officieren .
Van 17 tot en met 25 november neemt het schip, als onderdeel van squadron MSV 127 deel aan de
(NATO) NAVO-oefening „Grande Sole” nabij Cherbourg.
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1960
Ingedeeld bij Smaldeelmijnenvegers SMV 127.
In 1960 werd i.v.m. noodzakelijke werkzaamheden aan de haven van Hellevoetsluis het schip weer in Den
Helder gestationeerd.
4-8 feb. Het squadron MSV 127 ,waaronder de “Gieten”, neemt deel aan dregoperaties naar het gecrashte
Avenger vliegtuig.
Vanuit Hellevoetsluis vertrok De “Gieten”, samen met de “Axel” vlaggenschip“Aalsmeer”, “Meppel” en
“Venlo”, van 2 mei-2 juni 1960 en maakte in squadronverband een reis rond het Verenigd Koninkrijk.
Enige weken later werd opnieuw opgevaren naar Scarborough om deel te nemen aan het Dutch Festival
Week.
Op 11 juni aankomende opnieuw bij Scarborough.
Daar het verval erg groot was en de beide havens bij eb droog vallen werd geankerd in waterdiepten van 7
tot 10 meter.
Door de toenemende storm moesten de schepen verscheidende keren hun anker lichtten, daar zij
begonnen te krabben. De sloepen moesten aan dek teruggezet worden. Passagieren werd stop gezet tot
maandag, de kerkgangers die vrij vroegen en naar de wal gingen, konden pas laat in de avond, toen de
wind enigszins ging liggen, met behulp van havenvaartuigen, aan boord terugkeren. Kortom heel wat
festiviteiten vielen deze dag in duigen.
De volgende dag was de officiële opening van de “Dutch Festival Week”. Ook nu moesten diverse
geplande festiviteiten, door de nog steeds zeer krachtige wind, geannuleerd worden.
Het verslag maakte melding van vreselijk slecht weer. Toch schijnt het een prettig bezoek te zijn geweest,
want het verslag eindigt met de volzin: ‘Klachten over het passagieren werden wederom niet ontvangen’.
Hierna terug naar Den Helder.
8-12 juli deelname vlootschouw Rotterdam.
De vlootweek Rotterdam vindt
jaarlijks plaats en de Hr.Ms.Gieten
maakte veelvuldig opluistering als
afgevaardigde van de
mijnenveegdienst.
Op de foto afgemeerd aan de
Parkkade, ter hoogte van het
ventilatiegebouw van de Maastunnel,
Hr.Ms. Meppel (1956-1962) (M 814),
Hr.Ms. Axel (1956-1963) en Hr.Ms.
Gieten (1956-1967). Rechts Hr.Ms.
Overijssel (1957-1982).
Plaats Rotterdam, Zuid-Holland,
Nederland

De navolgende dagen volgden vaartochten met scholieren vanaf verschillende locaties. Rotterdam en Goes
zijn aanleg/vertrek plaatsen voor deze scholieren om te genieten van zo’n vaartocht.
- In juli werd een landingsoefening voor mariniers op Texel gehouden.
- Dokking bij RWW van 8 tot 13 augustus voor het klaar maken voor de NATO oefening.
- 19 sept. -1 okt. deelname NATO-oefening Fallex vanuit La Capelle en Harwich.
Verdeeld in “First Watch, een konvooioefening vanuit La Capelle en “Second Watch”een veegoefening
vanuit Harwich.
- In oktober samen met Venlo slinger beproevingen tb het effect van kimkielen.
- In november individuele proefnemingen met non-magnetische scheerborden en diepteloop van
magnetisch veegtuigen.
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1961
Ingedeeld bij SMV 127.
Gevolgd door 4de traps onderhoud op RWW. Het schip was op 21 maart 1961 op de rijkswerf aangekomen
voor het ondergaan van groot onderhoud. De oorspronkelijke gereedheidsdatum van 1 oktober kon niet
worden gerealiseerd in verband met de vertraging in de levering van onderdelen van de twiflex
koppelingen en het ontbreken van nieuwe trillingsdempers voor de hoofdmotoren. Deze dempers werden
op een ander schip beproefd.
Een zeer speciaal te memoreren feit van het jaar 1961 was de deelname op 6 juli aan de vlootschouw voor
Scheveningen. Deze werd afgenomen door Hr. Ms. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernard.
De schepen werden ingedeeld bij het tweede flottielje en gingen na de schouw voor Scheveningen ten
anker.
Lyrische journalisten schreven later over dit “nautische ballet der lage landen”dat het de grootste
vlootschouw was sinds de Gouden Eeuw. In de avonduren waren de voor anker liggende schepen
geïllumineerd, hetgeen vanaf de boulevard te zien was en dat gaf op die prachtige zomeravond een
feeëriek gezicht. Als een ragfijne sluier spreidde de avondnevel zich over de zee uit en in de verte
twinkelden honderden lichtjes welke in vurige lijnen de scheepssilhouetten markeerden.
De vloot trok zich weer terug uit de openbaarheid om de volgende dag om het oefenprogramma te
hervatten.

1962
Het vierdetraps onderhoud werd in 1962 beëindigd.
In onderhoud tot 28 februari en daarna in conservatie.
In de daarop volgende jaren was
veel materiaal niet nodig om
ingezet te worden bij de
Koninklijke Marine.
Met gevolg dat veel materiaal in
conservatie ging.
Op de foto een twintigtal
schepen van de Dokkum en
Wildervank klasse
mijnenvegers, vergezeld van nog
een paar andere Marine
schepen.
Dus in 1962 werd Hr.Ms. Gieten
voor de tweede maal uit dienst
gesteld en geconserveerd.
Deze conserveringsperiode
duurde aanzienlijk langer dan
de eerste periode, n.l. bijna vier
jaren.

1963 Deze jaren vertoeven de
schepen in het natte dok van
RijksWerf Willemsoord te Den
Helder .
1964 Was er nog geen verandering.
1965
In deze periode werden de schepen in tweede reserve geplaatst. Mede doordat de Wildervank klasse
mijnenvegers niet van geheel betrouwbare motoren waren voorzien.
De carters explodeerden zonder aanwijsbare redenen.
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1966
Dokking van 8 tot 17 februari.
Op 14 februari 1966 werd de mijnenveger voor de derde maal in dienst gesteld en weer aan
mijnenbestrijdingssquadron 127 toegevoegd.
Van 8 tot en met 14 maart van dat jaar lag de mijnenveger in
Amsterdam i.v.m. het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Beatrix en de Heer Claus von Amsberg.

Alle schepen van het squadron MSV 127 namen van 3 tot en met 12
mei deel aan de NATO-oefening Wooden Walls.
Sailant detail is dat de Hr.Ms.Gieten nog deel nam aan een zoek
actie van 10 tot en met 11 mei naar twee vermistte Duitse Starfighters.
We kunnen (nog) niets terugvinden, maar er was wel in de periode een de Nato-oefening: “Wooden
Walls”.
Van 9 tot 13 juni werd te Scheveningen verbleven i.v.m. de nationale manifestatie 1666 Nederland ter zee
1966.

Dit schilderij heeft een afmeting van 176x 128 en is uit collectie van het Marinemuseum Den Helder
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Op 14 juni was het squadron aanwezig bij de vlootschouw voor Scheveningen.
Op deze datum werd het nationaal monument voor gevallenen van de Koninklijke Marine in de Tweede
Wereldoorlog door Hr. Ms. de Koningin aldaar onthuld.
Dit was een herinneringsdag, precies driehonderd jaar geleden, van de Vierdaagse Zeeslag tussen de
Engelsen en Nederlanders. Deze datum was het hoogtepunt van onze maritieme geschiedenis om te
herdenken. De dag waarop wij nog eens konden vaststellen hoe nauw onze Nederlandse Marine door alle
eeuwen heen verbonden was, met voor en tegenspoed, in onze vaderlandse historie.
Op het monument staan de woorden van Koningin Wilhelmina gegrift: “De marine heeft het goed
gedaan”.
Dit zijn eenvoudige woorden met grote waardering voor het werk van de Koninklijke Marine in die
verschrikkelijke oorlog. Zij onderstrepen ook dat de offers daarbij gebracht niet tevergeefs waren en zo
ook tot troost voor diegenen die hun dierbaren in die strijd hebben verloren.

Van 28 juli tot 28 augustus werd de jaarlijkse buitenlandse oefenreis gemaakt, ditmaal rondom Engeland,
waarbij Falmouth, Lamlash Harbour, Oban en Granton werden bezocht.
Van 1 tot 6 september ging het Squadron 127 naar Brugge voor de Benelux vlootdagen. In Oostende is
nog een krans gelegd bij het monument voor gevallenen door de commandant mijnendienst in Nederland.
Op 22 september 1966 nam het schip deel aan een vlootschouw op de rede van Texel ter gelegenheid van
het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard aan de mijnendienst in Nederland.
Bovendien werd deelgenomen aan het zoeken naar het wrak van de Scheveningen 225: “Willem Senior”.
Dit wrak werd op 18 februari 1967 geïdentificeerd, een feit dat in de gehele Nederlandse pers als een
prestatie werd gememoreerd

1967
Vanaf 28 februari tot 12 oktober ingedeeld bij Mbron 127.
Van 24 tot 29 april was het squadron ter beschikking van de Rijkswaterstaat voor een
verzandingsonderzoek bij de Nieuwe Waterweg.
Op 19 mei werd deelgenomen aan de steampast op de rede van Den Helder ter gelegenheid van het 60jarig bestaan van de mijnendienst.
Het schip nam deel aan de NATO-oefening Vivid Tango van 23 mei tot 11 juni.
Op 20, 21 en 22 juli assisteerde het squadron bij de feestelijkheden ter gelegenheid van de manifestatie
“Den Helder Marinestad”.
Als verdere hoogtepunten van dit laatste jaar, de flottielje reis naar de Schotse Wateren,
de uitermate succesvolle NATO-oefening “Vivid Tango”vanuit Brest, het 60 jaar bestaan van de
Mijnendienst en het bezoek van de Commander in Chief Channel, de allerhoogste NATO-autoriteit in ons
gebied, Admiral Sir John Frewen
Van 21 augustus tot en met 12 september stond het schip ter beschikking van het Vening Meinesz
laboratorium voor seismologisch onderzoek.
Dat was de laatste buitenlandse reis die de Gieten maakte in het kader van de assistentie die de
Koninklijke Marine jaarlijks verleent aan het Vening Meinesz Laboratorium.
(Reeds in 1937 had professor Vening Meinesz met diverse onderzeeboten honderdduizend zeemijlen
afgelegd.)
Ook nu nog worden regelmatig onderzoekingen gedaan naar de vorm en de gelaagdheid van de
aardbodem zij het dan niet meer aan boord van een onderzeeboot, doch met oppervlakteschepen.
Gedurende deze laatste reis werden met name metingen gedaan in het Skagerak.
Het schip had als basis Kristiansand in Noorwegen toegewezen gekregen.
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Verhaal.
In de maand oktober van 1967 troffen Duitse duikers, die aan het werk waren op het wrak van de Duitse
voorpostenboot V 130 Kapitan Stemmer , een dieptebom aan, welke zich op bovengenoemd wrak bevond. Op
28 februari 1944 was de Kapitan Stemmer als escorte onderweg van Den Helder naar Hoek van Holland van
enkele bevoorradingsschepen tegen MTB's en werd tengevolge van een ongelukkige manoeuvre geramd door
een voor Hoek van Holland aanwezige voorposten boot. De Kapitan Stemmer zonk binnen een minuut.
Naar aanleiding van het aantreffen van genoemde dieptebom werd de mijnendienst ingeschakeld en een
demonteerploeg embarkeerde op Hr. Ms. "Gieten" en werd er opgestoomd naar de positie van het wrak. De
dieptebom werd veilig gesteld en is later op zee vernietigd.

Van 17 tot 30 oktober neemt de mijnenveger Hr.Ms.”Gieten” deel aan de veegoperatie “Minion” bij de
ET route.

Op 30 oktober 1967 werd de Gieten voor de laatste maal buiten dienst gesteld door Luitenant Ter Zee van
speciale diensten der 2e klasse J. P. Zuurbier. Schip weer in groot onderhoud RWW.

1968
Van 1 maart - 1 juli 1968 werd aan boord een beperkt 4e traps onderhoud uitgevoerd.
Op de Rijks Werf Willemsoord werd het groot onderhoud van Gieten voltooid.

1969
Op 2 juli 1969 werd Gieten van de sterkte afgevoerd bij ministeriële beschikking: nummer 969004/968344.
Vanaf eind jaren zeventig begon men met het uit dienst nemen van de schepen.
Eerst alleen schepen van de Wildervankklasse, later ook schepen van de Dokkumklasse.
De schepen van de Wildervankklasse werden eerder uit de vaart genomen vanwege een grotere kans op
carter-explosies (zonder aanwijsbare oorzaak – zie blz. 54).
Vijf schepen van de tweede reserve werden afgevoerd uit de sterkte en aan domeinen overgedragen, te
weten de Gieten, Steenwijk, Lochem, Sneek en Lisse.
Op 11 nov werden deze in één koop verkocht aan de Fa. Frans Rijsdijk te Hendrik-Ido-Ambacht voor
Fl. 811.600,--.

Door de jaren heen waren er natuurlijk een behoorlijk aantal bemanningsleden die dienst op het
oorlogsschip waarvan wij geen informatie hebben.

Een lijst met commandanten van Hr.Ms. GIETEN is naar voren gekomen.

Op de volgende blz. de namen.
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Commandantenlijst

Boerstra, J.H.

IN 10-02-1956 tot 07-05-1956

Maats, C.J.

07-05-1956 tot 11-07-1956 UIT

Eck Poppe, J.M. van
Feltz, L.C. baron v.d.

IN 06-01-1958 tot 10-11-1958
10-11-1958 tot 16-12-1959

Weg, G.A. van de

16-12-1959 tot 27-02-1960 waarnemend

Boerstra, J.H.

27-02-1960 tot 04-07-1960

Verstraaten, G.H.

04-07-1960 tot 06-07-1960 tijdelijk

Boerstra, J.H.

06-07-1960 tot 04-11-1960

Steinmetz, E.A.

04-11-1960 tot 20-03-1961 UIT

Verhoeven, L.G.

IN 14-02-1966 tot 07-09-1966

Verhoeven L.G.

IN 28-03-1967 tot 14-07-1967

Zuurbier, J.P.

14-07-1967 tot 21-08-1967 tijdelijk

Voet, J.W.

21-08-1967 tot 12-10-1967 tijdelijk

Zuurbier, J.P.

12-10-1967 tot 30-10-1967 tijdelijk UIT

IN = in dienst gesteld
UIT = uit dienst gesteld
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Zoals na goed gebruik werd nu de Scheepsbel en het Wapenschild van Hr.Ms.Gieten aangeboden aan de
naamgevende gemeente, in dit geval de gemeente Gieten.
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Na enige maanden kwam de volgende brief van uit “Nieuwe Diep” naar de burgemeester van Gieten .
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Dit werd gevolgd met het verzoek om de herinneringsvoorwerpen te overhandigen.
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Bij aankomst in Gieten werd door de stafofficier voorlichting: Ltz.1 H.G.Kromhout, een korte toespraak
gehouden van wat de Hr.Ms.Gieten heeft meegemaakt en wat hij voor de Marine heeft betekend.

Toespraak t.g.v. het overhandigen van de bel en het wapenschild van HR.MR. Gieten aan de
gemeente Gieten op 20 november 1969.
Burgemeester, dames en heren,
Het is voor mij een eer vandaag als laatste commandant van Hr.Ms. Gieten en laatste
commandant van het Squadron waartoe Hr.Ms. Gieten behoorde, door de marineleiding belast
te zijn met het overhandigen van twee herinneringsvoorwerpen welke tot het schip behoorde.
Hr.Ms. Gieten werd op 9 september 1953 op stapel gezet onder bouwnummer 270 bij de werf
De Han en Oerlemans te Heusden. Het schip werd gebouwd in z.g. compositiebouw d.w.z. dat
de spanten van aluminium waren en de rest van het scheepsverband van hout. Het hout en het
aluminium werden gekozen om het schip voor haar taak als mijnenveger zo veilig mogelijk te
maken. Magnetische mijnen reageren namelijk op de verstoring welke een stal schip in het
aardmagnetische veld teweeg brengt.
De Gieten werd op 17 februari 1955 te water gelaten en 51 weken later op 10 februari 1956
bij Wilton- Feijenoord in dienst gesteld. Burgemeester Nijenhuis, vergezeld van twee van
zijn wethouders, bood bij deze gelegenheid een schilderij van Gieten aan het schip aan. Op
die dag werden voor het eerst de vlag, de geus( de oude prinsengeus) en de oorlogswimpel
gehesen waardoor het schip officieel Hr.Ms. Gieten werd en werd toegevoegd aan de vloot
van de Koninklijke Marine.
Het eerste officiële optreden heeft plaats van 18 tot 24 juni 1956 bij de deelname aan de
vlootschouw in Rotterdam. De eerste actieve periode van het schip is maar zeer kort geweest
n.l. tot 11 juni 1956. Dit hield in, dat het schip vijf maanden na indienststelling werd
toegevoegd aan de zgn. “Mottenballenvloot”en daarbij in geconserveerde toestand werd
gebracht.
Op 6 januari 1958 werd het schip uit de reservevloot gehaald en toegevoegd aan het squadron
mijnenvegers 127.Gezien het gastenboek is deze ceremonie niet van invloed geweest op het
wereldgebeuren. Totaal waren er tien gasten. In hetzelfde boek staat gekscherend een
uitnodiging aan de vele bezoekers en gasten in de rij te blijven staan opdat ieder heel rustig
zijn handmerk zal kunnen plaatsen.
Op 1 maart 1958 was de etat major te Delfzijl de gast van het gemeentebestuur van Gieten.
Het squadron 127 was oorspronkelijk in Den Helder gestationeerd. In het kader van het
toenmalig vlootspreidingsplan besloot de marineleiding de mijnenvegers zodanig te baseren
dat de gehele Nederlandse kust in tijden van spanning zou kunnen worden bestreken. Men
besloot dan ook het squadron 127 te Hellevoetsluis te stationeren. Deze keuze was niet
toevallig want zoals U ongetwijfeld weet heeft de marine door de eeuwen heen een pied à
terre in deze stad gehad. Men vierde daar in 1959 de terugkeer van de marine als de terugkeer
van de “verloren zoon” van 13 tot 16 april. Aldaar fungeert de zeer oude Hr.Ms. ”Douwe
Aukes” in de volksmond “Domme August”als stationsschip. Vanuit de nieuwe basis wordt
deelgenomen aan de veegoperaties bij de ET route, dat is de scheepvaartroute die noord van
de Waddeneilanden Loopt.
En aan de Nato-oefeningen “Half Back”in Kanaal en Noordzee alsmede “Grand Sole”nabij
Cherbourg.
In 1960 wordt i.v.m. noodzakelijke werkzaamheden aan de haven van Hellevoetsluis het schip
weer in Den Helder gestationeerd.
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De zomerreis, de eerste waarover in het jaarboek van de KM een verslag voorkomt is de reis
van 2 mei tot 2 juni 1960 rondom Engeland. Gezien de lengte van het verslag en het aantal
evenementen dat erin vermeld staat moet het een welhaast slopende reis zijn geweest. Ruim
een week na terugkeer in Nederland, was het squadron weer terug in Engeland in Scarborough
om luister bij te zetten bij de “Dutch festival week”. Het verslag maakt melding van vreselijk
slecht weer. Toch schijnt het een prettig bezoek te zijn geweest want het verslag eindigt met
de volzin “Klachten over het passagieren werden wederom niet ontvangen”.
Voorts werd deelgenomen aan de Nato-oefening “Fallex”, verdeeld in “First Watch, een
konvooi-oefening vanuit La Capelle en “Second Watch”een veegoefening vanuit Harwich.
Een zeer speciaal te memoreren feit van het jaar 1961 was op 6 juli de deelname aan de
vlootschouw voor Scheveningen welke werd afgenomen door Hr.Ms. de Koningin en Z.K.H.
Prind Bernard. De schepen werden ingedeeld bij het tweede flottielje en gingen na de schouw
voor Scheveningen ten anker. Lyrische journalisten schreven later over dit “nautische ballet
der lage landen”dat het de grootste vlootschouw was sinds de Gouden Eeuw en vervolgens in
gusten. In de avonduren waren de voor anker liggende schepen geïllumineerd, hetgeen vanaf
de boulevard gezien, op die prachtige zomeravond een feeriek gezicht was. Als een ragfijne
sluier spreidde de avondnevel zich over de zee uit en in de verte twinkelden honderden
lichtjes welke in vurige lijnen de scheepssilhouetten markeerden. De vloot trok zich weer
terug uit de openbaarheid om de volgende dag om het oefenprogramma te hervatten.
Op 1 mei 1962 wordt Hr.Ms. Gieten voor de tweede maal uit dienst gesteld en
geconserveerd. Deze conserveringsperiode zal aanzienlijk langer duren dan de eerste periode
n.l. bijna vier jaren. Het zal U niet verbazen dat het schip deze periode geen geschiedenis
schrijft.
Op 14 februari 1966 ( het moet blijkbaar latijd hartje winter gebeuren) wordt het schip voor
de derde maal in dienst gesteld en wederom gevoegd bij het squadron 127.
Van 8 tot 14 maart wordt te Amsterdam verbleven i.v.m. het huwelijk van H.K.H. Prinses
Beatrix en Z.K.H. Prins Claus.
Van 9 tot 14 juni is squadron in Scheveningen i.v.m. de nationale manifestatie “1666
Nederland ter zee 1966”. Op 14 juni wordt het nationaal monument voor gevallenen van de
Koninklijke marine in de tweede wereldoorlog door Hr.Ms. de Koningin aldaar onthuld. Het
is die dag precies driehonderd jaar geleden dat de Vierdaagse Zeeslag tussen de Engelsen en
Nederlanders door ons werd gewonnen. De datum dus waarop wij het hoogtepunt van onze
maritieme geschiedenis herdenken, de dag waarop wij nog eens kunnen vaststellen hoe nauw
onze Nederlandse Marine door alle eeuwen heen verbonden was met voor en tegenspoed in
onze vaderlandse historie. In het monument staan de woorden van Koningin Wilhelmina
gegrift: “De marine heeft het goed gedaan”. Het zijn eenvoudige woorden, maar vol
waardering voor het werk van de Koninklijke marine in die verschrikkelijke oorlog. Zij
onderstrepen ook dat de offers daarbij gebracht niet tevergeefs waren en worden zo tot troost
voor diegenen die hun dierbaren in die strijd hebben verloren.
Na de manifestatie in Scheveningen gaat het squadron waartoe ook Hr.Ms. Gieten behoort op
zomerreis. Deze reis gaat juist als in 1960 rondom Engeland en Schotland waarbij havens als
Falmouth, Oban en Edenburg worden aangedaan.
Op 21 september deed het squadron mee aan een steampast ter gelegenheid van het bezoek
van Z.K.H. Prins Bernard aan de Mijnendienst Nederland.
Bovendien werd deelgenomen aan het zoeken naar het wrak van de Scheveningen 225
“Willem Senior”. Dit wrak werd op 18 februari 1967 geidentificeerd, een feit dat in de gehele
Nederlandse pers als een prestatie werd gememoreerd. Als verdere hoogtepunten van dit
laatste jaar moge ik noemen, de flottielje reis naar de Schotse Wateren, de uitermate
succesvolle Nato-oefening “Vivid Tango”vanuit Brest, het 60 jaar bestaan van de
Mijnendienst en het bezoek van de Commander in Chief Channel, de allerhoogste Nato-
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autoriteit in ons gebied Admiral Sir John Frewen. U ziet dat het schip veel en langdurig in de
belangstelling heeft gestaan. De laatste buitenlandse reis die de Gieten heeft gemaakt was in
het kader van de assistentie die de Koninklijke Marine jaarlijks verleent aan het Vening
Meinesz Laboratorium. Reeds in 1937 had professor Vening Meinesz met diverse
onderzeeboten honderdduizend zeemijlen afgelegd. Ook nu nog worden regelmatig
onderzoekingen gedaan naar de vorm en de gelaagdheid van de aardbodem zij het dan niet
meer aan boord van een onderzeeboot, doch met oppervlakteschepen. Gedurende deze laatste
reis werden met name opmetingen gedaan over het Skagerak. Het schip had als basis
Kristiansand in Noorwegen toegewezen gekregen.
Op 30 oktober 1967 wordt Hr.Ms. Gieten uit dienst gesteld en op 2 juli 1969 bij ministeriele
beschikking nummer 969004/96344 van de sterkte afgevoerd.
Alles bij elkaar heeft het schip gedurende ruim dertien jaar de marinegelederen versterkt,
waarbij het gedurende zes jaar aan de aktieve dienst heeft deelgenomen. In die tijd heeft het
schip precies 38525,4 zeemijlen afgelegd, dit is bijna tweemaal de wereld rond. Het schip
heeft zich bewogen tussen Stavanger en Brest, van de Engelse westkust tot het IJzeren
Gordijn.
Aan boord van het schip heeft zich nimmer een ernstig ongeval voorgedaan. Het schip is nooit
in zodanige moeilijkheden terecht gekomen dat van een toestand van leven of dood gesproken
moest worden. Dat hebben we op de eerste plaats te danken gehad aan het schip zelf. Het
schip heeft ons door slecht weer over de zee`en gedragen en bewaard. We hebben ons aan
boord niet altijd prettig maar wel veilig gevoeld.
Nu met het overhandigen en het door U in ontvangst nemen van het schild en de bel krijgt U
de beschikking over de twee voorwerpen die het schip een persoonlijkheid hebben gegeven,
waardoor zij onderscheiden kon worden van de andere schepen van de marine die tesamen
een lange grijze rij vormen. Dit zijn de ornamenten die het schip hebben gemaakt tot Hr.Ms.
Gieten.
De herinnering aan de Gieten blijft bij de marine levendig in de vorm van een zilveren model
dat door Prins Bernard aan het marinemuseum is afgestaan; door een groot schilderij dat
hangt in de longroom van de mijnendienstkazerne en waar het squadron 127 met Hr.Ms.
Gieten als vlaggenschip op staat vereeuwigd en door het schilderij van de gemeente Gieten
dat als herinneringsvoorwerp in de galerij van de commandant mijnendienst blijft hangen.
Ik moge eindigen met de hoop uit te spreken dat ook in deze mooie gemeente van Drente de
herinnering aan een oorlogschip zal blijven voortbestaan door het schild en de bel een goede
plaats te geven.
Met een variant op het marinemonument kunnen we zeggen:
“Hr.Ms.Gieten heeft het goed gedaan”.
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Vanaf links op de foto Cdt.Ltz.1 J.W.Voet, Marine voorlichtings man, Ltz.1 H.G.Kromhout, toenmalige
burgemeester Spijkerboer en Loco mevr. F.E. Klaassens –Perdok met de scheepsbel en het scheepswapenschild.
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de Hr.Ms.Gieten met squadron 127 op volle zee.

1 februari ontvangen deze foto van het miniatuur de “Gieten”
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Bronnen
Marine museum, Den Helder
NIMH ; Nederlands Instituut Militaire Historie, Den Haag ( Defensie).
Archief gemeente Aa en Hunze ; Dossier voormalig gemeente Gieten
http://salha.nl/archieven-en-collecties. = Streek Archief Langstraat Heusden en Altena
Dagblad van het Noorden ; Jaap van Brummelen / Foto Harry Tielman
http://www.delpher.nl/nl/kranten = kranten dossiers zeer uitvoerig.
Henk Alting, Collectief geheugen van Gieten
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Diversen
Enige e-mail informatie die tijdens het zoeken ontvangen is.
Ik heb gekeken in mijn archiefje maar niets gevonden over een zilveren model van een WU dat
samenhangt met de Gieten.
Er is een zilveren model dat bij de indienststelling (van de Dokkum ?) door de bouwwerven aan de
hoofdaannemer Wilton Fijenoord is overhandigd. Dit zou in het bezit van de werf moeten zijn, die zijn
gehele erfenis heeft overgedragen aan het Maritiem Museum Rotterdam.
Dat Pr. Bernhard een zilveren model zou hebben geschonken lijkt mij sterk, liever stond hij aan de
ontvangende kant.
Het is mij onbekend of er op de mijnendienst een zilveren model was. ik heb het in ieder geval nooit
gezien.
De meeste WU’s kregen bij indienststelling een schilderij van de naamgemeente.
Of dat bij de Gieten is gebeurd weet ik niet.
In bijlage stuur ik de verkorte geschiedenis van de Gieten. Misschien kan je daar mee blij maken.
3/11/2015
Ik heb de lijsten met herinneringsvoorwerpen van de Mijnendienst nog even doorgelopen en daar komen
beide objecten wél op voor. D.w.z. het zilveren model stond in 1986 in de kajuit van de CDT, maar in de
lijst van 1996 komt het model niet meer voor. Ik neem aan dat het model in de tussenliggende jaren terug
is gegaan naar het Koninklijke Huis. Eventueel zou je bij Paleis Het Loo navraag kunnen doe
In 1996 staat nog wel het schilderij ‘Dorpsstraat Gieten’ op de lijst, maar dit stuk is vandaag de dag niet
meer terug te vinden. Ik neem aan dat dit schilderij bij de reorganisatie van 2005 tussen wal en schip is
geraakt.
5/11/2015
Gemeentelijke instellingen gaan kennelijk beter om met hun archieven dan de KM.
Ik snap nu ook waarom ik het zilveren model van de Gieten in ons systeem niet kan vinden: Ik zoek
digitaal.
Ben dus net maar even de ‘papieren registratie’ ingedoken en ja hoor, daar staat ie. Inventarisnummer
B/003/101, een zilveren model van Hr.Ms. Gieten, in bruikleen afgestaan door Prins Bernhard c.q. het
Koninklijk Huisarchief, in de jaren ’80 geplaatst in de longroom van de Mijnendienst en ook in de jaren
’80 geretourneerd aan het Koninklijk Huisarchief. Wij hebben ‘m dus al een poosje niet meer. Dit is
waarschijnlijk het genoemde schilderij van Squadron 127:
http://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=103001392. Staat bij ons in depot.
Het schilderij van het dorpsgezicht blijft een vraagteken.
En tot slot heb ik de gevraagde blz. uit de Alle Hens van maart 1970 bijgevoegd.
2/12/2015
Beste meneer Postmus,
Het dossier zelf (0270 - 1955 - Gieten - Koninklijke Marine - Mijnenveger (spantenlijst + foto's)) is niet via
internet in te zien, alleen de beschrijving. Als u de foto’s en spantenlijst wilt bekijken, kunt u dat doen op
onze studiezaal.
Wat betreft het Nieuwsblad. De aanwezige jaargangen van deze krant over de periode 1951-1991 zijn op
microfiche te raadplegen op onze studiezaal. Helaas ontbreekt het hele jaar 1956 in onze krantencollectie.
Hieruit blijkt dat op 17 februari 1955 een tewaterlating van een mijnenveger heeft plaatsgevonden,
gedoopt door de echtgenote van de burgemeester van Gieten. Is dit een andere mijnenveger dan die u
bedoelt?
Het jaar 1955 van het Nieuwsblad is wel op microfiche aanwezig op onze studiezaal, dus daarin zou u naar
het door u gewenste deel van februari 1955 kunnen zoeken. Dit is helaas niet digitaal beschikbaar.
2/12/2015
Beste meneer Postmus,
Over de Gieten is een dossier aanwezig in het archief 0156 Scheepswerf Heusden (zie de link naar de
inventaris hieronder).
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http://salha.nl/archieven-encollecties/archieven/archieven?option=com_maisinternet&view=maisinternet&Itemid=123&mivast=128&
miadt=128&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=0156&mizk_alle=gieten#
inv3t5

0270 - 1955 - Gieten - Koninklijke Marine - Mijnenveger (spantenlijst + foto's)
Het dossier kunt u inzien op onze studiezaal. Het archief 0156 Scheepwerf Heusden bevindt zich in een
extern depot. Het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena van het jaar 1956 is op microfiche in
te zien op onze studiezaal.
1/12/2015
Geachte heer Postmus,
Hartelijk dank voor uw e-mail aan het Maritiem Museum Rotterdam. Ik begrijp dat u reeds contact heeft
met zowel het Marinemuseum in Den Helder als het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
in Den Haag. Deze instellingen zijn met name gespecialiseerd in marineschepen. Ons museum is een
algemeen maritiem museum waar de marine uiteraard wel onderdeel van uitmaakt, maar slechts één van
de vele soorten van scheepvaart is. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat dat wij meer gericht zijn
op de koopvaardij. Zoeken in onze collectie kan via www.maritiemdigitaal.nl. Dit is een gezamenlijk
systeem waar o.a. de twee hierboven genoemde instellingen ook aan meewerken. Wat betreft de term
'aspro' kan ik u niet direct uitsluitsel geven. Wel wijs ik u graag op literatuur over de zgn. 'composiet
scheepsbouw' dat in onze museumbibliotheek voorhanden is. Raadpleegt u hiervoor eveneens 'Maritiem
Digitaal'. U kunt deze literatuur inzien tijdens de openingsuren van de bibliotheek, t.w. iedere vrijdag van
10-17 uur. De toegang tot de bibliotheek is gratis.
27/11/2015
Jan,
Heb je navraag gedaan bij het Streekarchief in Heusden? Daar zag ik in elk geval twee foto's van de
Gieten bij de werf. Ik ga er althans van uit dat Gieten wordt bedoeld in plaats van Giezen. Daar zou je
ook navraag kunnen doen naar de krant, wij hebben die niet in ons archief.
http://www.salha.nl/archieven-encollecties/beeld/beeldbank/detail?q=mijnenveger&page=3&asset=85f793fb-1ce6-8f7f-8339-c5bb2c4df801
Jouw andere vragen heb ik op onze website gezet.
http://nieuwsbladaltena.nl/vraag-aanbod/wie-weet-meer-over-de-mijnenveger-hr-ms-gieten-1.548903

30/10/2015
Beste Jan Postmus,
Op de website van de AVOM (waarvan ik 10 jaar lang hoofdredacteur ben geweest van hun magazine
VastWerken) las ik dat je op zoek bent naar oud-opvarenden.Ik zal via de site en het tijdschrift van de
Mahu hier ook aandacht aan schenken.
Hr.Ms. Mahu M 880 was een ondiepmijnenveger van de Van Straelenklasse, die dienst heeft gedaan van
ca. 1960-1983. Bedoelde Mahu is in 2003 overgedragen aan de Stichting Maritieme Promoties, waarna
enthousiaste vrijwilligers haar weer in de vaart hebben gebracht.

Beste Jan,
Ik heb het geplaatst in Maritiem Aktueel, dat begin december verschijnt. Kijken wat dat oplevert.
Anders is het wellicht dienstig om een artikel over de Gieten te maken en dat via PAM eens onder de
aandacht te brengen. Maar daar kom ik nog wel op terug.
Ik stuur je bijgaand een pdf van MA, zie daarvan blz. 31, maar binnenkort stuur ik je ook een exemplaar
zodra het verschenen is.
En in december komt op de site www.mahu88.nl het blad ook te staan.
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Gelimiteerde uitgave deze Docu – Story/Levensloop Mijnenveger Hr.Ms.Gieten.
Lijst van ontvangers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Drs. E. van Oosterhout - Burgemeester Gem. Aa en Hunze
Ltz.E1 bd Paul Joosten
Tjibbe Dijkstra - oud opvarende Hr.Ms.Gieten 1958/1959
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NIMH( v.h. IMH ) Nederlands Instituut Militaire History (Defensie).Den Haag; Drs.A.P.van Vliet
Ktz. Bd Bob Roetering
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Henk Alting - Collectief Geheugen van Gieten
Jan van Beest
Jan Postmus
G. de Wit – Laning, Gieten
Jan Wiegman, Gieten
Sylvia Wals – Postmus
Erwin Postmus
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Marleen Tent Gemeente secretaris Aa en Hunze (Gieten).
Muzeeaquarium Delfzijl.Dhr.Kees Metzlar
Groningen Seaports Delfzijl.Dhr.Pieter van der Wal.
Margriet Benak, RTVDrenthe, Cassata 06/02/2016
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Gieten, februari 2016
Een Docu-Story/Levensloop van de mijnenveger Hr.Ms.Gieten der Koninklijke Marine.
Het oorlogsschip deed dienst van 1956 tot 1969 en er heeft voor zover bekend nimmer een ernstig ongeval
op plaats gevonden. Het was niet altijd even prettig aanboord, maar heeft wel een veilig gevoel gegeven.

Dit is # . . . van een gelimiteerde tweeëntwintig genummerde serie.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de auteur.
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