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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een
dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur
doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen.
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Ballade van een stoker
Oh Hondewacht — gij Hondewacht,
welke brein heeft dit bedacht?
Dat ik in deze tijd van atomen en raketten
nog op een hulpketel moet letten.
Men heeft hoge- en lagedruk thermostaten
en eenvoudige ontstekingsapparaten.
Maar in dit nachtelijk uur,
moet ik letten op STOOM, WATER en VUUR!
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Rooms wapen voor Drenthe
Hr.Ms. Drenthe werd op 9 januari 1954 in Amsterdam,
als vijfde onderzeebootjager van de B-klasse, te water
gelaten. Gedurende 27 jaar bleef zij in dienst bij de
Koninklijke marine om vervolgens als BAP Guise een
tweede leven onder Peruaanse vlag te beginnen.
Zoals gebruikelijk is het scheepsembleem ontleend aan
het wapen van de naamgevende provincie. Dit zeer
rooms uitziende wapen is opmerkelijk voor het
overwegend protestantse Drenthe. Het stamt dan ook
van voor de reformatie en is overgenomen van het
wapen van het Cisterciënzerklooster Maria in Campis te
Assen. Het embleem bestaat uit een schild van goud
waarin afgebeeld een Mariabeeld met een eveneens
gouden kroon. Maria draagt een hemelsblauw gewaad
en witte sluier, omhangen met een scharlakenrode mantel. Naast haar twee gouden scepters,
waarvan zij de rechter met de hand vasthoudt. Gezeten op een Gothische gouden zetel houdt
zij op de linkerknie het kind Jezus, dat gekleed is in witte kleding met een hemelsblauw
schouderkleed, overtopt door een gouden Davidsster.
De Drenthe is veel in de tropen geweest: eenmaal in het toenmalig Nederlands NieuwGuinea en vier maal in de Antillen. De laatste reis was noodlottig. Vlak voor Curaçao, waar zij
de jager Rotterdam zou aflossen, brak een felle brand uit in het voorketelruim. De brand greep
zo snel om zich heen dat twee machinisten niet meer konden ontsnappen en omkwamen.
Zeven andere opvarenden wisten slechts dank zij de koelbloedigheid en ervaring van een der
machinisten, via allerlei sluipwegen uit de vuurzee te ontsnappen. De schade liep in de
miljoenen en werd door plaatselijke firma’s hersteld. Na anderhalf jaar droeg de marine het
schip - vaargereed - aan de Peruaanse marine over.

Na mijn debacle op de VBS in Amsterdam wat mij 14 dagen streng arrest opleverde was ik
voorlopig weer genezen van het grappen uithalen.
Maar 1 april 1967 lagen wij ten anker voor de Schotse kust met een kapotte ketel van Hr.Ms.
Drenthe wachtende op de beslissing van de Commandant Zeemacht in Den-Helder wat er
moest gebeuren: Of opstomen naar de thuisbasis of naar de haven te Glasgow.
En ja daar ging ik weer : 1 APRIL…….
Ik maakte een zogenaamd binnen gekomen bericht dat wij het anker moesten lichten en
opstomen naar Den-helder voor reparatie.
Ik zette het bericht in Navo-code en bood het aan bij de dienstdoende seiner-decodeur om te
ontcijferen. Daarbij ging ik er van uit dat hij mijn grapje wel kon waarderen als hij het las en in
de gaten zou hebben dat het een fake bericht was. Hij was erg gezagsgetrouw, ontcijferde het
bericht en bracht het bij de commandant.
Het anker werd gelicht en toen brak bij mij het besef door dat mijn grapje serieus werd
genomen. Stamelend biechtte ik het op bij de majoor telegrafist die mij met spoed naar de
commandant op de brug stuurde.
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Zelden heb ik meer lood in mijn schoenen gevoeld op mijn tocht naar de brug waar ik de
commandant vertelde van mijn 1 april grapje!!!!!
“Deze grapjes zal ik je wel afleren “was zijn antwoord.
Hij liet mij terstond opsluiten in het kabelgat wat dienst deed als tijdelijke arrestanten verblijf.
Het anker werd weer uitgeworpen en daar lag ik dan op mijn tampatje in het vooronder na te
denken over mijn zonden.
Het mooiste was nog dat enkele uren later een soortgelijk ECHT bericht kwam van Czmned met
dezelfde opdracht zoals mij later verteld werd.
Ik hoorde het anker weer lichten en er werd voorzichtig met 1 kapotte ketel richting Den-Helder
opgestoomd. Ik had een vooruitziende blik gehad die ik duur moest betalen.
Vanaf de steiger toen wij gearriveerd waren werd ik alsnog op parade gebracht en kreeg te
horen dat ik met 14 dagen streng arrest werd overgebracht naar het cellengebouw op Ford
Erfprins. Weer volgende er vele wedstrijden Ajax – Feijenoord met de knoop van mijn
werkbroek met deze keer wat nieuwe elftalspelers in gedachten. Van de ene kant van mijn cel
naar de andere kant. Dag in dag uit.
(Toen ik later 34 jaar lang in het gevangeniswezen in Breda werkte was dit een ervaring waar ik
nog vaak mijn voordeel mee heb gedaan en dikwijls met gevangenen die daar in de isolatie cel
vertoefden het gesprek aanging met veel invoel vermogen. Dus waren mijn ervaringen
nog ergens goed voor geweest , met dank aan de Marine leiding van toen )
Ik nam mij voor om beter na te denken voordat ik weer een grapje ging uithalen.
Mijn leiding gevende majoor was mij echter goed gezind en stuurde mij enkele maanden later
naar de korporaals opleiding.
Daar ben ik hem nog dankbaar voor.
Eind goed al goed.
Met vriendelijke groet , KPLTLG Ton Mink 29571
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Het M.S. Modjokerto " een waardevolle aanwinst van den Rotterdamschen Lloyd, maakt zijn
eerste reis naar Indië
Bij het in de vaart komen van het m.s. Modjokerto herdacht en eerde de Rotterdamsche Lloyd
de bemanning van het eerste schip met dezen naam, dat op 1 Maart 1942 in den Indischen
Oceaan is ten onder gegaan, bij welke ramp de geheele bemanning het leven verloor. Een
gedenkplaat, vermeldende de namen van wijlen den Gezagvoerder J. Verhagen en de leden
van zijn bemanning, is aan boord aangebracht.
Het tweede m.s. Modjokerto, dat 3 Januari zijn eerste reis naar Indië aanvaardde, werd
gebouwd door „The Caledon Shipbuilding and Engineering Co. Ltd.” te Dundee in Schotland.
Het is een enkelschroef motorschip en gebouwd volgens de eischen der hoogste klasse van het
Lloyds Register of Shipping. Uiteraard voldoet het ook aan alle eischen van de
Scheepvaartinspectie, havenarbeidsinspectie en stoomwezen. De snelheid bedraagt 15 knoop
per uur.
Er is accommodatie voor 36 passagiers, n.l. in 18 tweepersoonshutten.
De hutten zijn ingericht met 2 couchettes boven elkaar, waschtafel, schrijf-toilettafel en 2
kasten. De eetsalon biedt gelegenheid om 38 personen tegelijk te serveeren, terwijl de
rooksalon voldoende ruimte biedt om gezellig samen te zijn, dan wel in een rustig hoekje van
een mooi boek te genieten. De bibliotheek is nog wel niet zoo uitgebreid als de R. L. dit zou
wenschen, 'doch alles wordt in het werk gesteld om deze zoo spoedig mogelijk aan te vullen tot
vooroorlogsch peil. Het schip wordt gevoerd door Kapitein W. van Leeuwen, een man, die
tijdens den oorlog steeds gevaren heeft en zich allerlei Amerikaansche onderscheidingen heeft
verworven.
Andere aanwinsten van de Lloyd-vloot
Gedurende 1946 zijn, behalve de Modjokerto, in de vaart gebracht het s.s. Limburg, het s.s.
Overijsel, het s.s. Zeeland en het s.s. Utrecht, vier nieuw in Amerika gebouwde turbine-schepen met een draagvermogen van 12.200 ton en een dienstsnelheid van 16 mijl. Deze vier „provincie”-schepen varen thans in de Java-New-York-Lijn en in de Java-Pacific-Lijn en zijn nog
geen van alle in de thuishaven geweest.
Eveneens werden er in 1946 aan de vloot toegevoegd het s.s. Ternate (ex Govert Flinck), met
een draagvermogen van 10.000 ton en een dienstsnelheid van 11 mijl en het m.s. Kerto-sono
(ex Noesaniwi, ex Wuppertal) met een draagvermogen van 10.000 ton en een dienstsnelheid
van 13½ mijl.
In aanbouw bevinden zich, behalve het passagiersschip Willem Ruys te Vlissingen, het m.s.
Mataram en het m.s. Slamat te Rotterdam, het m.s. Garoet te Schiedam, alle drie
vrachtschepen met een draagvermogen van 12.000 ton en een passagiersaccommodatie voor
35 personen. De directie van den Rotterdamschen Lloyd heeft bij monde van den heer Th.
Ruys voor de afvaart aan boord van de Modjokerto de pers begroet en deze in staat gesteld het
schip te bezichtigen. Het maakte een fraaien, degelijken indruk en vormt een waardevolle
aanwinst van onze koopvaardijvloot.
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NEDERLANDSE ZEEHELDEN
Daan Couwenbergh
Naast Willem van Oranje, is Michiel de Ruyter een van de bekendste personen uit de
Nederlandse geschiedenis. Deze zeeheld kreeg in 2015 zelfs een eigen film, Michiel de Ruyter.
Naast De Ruyter kent Nederland meer zeehelden. Hieronder een lijst van de vijf grootste
Nederlandse zeehelden uit de zeventiende eeuw.
Michiel de Ruyter (1607-1676)
Michiel Adriaenszoon de Ruyter is de onbetwiste aanvoerder van de lijst der Nederlandse
zeehelden. Niet alleen nam hij deel aan de oorlogen tegen piraterij in de Middellandse Zee en in
de Oostzee, ook speelde de Ruyter een belangrijke rol tijdens de eerste drie EngelsNederlandse oorlogen. Hij is vooral bekend door de Tocht naar Chatham in 1667, waar hij
wonderbaarlijk een groot deel van de Engelse vloot vernietigde. In het Rampjaar 1672 kreeg hij
het admiraalschap over Holland en West-Friesland. Onder zijn bewind behoedde hij de
Nederlandse Republiek van een ondergang.
Maarten Tromp (1598-1653)
Maarten Harpertszoon Tromp was vooral actief in het bestrijden van de kapers van Duinkerken.
Belangrijk omdat deze kapers tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) trouw bleven aan de
Spaanse Koning. Tromp werd pas echt beroemd toen hij het opperbevel kreeg over de gehele
zeemacht. Hij won de Slag bij de Singels met 18 Hollandse schepen tegen 67 Spaanse
schepen. Na zijn carrière bij de marine schreef hij een boek over de marine tactieken en
militaire uitrusting van de vloot. Volgens hem was de aanval de beste verdediging.
Piet Hein (1577-1629)
Piet Pietersen Hein is vooral bekend van het veroveren van de zilvervloot van de Spanjaarden
in 1628. De lading aan boord was meer dan 11 miljoen gulden waard. Piet Heijn was in dienst
van de WIC en kon met kaperbrieven de vijandelijke schepen innemen. Hierdoor verloor Spanje
de nodigde financiële opbrengsten en kon het de strijd tegen de Nederlandse opstandelingen
moeilijk voortzetten. Piet Heijn sneuvelde in 1629 tijdens een aanval van de Duinkerker kapers.
Witte Corneliszoon de With (1599-1658)
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Voordat Witte De With bij de marine ging, was hij knopenmaker, lijndraaier, wantsnijder en
zeilmaker. Pas in 1616 ging hij aan boord van de Gouden Leeuw bij de marine. Hij wist zich op
te werken tot luitenant en deed mee aan de verovering van de zilvervloot door Piet Heijn. Hij
vocht bij de Slag bij Duins in 1639 aan de zijde van Maarten Tromp. Witte de With sneuvelde
uiteindelijk bij de zeeslag in de Sont (1659).
Jacob van Heemskerck (1567-1607)
In tegenstelling tot de vorige zeehelden, richtte zeevaarder Jacob van Heemskerck zich meer
op ontdekkingsreizen. Hij is vooral bekend geworden door zijn deelname aan de reis naar Nova
Zembla van Willem Barentsz in 1596. Van Heemskerck overleefde de barre winter en keerde
als zeeheld terug in de Republiek. Daarna maakte hij nog vele reizen naar Indië en in 1607
werd hij aangesteld als bevelhebber van de oorlogsvloot tegen Spanje. In de slag bij Gibraltar in
1607 stierf van Heemskerck door een kogelwond. De reis naar Nova Zembla is verfilmd.
Bron: www.isgeschiedenis.nl

DOORG.M.W. ACDA
Voor de generaties die de Tweede Wereldoorlog als volwassenen hebben meegemaakt, heeft we moeten bijna zeggen had -de naam Malta een legendarische klank. Toen Italië in juni 1940
aan de kant van Duitsland aan de oorlog ging deelnemen, werd de Middellandse Zee het
strijdtoneel van de Italianen en de Britten. Later kwamen de Duitsers hun Italiaanse
bondgenoten te hulp en kregen de Britten steun van hun dominions, van de Verenigde Staten
en van enkele kleinere Europese landen zoals Nederland. Malta was een van de belangrijkste
vloot-en luchtmachtbases van de Britten en hun bondgenoten.
Vanaf de zomer van 1940 tot aan
het einde van 1943 - toen de
Duitsers uit Italië waren verdreven
en de Italianen zelf zich hadden
overgegeven aan de geallieerden
- was het eiland doelwit van
Italiaanse en Duitse
luchtaanvallen. In 1942 werd door
de Asbondgenoten zelfs een
invasie en bezetting van Malta
voorbereid, maar uiteindelijk niet
uitgevoerd. Wel waren de Duitsers
en Italianen in staat met
vliegtuigen en onderzeeboten
Malta te isoleren van de
buitenwereld en in feite te belegeren. Geallieerde konvooien be voorraadden Malta ten koste
van zware verliezen van schepen en bemanningen. Ook Malta zelf werd vanuit de lucht
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aangevallen en door bombardementen zwaar beschadigd. De Britse militairen en de Maltese
bevolking doorstonden echter de luchtaanvallen en het voedselgebrek.
In 1943 keerden de krijgskansen in Zuid-Europa. In het voorjaar van dat jaar gaven de
Astroepen in Noord-Afrika zich aan de geallieerden over. In juli landden de Amerikanen en
Britten op Sicilië. Malta diende bij de voorbereiding en uitvoering van deze invasie (Operatie
Husky) als hoofdkwartier. In september, na de Italiaanse capitulatie, stoomde de Italiaanse vloot
op naar Malta om zich daar over te geven aan de Britten. Admiraal Andrew B. Cunningham, in
1939-1942 Commander in chief, Mediterrane-an, en vanaf eind 1942 bevelhebber van alle
geallieerde zeestrijdkrachten in de Middellandse Zee, berichtte op 11 september 1943 aan de
Admiraliteit in Londen: „Be pleased to inform Their Lordships that the Italian Battle fleet now lies
at anchor under the guns ofthefor-tress of Malta. ” Voor Malta was het ergste van de oorlog
voorbij.
In het vootjaar van 1999 ben ik. tijdens een kort verblijf op
Malta, op zoek gegaan naar herinneringen aan de oorlog en
naar andere mari-tiem-historische bijzonderheden. La Valletta,
de hoofdplaats van Malta, en de aan de havens van La
Valletta grenzende plaatsen vormen samen al één brok
maritiem verleden. De Grand Harbour ten oosten van La
Valletta en de Mar-samxett Harbour aan de westzijde van de
stad waren en zijn ook nu nog ruime, goede beschutting
biedende havenbekkens.
Het geschut van fort St.
Elmo, aan de noordpunt
van La Valletta, en van fort
St. An-gelo, in Vittoriosa
aan de Grand Harbour,
bestreek overigens ooit de
ingang en de rede van Grand Harbour om schepen die iets
anders dan handel of een oppertje zochten te kunnen
weren.
War Rooms
In La Valletta, aan de zuidkant van de stad, liggen min of
meer onder de Upper Barracca Gardens en vlakbij de Grand
Harbour, de Lascaris War Rooms als onderdeel van het
Lascaris Bastion. De Lascaris War Rooms liggen in een in
de zandstenen ondergrond van La Valletta in de zestiende
eeuw uitgeraven tunnel.
Admiraal Cunningham zei van deze tunnel, toen hij de War
Rooms in de zomer van 1943 gebruikte, dat hij
buitengewoon vies ruikend en verschrikkelijk heet was. Het
graven van de tunnel had bovendien voor altijd jeukmuggen
in hun rust gestoord. De koorts die deze muggen na een
beet bij mensen veroorzaken, maakte onder de bemanning
van de War Rooms heel wat slachtoffers'.

Commandoruimte van de geallieerde
bevelhebbers, links op de
bovenverdieping de kamers van
generaal Eisenhower en admiraal
Cunningham.

In de zomer van 1943 werden de War Rooms tijdens Operatie Husky - de invasie van Sicilië als hoofdkwartier gebruikt door generaal Dwight D. Eisenhower, als leider van de operatie, en
door admiraal Cunningham, luchtmaarschalk Sir ArthurTedder, generaal Sir Harold
Alexanderen generaal Sir Bernard Montgomery.
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De plaquette met de namen van de Britse marinebevelhebbers in de
Middelandse Zee

Na afloop van de oorlog bleef de Royal Navy de War
Rooms gebruiken tot in de jaren zestig. Toen in 1979 de
Britse marine Malta definitief verliet, liet de Maltese
regering het hoofdkwartier restaureren naar de situatie
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het trappenhuis van
Admiralty House

Nog niet lang
geleden, in 1995,
werden de War
Rooms voor het
publiek geopend.
Dat gebeurde
officieus in
februari van dat
jaar, maar de
ceremoniële opening was op 15 april 1995, ter
herinnering aan 15 april 1942, toen koning George VI
aan Malta het George Cross toekende als beloning voor
het moedig doorstaan van de vijandelijke aanvallen.
De War Rooms bestaan uit een groot aantal ruimten - in
eikaars verlengde en op twee niveaus - bestemd voor
militairen van de drie krijgsmachtdelen. Er zijn operations rooms, kamers met
verbindingsapparatuur (voor zenden, ontvangen en cryptohandelingen), een vertrek voor fighter
control van de luchtmacht, plottafels waarop vrouwen in burger posities van schepen en
vliegtuigen aangeven en grote commandocentrales. De meest tot de verbeelding sprekende
ruimte is de kamer met een reusachtige overzichtskaart van Sicilië en de daaraan grenzende
kleinere kamers, waar generaal Eisenhower, admiraal Cunningham en luchtmaarschalk Tedder
hun logies hadden. Van hieruit werd de invasie van Sicilië geleid.
Commandoruimte van de geallieerde bevelhebbers, rechts de grote wandkaart van
Sicilië.

Informatie over de War Rooms is voor bezoekers beschikbaar
door het gebruik van een geluidsband die met een koptelefoontje
is te beluisteren. Terwijl de bezoeker van de ene ruimte in de
andere loopt, maakt de gesproken tekst de functies van de War
Rooms en de recente oorlogsgeschiedenis van het hoofdkwartier
duidelijk.
Het complex waartoe ook de Lascaris War Rooms behoren,
grenst aan de Grand Harbour. Een deel van de dichtbijgelegen
kade heet Custom House Steps, de landingsplaats van officiële
en per schip arriverende gasten van Malta.
De Italiaanse admiraal Da Zara zette op 11 september 1943 hier
voet aan wal om de Italiaanse vloot over te geven aan admiraal
Cunningham. Minder dan drie maanden daarvoor arriveerde koning George VI met HMS
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„Aurora” om tegenover de Maltese bevolking zijn waardering uit te spreken voor haar
vastberadenheid tijdens de „belegering” door vooral Duitse en Italiaanse vliegtuigen. De koning
kwam op 20 juni 1943 per sloep aan land bij Custom House Steps en een ingemetselde steen
in het plaveisel herinnert aan dat voor de Maltezers grootse moment.
Admiralty House in South Street

Admiralty House
De Upper Barracca Gardens liggen aan het
einde van South Street, een van het tiental van
noordwest naar zuidoost lopende straten van
La Valletta, die alle dwars liggen op de
hoofdstraat van de stad, Republic Street. In
South Street staat het vroegere Admiralty
House, van 1821 tot 1964 de dienstwoning van
de bevelhebbers van de Britse MiddellandseZeevloot en thans het National Museum of
Fine Arts2. In het gebouw, daterend van
ongeveer 1570 maar verbouwd in 1720, zijn
behalve de collectie van het museum nog
herinneringen aan de Britse marinebewoners
te vinden. In het trappenhuis zijn plaquettes
aan de wand aangebracht waarop de namen
zijn vermeld van de Commanders in chiefon
the Mediterranean Station van 1792 tot en met
1957.
De derde naam in de lijst is die van Horatio Nelson,
op post in de Middellandse Zee van 1803 tot zijn
dood in 1805. Van 1952 tot 1955 was Earl
Mountbatten de bewoner van Admiralty House. Als
aandenken aan hem is een min of meer karikaturaal
beeldje van de hand van Vincent Apap in een vitrine
opgesteld.
Admiraal Cunningham verbleef in Admiralty House
van 1939 tot 1942 en gedurende korte tijd in 1943. In
zijn autobiografie vertelt de admiraal dat hij van het
oude gebouw hield en hij memoreert dat het in de tijd
van de johannieterridders het huis van de Captain of
the Galleys was, de Maltese maritieme bevelhebber
en commandant van de galeivloot. Hij betreurt wel
dat het gebouw nogal is ingebouwd door grote
panden en zelfs een uitzicht op de haven mist. Het
interieur is tijdens het verblijf van de Cunninghams
opgeknapt, onder meer omdat de bekabeling voor
het elektrisch licht volgens de admiraal leek op die
van een slagschip met grote schakelaars en
contactstoppen uit het marinemagazijn.
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Een luzzu in Marsaxlokk

Niet ver van Admiralty House,
aan de noordwestkant van La
Valletta, staat St. Paul’s
AnglicanCathedral. De kerk
werd in 1836-1843 door en
voor de Britten gebouwd door
een militaire architect, die het
neoclassicistische gebouw
een opvallende, spitse toren
gaf. Binnen zijn Britse
marineattributen te vinden
zoals de commandovlag van
admiraal Sir William
Wordsworth Fisher,
bevelhebber te Malta van
1932 tot 1936 maar ook een
trouwe bezoeker Van de kerk, een inscriptie ter herinnering aan de marinevlieger Henry
Hancox, die boven Malta in 1943 de dood vond, en een marmeren plaquette ter ere van
admiraal Cunningham. De tekst van de plaquette zegt over Cunningham dat „ to his leadership
andfighting spirit the Britishforces owed their victory at sea in the Mediterranean in the Second
World War”.
Maritiem museum
Sinds 1992 heeft Malta ook een maritiem museum. Het
Muzew Marittimu is gevestigd in een gebouw dat ooit militair
hoofdkwartier van de johannieterorde was en in de oorlog
dienstdeed als marine-bakkerij. Het museum ligt in Senglea,
een van de zogenaamde Three Cities die ten oosten van La
Valletta aan de Grand Harbour liggen.
Maritiem model van een dghajsa

Het museum bewaart herinneringen aan het maritieme
verleden van de johannieters en hun strijd tegen de Turken en
aan de bijna twee eeuwen Britse aanwezigheid op Malta. Uit
de vroegste periode zijn half-modellen en complete modellen
van onder meer linieschepen en galeien te zien en verder
navigatie-instrumenten en achttiende-eeuwse
navigatieleerboeken en artillerie-instructieboeken,
zeevaartkundige tafels, seinboeken, scheepsonderdelen,
uniformen en amforen.
De strijd tussen de Maltezers en de Turken wordt geïllustreerd
door een aantal schilderijen van zeeslagen uit de achttiende
eeuw. Overigens zijn behalve in het museum ook elders
Maltese zeetaferelen te zien; bij een bezoek aan het
Grootmeesterspaleis, thans zetel van het parlement en kantoor van de president en daarvoor
paleis van de gouverneur en van de johannieter grootmeester, telde ik in de Tapestry Room
boven de fraaie wandtapijten veertien grote afbeeldingen van in de zeventiende eeuw
gestreden zeegevechten van de Maltezer vloot tegen de Turken.
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Een dghajsa “in actieve dienst”
voor de deur van het maritiem
museum.

Van meer recente datum
zijn in het museum de
herinneringsvoorwerpen
van Britse
oorlogsschepen en
modellen van Maltese
schepen zoals de Latijns
getuigde sperona en de
in de haven veel
gebruikte dghajsa,
gondla enfirilla.
De collectie van het
maritiem museum is
nog lang niet volledig; op
de bovenste verdieping
van het gebouw is ook
nog voldoende ruimte
voor uitbreiding van de expositie. Het jaarlijks aantal bezoekers van het museum is nog niet erg
groot -waarschijnlijk minder dan 10.000 - maar de tentoonstelling is de moeite van een bezoek
waard.

Custom House Steps, een historische landingsplaats
in Grand Harbour.

De herinneringssteen bij Custom House Steps.

Ten slotte: de Maltese maritieme folklore kan worden beleefd in het vissersplaatsje
Marsaxlokk. De reisgids noemt het haventje aan de zuidoostkust van Malta het Volendam van
Malta. Kenmerkend voor Malta en Marsaxlokk is de luzzu, de vissersboot in felle kleuren en met
twee ogen op de boeg. Dagelijks wordt op de kade een kleine markt gehouden waar onder
andere vis, aangevoerd met de luzzu ’s, te koop wordt aangeboden. Met genoegen slenterde ik
langs de bootjes in de haven. In de zon een visje etend op het trottoir voor een van de vele
restaurantjes in Marsaxlokk leek de wereld van de Lascaris War Rooms en het eilandfort Malta
ver weg te liggen.
G.M.W. Acda
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Oporto was altijd een haven van importantie. Tot zijn rivier verzandde, de schepen groter
werden en er een nieuwe haven werd gebouwd, even ten noorden van de riviermonding.
Leixouis (spreek uit Leiksjois), vastgebouwd aan het oude Matosinhos, luidde de naam van de
nieuwe havenstad. Een verre strekdam in zee, moderne faciliteiten, een gammel trammetje
naar Oporto en... een oude wijk met kroegjes en clubs.
In de jaren dat Salazar nog met stevige hand de scepter in Portugal zwaaide, en je ongestoord
op straat kon wandelen, kwamen er heel wat schepen met de Nederlandse vlag achterop. Er
werd wat afgestapt, want het kon er heel gezellig zijn en ’t was er niet duur. Als je tenminste
een beetje de prijslijst in de gaten hield.
Vanzelfsprekend heette een van de kroegjes dan ook „Amsterdam bar”. Een typisch
zeemanscafeetje uit die jaren. Kale plankenvloer, een tiental tafeltjes, een buffet dat een stootje
kon hebben en daarvoor wat gammele krukken. En vergeet de jukebox niet, een monsterlijk
groot ding, dat een geluid kon maken dat horen en zien je verging! Iedere landsman die
afmeerde, kwam even oplopen, het was een gezellig trefpunt geworden. Er werkten een paar
meisjes, waar je mee kon praten, dansen, een drankje drinken of een afspraakje maken voor na
sluitingsuur. Had je daar geen zin in, dan was het ook goed, niemand zou je de deur wijzen. De
nestor van het vrouwvolk was goed dertig en heette natuurlijk Maria. Ze was door het leven wijs
geworden, kloekte om haar meisjes heen als een hen. kalmeerde een te opgewonden jongen,
zorgde er kortom voor dat alles zo goed mogelijk verliep. Ik kende haar al een tijdje, we
praatten wat met elkaar, dronken een wijntje samen, soms aten we een hapje en dat was het.
Ze drong ook niet aan op meer, want we wisten allebei dat er dan iets veranderde en het nooit
meer zo ongedwongen zou zijn.
Meestal ging je eerst voor anker in de
voorhaven, wachtend op een vrije ligplaats en
die dag kwamen we net voor zessen tegen de
kant. De Portugese keuken smaakt voortreffelijk
en ik besloot het kleine restaurantje op te
zoeken, waar ik altijd kwam.
Maar eerst even langs Maria. Ik trof haar, zittend
aan een van de gammele, ronde tafeltjes in een
hoekje, met een heleboel papierwerk voor zich.
Ze droeg een leesbril, trok diepe rimpels en leek
wel wat op de grootmoeder van Roodkapje. Ze
knikte tegen me, zei niets en ik meende niet beter dan dat ze papieren van de belasting zat te
bestuderen, of andere moeilijke documenten.
Ik kreeg een glaasje wijn voorgezet en vroeg wat ze aan het doen was. „Brieven”, mompelde
ze. „Kun jij Engels lezen?”
„Ja, natuurlijk." Ik keek haar verbaasd aan. „En Duits, en Frans en Spaans als het niet te
moeilijk is.” Ik begreep er niets van. „Dan moet jij me helpen!” Ze gaf me een slordig velletje
luchtpostpapier met daarop kriebelige letters. In een soort steenkolenengels stond er een heel
verhaal op gepend. Ik bestudeerde het en begreep dat de een of andere zeeman haar wilde
vertellen dat ze een fantastische vrouw was, dat hij van haar hield en met haar wilde trouwen.
En dan stonden er nog wat intiemere details vermeld, die ik nu maar achterwege laat.
„Mmm." Ze leek in het geheel niet verbaasd. Ik kreeg een ander epistel onder mijn neus. Nu in
het Duits.
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Eigenlijk verschilde de inhoud niet zoveel van de vorige brief. Het kwam in ieder geval op
hetzelfde neer. En zo ging het nog even door. De tiende liefdesverklaring en drie glaasjes wijn
verder, vond ik het welletjes. Bovendien knorde mijn maag hoorbaar.
„Laten we wat gaan eten", stelde ik voor. Ze vond dat een goed idee en overlegde even in
onverstaanbaar Portugees met de dikke dame die de scepter achter de bar zwaaide. We liepen
naar het restaurantje om de hoek.
Je hebt heel wat aanbidders.” Ik moest er wel om lachen, en zij ook. „Ach. die jongens zijn
eenzaam, en ze moeten toch iemand hebben die eens lief voor ze is.” Ze leek bijna op een
sociaal werkster, en achteraf gezien, was ze dat wellicht ook. Want hoeveel mannen, moe van
het slingeren en stampen, het maanden van huis zijn en het harde werk aan boord, konden bij
haar even wat rust vinden? En de accu opladen om er weer een poosje tegenaan te gaan? Ik
bleef in gedachten verzonken.
Wachtsovergave. Op de kaartentafel ligt de overzeiler
van Biskaje

„Jij moet me helpen.” Ze verbrak de
stilte. „Ik, hoe dan?” Ik begreep niet
goed wat haai' bedoeling was. „Jij moet
een antwoord schrijven!” Ik verslikte me
in een stukje vlees en begon te hoesten.
„Nee Maria, ik ga niet al die brieven
beantwoorden, dat is een veel te groot
werk.” Ze legde een hand sussend op
de mijne. „Alleen maar een brief, in het
Engels, een in het Duits en een in het
Frans.” Ze begon me in rad Spaans uit
te leggen wat haar bedoeling was. En ik begreep dat ze een soort standaardbriefje wilde
maken, dat ze dan zelf zou overschrijven en als antwoord sturen op de brieven van haar fans.
Ik dacht er even over na, want dat waren al minstens drie brieven. Maar ik wilde niet zo moeilijk
doen om haar niet van dienst te zijn. Ze was razend enthousiast en vroeg meteen om papier
aan het meisje dat bediende. En zo zat ik even later te pennen, op een blocnote tussen de
restanten van onze maaltijd. Maria dicteerde wat erin moest komen en ik vulde hier en daar wat
aan om het allemaal beter te laten klinken.
Het resultaat was een neutraal briefje, van een regel of twintig. Een tikje vrijblijvend, maar toch
ook weer zo dat de betreffende minnaar hoop mocht koesteren op een wat bestendiger relatie.
We liepen terug naar het kroegje, want ze moest weer aan het werk. Ik beloofde de brief te
vertalen en uit te tikken, zodat ze het goed kon lezen. Ze gaf me een knuffel uit dankbaarheid
en ik ging terug naar boord.
Met een stapel woordenboeken om me heen zat ik de volgende morgen in het
scheepskantoortje te tikken. Computers met tekstverwerkers waren nog niet uitgevonden en ik
gebruikte een gewone, enigszins door weer en wind gammel geworden, ouderwetse
schrijfmachine. Tipex bracht zoals altijd uitkomst en na een uurtje ingespannen werken, leunde
ik tevreden achterover. Mijn baas zou het me wel niet kwalijk nemen dat ik in scheepstijd wat
ander schrijfwerk had gedaan, tenslotte was het voor een goed doel.
Met map en brieven stapte ik die avond de „Amsterdam bar" binnen. Maria zat duidelijk op me
te wachten en stond erop me een fles heerlijk tintelende Vino Verder te geven, die ik wel aan
moest nemen. Ze was verrukt over de fraaie volzinnen die ik had bedacht en toen ik haar later
verliet, bleef ze knuffelen.
De volgende middag, gingen we weer naar zee en ik vergat de gebeurtenissen een beetje.
Tenslotte had ik genoeg aan mijn hoofd. Zes weken later liepen we Leixouis weer aan.
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De vuurtoren met het baken van
Matosinhos en de grimmige rotsen van
de West-Portugese kust

Nu dacht ik weer aan Maria en
haar brieven en een tikje
benieuwd, ging ik de wal op.
Het resultaat was boven
verwachting geweest.
Kennelijk had ze de eerste
dagen na mijn vertrek niets
anders gedaan dan schrijven,
want het stapeltje antwoorden,
dat ze me vol trots liet zien,
loog er niet om. „Arme
jongens”, dacht ik ’n tikje wrang. „Denken jullie echt datje de enige bent?” Het merendeel was
duidelijk verlegen om een praatpaal. De inhoud was zo mogelijk nog intiemer dan de vorige
lichting brieven.
Maria eiste natuurlijk een vervolg van mij. Ik probeerde eronderuit te komen, mompelde iets van
druk, druk, druk, maar er hielp geen lieve vadertje of moedertje aan. Ik schreef dus deel twee, in
meer algemene vorm, maar zo dat het bruikbaar was in bijna alle gevallen.
Met een bezwaard hart vertrok ik. Dit begon uit de hand te lopen. Ik kon bijna wel een
correspondentie -bureau beginnen. Of me als tolk verhuren. Dat laatste leek me nog niet eens
zo’ n gek idee!
Gelukkig was vrouwe Fortuna met mij. Opeens kwam er bericht dat het timecharter op zijn
einde liep. We zouden nog éénmaal het rondje afdraaien en dan ander emplooi krijgen.
Hoe graag ik ook in Portugal kwam, ditmaal treurde ik er niet om dat het voorlopig de laatste
keer zou zijn. Maria zat in zak en as. Hoe moest het verder met haar schrijverij? Ik probeerde
haar op te beuren door te stellen dat er best wel andere mensen waren die hun talen
beheersten. Maar ze bleef verdrietig en ik moest plechtig beloven niet te lang weg te blijven.
Dat was gemakkelijk genoeg gezegd, maar omdat ik niet bepaalde waar ons schip heen zou
gaan, niet zo eenvoudig waar te maken.
Het kwam er dan ook niet meer van en pas acht jaar later bezochten we Leixouis weer eens.
De „Amsterdam bar” was er nog. Hoewel de zaak danig veranderd was. Het interieur leek nu
meer op dat van een McDonald’s en de meisjes op barbiepoppen. Zeelui zaten er bijna niet.
Nederlandse vrachtwagenchauffeurs des te meer. Niemand wist wie ik bedoelde toen ik naar
„de" Maria vroeg. Tot er een zo slim was het de oude werkster te vragen, die al sinds
mensenheugenis de zaak schoonhield.
We herkenden elkaar. Zij, een vrouwtje van ver in de zestig, met een bloemetjesschort en een
knotje, ik een tikje grijzer en ouder. „Si, Maria!” Ze begon in rad Spaans, en ik moest haar
temperen. De barbiepoppen luisterden met grote ogen toe. Ze vonden het prachtig! Maria bleek
een paar jaar tevoren opeens getrouwd te zijn. Met een druivenboer, een weduwnaar uit de
bergen. Ze woonde nu op zijn finca en zorgde voor de vier kinderen van hem. Samen hadden
ze nu ook een baby. Of ze gelukkig was, nee dat was niet bekend, maar ze had het allicht naar
haar zin.
Ik heb Leixouis nooit meer aangedaan na die tijd en Maria is in de vergetelheid verdwenen.
Al denkt misschien een van die jongens nog wel eens terug aan haar en haar vurige brieven.
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De Koninklijke Marine (vervolg)
(uitgave: Koninklijke Nederlandse Vereniging “Onze Vloot”

Voor de verovering van Nederlandsch-Indië zal een groote zeemogendheid daarom wel ter
dege overwegen of zij al of niet de noodige zeestrijdkrachten van haar hoofdmacht kan
afzonderen, zoodat uiteindelijk het zwaartepunt van de vraag of deze of gene groote
zeemogendheid van een aanval op Indië zal afzien of niet, komt te liggen in de vraag naar de
sterkte van de zeestrijdkrachten, die wij kunnen inzetten in het Indische zeegebied en overal ter
wereld waar de kwetsbare zeewegen van den eventueelen aanvaller zich bevinden.
Deze sterkte moet derhalve minstens zoo groot zijn dat zij juist voldoende is een eventueelen
aanvaller zooveel risico’s te bezorgen, dat hij van een aanval afziet, om het tegen zijn
hoofdtegenstander niet te moeten afleggen. Dit noemt men de preventieve werking.
De directe bescherming van onze koopvaardijvloot op de hooge zee door middel van
convoyeering lijkt op zichzelf een taak die onuitvoerbaar is, zoo die zou moeten worden
uitgevoerd ten opzichte van al onze handelsschepen langs de geheele lengte van onze vitale
handelswegen ter zee. In de practijk zijn er echter op die zeewegen, afhankelijk van den aard
en van de tegenspelers in een eventueel conflict, tal van „stille trajecten”, zoodat de
convoyeering alleen behoeft te worden toegepast op de meest kwetsbare gedeelten van den
zeeweg om toch nog een redelijke beveiliging te garandeeren. Voorts kan hier bewapening van
koopvaardijschepen worden ingevoerd en alleen aan massa-convooien een permanente
bewaking door „actieve” oorlogsschepen worden toegekend.
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Hr.Ms. Torpedojager
“Kortenaer”legt een
nevelscherm (foto: W. Schook)
De groote vraag bij dit geheele
probleem blijft echter : hoe is
de geographische positie van
de mogendheden die met
elkaar in conflict gekomen zijn.
Welke conflictmogelijkheden,
gegeven de ontwikkeling der
internationaalpolitieke
tegenstellingen, er ook
aanwezig mogen zijn, de sterkten van de oorlogsvloten der voornaamste potentieele
tegenstanders zullen altijd ongeveer tegen elkaar opwegen, al was het alleen maar dat uit
prestige-overwegingen de eene groote mogendheid tegen de andere opbouwt. Zoodoende
krijgt men een soort labiel evenwicht in de machtsverhoudingen, hetwelk door een neutrale
derde naar behooren kan worden uitgebuit ten bate van eigen veiligheid. Zoodat ook hier weer
voor een mogendheid als Nederland zich een gunstige gelegenheid voordoet om met de
kleinste middelen de grootste resultaten te bereiken.
DE SAMENSTELLING VAN ONZE ZEEMACHT
Onze marine is samengesteld uit kruisers, flottieljeleiders, torpedobootjagers, onderzeebooten,
torpedobooten en torpedomotorbooten, kanonneerbooten en kustverdedigingsschepen,
mijnenleggers, mijnenvegers, opnemingsvaartuigen en andere hulpschepen, alsmede groote en
kleinere zeevliegtuigen.
Kruisers
Aan kruisers beschikt de marine over : Hr. Ms. „Java” en „Sumatra”, beide met een
hoofdbewapening van 10 kanons van 15 cm, een max. snelheid van 31 zeemijlen per uur en
metende 6670 ton standaardwaterverplaatsing; voorts Hr. Ms. „de Ruyter” met 7 kanons van 15
cm, 32 zeem, per uur en 6450 ton; op stapel óf in project zijn twee nieuwe kruisers met 10
kanons van 15 cm, ruim 32 zeem, snelh. en 8300 ton.
Flottieljeleiders
Aan flottieljeleiders: Hr. Ms. „Tromp” met 6 kanons van 15 cm, 32,5 zeem, per uur en 3350 ton
standaardwaterverplaatsing; een tweede flottieljeleider, geheel gelijk aan Hr. Ms. „Tromp”, is op
stapel.
Torpedobootjagers
Aan torpedobootjagers: Hr. Ms. „Van Ghent”, „Evertsen”, „Piet Hein”, „Kortenaer”, „Van Galen”,
„Witte de With”, „Banckert”, „ Van Nes” (8 stuks) met een hoofdbewapening van 4 kanons van
12 cm, 6 torpedolanceerbuizen van 53,3 cm, max. snelh. ruim 34 zeem, en 1316 ton
standaardwaterverplaatsing; op stapel bevinden zich 4 nieuwe torpedobootjagers met 5 kanons
van 12 cm, 8 torp. lanc. buizen van 53,3 cm, 36 zeem, en 1628 ton.
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Onderzeebooten:
Aan onderzeebooten: Hr. Ms. „0 7” metende 168 ton oppervlaktewaterverplaatsing, 3 lanc.
buizen; Hr. Ms. „O 8”, 341 ton, 4 lanc. buizen; Hr. Ms. „O 9”, „O 10” en „O 11”, ieder 483 ton en
5 lanc. buizen; Hr. Ms. „0 12”, „O 13”, „O 14” en „0 15”, ieder 555 ton en 5 lanc. buizen; Hr. Ms.
„O 16”, 892 ton en 8 lanc.buizen; Hr. Ms. „K 7”, 507 ton en 6 lanc. buizen; Hr. Ms. „K 8”, „K 9”
en „K 10”, ieder 520 ton en 4 lanc.buizen; Hr. Ms. „K 11”, „K 12” en „K 13”, ieder 612 ton en 6
lanc. buizen; Hr. Ms. „K 14”, „K 15” en „K 16”, ieder 765 ton en 10 lanc. buizen; Hr. Ms. „K 17”,
en „K 18”, ieder 777 ton en 10 lanc. buizen; in afbouw zijn de onderzeebootmijnenleggers „K
19” en „K 20”, ieder 967 ton en 10 lanc. buizen; op stapel: de onderzeebooten „K21”, „K22”,
„K 23”, „K 24”, „K 25”, „K 26” en „K 27”, ieder 888 ton en 8 lanc. buizen. De meeste dezer
onderzeebooten zijn bovendien bewapend met 1 kanon van 7,5 of 8,8 cm plus 1 of 2
luchtafweermitrailleurs, enkele uitsluitend met luchtafweermitrailleurs en 1, de „O 8”, uitsluitend
met een klein kanon. Wat de max. snelheid betreft, de meeste onderzeebooten loopen 17 tot 20
zeem., eenige loopen er 15 en enkele 12 zeem, per uur voor wat de oppervlaktesnelheid
aangaat, de max. onderwatersnelheid beweegt zich zoo om de 8 of 9 zeemijlen per uur.
Torpedobooten e.d.
Aan torpedobooten en torpedomotorbooten: Hr. Ms. Torpedobooten „Z 3” „Z5”, „Z6”, „Z7” en
„Z8”, met ieder 2 kanons van 7,5 cm en 4 torpedolanc. buizen („Z 5” geen lanc. buizen, is
„oppikboot” bij lanceeroefeningen van ander materiëel), max. snelheid: 27 zeem. Er zijn 3
torpedomotorbooten metende ieder 12,5 ton en met een snelheid van 37 zeem., bewapening: 2
lanc. buizen en 2 mitr.; eenige tientallen zijn in project.
Kanonneerbooten e.d.
Aan kanonneerbooten en kustverdedigingsschepen: Hr. Ms. „Flores” en „Soemba”, ieder met 3
kanons van 15 cm en 1 kanon van 7,5 cm, max. snelh. 15 zeem., metende ieder 1457 ton; Hr.
Ms. „Johan Maurits van Nassau” met 3 kanons van 15 cm en max. snelh. 15 zeem., metende
1537 ton; Hr. Ms. „Brinio”, „Gruno” en „Friso”, ieder 4 kanons v. 10,5 cm, max. snelh. 14 zeem,
en metende ieder plm. 540 ton; op stapel: 3 nieuwe motorkanonneerbooten met een
hoofdbewapening van 4 kanons van 12 cm, max. snelh. van 18 zeem, en metende ieder 1250
ton, terwijl nog 3 verdere motorkanonneerbooten, geheel gelijk aan de eerste, in project zijn;
aan kustverdedigingsschepen: Hr. Ms. „Hertog Hendrik” met 1 kanon van 24 cm, 4 kanons van
15 cm, max. snelh. 16 zeem, metende 4371 ton (zal echter spoedig uit de sterkte worden
afgevoerd); Hr. Ms. „Soerabaja” met 2 kanons van 28 cm, 16 zeem, en metende 5644 ton; Hr.
Ms. „Gelderland” met 8 kanons van 12 cm, 18 zeem., metende 3512 ton (tevens artillerieinstructieschip en wordt als zoo danig over eenigen tijd vervangen door het nieuwe artillerieinstructieschip „Van Kinsbergen”); voorts zijn er een viertal rivierkanonneerbooten: Hr. Ms.
„Braga”, „Hefring” met ieder 1 kanon van 12 cm en eenige van 3,7 cm, Hr. Ms. „Freyr” met 1
kanon van 7,5 cm plus enkele van 3,7 cm, Hr. Ms. „Tyr” met 3 kanons van 3,7 cm; alle vier
hebben een snelh. van 7 tot 8 zeem, en metende plm. 240 ton.
Mijnenleggers:
Aan mijnenleggers: Hr. Ms. „Medusa” en „Hydra” met ieder 3 kanons van 7,5 cm, 11,5 zeem.,
metende 593 ton; Hr. Ms. „Van Meerlant” en „Douwe Aukes” met ieder 3 kanons van 7,5 cm, 13
zeem., metende 687 ton; Hr. Ms. „Balder”, „Hadda”, „Vidar”, „Thor”, „Bulgia” met ieder eenige
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kanons van 5 of 3,7 cm, 7 of 8 zeem, en plm. 240 ton metende; Hr. Ms. „Nautilus”, met 2
kanons van 7,5 cm, 14 zeem., metende 800 ton; Hr. Ms. „Jan van Brakel”, 2 kanons van 7,5
cm, 15 zeem., metende 955 ton; Hr. Ms. „Serdang”, met 2 kanons van 3,7 cm, 13 zeem.,
metende 680 ton; Hr. Ms. „Pro Patria”, met 1 kanon van 7,5 cm, 10 zeem., metende 534 ton;
Hr. Ms. „Krakatau”, met 2 kanons van 7,5 cm, 15,5 cm, metende 982 ton; Hr. Ms. „Prins van
Oranje” en „Gouden Leeuw”, met 2 kanons v. 7,5 cm, 15 zeem., metende 1291 ton; op stapel
de „Willem van der Zaan”, met 2 kanons van 12 cm, 15 zeem., metende 1300 ton. Alle
mijnenleggers zijn voorzien van een dubbele lanceerinrichting voor mijnen.
Mijnenvegers:
Aan mijnenvegers: Hr. Ms. „M 1”, „M 2”, ,,M 3” en „M 4”, met 1 mitr., 10 zeem., metende plm.
230 ton; Hr. Ms. „A”, „B”, „C” en „D”, met 2 mitr., 14,3 zeem., metende 179 ton; Hr. Ms. „Jan van
Amstel”, „Pieter de Bitter”, „Abraham Crijnssen”, „Eland Dubois”, „Willem van Ewijck”, „Pieter
Floriszoon”, „Jan van Gelder” en „Abraham van der Hulst”, met 1 kanon van 7,5 cm (in de
toekomst 12 cm), 15,5 zeem., metende 460 ton (de laatste 8 tevens mijnenlegger).
Opnemingsvaartuigen:
Aan opnemingsvaartuigen: Hr. Ms. „Willebrord Snellius”, met 1 kanon van 7,5 cm, 10,7 zeem.,
metende 930 ton; Hr.Ms. „Tydeman”, met 1 kanon v. 7,5 cm, 10 zeem., metende 1160 ton.
Artillerie instructieschip:
Tenslotte in afbouw: het artillerie-instructieschip „Van Kinsbergen”, met 4 kanons van 12 cm,
met 25,5 zeem., metende 1760 ton.
Zeevliegtuigen:
Aan zeevliegtuigen: a. groote zee vliegtuigen: 24 Fokker-T- IV-bombardements- en
torpedovliegtuigen (drijvertoestellen), een 40-tal twee-motorige Dornier-Walvliegbooten (voor
verre-afstand-verkenning en bombardement), 48 drie- motorige Dorniervliegbooten (voor verreafstandverkenning en bombardement, ter vervanging der overjarige twee- motorige DornierWal’s); meerdere series groote zeevliegtuigen (w.o. torpedovliegtuigen zoowel voor Nederland
als voor Indië) in bouw en in project; b. kleinere zeevliegtuigen: eenige tientallen als
boordvliegtuigen e.d. typen Fokker c-7-w, c-8-w, c-ll-w en c-14-w; alle kruisers kunnen 2
vliegtuigen, alle flottieljeleiders en torpedobootjagers kunnen 1 vliegtuig meevoeren, benevens
de in aanbouw zijnde mijnenlegger „Willem van der Zaan” 1 vliegtuig.
HOE WORDT DIT MATERIEEL AANGEWEND VOOR DE OMSCHREVEN DOELSTELLING ?
Ten aanzien van het materieel der zeemacht voor de in de voorafgaande bladzijden
omschreven doelstelling moeten wij tweeërlei gebruiksnorm onderscheiden, ten eerste : het
materieel, in hoofdzaak bestemd voor de zoogenaamde hoogzeeoperaties en ten tweede: het
materieel, bestemd voor de kustverdediging.
Het materieel voor de hoogzeeoperaties is samengesteld uit: kruisers, flottieljeleiders,
torpedobootjagers, onderzeebooten en groote en kleinere zeevliegtuigen (de groote
zeemogendheden hebben voor deze doeleinden bovendien nog slagschepen en
vliegtuigmoederschepen).
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foto’s : A.J. Vermeulen

Hr.Ms Mijnenlegger “Douwe Aukes”

Hr.Ms. Onderzeeboot “O 15”

Hr.Ms. Kanonneerboot “Friso”
(Bewaking mijnversperringen)

In verband met onze zeer bewegelijke
strategie, welke wij hebben genoemd
het systeem der dynamische
verdediging, is nimmer vooraf volkomen te bepalen in welke formaties ons materieel bij een
eventueel conflict zal optreden, en met name of wij onze zeestrijdkrachten zullen concentreeren
op één punt, dan wel verspreiden over het geheele zeegebied, dat zich in oorlogstoestand
bevindt. Om evenwel eenig idee te krijgen van mogelijk optreden van ons materieel, zullen wij
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hier enkele voorbeelden geven, die, het zij nadrukkelijk gezegd, met talrijke andere kunnen
worden uitgebreid. Ons een oogenblik bepalende tot de verdediging van, Nederlandsch-Indië,
constateeren wij, dat, gezien het uitgesproken maritieme karakter van de geographische positie
van dit gebiedsdeel, een eventueele aanvaller steeds over zee moet komen. Vanzelfsprekend is
het daarbij van groot belang te weten welke bewegingen deze aanvaller uitvoert, welke zijn
marschrichting is en van welke sterkte en samenstelling zijn aanvalsformaties zijn. Voor dit doel
moeten worden uitgevoerd zgn. verre-afstand-verkenningen op zeer uitgebreide schaal. De
Nederlandsche marine gebruikt daarvoor groote zeevliegtuigen en in ’t bijzonder vliegbooten
met groote werkingsfeer (vliegbereik) en groote snelheid. Deze vliegbooten, waarvan de nieuwe
drie-motorige Dornier’s de machtigste vertegenwoordigers zijn, bezitten bovendien een
zoodanige bewapening dat zij zich met succes tegen allerlei soort vliegtuigaanvallen kunnen
verdedigen en zooveel comfort, dat zij in staat zijn wekenlang uit te blijven alvorens in hun basis
terug te keeren. Zoodra onze vlootvoogd is ingelicht, door middel van verreafstandsverkenningen, omtrent de bewegingen van den tegenstander, bepaalt hij op welke
wijze en waar deze zal worden aangegrepen. Dit kan bijv, geschieden door een directen aanval
op zijn hoofdmacht, maar evenzeer door aanvallen op zijn achterwaartsche militaire
zeeverbindingen, of, zoo mogelijk, door een combinatie van die beide. Bij een directen aanval
op de hoofdmacht wordt gebruik gemaakt van een z.g. harmonisch verband hetwelk is
samengesteld uit kruisers, torpedobootjagers, onderzeebooten en groote zeebombardementsvliegtuigen (zoowel torpedo- als bomvliegtuigen). De kruisers hebben hierbij de
hoogstbelangrijke taak om op de zwakste plekken van het scherm van lichte kruisers en
torpedobootjagers, dat de kern van de vijandelijke hoofdmacht (bestaande uit slagschepen
en/of zware kruisers), omgeeft, door te breken en aan de eigen onderzeebooten,
zeebombardeurs en (bij nacht) ook aan de eigen torpedobootjagers de gelegenheid te bieden
op de vijandelijke hoofdmacht torpedo- en bomaanvallen uit te voeren. Zonder het bezit van een
voldoend aantal krachtige kruisers zijn deze directe aanvallen op een vijandelijke hoofdmacht
vrijwel illusoir. De tactische samenstelling van zulk een harmonisch verband kan doorgaans
door de verhouding worden uitgedrukt: kruisers : jagers : onderzeebooten :
zeebombardementsvliegtuigen = 1 : 4 : 4 : 12, doch iets andere verhoudingsgetallen zijn
evengoed mogelijk, dit hangt geheel van de omstandigheden af. Voor den indirecten aanval,
namelijk die op ’s vijands achterwaartsche militaire verbindingslijnen ter zee (bestrijding van
diens convooien), worden hoofdzakelijk kruisers gevorderd, terwijl in verschillende gevallen ook
flottieljeleiders goede diensten kunnen bewijzen. Daarnaast zijn onderzeebooten in vele
gevallen zeer bruikbaar en bij uitzondering somtijds zelfs groote torpedobootjagers. Doch deze
indirecte bestrijding van de vijandelijke agressieformaties kan, in verband met de groote
afstanden van eigen basis waarop in oceanische zeegebieden moet worden geopereerd, alleen
worden uitgevoerd door materieel met groote werkingssfeer en groote zeewaardigheid. De
omstandigheden spelen echter ook hier ten aanzien van de wijze van optreden een zeer groote
rol, zoodat bij een harmonische materieelssamenstelling en een bewegelijke strategie
onzerzijds voor den eventueelen tegenstander, als uit een doos van Pandora, zeer vele
gevaarvolle mogelijkheden onverwacht naar voren kunnen worden gebracht, welke uiteraard
een uitnemende preventie verleenen tegen agressieplannen.
Eindelijk is er dan nog de bescherming van de eigen koopvaardijvloot en de zeehandelsverbindingen in het algemeen, opdat ons volk niet aan den honger worde prijsgegeven. Van
welk een beteekenis dit wordt geacht, moge blijken uit het antwoord dat de gemachtigde der
Indische Regeering gaf in den Volksraad op 10 Augustus 1938 op een vraag van een der leden
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„of de aanwezigheid van een drietal kruisers voldoende kan worden geacht om de
Nederlandsche koopvaardijvloot een redelijke bescherming te geven”, n.l.: .„De Regeering is
van oordeel, dat de zorg voor de verbindingen van dit land een zaak van primair belang is.”
Het materieel voor de kustverdediging is samengesteld uit: mijnenleggers, mijnenvegers,
torpedomotorbooten en kanonneerbooten, waaraan dan nog onderzeebooten en zeevliegtuigen kunnen worden toegevoegd.
Voor de kustverdediging treden in de eerste plaats op de mijnenleggers voor het leggen van
mijnversperringen, die den tegenstander moeten verhinderen de kust zóó dicht te naderen, dat
hij troepen aan den wal kan zetten. Deze mijnversperringen worden beschermd door
walbatterijen en door kanonneerbooten en kustverdedigingsschepen. In het terrein voor de
mijnversperringen ageeren onze onderzeebooten, wij moeten verhinderen dat de tegenstander
met betrekkelijk gering materieel deze versperringen tracht op te ruimen. De mijnenvegers
dienen om de open geulen door de mijnversperringen „schoon” te houden voor de eigen
scheepvaart en tevens om door den tegenstander gelegde mijnversperringen op te ruimen.
ORGANISATIE, PERSONEEL, OPLEIDING
De algemeene leiding van de zeemacht berust bij den Minister van Defensie, aan wien, terzake
van het te voeren marinebeleid, als eerste adviseur is toegevoegd de Chef van den Marinestaf,
tevens hoofd van de afdeeling II A (Marinestaf) van het Departement van Defensie. Deze
functionaris heeft meestal den rang van Vice-Admiraal. De Marinestaf is belast met het
ontwerpen van operatieplannen, van de plannen betreffende de organisatie en samenstelling
der zeemacht, van de eischen, waaraan de afzonderlijke eenheden (zoowel vliegtuigen als
schepen) moeten voldoen, alsmede met het ontwerpen van de militaire eischen voor het
personeel.
De IIIe afd. A van het departement behandelt de personeelszaken, de IVe afd. A. de
materieelszaken, voorzoover dit betreft de aanbouw en de reparatie, terwijl bovendien
„Loodswezen” en „Hydrographie” ieder een afzonderlijke departementsafdeeling vormen. Aan
het hoofd van ieder van deze afdeelingen staat meestal een vlagofficier (Vice- Admiraal of
Schout-bij-Nacht).
Onmiddellijk onder het Departement van Defensie ressorteert de Commandant der Marine te
Willemsoord, die den rang heeft van Vice-Admiraal of Schout-bij-Nacht.
Aan hem ondergeschikt zijn de commandanten der maritieme middelen te Amsterdam en te
Vlissingen, alsmede de commandant der afdeeling mariniers te Rotterdam.
In Nederlandsch-Indië berust het commando over de daar aanwezige zeemacht bij den
Commandant der Zeemacht in Nederlandsch-Indië, uiteraard onder het algemeene opperbevel
van den Gouverneur-Generaal. Aan den Commandant der Zeemacht is toegevoegd een te
Batavia gevestigd departement der marine met vrijwel overeenkomstige afdeelingen als het
Departement van Defensie in Nederland terzake der marine. Aan hem zijn ondergeschikt de
commandanten van drie zelfstandige onderdeelen, te weten : 1 e de Commandant van het
Nederlandsch-Indische Eskader, welke omvat de z.g. „zeegaande vloot” of „het operatieve
orgaan”; 2e de Commandant der Marine te Soerabaja (vlootbasis); 3e het hoofd van den Marine
Luchtvaart Dienst (M.L.D.) in Nederlandsch-Indië.
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Hoewel de zeemacht in Indië een onderdeel vormt van de één-en-ondeelbare Staatsmarine,
zijn de betrekkingen met het Departement van Defensie in formeelen zin tamelijk onduidelijk
geregeld, de Grondwet noemt die betrekkingen „administratief”. In feite gaat de algemeene
leiding, ook dus over de marine in Indië, uit van het Departement van Defensie in Nederland.
De Commandant van de Zeemacht in Indië heeft meestal den rang van Vice-Admiraal, de
Eskader-commandant meestal dien van Schout-bij-Nacht en de overige twee commandanten,
dien van Kapitein ter zee.
Het personeel der zeemacht is onderverdeeld in verschillende diensten, n.l.: de zeedienst, de
mariniers, de marinestoomvaartdienst, de administratieve dienst, de vliegdienst en de
geneeskundige dienst.
Hr.Ms. Onderzeeboot
“K 12”en “Sumatra”
aan Sumatra’s
Oostkust nabij
‘Oosthaven
(foto: S. Staal)

De „zeedienst” omvat
het nautische en
artilleristische
personeel, men
pleegt dit ook wel
den „dekdienst” te
noemen.
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Het hiervoor bestemde personeel is belast met de navigatie, met de vuurleiding, e.a. en met
den verbindingsdienst (radio, optische seinen, enz.). De officieren van den zeedienst hebben in
’t algemeen de commandofuncties.
De mariniers vormen het korps zeesoldaten, welks hoofdfunctie is de kernen te leveren voor de
landingsdivisie aan boord van de grootere oorlogsschepen, alsmede ook de bewaking van de
inrichtingen aan den wal.
De „marinestoomvaartdienst” is de naam van den technischen dienst der marine, betrekking
hebbende op de voortbeweging, zoowel van vliegtuigen als van schepen (machinekamer) .
De „administratieve dienst” omvat de eigenlijke administratie aan boord van schepen en bij de
inrichtingen aan den wal, alsmede de intendance der zeemacht en wat daarmede verbonden is.
Voorts vervullen de officieren van administratie bij de zeekrijgsraden de functies van fiscaal
(= officier van justitie), officier-commissaris (= rechter- comm.) en secretaris (= griffier).
De vliegdienst omvat het personeel dat speciaal is opgeleid voor het zeevliegen, hoewel ook
personeel van andere diensten in de gelegenheid kan gesteld worden een vliegopleiding te
ontvangen en bij dezen dienst bij afwisseling kan worden ingedeeld.
De geneeskundige dienst omvat de artsen en het verplegend personeel.
DE OPLEIDING
De opleiding voor de marine geschiedt in den Helder en in Vlissingen (voor de mariniers
beneden den officiersrang in Rotterdam). De officieren worden opgeleid aan het Koninklijk
Instituut voor de Marine te Willemsoord (den Helder) met uitzondering van de officieren-vlieger,
welke plaats heeft op de vliegkampen („de Kooy” bij den Helder en „de Mok” op Texel). Wie
inlichtingen wenscht omtrent de opleiding tot officier kan zich wenden tot de afd. III A
(Personeel Zeemacht) van het Departement van Defensie te ’s-Gravenhage, wie inlichtingen
wenscht omtrent de opleiding voor de rangen beneden dien van officier kan zich wenden tot het
Centraal Bureau voor Aanneming van Marinepersoneel te ’s-Gravenhage, Jan Pieterszoon
Coenstraat 49 (behalve voor onderofficier-vlieger, hiervoor wende men zich weer tot de Ille afd.
A van het Dep. v. Def.).
SLOTWOORD
Er zijn vele zaken, onze zeemacht betreffende, die we in dit geschriftje niet kunnen behandelen,
omdat de plaatsruimte ontbreekt. Wie meer weten wil omtrent de Koninklijke Marine en haar
materieel mogen wij verwijzen naar het in Augustus 1938 bij de N.V. Wijt en Zonen, Drukkers
en Uitgevers te Rotterdam, verschenen boekwerkje „Onze Strijdmacht ter Zee”, dat alom in den
boekhandel verkrijgbaar is (prijs: ƒ 1.75). Ook kan men door lid te worden van „ONZE VLOOT”,
als hoedanig men het geïllustreerde maandblad gratis krijgt toegezonden, zijn kennis omtrent
de zeemacht uitbreiden. Dit laatste is dringend noodig en niet alleen voor degenen, die de
marine als hun beroep kiezen, doch voor heel ons volk. Immers onze taak ligt op en overzee, in
Indië en in de geheele wereld. Zonder een behoorlijke vervulling van die taak storten we als
vrije, zelfstandige en welvarende natie ineen. Voor de vervulling van die taak is noodig een
krachtige marine, welke zich kan laten gelden overal waar onze belangen bedreigd worden.
Hare Majesteit de Koningin heeft onlangs een ernstig beroep gedaan op de jongeren, die de
nationale toekomst zullen moeten dragen. Zij heeft vertrouwen uitgesproken o.a. in hun
opofferingsgezindheid en hun inzicht. Die opofferingsgezindheid geldt in de eerste plaats de
instandhouding van de eenheid en onaantastbaarheid van ons uitgestrekte rijk, waarin de zon
niet onder gaat en dat ons door een roemrijk voorgeslacht als een kostbare erfenis is nagelaten;
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dat inzicht geldt mede de overwegende rol, welke de zeemacht bij die instandhouding speelt.
Jongeren, draagt zorg, dat gij het vertrouwen Uwer Koningin in dit opzicht niet beschaamt!

In deze tijd is het voor hen die graag varen een „makkie” een schip te vinden.
Niet als matroos, tenzij men bereid is de internationale gage's te accepteren,
maar wel als marof, stuurman of werktuigkundige. Zelfs kan men vrij eenvoudig
- via rederijen en het arbeids- of uitzendbureau - een aanstelling als kapitein op
de kop tikken. Mits men uiteraard over de juiste vaarbevoegdheid en
antecedenten beschikt.

Dat is wel eens heel anders geweest. Vraag en aanbod gaan op en neer als eb en vloed.
Aanvang jaren zestig was het beslist eb. Zeker voor wat het de grote handelsvaart betrof. In de
kustvaart was het verloop veel groter en kwam je er gemakkelijk tussen. Werkomstandigheden,
gages en verlof lagen daar wel op een heel ander niveau, maar dat had je voor lief te nemen.
De Koninklijke Marine was in die tijd behoorlijk omvangrijk, beschikte over heel wat schepen en
nam graag mensen aan met een zeevaartkundige opleiding. Als je van plan was minimaal te
varen tot de leeftijd van 27 jaar, kon je uitstel van opkomst vragen en meestal kwam er dan wel
afstel na dat uitstel. Wel was er de kanoniersopleiding koopvaardij, waar je in 12 weken leerde
omgaan met handwapens en luchtafweergeschut. Het was midden in de koude oorlog en menig
nieuw schip werd uitgerust met kanonfundaties. Binnen enkele uren kon daar een stuk zwaar
geschut op worden gezet. Mocht dat nodig zijn.
Dit tijdschrift kregen de dienstplichtigen voor ze naar de eerste
keuringen gingen. Het vertelde wat hen alzo te wachten stond.

Met een serieuze relatie, weinig aanbod van werk en dus een
onzekere toekomst, leek het mij geen gek idee, in dienst te gaan.
En je moest so-wie-so allemaal naar de algemene keuring militaire
dienstplicht, die altijd in de buurt van je woonplaats werd gehouden.
Toen het mijn beurt was, zat ik om 9 uur met een dertigtal
leeftijdgenoten in de wachtkamer, klaar voor wat er komen ging.
Sterke verhalen gingen over en weer, de een wist hoe je
gegarandeerd kon worden afgekeurd, een ander beweerde niet te
kunnen lezen noch schrijven. En er waren nog meer plannen!
De keuring verliep in sneltreinvaart en ik geloof dat maar één kandidaat-militair werd
weggestuurd, omdat hij zulke platvoeten had dat geen enkel paar kistjes hem ooit zou passen.
Een tikje bedremmeld stonden de andere bluffers zwijgend bijeen in hun ondergoed. Nu kwam
er een aantal testen. Daar vielen wel enkele knapen door de mand.
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De definitieve oproepkaart waarin je werd verteld dat je ingedeeld was bij de zeemacht en de
datum wanneer je daar werd verwacht.

Maar om de redenen waardoor zij mochten vertrekken, zou ik niet graag zijn afgekeurd. Zo’n 25
man moest blijven voor het, zoals we het nu zouden noemen: intakegesprek.
Het was een voor waar verteld gebeuren dat wie bijv, restaurantkok was, als chauffeur werd
ingedeeld en een magazijnbediende als kok. Zeevarenden kwamen in ieder geval niet bij de
marine, de infanterie werd hun voorland. Voor mij niets van dat alles, ik zat nog niet op mijn
stoel voor het bureau van de indelings-officier of hij had het al over de zeemacht. „Jij lijkt mij
uitgelezen geschikt als marinier!” Het stond al bijna op papier. Mij leek dat niet zo’n goed idee.
Ik wist dat hun opleiding zwaar was, net zoals het ruige krijgswerk trouwens. En ik opperde mijn
bezwaren. „Dan in ieder geval de gewone marine”, stelde hij voor.

Hollandsche Rading
„In dienst" liet door middel van propaganda zien dat het eigenlijk best
leuk was om militair te zijn.

Een paar maanden later kreeg ik een oproep voor de marinekeuring in
het toen nog bestaande kamp „Hollandsche Rading”. Die duurde maar
liefst vijf dagen. Lichamelijk doorgezaagd, geestelijk en mentaal getest
en zelfs je familiebijzonderheden punctueel genoteerd. (Later kwam ik
er achter dat er zelfs naar de grootouders werd gekeken). Ook werd er
onderzocht of je wel politiek betrouwbaar was en geen communistische
sympatieën had.
25

Aangekomen met bijna 100 aspirantkandidaten - er vielen er iedere dag af - bleven we met
slechts een 20-tal mannen over. Sommigen vertrokken huilend, omdat ze hadden gehoopt via
de marine een speciale opleiding te kunnen volgen, waar ze als burger geen kans voor kregen,
zoals bijvoorbeeld duiker. Intussen kreeg ik meer en meer lectuur en fotomateriaal
thuisgestuurd dat de dienst zo aantrekkelijk mogelijk voorstelde. In die jaren waren wij nog niet
zo sceptisch als de jeugd van nu en bij de opkomst merkte ik wel dat er eigenlijk niemand tegen
zijn zin door de poort naar binnenkwam. Negatievelingen waren er tijdens de marinekeuring dan
ook al uitgefilterd.
Via het basiskamp, voor de eerste militaire oefening (e.m.o.) kwam ik op de verbindingsschool
(v.b.s.) in Amsterdam terecht. Die lag in die jaren recht tegenover de Kweekschool voor de
Zeevaart, waar nu de IJtunnel onderdoor loopt. Het was een oud gebouw, dat nog in de
Tweede Wereldoorlog door de bezetters was gebruikt. Het was de enige opleidingsmogelijkheid
voor de hele marineverbindingsdienst, zoals seiners, telegrafisten, codeur/telexisten en
verbindingsofficieren. Het was stevig studeren met verplichte avondstudie en verder gewoon
militaire dienst met wachtlopen en andere oefeningen om je verder te bekwamen in
marinezaken. Ik heb veel profijt gehad van de morse- en vlaggelessen op de vbs en met de
kennis die ik er opdeed, kon ik na afloop zo examen doen bij Radio Holland als koopvaardij
marconist, wat echter niet mijn bedoeling was.

Voor één keer marinier
Een klein peloton mariniers, beroeps en
dienstplichtig, studeerde ook op school.
Veel contact maakten wij niet met hen,
want bij het horen van het woord
marinier, dachten we meestal aan de
niet altijd sympathieke drilkorporaals, de
MP’s en de „onderofficieren van politie”,
mannen waar je beter bij uit de buurt
kon blijven. Toch werkten we wel eens
samen, dat kon niet anders in zo’n
kleine groep.
Het „landingsdetachement" dat ieder oorlogsschip aan boord heeft. Meestal zijn het mariniers,
maar als die er niet zijn, wordt een deel van de bemanning ingezet.

Op een dag in december werd bekend gemaakt dat er een grote feestavond in de kantine zou
worden gehouden om te herdenken dat de admiraal Michiel de Ruyter in 1662 het eerste korps
mariniers ter wereld had opgericht. Het beloofde een heel feest te worden en wij verheugden
ons er al op. Grote teleurstelling, alleen (oud)-mariniers waren welkom. Wij probeerden iets te
bedenken, waardoor men voor ons een uitzondering zou maken, tevergeefs.
Bij de koopvaardij (en ook bij de marine) is men gewend te improviseren en ik kreeg een
lumineus idee. Van een marinier een uniform lenen (ze hadden er twee) en gewoon naar
binnen gaan! Op de bewuste namiddag, het feest begon al tegen vieren en zou tot middernacht
doorgaan, stonden mijn maat en ik in vol ornaat voor de deur, tussen de andere genodigden.
Een mariniers-uniform is toch krijgshaftiger dan het gewone marine-blauw en wij zetten een zo
onverschillig mogelijk gezicht erbij. We waren samen met het kleine groepje mariniers mede26

studenten. Bij het opperen van ons plan, waren ze direct akkoord gegaan en steunden ons
helemaal.
Al bij het binnentreden werden we goedkeurend op de schouders geklopt door in burger
geklede bezoekers. Die waren erin alle leeftijden, al dan niet met een buikje, dat aangaf hoe
lang ze al niet meer in dienst waren. Eerst nog een tikje gespannen, maar na het tweede biertje
al meer relaxed, mengden we ons tussen de feestvierders. Menige dame keek naar ons met
goedkeurende blikken, we waren duidelijk populair. Opeens verschoot ik van kleur. Wie stond
daar, een pilsje in zijn hand, ons met achterdochtige blikken op te nemen? Juist, de zo
gevreesde sergeant-majoor, onderofficier van politie! Met zijn grote knevel en forse gestalte,
leek hij er klaar voor ons met een voltreffer de zaal uit te vegen.
Parades, daar liep men in de jaren zestig nog mee weg. Hier oefenen we voor Koninginnedag in
Hilversum. Let op het geweer: nog de Garant M-1 uit WO II. Zwaar, langzaam, maar bijzonder
effectief. En trefzeker tot op 3 km.

Maar hij was niet zeker
van zijn zaak. Ergens
vertrouwde hij het niet,
onze gezichten leken
niet te passen bij het
uniform, maar hoe het
zat, was hem niet
duidelijk. Hij schuifelde
in onze richting.

Er was en is altijd een gezonde rivaliteit tussen
marinemannen en mariniers.

Wij er vandoor, de andere kant op, zo ver
mogelijk weg. We wisten de man kwijt te raken
in het gewoel, maar zagen hem nog enkele
malen om zich heen speuren, op zoek naar de
vreemde vogels die hij niet kon thuis brengen.
Tegen middernacht was het feest op zijn
hoogtepunt. Luid klonken de oude
strijdliederen, er werd druk getoast en daar
stond de majoor opeens achter ons.
Hij legde een hand op mijn schouder en vroeg
naar mijn naam. Een groepje, enigszins aangeschoten, oud-mariniers, bracht redding.
Zij kwamen erbij staan en sloten ons in. Het schrikbeeld van een ontijdige aftocht, verdween.
Het werd zelfs steeds leuker. „Dit, majoor”, brulde een van de mannen, „zijn twee echte
mariniers!” We verslikten ons, maar de rij consumpties die voor ons klaar stond op de bar werd
al langer. We dreigden nu op de schouders te worden gehesen en dat leek mij teveel van het
goede. „Terugtrekken”, fluisterde ik mijn maat, helemaal in stijl, in z’n oor. Via de toiletten
gingen we er van door.
De majoor ben ik na die tijd nog heel wat keren tegen gekomen. Ik paste er voor op om hem
niet onnodig voor de voeten te lopen, maar helemaal ontwijken lukte niet. Steeds bekeek hij me
met een argwanende blik, maar nooit ben ik door hem aan een kruisverhoor onderworpen.
En zo was ik, al was het maar voor één avond, toch een echte marinier!
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En gevaren werd er ook. Vanaf de (open)
brug uitzicht op het achterschip van een
klein fregat bij een onderzeebootbestrijdingsoefening.
De dieptebomwerpers staan klaar om te
worden afgevuurd. N.B. de Chef-kok die
een luchtje komt scheppen.

Bron: De Blauwe Wimpel oktober 2002

Hr. Ms. “Johan Maurits van Nassau”
wordt klaargemaakt voor de Koreaanse wateren
Het is even moeilijk om zich - wanneer men op de Rijkswerf te Nieuwediep Hr.Ms. “Johan
Maurits” in het droge dok ziet liggen - in te denken, dat die roestkleurige staalmassa met
menieplekken straks een soepel door de Koreaanse wateren klievend fregat zal zijn. Gestut
door houten balken staat het daar machteloos op het
droge. Overal liggen kabels en slangen en op alle denkbare en ondenkbare plaatsen zit men te
schrapen, te lassen, te boren en bovenal oorverdovend te hameren.
Wij merken dit laatste bijzonder goed wanneer wij in de hut van de
commandant, de KLTZ N. W. Sluijter zitten, om alvast iets te
vernemen over de komende reis. Maar eer we daaraan toe zijn,
krijgen we eerst een lofzang op de Johan Maurits, het enigste
schip dat de naam draagt van een generaal. Niet dat het daarom
zo'n voortreffelijk schip is, als het een andere naam had gedragen
zou het even ideaal geweest zijn. Maar het valt eenmaal zo. Toen
het in 1943 werd overgenomen en onder bevel kwam van de
huidige admiraal de Booij, begon men al die goede
hoedanigheden te ontdekken en allen die na hem kwamen, deden
dezelfde prettige
ervaringen op.
Wanneer het op 1 Oktober weer terugkeert in haar eigen element,
dan zal het allemaal nog beter zijn. Dan is er een isolerende laag
aangebracht om de warmte binnen en de kou buiten te houden, wanneer straks in Korea de
ijspegels aan de reling zullen hangen.
Dan zal men, dankzij de verwarmde voetplaten op de brug, de situatie met warme voeten en
een koel hoofd kunnen waarnemen. Er wordt nog meer verbeterd, enige 20 mm. worden
vervangen door 40 mm, wat weer met zich meebrengt wijziging van de munitie-aanvoer en
munitieberging. Dan is het schip geknipt voor Korea, vindt de commandant. Wij gaan er heen
om een torpedobootjager af te lossen en zij krijgen er een voortreffelijk fregat voor terug.
Allereerst is dit een van onze beste zeeschepen, ook qua accommodatie.
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Onderzeebootbestrijding kun je alleen goed doen met een fregat. Patrouillevaren,
infiltratiepogingen tegen gaan, bombardement afgeven, kunnen wij allemaal. Het enige wat we
niet kunnen is als volgschip achter een vliegkampschip aanvaren. So what! Daar zijn meer
torpedobootjagers daarginds. En dan een heel belangrijk ding, wanneer men dan met alle
geweld vergelijkingen wil treffen met een torpedobootjager, dan zijn er alleen maar voordelen.
Laten we dan geen turbines hebben, maar een gewone triple-expansie machine. Wij hebben
daardoor een actie-radius van 8.000 mijl bij meest economische vaart. En die molen die draait
wel, niks geen narigheid en geen ingewikkelde reparaties, waardoor je wekenlang werkeloos op
een werf ligt.
Als gevolg van het economisch brandstofverbruik, zullen wij weinig tijd nodig hebben voor
brandstof laden en daardoor meer zeedagen kunnen maken. Ook onze grote koelruimte werkt
dit in de hand. Die uitgebreide koelruimte komt trouwens ook de voeding ten goede en U weet,
de liefde van een zeeman voor z’n schip gaat nog altijd door het kombuis.

de schroef wordt op haar plaats gebracht
Overigens, wij zijn niet het enige fregat daar,
andere naties hebben ze ook gestuurd, en bij
de UNO is ieder schip welkom. Een
belangrijke taak daar is patrouilleren nabij de
kust en dat is nu uitgesproken werk voor een
fregat. Maar voorlopig liggen we nog hier en
bereiden we ons op dat alles voor. Het schip
wordt opgeknapt en de bemanning
(grotendeels afkomstig van Hr.Ms.”Evertsen”)
wordt geestelijk nog eens opgefrist, d.w.z. de
kanonniers zijn op fort Erfprins, de seiners op
het Wierhoofd, de rapp’s en plotters maken
nog een cursus door in Rotterdam en dan 1
Oktober gaan we als één geheel de zaak
afwerken. Oefeningen op de Noordzee,
degaussing, kompasverificatie, een week met
Hr.Ms.“Marnix” onderzeebootbestrijding, een
weekje oefenen op de manche, ect. Dan
komt de 15e November alweer aardig dicht bij en begint de grote reis. Eerste aanloophaven is
Valetta op Malta, en dan, iets heel aparts, een bezoek aan de Joegoslavische haven Split, dan
Beyrouth door het kanaal van Korinthe en verder de gewone route naar Aden, daar olieladen.
Het St. Nicolaasfeest vieren we in Colombo en de Kerstdagen in Singapore en dan het eindpunt
Hongkong, waar we de “Piet Hein” aflossen. Een voordeel is dat we in de winter aankomen.
Januari, Februari en Maart, de koudste maanden, hebben we dan in het begin en daarna gaan
we de zomer tegemoet. Maar hoofdzaak, is dat we gaan en ook wij daardoor ons steentje
kunnen bijdragen aan het grote bouwwerk dat “wereldvrede” heet.
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Om kort te gaan, toen zei de kajoe: “Laat dat ding niet uit je klauwen vallen, anders zitten we
straks op 8.000 voet bij Petrus aan de bakstafel”. “Snert te schaften”, vulde de leerling aan. “Dat
ding” was een 10,5 cm granaat en een en ander gebeurde tijdens het munitieladen. Om alles zo
eenvoudig mogelijk te houden hebben wij dit maar viermaal gedaan, laden en lossen, wel te
verstaan. Toen we na de eerste keer onze dieptebommen gingen proberen, bleken een paar
klinknagels hier iets tegen te hebben en gaven de geest waardoor een tank, waar bier in
gestouwd zou worden, volliep, wat niet de bedoeling was. We moesten weer dokken op de
Rijkswerf en daarom ging alle munitie weer van boord af.
Het waren drukke dagen in die tijd. Op een goede ochtend kondigde de schipper aan: “Zij, die
nog geen plunje-vaccinatie gehaald hebben, moeten die nu halen," waarbij hij blijkbaar het
tropenplunje halen en de pokkenvaccinatie door de war wisselde. Dit was hem ruimschoots te
vergeven, want de man had hoopjes aan z’n hoofd deze maanden voor het vertrek naar Korea.
We lagen op de Rijkswerf en namen alle mogelijke en onmogelijke detail-goederen aan boord,
van bijbels tot machinegeweerpatronen en de medewerking van de Rijkswerf en de A.M.M. was
zó goed, dat één van de officieren de opmerking maakte: “Als we een Bato schrijven voor de
hele Rijkswerf dan krijgen we die ook nog.”
Het opwerken van het schip bracht een aantal matrozen 3 voor het eerst in aanraking met de
zee, met alle gevolgen van dien, en weekends in Amsterdam en Rotterdam die naam mochten
hebben.
In Rotterdam kregen we bezoek van de zesde klasse van ”onze” school. Het schip werd
namelijk geadopteerd door de ”Mr Th. Heemskerk”-school, een Christelijke lagere school en
daar we toch in Rotterdam lagen werd op een ochtend een officier naar die school toegestuurd
om het eerste contact te leggen. Hij kwam in alle klassen, werd voorgesteld aan alle
onderwijzers en, last but not least, aan alle onderwijzeressen en door het kroost met een
welluidend “Dag Meneéér” weer uitgeleide gedaan. De volgende morgen kwam de zesde
klasse onder leiding van de onderwijzer en het Hoofd der school aan boord, waar zij aan de
valreep werden opgewacht door de 1e Officier en meergenoemde adelborst 1e klasse, welke
laatste de schone taak had deze kinderzegen iets van het schip te laten zien. Eerst ging het
hele stel naar het volksverblijf waar aan de bak limonade en een sprits voor hen klaar stond.
Dat dit behoorlijk in de pul viel was duidelijk. Vervolgens gingen zij het schip rond als een
trouwe kudde achter hun herder.
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Uiteraard legde de vrouwelijke helft grote belangstelling
aan de dag voor kombuis, wasbaas (z’n machine dan)
en de verblijven, terwijl de mannelijke kunne zich
vermaakte door draaimolen te spelen achter de
Boforsmitrailleurs. (Ja, die doen het nog steeds!)
IJverig werden scheepstermen geleerd en gerepeteerd
en als klap op de vuurpijl was het voor alle hens snert
schaften aan de bak, compleet met provoost en „Stilte”
fluiten. Ik heb nog nooit in deze Navy met zoveel
smaak snert zien schaften; één van de jongens
verzamelde al het drijfijs en verorberde dit met een
verheerlijkt gezicht alsof hij bezig was aan een portie
beste nassi. Kortom, de hele school zal ons brieven
schrijven en iedereen aan boord krijgt op deze manier
een correspondentievriendje of -vriendinnetje.
Geruchten, als zou er meer animo bestaan hebben
voor een meisjes-H.B.S. zijn beslist uit de lucht gegrepen.
Wél vroeg op een goed moment de onderofficier van de wacht, wijzende op een aantal
vrouwelijke stamgasten op de Parkkade, of die school ons ook geadopteerd had, maar ze
zeggen dat dit een internationale school is, die zich alleen met adoptie in het groot bezig houdt.
We oefenden ook nog aan de Engelse zuidkust, waar we met meer en minder succes
probeerden ons maatje, de “O 24”, over kassie zes te doen gaan.
’s Avonds meerde de onderzeeboot langszij van ons schip af en we werden weer goede
vriendjes. Ze mochten bij ons mandiën en een film zien, waarin schone hobbelduiven dansten
en zongen en hun schoonheid niet onder stoelen of banken staken.
Daarna kwam het inschepingsverlof met een hoop kat om het verlof wat lichter te maken. Te
oordelen naar de financiële toestand, waarin de meesten na terugkeer van verlof verkeerden,
moet het een buitengewoon plezierig afscheid geweest zijn.
Hierop volgden nog veertien dagen van gevechtsschietoefeningen en aan boord nemen van
detailgoederen. Wat het eerste betreft hadden we met het schieten op de manche weinig geluk.
Toen eindelijk, na vele malen door weersomstandigheden verhinderd te zijn, op Vrijdag 14
November een Mitchel boven het kruiseroefenterrein verscheen en dit vliegtuig zijn
manchekabel had uitgevoerd sloeg de bliksem in de manchekabel en verpulverde een deel
ervan; de Victor Baker nummer zoveel, had kakken te kort om naar Valkenburg terug te keren.
’s Middags kwam een Firefly, die na enige minuten ook z’n manchekabel verloor. We zijn toen
maar schielijk het Schulpengat ingedoken op Nieuwediep aan. Tenslotte was het Vrijdag en
amper de 13de en je mag daar niet mee spotten.
Wat de stores betreft, daar kreeg menigeen grijze haren van. Het schip zat tot de brug toe vol
met alle mogelijke spullen (w.o. 61.000 pijpjes bier, waarmee we ons tot Hongkong behelpen
moesten) en iedere dag stonden er weer nieuwe auto’s op de wal met kerstpakketten,
machinekameronderdelen, aardappelen, tot trompetten en stringbassen toe. Eigenlijk begrijpt
nog niemand hoe we alles hebben kunnen stouwen en dat het schip bleef drijven.
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Een week voor het vertrek kwam de BdZ. de Vice-Admiraal de Booy, aan boord voor een
inspectie. Na deze inspectie hield hij op het halfdek een toespraak tot de bemanning, waarin hij
o.m. vertelde, wat voor werk wij in Korea zouden krijgen, namelijk minder kustbeschietingen
zoals de Piet Hein, maar meer patrouilleren en convoyeren, voornamelijk aan de Westkust van
Korea in de Gele Zee. Naar zijn oordeel was de “Johan Maurits” het beste zeeschip in deze
Navy. Op dat moment was iedereen het volkomen met hem eens, maar later in de Golf van
Biskaje veranderde dat wel wat. Woensdagavond vóór het vertrek vierden we het afscheid van
Holland in de Marinekantine. De hele bemanning was aanwezig en na het openingswoord van
de commandant begon een cabaretgezelschap de zaal te vermaken. Om 10 uur schoof een
ieder over de dansvloer en zo werd onder het genot van bier, croquetten en patates-frites,
grondig afscheid genomen van Nieuwediep en derselver vrouwelijk schoon.
Toen kwam Vrijdag 21 November en het was eindelijk zover!
De Piet Hein telegrafeerde vanuit Hongkong ons het volgende toe:
“Goede vaart en goede reis
Welkom in dit paradijs
Van Korea en Japan
Wij hebben er tabak nu van!
Ieder roept met luide stem:
Hiep, hiep, hoera voor J.H.M.”
waarop wij de poëzie-rol op post lieten komen en het volgende gedicht uit de bus kwam:
“U bent het zat,
Maar ons fregat
Zal na de rij van admiralen
Als generaal niet falen!
Tot straks, Piet Hein!
Hongkong zal er stil van zijn.”
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wat we zelf machtig mooi vonden.
Na de inspectie door chef staf CZM., stroomde het schip vol met vaders, moeders, vrouwen,
verloofden, broers en zusters van de opvarenden en als er zo’n 1000 burgers aan boord
geweest zijn dan zal dat niemand verbazen. Er was gezorgd voor snert en broodjes, zodat
iedereen aan z’n trekken kwam. Op vele manieren werd afscheid genomen, vrolijk, somber,
tragisch, om kort te gaan, ieder deed het op z’n eigen manier, zoals een oude matroos die op
mij afkwam en zei: “Even een
vrijgezellenklauw, mijnheer”.
Om kwart voor twee stroomde het bezoek van boord en was het opeens erg
rustig aan boord. Op de Buitenhaven was het zwart van afdouwers, het
Korps Adelborsten marcheerde af naar het Wierhoofd en de marinekapel liet
z’n vertrouwde klanken horen.
Na het ontmeren trad een ieder aan volgens meerrol en stoomde het schip
de haven uit onder de klanken van het Wilhelmus, dat ineens voor velen nog
meer inhoud kreeg en het joelen van het Korps Adelborsten op het
Wierhoofd. Na nog een ererondje gedraaid te hebben brachten we met de
stoomfluit een laatste groet aan het goede Nieuwediep en alle familieleden
en bekenden op de wal (in Huisduinen werd zelfs met lakens uit de ramen
gezwaaid; dit trof ons allen diep) en stoomden we “met variërende koersen
en vaarten door het Marsdiep en Schulpengat”.
Het was smerig koud aan dek en op de brug en zij, die geen wacht hadden,
trachtten er het beste van te maken en verdwenen benedendeks.
Tot de Engelse Zuidkust ging alles prachtig, overal werd orde op zaken
gesteld, alles opgeruimd en het schip begon zich klaar te maken voor z’n
oorlogstaak. Rollen werden beoefend, richtoefeningen gehouden, lessen
gegeven, enzovoort. Het hele bedrijf kwam op toeren, zij het dan dat het toerental nog niet hoog
lag en zo nu en dan weigeringen aan het licht kwamen.
Toen kwamen we in de Golf en er verdwenen plotsklaps velen voor enige dagen van de kaart
en het dek. Niet, dat er nu sprake was van een flinke storm of zo, maar het schip slingerde
behoorlijk en het bierverbruik in de toko liep terug tot zegge en schrijve 2 (twee) pijpjes per dag.
Je bent een kwartiermeester met hoopjes dienstjaren of je bent het niet. Aan alles komt een
einde en ook aan deze slinger- en stampperiode. Op de Hondenwacht passeerden we Kaap
Vincent en op de voormiddag hadden vele mensen weer veel babbels, al zagen ze dan wat wit
om de neus. Om vijf uur ’s avonds passeerden we “The Rock of Gibraltar” (uit de bekende
tophit van de vorige week) en de bekende seintjes werden gewisseld:
“What ship”....
“Where are you bound for”.... en vol trots knipperde de seinlamp terug: “H.N.M.S. Johan Maurits
van Nassau, bound for Korea”.... „Good night” seinde de Rock en zweeg vol ontzag.
De temperatuur was aanzienlijk beter geworden, voor de radio hoorden we van hagelbuien in
Den Helder en we waren blij dat we dat feest althans niet mee behoefden te maken. En zo zijn
we dan op dit ogenblik, de Platvoet van 27 November, ter hoogte van Algiers. Die Afrikaanse
kust deed overigens vrij vertrouwd aan, allemaal plaatsjes zoals Tel Aviv, waar de jutters over
mee kunnen praten. De dominee heeft zojuist z’n gebruikelijke avondtoespraak gehouden en hij
had in deze omgeving, waar Augustinus woonde en Malta, waar Paulus schipbreuk leed,
voldoende aanknopingspunten voor een kort woord op ander niveau dan de dingen van iedere
dag.
Zaterdagochtend lopen we La Valetta binnen en het zal een waar feest worden.
Wordt vervolgd….
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Het uitgeven van “ten Anker” veel tijd en geld kost,
Hier c.a. 40 à 50 uur per week in gaat zitten…
Dit een leuke hobby is,
u daar veel aan bijdraagt …
De reacties en kopij wat wordt ingezonden,
daar een grote graadmeter voor is …
In de jaren 70 heette een groep schepen “eskader”
het voor die tijden “smaldeel” werd genoemd …
De redactie daar niet helemaal zeker van is…
want bij de slag op de Javazee sprak men ook over eskaders ?
Als u het juiste er over weet…
deze in kan sturen naar de redactie !
Wij vroeger ons afval dumpten in zee door de z.g. stortkoker,
het nu wordt samengeperst en
het in de havens van boord
word gehaald…
De postbus ook openstaat voor
ideeën,
deze ingezonden kunnen
worden op
tenanker@kpnmail.nl
De Admiraal op een paard
leerde paaltjes te pikken….
Ik nu begrijpt waarom “ik en de
commandant” niet zeeziek
werden.
Dit is vereeuwigd op
beeldmateriaal…
U dit kan zien op de foto’s !

34

Heeft u ook behoefte te reageren?... klik dan op het gastenboek of stuur een
mail naar de redactie

Volgende week…
Hond aan Boord…
Wandelsportvereniging de Zeemansloop
Captain Joshua Slocom
Wout Kuit, mijn marine leven, vervolg
van Kinsbergen, bakermat voor maritiem officieren.
Vlootherstel in Indië na de Tweede Wereldoorlog.
Reisjournaal Johan Maurits van Nassau (vervolg)
En nog meer…
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