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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke
toestemming voor te vragen.
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WAT IS EOV???????
Ondanks het feit dat de schrijver van het Sektie Stiekum stukje op vakantie is, toch deze rubriek. Maar
ja, daar is het ook Sektie Stiekum voor. De letters EOV staan voor Elektronische Oorlog Voering.
De taak van de EOV is het onderscheppen, peilen, analyseren en zo nodig storen van
elektromagnetische uitzendingen. Deze uitzendingen kunnen afkomstig zijn van radar - of radiostations.
De EOV kent een passief en een actief gedeelte. Passief is het uitluisteren, onderscheppen en peilen
van de uitzendingen, waarbij we zelf geen gebruik behoeven te maken van een elektromagnetische
uitzending. De andere kant weet toch wel dat we luisteren maar hij kan er niets tegen doen. Actief is, als
we een uitzending van de andere kant gaan storen, dan moeten we wel uitzenden en kan hij van de
gelegenheid gebruik maken ons te onderscheppen, te peilen en te analyseren, waardoor hij weet wie we
zijn en zijn maatregelen kan gaan nemen.
Onderscheppen is het luisteren en opvangen van een radio - of radarsignaal en het peilen is voor een
ieder van ons een begrijpelijke uitdrukking, maar analyseren zal wel enige problemen opleveren.
Iedere uitzending, ieder apparaat wat kan uitzenden heeft bepaalde karakteristieke eigenschappen. Net
zoals in de criminaliteit, waar iedere loop een bepaald patroon achterlaat op de kogel die er door
heengeschoten is. Wij proberen nu met behulp van uiterst gevoelige apparatuur die eigenschappen te
ontdekken en ze te verzamelen in boekwerken waaruit we ze, indien nodig, snel zullen kunnen zoeken
en vinden.
Daar de menselijke snelheid niet in staat is tegen een geleid wapen te vechten maken we nu al ten dele
en straks volledig gebruik van computers, die al die gegevens in hun geheugen hebben en ze met grote
snelheid kunnen weergeven, waarbij tevens de afweermogelijkheden worden genoemd die we kunnen
toepassen om het gevaar te keren.
Het storen is een heel verhaal apart. Het is mogelijk een geleid wapen, dat gestuurd wordt door een
elektromagnetisch signaal, te misleiden door het, met meer vermogen, een ander signaal op te dringen,
zodat het wapen niet meer weet wat te doen. Het nadeel van storen is echter, dat een groot aantal
wapens, zodra ze gestoord worden, automatisch overschakelen op "HOME ON JAM", wat betekent dat
de raket zich gaat richten op het stoorsignaal. Vandaar dat het voor ons uiterst belangrijk is het
voorafgaande signaal zo nauwkeurig mogelijk te analyseren
Sektie Stiekum

Een roemruchte zeereis ( vervolg van Vlootherstel Nederlands Indië )
DOOR JACK KLUIVER

Verslag uit de Blauwe Wimpel
Thuisgekomen na de wilde vaartreizen op de „Hilversum”, viel mijn oog op een grote
advertentie in het Nieuws van de Dag. Daarin werd bevaren personeel gevraagd voor een heel
bijzondere reis voor de KPM, een reis waar moed voor nodig was. Nieuwsgierig stapte ik naar
het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam, waar de KPM gevestigd was. Ik
was niet alleen, zeker 80 mensen waren op de advertentie afgekomen. We werden ieder apart
in een kantoor ontvangen, waar naar ons „zeemansboek” (monsterboekje) werd gevraagd.
Daarin stonden je reizen aangetekend. Daarna moest ik mijn getuigschriften laten zien en werd
ik vervolgens naar een ander kantoor verwezen waar een functionaris mij vroeg of ik bereid was
deze bijzondere reis te gaan maken en mij daarvoor beschikbaar te houden. Mijn gage zou
meteen ingaan en ik kon voorlopig naar huis, wachten op een telegram om me te melden op het
schip. Samen met mij werden nog 40 zeelieden aangenomen, waarmee ik vluchtig
kennismaakte. We waren allen zeer benieuwd naar wat de reis inhield, maar er werd geen tekst
of uitleg gegeven. Maar voorlopig waren we vrij en onze gage was gegarandeerd! Dat waren in
ieder geval prettige opstekers.
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Wekenlang hoorde ik niets, maar 18 juli 1947 lag er een telegram waarin stond dat ik naar
Bolnes (bij Rotterdam) moest gaan. Het adres van het pension waar ik zou worden
ondergebracht stond erbij. Na het afscheid van mijn familie vertrok ik met mijn zeezak en wat
andere spullen.
In Bolnes werden wij opgewacht dooreen vertegenwoordiger van de KPM, die ons naar ons
pension begeleidde. Het was een gezellige ploeg zeelieden. Ze kwamen uit alle windstreken
van ons land. In een grote zaal werd koffie en brood voor ons klaar gezet en toen we zaten,
sprak de KPM-man het verlossende woord. De reis, zei hij, betrof een proef die genomen werd
om vier kleine coasters op eigen kracht naar Nederlands-Indië te laten varen, in plaats van ze
aan dek van grote vrachtschepen te laden.' Vandaar dat zeevaardigheid en een dosis moed
eerste vereiste waren om aan dit avontuur mee te kunnen doen. We waren nu toch wel
benieuwd hoe deze coasters eruitzagen en we vroegen of we de scheepjes konden
bezichtigen. Een bus bracht ons naar de werf waar ze gebouwd waren en toen we de nietige
klompjes zagen die daar voor de wal lagen, waren we op zijn zachtst gezegd verrast. We keken
elkaar eens aan, terwijl de KPM-vertegenwoordiger onze verbijsterde gezichten observeerde.
Desondanks vonden de meesten van ons dit nu eens een echt avontuur.
We hoorden wie op welk schip kwam te varen en toen gingen wij aan boord.
In het vooronder van het schip, ons verblijf voor de komende maanden, waren rond de
kettingbak acht kooien tegen de wanden geplaatst, vier aan elke kant. Er was nauwelijks ruimte
om je barang op te bergen, terwijl patrijspoorten ontbraken. Slechts één koker, door het dek van
het vooronder, zorgde voor frisse lucht. Er werd behoorlijk gemopperd toen we constateerden
dat wij met zijn achten in dit, zeg maar „ankerhol”, moesten wonen en slapen. De KPMvertegenwoordiger was het met ons eens en zegde ons toe dat ter compensatie van het
ongemak een bonus bovenop
onze gage zou worden
betaald. Toen we hoorden dat
dit een behoorlijke bonus was,
hield iedereen verder zijn
mond.
Het vertrek van het kleine konvooi op 28
juli 1947 van de Parkkade te Rotterdam
op de plechtige tonen van ons volkslied.
Het zijn de „Be"-coasters: „Beaso" (kapt.
S.F.J. Rohrvon Denta; 1e mach. C. Vegt);
„Besori" (kapt. K.H. Vos; 1e mach. G.T.
Uffen); „Berombang" (kapt.W. Koppenol;
1e mach. B. Schoegje); „Belanta" (kapt,
tevens konvooicommodore C.A.M.I.
Kramers; 1e mach. G.W. van Geest).
Foto SMN-Museum, Almere.

Kok-hofmeester
Als kok-hofmeester moest ik nu proviand inslaan voor een reis van drie maanden, maar ook
daar was weinig ruimte voor, zodat een groot gedeelte in het ruim moest worden opgeslagen. In
het ruim waren grote tanks geplaatst, die vóór vertrek van Rotterdam met drinkwater zouden
worden gevuld en die tevens dienden als ballast, om de stabiliteit van het schip te vergroten, ’s
Middags werden wij aan de kapitein en de officieren voorgesteld. In zijn toespraakje zei de
kapitein dat hij er zich van bewust was dat dit een hele onderneming zou worden, maar dat
Hollandse zeemanschap ons er ongetwijfeld doorheen zou helpen.
Het mini-konvooi vertrok 28 juli 1947 vanuit de Rotterdamse Parkhaven naar Tandjong Priok.
Pas op maandag 20 oktober maakten de scheepjes vast aan de etablissementen van de
Rotterdamsche Lloyd in de Tweede Binnenhaven van Priok.In konvooi naar Indië
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We werden voor de volgende morgen om acht uur aan boord besteld, waarna we direct - het
was inmiddels 28 juli - met het schip naar de Rotterdamse Parkkade vertrokken. Daar werden
de extra tanks volgepompt en toen dat klaar was stond er op de kade (wie schetst onze
verbazing!) een muziekkorps van de marine aangetreden, dat speelde dat de stukken er af
vlogen. Opeens werd het Wilhelmus ingezet, waar we allemaal stil van werden. Daarna gingen
de trossen los en voeren we de haven uit, nagestaard door velen, die zwaaiden en „behouden
vaart!” riepen. Met zijn vieren voeren we de Nieuwe Waterweg af, de Noordzee tegemoet.
Buitengaats voelden enige zeebonken zich al gauw niet al te wel en zelfs de machinist, een
oude rot. was een beetje zeeziek. Rudie Kaag en ik - we hadden allebei op coasters gevaren hadden daar geen last van. Zelfs de heerlijke soep en de macaronischotel die ik voor de avond
klaargemaakt had, lieten de meesten staan. Maar ai gauw voeren we, via Het Kanaal de
Atlantische Oceaan op, kort langs de Franse en Portugese kust en dat was een stuk beter, met
een langere golfslag. Er was geen marconist aan boord en van telefonie was toen nog geen
sprake, zodat we met vlaggen-seinen het contact met de andere scheepjes onderhielden. Onze
matrozen waren vier Groningers en twee Amsterdammers, voor de machinekamer hadden we
twee Durgerdammers en dan waren er nog de stuurman, de machinist en de kapitein, een
kleine bezetting dus en gemakkelijk voor mij met de kokerij. Ons voorlopige reisdoel was Port
Said. We voeren langs de rots van Gibraltar, die in de schemering niet scherp zichtbaar was,
maar het was toch een imposant gezicht. Wij leerden elkaar wat beter kennen; er heerste een
goede sfeer aan boord. Onze kapitein bleek een Oostenrijker te zijn, die in de Eerste
Wereldoorlog nog bij de Oostenrijkse marine
had gediend, met als thuishaven Triest.
Kapitein Rohr von Denta, die vele jaren bij de
KPM had gevaren, was al gepensioneerd,
maar wilde toch dit aparte reisje meemaken!
In de Indische Oceaan kreeg het konvooi de sterke ZWmoesson van achteren in. De zwaar stampende en
slingerende coasters kregen daardoor veel zeewater aan dek.
Om de opvarenden te behoeden voor overboord slaan werden
netten gespannen. Chef-kok Kluiver rookt rustig zijn pijp
staande aan dek tussen Ruim I en II. We zien hier dat de
luiken correct zijn geschalkt, het losgerei wordt bediend door
motorwinches.

Port Said
We tuften intussen rustig voort, richting Port Said. Ja, „tuften”, want de Industriemotor die in de
„Be”-coasters stond, werd door de Durgerdammers schertsend „onze naaimachine” genoemd.
Na drie weken arriveerden we in Port Said, waar de „naaimachine” goed werd nagekeken en
waar ik verse groenten en vlees kon
bestellen. Ook meel en gist had ik nodig,
want ik bakte zelf brood. We lagen daar met
ons scheepje naast een Amerikaan, die
reparaties onderging. Met die Yanken hadden
we een goed contact en soms gingen we
samen de wal op. Dat dit ook wel eens fout
kon lopen, bleek bij een avondje uit in een
nachtclub.
Jack Kluiver pootjebadend aan dek bij Ruim II / SB, vlak voor
het stuurhuis.

We waren er met 10 man heengegaan en
genoten van zangers en zangeressen en, wat
later op de avond, van het optreden van
mooie buikdanseressen. Toen er een danseres langs onze tafel liep, werd ze vastgepakt door
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de Yanks en gekust, iets waar ze in het geheel geen trek in had. Ze begon te schreeuwen en
probeerde los te komen. Op het lawaai kwamen enige obers af, die haar wilden bevrijden, maar
de Yanks lieten haar niet los en verkochten de helpers een paar opta-ters. Nu kwamen ook
andere gasten te hulp en in „no time” was de nachtclub een boksring zonder scheidsrechter
geworden. Met ons tienen wisten we echter de woedende meute van ons af te houden en
konden wij de club verlaten. We moesten wel snel wegwezen, want het was er een ravage
geworden. En de buikdanseres? Die kwam met de schrik vrij! Op weg naar ons schip hadden
we geluk, want er lag een bootje langs de kant dat ons aan boord kon brengen, maar waarvan
de roeier vredig lag te slapen.
We stapten er met zijn allen in en moesten de man, die nogal ruw gewekt werd, krachtig manen
stil te zijn, omdat we merkten dat intussen de politie was gealarmeerd en naar de nachtclub op
weg was. De tot bedaren gebrachte roeier zette ons af aan de andere kant van de haven, waar
onze schepen lagen en omdat het aardedonker was, werden we niet opgemerkt.
We bleven ongeveer een week in Port Said liggen en beleefden nog enige avonturen.
Bediende Rudie Kaag toont één van de vliegende vissen die aan dek werden
opgeraapt en door kok Kluiver werden klaargemaakt als welkome aanvulling op
het dagelijkse menu.

Via het Suezkanaal naar Aden
Op 4 september waren de scheepjes gereed voor het
vertrek naar Aden, door het Suezkanaal. Op 12 september
kwamen wij met zijn vieren op de rede van Aden ten anker.
Het was er erg druk met inkomende en uitgaande schepen,
maar de stad was buitengewoon ongezellig, er was echt
niets te beleven. Vooral ’ s avonds was het daar
uitgestorven en was er slechts een soort melk salon open.
In de nauwe steegjes en straten was geen licht, zodat je
soms over slapende kamelen struikelde. Wel maakten we
kennis met RAF- personeel dat op een luchtmachtbasis in
de buurt gelegerd was. Zij wisten nog wel een paar
plaatsen waar nog wat vertier te ontdekken viel.
Na acht dagen in Aden. vertrokken we op 20 september,
bestemming Colombo. De kapitein zei dat we de krachtige
ZW-moesson van achteren zouden krijgen en daar had hij gelijk in, want eenmaal buiten,
zorgde de Indische Oceaan voor hoge golven zodat ons dek regelmatig onder water stond. Uit
voorzorg om niet overboord te worden gespoeld, werden er grote netten in de zijden
gespannen. Zelfs waren de scheepjes voorzien van een zeil waardoor we, met die harde wind,
niet alleen harder liepen maar ook meer water aan dek kregen.
Na vertrek van Aden werd, met de ZWmoesson van achteren in, zelfs een zeiltje
opgetuigd

Dat het niet zonder gevaar was om
in de ZW-moesson te varen, werd
ons al snel duidelijk, de „Beaso”
stampte en slingerde als een gek.
Van de andere scheepjes was al
spoedig niets meer te bekennen en
omdat er geen radio aan boord
was, wisten we niet hoe het hun
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verging. Soms lagen er vliegende vissen aan dek en ik kwam op het idee ze te lokken. Ik
bevestigde een sterke lamp aan de stuurhut en toen het nacht werd, vlogen ze op het licht af!
Iedereen hielp mee om de vliegende vissen van het dek te rapen om er de volgende dag van te
smullen. Het was een prachtige afwisseling op ons menu en onze „ouwe” was zeer verrast toen
hij een in boter gebakken, verse vis op zijn bord kreeg.
Op 3 oktober werd Colombo aangelopen. De
andere Be-coasters arriveerden een dag
later.

Colombo
Na twee weken slingeren op de
woeste baren van de Indische
Oceaan waren we allemaal blij dat
de volgende haven in zicht kwam.
Op 3 oktober voeren we eindelijk
de haven van Colombo binnen.
De andere schepen arriveerden
een dag later. We bleven er drie
dagen, hoofdzakelijk om de
motoren te overhalen en te provianderen, maar natuurlijk ook om - na het werk -Colombo te
verkennen. Ik vond het een mooie stad met prachtige winkels en grote pleinen. Hier kon je
tenminste op je gemak op een mooi terrasje een pilsje drinken, heel wat anders dan in Aden.
En er was veel meer te beleven in Colombo, want op een avond zijn we op de rug van een
olifant een ritje gaan maken naar de bush-bush. De kornak, zeg maar de roerganger van de
olifant, was een pittig ventje. Hij stuurde het logge, gemoedelijke beest door het bos naar een
ondiep meer om hem te laten drinken. Dat was een truc, die hoorde bij het ritueel. Het beest
spoot ons prompt behoorlijk nat. wat in dit warme land niet zo’n groot probleem was: je was zó
weer droog. Die beesten luisterden buitengewoon goed naar de opdrachten van de kornak, het
was een bijzonder leuke ervaring.
Op een avond riep de kapitein ons bij elkaar en gingen we naar de „Belanta”, het schip van de
„commodore". Dit was het enige schip met een radio aan boord en we werden verrast met een
uitzending van de Wereldomroep waarbij mijn vader en moeder iets over thuis konden vertellen
en mij de groeten deden. Vanzelfsprekend kwamen ook de anderen aan de beurt; het was een
grote verrassing en het gaf ons weer moed om aan de volgende etappe te beginnen.
Op weg naar Sabang
6 Oktober: de motoren waren klaar voor het laatste stuk van de reis en we vertrokken naar
Sabang. We hadden verse groenten en fruit aan boord en opnieuw konden we vliegende vissen
vangen ter aanvulling van het menu. Aanvankelijk was het mooi weer, maar na enige dagen
stak er een stevige storm op, zo stevig dat zelfs de Ouwe ongerust was, zó gingen we te keer!
In de verte op de oceaan zagen we een tornado aan de horizon voorbijtrekken die een fontein
van water mee de lucht in zoog. Na twee etmalen stormweer werd het rustig en konden we
onze koers vervolgen. Van de andere drie schepen was opnieuw niets meer te bekennen, nog
een dag en dan zouden we Sabang bereiken en hen hopelijk terugzien. Maar helaas kwam er
een kink in de kabel, ineens lagen we doodstil in de stikdonkere nacht, we werden er wakker
van. De stuurman kwam ons vertellen dat we gestrand waren en toen het daglicht werd, zagen
we wat er was gebeurd. We zaten op het hagelwitte strand van Pulau Weh, het eiland boven
Sumatra’s noordpunt, waarop ook de haven Sabang ligt. Via een touwladder gingen een paar
jongens het strand op om de zaak te verkennen en al gauw kwamen ze terug om ons te
vertellen dat het eiland bewoond was.
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's-Zondagavonds 19 oktober 1947
kwam het mini-konvooi op de rede
van Tandjong Priokten anker, met de
bedoeling maandag 20 oktober
gezamenlijk binnen te lopen, o.a. met
het oog op een officiële ontvangst.
Als eerste meerde het
„commodoreschip", de „Belanta"
onder gezag van kapt. Kramers in de
Tweede Binnenhaven van Priok.

Met zijn vijven gingen we op
stap, zagen na enige tijd
een soort kantine en
stapten naar binnen, waar
we een biertje bestelden.
De man aan de tap schonk
ons snel een koele pils in.
maar het genieten was van korte duur want even later stapte er een Hollandse officier binnen,
die meteen begon te razen en ons vertelde dat we de bar moesten verlaten. De man sprong
bijna uit zijn vel van boosheid en voegde ons toe „dat dit een officiersmess was en dat we gauw
poten moesten maken”. Gelukkig waren we niet zo bang uitgevallen. We zaten misschien tien
minuten toen een stel KNIL-soldaten binnenstormde en ons hardhandig naar buiten werkte. Er
vielen rake klappen, zo erg dat sommigen van ons bloedden als een rund. Er bleef ons niets
anders over dan terug te gaan naar ons schip, dat nog hoog en droog op het witte strand stond.
Het was bepaald geen aardige ontvangst daar in Holland in de tropen! Nog diezelfde middag
kwam er een sleepboot die ons van het strand sleepte. Het schip had verder gelukkig geen
schade en we konden op eigen kracht onze rei s naar Sabang vervolgen.
Naar Batavia
Twee dagen later, het was inmiddels 14 oktober, vertrokken we van Sabang en voeren langs de
kust van Sumatra naai' onze eindbestemming, Tandjong Priok, de haven van Batavia. Het
varen langs deze kust was vaak van een bijzondere schoonheid,
vooral in de nacht waarin we de zachte vuurgloed van de grote
Sumatraanse vulkaan Gunung Kerintji de hemel zagen kleuren. Op 19
oktober bereikten we de rede van Priok en gingen ten anker, want de
volgende dag zouden we gevieren binnenlopen.
In het fameuze periodiek van de KPM „De Uitlaat" van november 1947 verscheen deze foto
van de „konvooicommodore", kapitein C.A.M.I. Kramers

Net zoals we met muziek van de Parkkade
vertrokken waren, werden we nu bij aankomst
ontvangen met muziek van een militaire band.
Het werd een warme, feestelijke ontvangst,
waarbij vertegenwoordigers van de KPM ons geluk wensten met deze
bijzondere reis en onze behouden aankomst in Indië. Daarna konden we
onze barang aan de wal zetten in afwachting van de bus die besteld was
om ons naar een hotel in Batavia te brengen, waar we met zijn tweeën
in één kamer zouden worden ondergebracht. Na een week van
passagieren en sightseeing vroeg de KPM ons om op een ander schip
over te stappen.
Als laatste meerde de „Beaso" in Tandjong Priok af bij de loodsen van de Rotterdamsche Lloyd.
Op de achtergrond de kolentips in de Tweede Binnenhaven, voor vele lezers waarschijnlijk een
bekend herkenningspunt.
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Niet iedereen deed dat, maar ik wel. Ik monsterde als chef-kok op de „Banggaai”, een schip dat
een stuk groter was dan de „Beaso” en zelfs passagiersaccom-modatie had. Maar dat is een
ander verhaal waarvoor we naai' Nieuw-Guinea moeten. *
Het was het tweede konvooi”, dat bestond uit vier „Be"coasters, de „Belanta”. „Berombang", ..Besori" en „Beaso”.
De ..konvooicommodore’'. tevens kapitein van de „Belanta”,
was de heer C.A.M.I. Kramers. Kapitein W. Koppenol voerde
het bevel over de „Berombang". kapitein K.H. Vos over de
„Besori” en kapitein S.F.J. Rohr von Denta over de „Beaso”, het
schip waarop Jack Kluiver de pollepel roerde.
Het eerste konvooi, bestaande uit zes coasters, was op 25
maart 1947 uit Rotterdam vertrokken en op 2 juni in Priok
aangekomen. Het bestond uit de „Betana”, „Bentenan", „Taboelan". „Tapatoean”, „Tarempa”, en
„Taliwang”. Alle zes ,Be”-coasters waren in Groningen gebouwd. De vier van het tweede
konvooi werden bij Boele-Bolnes gereedgemaakt voor de lange overtocht.
Ook bij het eerste konvooi waren er veel klachten geweest over de krappe accommodatie,
vandaar de snelle toezegging voor een bonus! Op iedere Be-coaster zat een bemanning van 12
koppen. Ter vergelijking: Eén van de laatste P&O Nedlloyd-schepen, de „P&O Nedlloyd
Rotterdam", 80.600 gt, 7000 teu. lengte 300 m, vaart met 20 man op het Verre Oosten.
*********************************************************************************************

Motormail schepen voor de dienst Vlissingen – Harwich
“Koningin Emma” en “Prinses Beatrix”

Zij-aanzicht van beide schepen anno 1939, met een verlengde schoorsteen. Tekenaar onbekend.

DOOR KEES DE HAAS
De Blauwe Wimpel augustus 2001
De Stoomvaart Maatschappij Zeeland (SMZ) was destijds voor wat
betreft aantallen vervoerde passagiers een kleine rederij, zeker in
vergelijking met haar Belgische grote broer, de Regie voor Maritiem
Transport, die de verbinding Oosten-de-Dover verzorgde. Op dit traject
werd jaarlijks gemiddeld een veelvoud aan reizigers overgezet van de
aantallen door de SMZ vervoerd. De Belgische lijn overtrof zelfs het passagiersverkeer via
Dover-Calais.
Belangrijke oorzaak daarvan lag in de grote aantallen Engelse toeristen, familieleden en
bekenden van gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog, die via Oostende naar de slagvelden
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op het continent kwamen om de graven van hun dierbaren te bezoeken. Zij kwamen speciaal
naar de gebieden van de Somme en rond leper, waar jarenlang zware gevechten waren
geleverd, met zeker één miljoen slachtoffers alleen al aan Engelse kant. Dit slagveldtoerisme
doet zich zelfs meer dan 80 jaar later nog steeds volop voor. Nu zijn het de derde en vierde
generaties Britten die tot de bezoekers behoren. Zij reizen alleen niet meer massaal via
Oostende. Die dienst wordt niet meer met grote schepen uitgevoerd. Veel Britten kiezen nu de
tunnel onder het Kanaal. Of een andere bootverbinding met het continent.
Deze schets geeft de bouw weer van de
beide schepen bij de werf “De Schelde”
op één helling, die daarvoor te kort was.
De koningin Emma was net van de
helling af en het kontje van de Princes
Beatrix kon nu worden aangeschoven en
gemonteerd. Tekening Kees van der
Weele

Snelste motorschip
Ook al zou men dit niet van
een land als België
verwachten, onze zuiderburen
speelden in de jaren dertig een
belangrijke rol op het gebied
van de scheepsvoortstuwing.
Met hun dubbelschroefs
„Prince Baudouin"
presenteerden zij immers in
1934 de eerste veerboot met
dieselmotoren voor de Kanaaldienst, die bovendien tijdens
haar proefvaart een
topsnelheid behaalde van
25,25 knoop, waarmee ze op
dat moment het snelste
motorschip ter wereld was.
Eigenlijk waren de Belgen van
plan geweest om ter
vervanging van verouderde tonnage een nieuwe serie turbineschepen te laten bouwen, maar
vooral op aandringen van de directeur-generaal van het Belgische Zeewezen, H.H. de Vos.
werden plannen uitgewerkt voor een motorschip. En zo werd de „Prince Baudouin” zaterdag 16
september 1933 door de driejarige prins zelf te water gelaten op de werf van S.A. John
Cockerill te Hoboken bij Antwerpen. Het schip introduceerde een geheel nieuw type
Kanaalveerboot, met verticale masten en een korte, gedrongen schoorsteen, die nauwelijks
hoger was dan de top van het brughuis. Deze „Prince Baudouin’’. met certificaat voor 1500
passagiers, bleek een groot succes. Ze werd gevolgd door het zusterschip „Prins Albert”. op 23
april 1937 te water gelaten door de Belgische koning, en door nummer drie van het trio, de
vrijwel identieke „Prince Philippe”, van stapel gelopen op 29 september 1939. na te zijn gedoopt
door prinses Joséphine-Charlotte.
Het voorbeeld gevolgd
De belangstelling voor deze bijzondere schepen met hun motor-voortstuwing was groot en
wereldwijd. Ook vanuit Nederland, waar de SMZ de bedrijfsresultaten na de crisisjaren zag
verbeteren, voor 1937 werd zelfs gerekend, op een record van 100.000 passagiers, ook door de
in ons land te houden World Jamboree.
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De Belgische recordbreekster „Prince
Baudouin" in volle zee. Uiterlijk week ze sterk
af van de vroegere Kanaalveerboten. Ze was
voorzien van een rij midscheepse dekhuizen
en twee masten, die juist hoog genoeg waren
om de vereiste navigatieverlichting te kunnen
voeren. Omdat de Belgen gewoon waren om
havens achteruit binnen te varen was het
schip uitgerust met een boegroer.

En zo kon ze op 29 maart 1937
met regeringssteun besluiten tot
de bouw van twee zogenoemde
motormailschepen met een
dienstsnelheid van 21,5 knoop,
uitgerust met twee Schelde-Sulzer hoofdmotoren elk van 6425 epk. De opdracht ging naar de
werf „De Schelde” in Vlissingen waar men ongetwijfeld de ontwikkelingen bij de Belgische buren
nauwlettend zal hebben gevolgd.
„Koningin Emma"
Koningin Wilhelmina had zich bereid verklaard de doop van het eerste schip, te noemen naar
haar moeder, koningin Emma, te verrichten. Zaterdag 14 januari 1939 was het zover. De vorstin
arriveerde om 12.37 uur „bij stralend zonlicht” per speciale trein aan het station van Vlissingen,
waarna per hofauto waarvan de achterkap was neergelaten naar de werf werd gereden. Daar
werd de hoge gast ontvangen door commissarissen en directies van werf en rederij, door de
ontwerpers van het schip ir. J. Blokland Visser en ir. H.W. van Tijen, en door enkele autoriteiten
van provincie en gemeente. Nadat de vorstin om precies 14.00 uur het gebruikelijke zilveren
bijltje had gehanteerd, keken de honderden genodigden gespannen toe of er beweging zou
komen in het schip, maar er gebeurde niets. De inmiddels „Koningin Emma" gedoopte romp
bleef roerloos op de helling staan, een teleurstelling voor iedereen, behalve blijkbaar voor de
vorstin die vanuit de koninklijke loge opgewekt toekeek hoe het werfpersoneel zijn uiterste best
deed om de romp alsnog te laten afglijden. Maar na een uur wachten zonder resultaat besloot
de majesteit de werf te verlaten en naar de ambtswoning van haar Zeeuwse commissaris in
Middelburg te gaan. De meeste andere genodigden vertrokken daarop naar hotel Britannia aan
de boulevard voor de lunch. Pas om kwart over vijf kwam er beweging in het schip, waarna het
zonder problemen in de Scheldehaven gleed. Het is duidelijk dat dit goede nieuws, dat
onmiddellijk per telefoon naar Britannia werd doorgegeven, de feestvreugde daar aanzienlijk
vergrootte.

De „Koningin Emma"
op technische
proeftocht, nog met
korte schoorsteen en
zonder de drie sloepen
aan bakboord en
stuurboord vóór. Foto
via Kees van der Wee

10

„Prinses Beatrix"
Zaterdag 25 maart 1939 was het de beurt aan het tweede schip om te water te worden gelaten,
en wel door prins Bernhard. Ditmaal verliep de gebeurtenis volgens het boekje. De romp kwam
onmiddellijk in beweging en verliet als „Prinses Beatrix" onder groot gejuich de helling. Ook nu
volgde een feestelijke lunch in hotel Britannia. dat toen eigendom was van de SMZ. Ook de
prins was hier van de partij. Hij vertrok om 16.45 uur naar het station, waar de extra trein
klaarstond om hem naar Den Haag te brengen.
De „Prinses Beatrix" zoals ze
tot 4 september 1939 heeft
gevaren op het traject
Vlissingen-Harwich.

Proefvaarten
De bouw van beide
schepen heeft in de
loop van 1939 voor
werf en rederij
viermaal een feestje
opgeleverd. Zaterdag
20 mei kon de
„Koningin Emma” haar
officiële proeftocht
maken waarop ze
door de SMZ van de werf zou worden overgenomen. Het schip had blijkbaar in Rotterdam een
dokbeurt voor „onderwater-knippen-en-scheren" ondergaan, want daarna had ze enkele dagen
aan de Parkkade gelegen. vanwaar ze zaterdag 20 mei om 11.30 uur vertrok met
eindbestemming Vlissingen. Buitengaats vond tegen 13.30 uur de overdracht plaats waarbij ook
het commando over het schip aan kapitein F.J. Hintertür officieel werd bevestigd. Om 17.00 uur
meerde de „Koningin Emma" in Vlissingen af aan de ponton vanwaar zij de verbinding met
Engeland zou gaan verzorgen. Onderweg was onder de gasten ongetwijfeld het belangrijkste
gespreksonderwerp de topsnelheid van het schip tijdens de technische proeftocht een paar
dagen eerder. Op de Noordzee waren toen de beide dieselmotoren, die gezamenlijk ruim
12.500 pk konden ontwikkelen, op het hoogste toerental gebracht, waarna het schip met ruim
45 km per uur door het water schoot, ofwel met een snelheid van 24,5 mijl. Daarmee was ze
toen het snelste Nederlandse motorschip en het op één na snelste ter wereld. Het record
sneuvelde overigens al een maand later, in juni 1939, toen de „Oranje” 26,3 mijl per uur haalde.
De „Koningin Emma" met rechts op de
achtergrond hotel Britannia, destijds
eigendom van de Stoomvaart
Maatschappij Zeeland. Afbeelding uit
het boek „Schepen", uitgegeven door
Amstleven, 1939.

Al een maand na de oplevering van de „Koningin Emma” maakte het zusterschip „Prinses
Beatrix” haar officiële proefvaart, nog net op tijd vóór het commerciële hoogtepunt van het
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zomerseizoen. Als datum daarvoor was zaterdag 24 juni 1939 vastgesteld. Het motregende
toen het schip ’s morgens van de Rotterdamse Parkkade vertrok, met aan boord onder meer
prins Bernhard, in blauw pak en met witte zeilpet op. Om 13.00 uur was de „Prinses Beatrix”
buitengaats, waarna de overdracht plaatsvond. De beide directies hadden zich daartoe met de
prins en de andere gasten op het hoofddek verzameld.
Na het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog werden beide
schepen vanaf 4 september 1939
uit de vaart genomen en te
Vlissingen opgelegd. Foto Geert
Koopmans, 9 november 1939.

Daar werden een paar
korte speeches
uitgesproken. in de open
lucht nauwelijks
verstaanbaar voor de
omstanders, waarna de
prins de rederijvlag met
gouden kroon hees, terwijl
het dundoek van de werf
werd neergehaald. Hierna begaf het gezelschap van zo’n 150 personen zich naar binnen voor
de lunch, met aan de hoofdtafel de prins, directieleden van werf en rederij en enkele
autoriteiten.
Ook daar weer de onvermijdelijke toespraken, waaronder vooral de lovende woorden opvielen
van een trouwe „klant” van de rederij, dr. A.F. Philips van het gelijknamige concern. Hij sprak
namens alle gasten en vertelde dat hij al 46 jaarmet schepen van de SMZ voer en al heel wat
lading met haar schepen had verscheept. Altijd was de behandeling perfect geweest, wat voor
een artikel als het zijne van groot belang was, aldus de elektronicatop-man.
Close-up van de boeg van de „Koningin Emma". Foto Geert Koopmans.

Tijdens de lunch werd ook nog dank gebracht aan ir. J.
Blokland Visser, de ontwerper van de „Prinses Beatrix”. „Op
dit schip kan, dankzij de constructie van het vaartuig, bijna
niemand zeeziek worden”, was een uitspraak die met
instemming van de directie kon worden opgetekend.
Tijdens de behoorlijk in tijd uitlopende lunch zette het schip
onder commando van kapitein Van der Plank geleidelijk
koers naar Vlissingen, dat even na 17.30 uur werd bereikt,
waarna prins Bemhard per auto naar Soestdijk vertrok. De
meeste overige genodigden zullen de trein wel hebben
genomen.
Bron: de Blauwe Wimpel augustus 2001
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Mijn marine leven, vervolg

Deel 5
Overgeplaatst naar de ,,Van Nes” .op 1 oktober 1968.
Dus werd het Hr. Ms “ Van Nes “ en daar komen viel niet mee!
Ik werd die maandag volgens de papieren naar den Helder gestuurd om mij daar op steiger
22/23 (uiteraard het laatste steiger voor de Rijkswerf…..) aan boord te melden. Dat dus netjes
gedaan. Het schip lag met de kont naar de wal; netjes de vlag groeten en aan de valreep van:
“timmerman 2 W. Kuijt meldt zich”, met de papieren in de hand. Zij lachen daar aan de valreep
en toen vertelden zij mij, dat ik een beetje verkeerd zat. Verkeerde schip, kon ik toch zien aan
het nummer! Wist ik veel…. Zij aan het bellen en tja, het bleek dat de ,, Van Nes”” in
Vlissingen op de Sloehaven in dok lag. Dus werd ik meegenomen naar een bureau en kreeg
daar een vrij vervoer en reispapieren om naar Vlissingen te gaan. Nou dat viel niet mee;
sjouwen naar het station en dat met tas en een plunjezak; dan uitzoeken welke trein ik moest
hebben; dat moest via Haarlem,
Rotterdam en zo naar Vlissingen.
Uiteindelijk daar op het station
aangekomen, ik meen rond een uur of
zeven. Toen kwam de vraag hoe kom ik
op de Sloe haven en op de werf. Hier en
daar wat rond vragen maar niemand
kon mij helpen, behalve aan een
nummer dat ik kon bellen. Deze
persoon, die op de kazerne zat, zei je
gaat maar lopen…… daar heen was
vele kilometers dus je kan me de kont
kussen!; taxi dan maar. Dat werd dus
ook niets; geen taxi in dat gat te vinden.
Ander vervoer zoals een bus ook niet.
Na een lange poos kwam er een marine busje. Die stopte omdat ik hem aanriep en barstens
geluk, hij moest naar de,,. Van Nes”” om iemand op te halen, dus instappen en op weg. Daar
aangekomen lag het schip in dok, maar omdat het al zo laat was moest er een slaapplaats
georganiseerd worden door de provoost en ook wat te eten en dat werd berghut /slaapverblijf 2
aan bb, waar 2 /4 man konden slapen ingeval van nood. Ik heb er bijna 2 weken mogen
snurken (is later het kpls verblijf geworden).
Ik moest mij de volgende ochtend maar weer melden bij de provoost na het ontbijt. Deze liet de
kajoe (Jan Stekelenburg, hij woonde in Vlissingen) omroepen en deze moest mij maar even
rondleiden en zorgen dat ik een rouleer formulier kreeg en samen langs alle bureaus en de
werkplaats. Daarna begon het harde zeemansleven achter deur 2 f10. Een luxe werkplaats
vertelde hij mij, in vergelijk met de jagers. Dus iets anders dan bosmuis spelen. Eerst het detail
overnemen van Jan Stekelenburg de kajoe, deze verliet het schip een dikke week later. In die
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week samen het hele schip van onder tot boven door geweest en kennis gemaakt met een
aantal officieren en het detail overnemen. Ik had daar dus nog nooit van gehoord… en dan voor
alles tekenen bij de magazijn beheerder. Er werd mij gevraagd of ik ook de toko wou doen,
omdat mijn voorganger dat ook deed. Sorry geen verstand van, dus niet. Ook kennis maken
met bak 6 en de NBCD centrale en de chef de Stip, die daar het hoofd was. Ik werd ook
aangewezen voor een aantal taken en NBCD olie laden, telefonist en nog wat poespas.
Daarna kon ik aan het werk gaan. Eerst het schip verder verkennen.
Toen begon de eerste reis, voor zover ik nog weet eerst naar Rotterdam en zonder daar te zijn
blijven liggen, door naar den Helder. Wel fijn was, dat mijn voorganger vrij van zeewacht was
omdat dat hij tokobaas was geweest . Dus ik blij! Aan de valreep moest ik dan heel soms
invallen als leerling of zoals een keer ooff vd wacht en dit alleen tussen de middag; makkie! Wel
ingedeeld bij de NBCD en olielaad rol. Nou eerst maar wat veranderingen in de werkplaats
aangebracht en wat voorraad bij elkaar slepen; en voor privé bij de firma Buitelaar een
elektrische cirkelzaag en een schaaf aangeschaft.
Op een gegeven moment moest bij commandant Langenberg en de hwtk komen en kreeg daar
te horen dat ik op alle onderwater-zet-inrichtingen en hun verbindingen, sloten moest zetten. En
dat waren er nog al wat!. Het bleek dat de tekeningen erbij waren geleverd en de sloten kon ik
ophalen bij de magazijn beheerder. De sleutels moesten op het sleutelbord ingepast worden in
de NBCD centrale en in de sleutel reserve kast, dus tussen de bedrijven door dit gaan doen.
Voordeel: je leerde het schip van het vlak tot bovendek kennen tot zelfs onder de ketels en in
de munitie en raket bergplaats. Zelfs in de EOV inrichting waar je normaal niet mocht komen.
Het was dus niet zo dat alleen de afsluit wielen op slot gingen, maar in de stangen door alle
ruimtes zaten spieën, waar ook een slot op moest, dus ga maar na hoe veel! Ook mocht je
gelijk de koppelingen in wat vet smeren.
Ergens in die tijd kwam er een lading bed beugels aan boord die op alle bedjes aangebracht
moesten worden. Naar verluid omdat er wel eens mensen het bed uit zweefden bij een
bepaalde zeegang. Voordeel er van was dat -hoi hoi- de marine zo goed was geweest om daar
ook een boormachine bij te leveren. Maar de stommiteit was dat ze er een gaven van 220volt
50 hertz en ja op de schepen was het 110 volt 60
hertz… en mijn eigen aangeschafte spullen dus
ook…….maar goed daar hadden de Electro
monteurs weer een oplossing voor. Daarbij waren
alle onderdelen al op maat geleverd, inclusief een
aantal boren dus een makkie. Natuurlijk moesten
ze allemaal op exact de zelfde plaats zitten; ook dat
hadden de geleerden al uitgedokterd.
Zo begon ik aan mijn eerste buitenlandse smaldeel
reis. Dit werd Gibraltar, Casablanca, El Farol
/Lacorunja. Ergens voor de Portugese kust, op een
heerlijke zondag, mooi weer en een vrij glad zeetje,
en toen gebeurde het: er kwam van uit zee een of
andere oude praam, die dwars door het smaldeel
zou varen. Dus een hoop geloei met hoorns en
sirenes, maar geen beweging op het schip, dus
moest er uitgeweken worden. Volgens zeerecht
had het verband voorrang. Toen alles weer normaal was en er schepen gingen olie laden van
af de ,,Poolster” ging het bij een jager helemaal mis. Een gigantische spuiter en het hele schip
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hartstikke zwart en dus op andere schepen een hoop lol! Nou die mannen hadden heel wat te
soppen!.
En weer verder; stappen in Gibraltar. Ergens in het centrum was een kroeg waar velen heen
gingen, met als bar truffel ene Pepita.
Met een groepje in de avond even naar de Wimpy om wat te eten…. Jasses, wat was dat een
vette boel! Het halve uniform der onder. Nou was het zo, dat op de ,,van Nes,, al in burger
gepassagierd mocht worden en het werd wel aangegeven in welke haven wel en niet.
De reis ging weer verder met wat oefenen en door naar Casablanca. Daar ook stappen en
inkopen doen in de kasba; een mooie avond in een soort kasteel met de nodige
buikdanseressen en wat te bikken en wat rond hangen in de kroeg. En zorgen dat je niet in
vechtpartijen terecht kwam.
Daarna weer verder, oefenen en door naar El Farol en daar moest natuurlijk ook ingeslagen
worden. Wij, een groepje van de koude boel, met tassen daar ergens een stuk omhoog gelopen
en daar zat een spar winkel. Wij dus de man wat flessen sterke drank,- whisky, rum en cognacin de tassen en met een rolletje Maria biscuit in de hand naar de kassa. Twee giechelende en
wel mooie meiden hielpen ons en ja, er werd alleen het rolletje afgerekend………Dus wij weer
snel naar boord en voor mij was het drank opbergen in de sleutel reserve kast.
Ja ja, we
werden al snel ,,slecht” gemaakt door de oudere en bereisde eerste klassers!.
Daarna ging de reis weer huiswaarts en mochten de liefhebbers van kerstverlof gaan genieten.
Ikke dus niet; de bedden moesten klaar en er moesten traptreden vervangen worden. Van die
aluminium traptreden kregen we iedere 2-3 maanden een stuk of 10, van rond 5 meter lang aan
boord, inclusief de zelftappers en de afdekdopjes; en er lag al een hele bende van aan boord….
Het meeste wat moest worden vervangen, was natuurlijk bij de officieren, het pleintje en naar
de brug. De rest had geen prioriteit. Trouwens op dat pleintje hing aan de wand een groot
houten kunstwerk, dat de slag van …… met Aart van Nes uitbeeldde.
Tijdens de volgende reis werd bekend dat de ,,van Nes” samen met de jager ,,Limburg” mee
zou gaan doen aan de Stanavforlant , die op 12 januari zou beginnen. De voorraden weer aan
boord, voor mij dus een zootje NBCD hout extra om de rekken door het schip goed op te vullen.
Daarna ging het richting Portland, voor een
korte opwerk cursus bij FOST en door naar
Plymouth. Ik meen dat hier de twee
Nederlandse schepen er op uit gestuurd
werden om assistentie te verlenen aan een
Duits schip met grote slagzij, in een
stormpje van een BF 10/11 en we af en toe
onder de jager door konden kijken!
Vandaar ging het in het nieuwe verband
door naar Londen, waar we in de Surrey
doks kwamen te liggen en waar Princes
Margaret en haar gevolg aan boord
kwamen. De muziekband van de Black
Watch ( in tijgervellen) mocht op het
helidek ook hun kunstjes vertonen. Ik daar
dus ook op pad om wat mooi hout te
scoren, maar weinig te verhapstukken, al
we lagen tussen de houtloodsen.
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Daarna weer met enkele schepen de Docklands uit en oefenend richting Madeira en de haven
van Funchal, waar wij als eerste helemaal vooraan kwamen te liggen. Met ik weet niet meer wie
opzij, maar de ,,Limburg” achter ons. Daar was natuurlijk van alles te beleven; straal bezopen
Britten en Noren die in de watergoten donderden omdat ze op de bloemetjes wilden liggen,
maar vergaten dat ruim 10 meter eronder harde grond was. Er werden ook mandflessen wijn
die op de kade stonden gejat en leeg gezopen. Verder een belevenis om met van die sleden de
berg af te sjezen. Een mooie excursie naar het binnenland gehad, naar de rotan kwekerijen en
meest mist gezien hoog in de bergen. Bezoek aan de kroegen waar je een soort van jenever
kreeg, maar waar je beste koppijn van overhield; inlandse rotzooi .
Toen kwam het vertrek en voeren we nog even naar het eiland Porto Santo waar we landingsoefeningen gingen doen, met de motor vletten en sloepen; wat niet helemaal goed lukte, omdat
er best hoge branding golven stonden. Volgens mij hadden alleen de noren met hun handroeisloepen het goed voor elkaar. Daarna gingen we weer op weg naar den Helder, waar we
met verlof mochten en het schip wat onderhoud zou krijgen, om daarna richting Amerika te
gaan. Op 23 april zouden vertrekken. We hebben meer havens aangedaan in die tijd, maar ja,
…. beetje vergeten.

Deel 3
Blinde darm en bon voyage
Er valt eigenlijk niet veel te vertellen over zo’n oversteek. De zee was kalm, de N.O. Passaat
woei voortdurend zoals een passaat eigen is en er werd druk geoefend. Waren er voor Aden
alleen oefeningen voor alle dienstvakken apart geweest, nu oefenden we als team, en
regelmatig werd alarm gegeven of kwam iedereen op post volgens 2 of 3 divisie oorlogswacht.
Iedere ochtend om 10 uur kwam dezelfde onderzeeboot en die werd steeds maar weer volgens
de regelen der kunst tot zinken gebracht. De enige sensatie was, zij het dan ietwat
onaangenaam voor de persoon in kwestie, dat plotseling een hofmeester opgenomen werd in
de ziekenboeg met een acute blindedarmontsteking. Eerst werd getracht contact te krijgen met
andere schepen die misschien een betere operatiegelegenheid hadden en al gauw seinde de
“Fairsea” dat ze dat niet hadden en de Gen. Mc. Muir, een troepentransportschip met
Koreavrijwilligers aan boord, ook op de uitreis (’s avonds laat waren ze in Aden binnengelopen
en toen ontdekt werd dat zij langs een Nederlands oorlogschip stoomden werd de avondstilte
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verstoord met kreten als: “Hup Holland” en (kénnen,
kénnen, kénnen!”) maakte rechtsomkeert en stoomde ons
tegemoet. Wat later kregen de telegrafisten een Hadjischip aan de lijn waar een chirurg aan boord zat en de
Gen. Mc. Muir werd bedankt en met 17 mijl stoomden we
op de Mohammed af. Het was een groot wit schip, we
streken de sloep en haalden de chirurg van boord, die
constateerde na een diepgaand onderzoek dat een
operatie onder deze omstandigheden niet mogelijk was
(hij had zelf in geen 20 jaar geopereerd). Ook de chirurg
werd bedankt en teruggebracht aan boord van zijn schip,
wij gingen weer door en diezelfde avond werd de
hofmeester in onze eigen ziekenboeg met eigen middelen
geopereerd en hij was na enige dagen weer het ventje.
Een volgende ontmoeting op deze grote wateren (zoals de dominee dat ’s ochtends in de
kerkdienst zei) was op de eerste wacht. Over stuurboord zagen we een tegenligger en naar de
lichten te oordelen leek het wel een passagiersschip.
Voor de variatie en om de seiners wat te doen te geven liet de off. v. d. wacht seinen:
“What ship” en het volgende gesprek ontspon zich:
JHM: What ship
Antw.: Norwegian Skaubry. From Korea and Saigon to Marseille with troups. Bon voyage, merry
Christmas and a happy new year.
Skaubry: We have about 200 Dutch soldiers on board.
JHM: Please tell them: Goede thuisvaart en een prettig verlof.
Toen zwegen de seinlampen en beide schepen vervolgden in het donker hun koers en vaart.
Rendez-vous
“Klein rot landje, kleine rot navy, maar toch mekaar tegen komen midden op de Indische
Oceaan, vàn Nieuw-Guinea nààr Korea, voorlopig”! Dit moest de korporaal seiner van het hart
toen Hr. Ms. “Boeroe” en ons fregat rustig naast elkaar dobberden op de oceaandeining. We
kregen de Boeroe recht vooruit in zicht op de E.W. en na een half uur waren hun Officieren en
Onderofficieren bij ons aan boord en ons bier bij hen aan boord. Je kon goed merken dat ze
een tijd in Nieuw-Guinea gezeten hadden, ze waren wat afwezig en keken de zaak met zo’n
wazige Nieuw-Guinea-blik aan. Er was niemand bij ons aan boord die met hen wilden ruilen,
ook al voeren zij thuis. “Eerst mijn motorfiets verdienen,” zei een stoker. ’n Paar uur verliepen,
postpakketten en films werden uitgewisseld en toen ging de Boeroe weer op koers West liggen,
Nieuwediepwaarts.
Kerst en Colombo
Op Kerstmorgen liepen we de haven van Colombo binnen, we meerden op de boeien vlak bij
de jetty, maakten schoonschip en daarna was het verkleden in zondagstenue. Van een
Kerstsfeer was weinig te merken, de talrijke koopvaardijschepen, die in de haven lagen hadden
gepavoiseerd, maar dat was dan ook alles. Geen knerpende sneeuw onder je voeten en een
echte Hollandse vrieskou, wel klokgelui, door de kabelgast voor de kerkdienst, welke direct na
baksgewijs gehouden werd. Het was een vreemde dienst, tussen de bedrijvigheid in de haven
door onder de tent op het halfdek, de barbier achter het orgeltje speelde vol overgave.
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De vlootpredikant hield een
korte kernachtige
Kersttoespraak en velen
moeten aan het einde van de
dienst, toen allen staande het
“Ere zij God” zongen, toch iets
gevoeld hebben van het
wezen van Kerstfeest
ondanks het ontbreken van de
gebruikelijke entourage. Na
de kerkdienst koffiedrinken
met Kerstgebak en “Zeuntjes en hofmeesters pakketten halen in de torpedomakerswerkplaats.”
Dat was iets aparts die Rode Kruis pakketten: een ballpoint (en een goeie!), een aansteker,
blikken chocolaatjes, kaas en roggebrood, postpapier en een tinnetje sigaretten, kortom welke
burger krijgt het!
We merkten duidelijk dat er thuis in Holland behoorlijk aan ons gedacht was en dat gaf veel
moed voor de toekomst. We kregen vier zakken post aan boord (en heus niet allemaal
dienstpost) en na een half uurtje heerste er ’n diepe stilte aan boord en kon men iedereen
lezende aantreffen, aan dek, in de verblijven, overal.
Tijdens het middagschaften werden de verhalen van thuis uitgewisseld en ’s middags speelde
de band op het halfdek en velen zaten daar met een koud pijpje tevreden te luisteren. De
Nederlandse Consul kwam aan boord om het Kerstdiner en de Kerstfeestviering ’s avonds mee
te maken en om zes uur was het “Aan je bakken” voor het Kerstdiner. Bakstafels waren
voorzien van witte lopers en door de zeuntjes kunstig versierd met het materiaal dat voor het
vertrek in ruime mate door het bureau O.S.& O. was verstrekt.
De Kersthap was bijzonder goed, de koks moesten veel complimenten in ontvangst nemen voor
de voortreffelijk klaargemaakte kip met appelmoes, doperwten en de rest. De schipper hield in
alle verblijven een korte toespraak en na het eten ging iedereen naar het halfdek waar een
podium stond en een mooi verlichte Kerstboom, het geheel versierd met seinvlaggen en
lampjes. Om 8 uur kwam de commandant met de Nederlandse Consul en kon het feest
beginnen. In een korte en zeer gewaardeerde toespraak vertelde de commandant “dat hij veel
Kerstfeesten op zee had meegemaakt en dat deze Kerstfeesten zeker niet onder behoefden te
doen voor een Kerstfeest aan de wal, met een gezellig dinertje, een mooie (echte) kerstboom in
een restaurant of thuis. Op een klein schip mét de gehele bemanning om een klein
Kerstboompje hoe ver en hoe lang ook van thuis, kan meer begrepen worden van de
Kerstgedachte dan vaak aan de wal het geval is. En deze saamhorigheid is absoluut
noodzakelijk om onze oorlogstaak in Korea tot een goed einde te brengen.”
Hierna kwam de dominee, we zongen het allerbekendste
kerstlied “Stille Nacht,” terwijl de muziek het lied zachtjes
begeleidde en toen de dominee het wezen van het
Kerstfeest, de komst van Christus op aarde, naar voren
had
gebracht, gingen we over tot het luchtiger gedeelte van het
programma. In een hersengymnastiek- wedstrijd bewezen
de
matrozen dat ze echt niet die domme jongens waren waar
de
stokers ze altijd voor door laten gaan en de vijf stokers
kregen als troostprijs ieder een ballpoint en een
flesopener. De torpedomaker-conferencier beloofde een
revanche-wedstrijd en liet hierna het mondharmonicaorkest op de proppen komen. Zo vertoonde een ieder zijn
artistieke talenten, matrozen met stemmen waar
Hollywood jaloers op zou zijn, voordrachten die vele Bonte
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Dinsdagavondtreinen tot een daverend succes zouden maken, kortom er werd veel, lang, en
uitbundig gelachen. Pas om half twaalf werd het feest met het zingen van het Wilhelmus
besloten. Er werd nog een tweede Kerstpakket uitgereikt, verzorgd door de Marcandi,
Welzijnszorg en de Prot. en Kath. Thuisfronten. Over de inhoud van deze pakketten (een
zaklantaarn, drie doosjes sigaren, 2 Edammer kaasjes, een bijzonder goed zakmes en veel
etenswaren) was men mogelijk nog enthousiaster dan over de Rode Kruispakketten. maar dat
kon bijna niet. Zo vierden wij Kerstfeest in de haven van Colombo en niemand zal zich beklagen
dat hij te veel gemist heeft.
Tatoueren en tandakken.
Tweede Kerstdag werd een autotocht gemaakt in luxe auto’s langs Boedhatempels,
dierentuinen en aanverwante artikelen en tenslotte was het zwemmen aan een wondermooi
strand, onder de palmbomen. Het viel ons op dat de omgeving hier erg op Java lijkt.
Theetuinen, kampongs en vissers die, tot het middel in zee, staan te vissen. De bevolking is
buitengewoon vriendelijk en behulpzaam. Het passagieren ’s avonds was van dat hele rustige,
wat eten bij de Chinees, wat souvenirs kopen (we hebben zeker zo’n vijfhonderd olifantjes aan
boord in alle afmetingen en kleuren) en verder lieten velen zich verleiden tot alle mogelijke
tatoeëringen in technicolor, sommigen waren zo weinig bij de tijd dat zij een meisjesnaam op
hun arm lieten zetten, waarmee ze dus hun hele leven blijven rondlopen. Enfin, ze zullen het
wel merken! Ook hebben we fanatiek geschaatst, al waren het dan rolschaatsen en was de
temperatuur dichter bij het kook- dan bij het vriespunt, maar je bent Hollander of je bent het niet
en met lange halen en handen op de rug schoof Janmaat over de rolschaatsbaan op een
Chinees lunapark en de Ceylonezen voelden zich zwaar afgelost. Verder werd er gevolleybald
en atletiek gepleegd door liefhebbers op een sportveld dat door bemiddeling van de Missions to
Seamen geleend kon worden. Er kwamen een hoop koopvaardijmensen aan boord en het bier
was weer best en ontlokten vele goede wensen in het gastenboek in de longroom.
Oliebollen en olieladen
We verlieten de haven van Ceylon in de stromende regen en zetten koers naar Sabang en
vandaar door Straat Malakka naar Singapore, een week tandakken, zeewacht en oorlogswacht,
in vele soorten, voor de boeg.
Met passerende koopvaardijschepen
werden Nieuwjaarsgroeten gewisseld, de
Willem Ruys voer ons op de E.W. met volle
feestverlichting voorbij, zijn aanvaring
tegemoet en we vierden Oud en Nieuw (en
vooral Nieuw) op zee. Na een film, een
spraakwaterval en
community-singing
(de blanke top der duinen en Hollands
vlag, klonken uitstekend) luidde kanon 2
het nieuwe jaar in, terwijl de stoomfluit
hese kreten uitstootte en de machinekamer
uit alle macht afblies. De commandant
hield weer een korte toespraak nadat de
schipper hem namens de hele equipage
geluk gewenst had, en hem verzekerd had
van de volledige medewerking van een
ieder aan boord. De commandant zei, dat
hij ons niet veel optimistische geluiden kon laten horen over het jaar 1953, maar dat, wanneer
iedereen, op welke post hij ook stond, voor de volle 100 % meewerkte, wij toch aan het einde
van dit jaar, als we allen weer thuis konden varen, op een welbesteed jaar zouden mogen
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terugzien. Tenslotte merkte hij op, dat het een goede gewoonte was bij onze marine om in
Januari conduites op te maken maar dat we op ogenblikken als deze onze eigen conduites
moesten gaan opmaken over het afgelopen jaar en naar de resultaten hiervan handelen. Hierna
brak een verwoed gefeliciteer uit, dat op zijn minst tot de volgende ochtend voortduurde. Oude
vetes werden bijgelegd, beterschap in vele zaken beloofd en alles met oliebollen en bier
bekrachtigd. Kortom, het Nieuwe jaar werd terdege ingeluid en kan niet veel reclames meer
hebben.

Tussen al deze bedrijven door schoten we goed op, in Straat
Malakka voelden velen zich weer dicht bij huis en op de dagwacht
liepen we Singapore binnen. Eerst naar Poeloe Bakoe om olie te
laden, er lagen daar maar liefst drie Nederlandse tankers. Holland
gaf weer ruim de kijk aan, want ook later op de rede bleek er een
groot aantal schepen te liggen met het rood-wit-blauw. Het
bekende ritueel van consuls, party's, sloep naar de wal, een hap
rijst eten, draaide de volgende dagen weer af. Sommige zochten
de stilte van de grote kathedraal aan de baai, andere de “Oriental
Music” en ”Perfume Flowers”, waarvan Frankie Lane ook wist mee
te praten. Er werden ook wat minder souvenirs gekocht, het
passagieren werd wat je noemt wat meer bereisd, maar het is
moeilijk te zeggen of dit nu een vooruitgang is of niet, dat vogelen
de bereisde maten zelf maar uit.
Zee en zout.
Singapore-Hongkong. Het laatste stuk en zeker niet het gemakkelijkste. Dagen achter elkaar
een behoorlijk zeetje precies op de boeg, zeildoekse kappen van ankerspil en hedgehog
weggeslagen, alles met een kleverige zoutlaag bedekt, het was zeemannen geblazen. Op de
brug doken Officier van de wacht en ondergeschikte met eentonige regelmaat het stuurhuis in,
wanneer het buiswater over de brug sloeg. En de schoorsteen vertoonde aan de bovenkant een
brede witte zoutrand (alleen konden we er niet achter komen van welke maatschappij we nu
waren, al werden vele mooie namen voorgesteld). Vlak voor Hongkong werd het rustiger,
statige jonkenvloten doemden op aan de kim, het schip werd weer wat toonbaarder gemaakt en
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Zaterdagmiddag liepen we de baai van Hongkong binnen. Alle
hens weer in het blauw met kraag, waardoor we van de witte en
khakiperiode onszelf bijzonder veel op begrafenisgangers
vonden lijken. Dit was het mooiste aanlopen van een haven, dat
we tot nu toe meemaakten. Een fris lenteweer, machtige
bergmassieven, jonken, die uit verscholen baaitjes statig naar
voren kwamen en vele soorten sampans, iedereen kwam onder
de indruk en zat aan dek rustig dit schouwspel aan te kijken.
Verder was uiteraard de “Piet Hein” het onderwerp van vele
gesprekken, men wapende zich bij voorbaat tegen de vele
sterke verhalen, die zeker los zouden komen, maar was toch
wel benieuwd ze te horen.
Wordt vervolgd in ten Anker nummer 18

De „Mei-dagen" in de Indische Oceaan
DOOR WILLEM A. HAGE
Het motorvrachtschip „Tawa-li” van de Java-New York lijn -op weg van Sabang naar Kaapstad
in mei 1940 - moest op 500 mijl afstand noordoost van het eiland Mauritius vier dagen lang met
sterk gereduceerde vaart liggen wachten tot een cycloon voorlangs zou passeren, richting
Madagaskar, ’s Middags 10 mei hoorden wij daar het verschrikkelijke nieuws dat ons land was
binnengevallen door Duitsland.

Weg neutraliteit, nu een belligerent schip geworden. De vlag neer, naamborden en lichtbakken
verwijderen, grijze verf uit het kabelgat en maar tjetten (schilderen). Alle radio's innemen en
achter slot en grendel, omdat deze bij ontvangst genereren en het geruis de mogelijkheid aan
de vijand geeft om ons te peilen.
Verduisteringsmaatregelen nemen, dubbele uitkijk instellen, land in zicht vermijden, schepen
ontwijken en deze uit het zicht varen. Radiostilte, alleen zenden bij nood, constant uitluisteren.
Oorlogsberichten uit Engelse bron met nauwelijks enig nieuws over Holland. Ineens de melding
dat het fort Eben-Emael was gevallen. Het zegt ons niets. De 4de stuurman, een matroos en
een handlanger maken pro-Duitse opmerkingen en veroorzaken onrust onder de bemanning.
We ontvingen een bericht van de Britse Admiraliteit dat om de Agul-has B ank heen naar
Kaapstad gevaren moest worden, langs de 100 vadem lijn, in verband met magnetische mijnen
gelegd door de vijand.* Bij het steeds verder om de Zuid gaan, werden de zeeën steeds hoger
en gingen wij de antarctische wintertijd tegemoet.
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Zelden heb ik zulke muren van water gezien. Het zwaarbeladen schip kon de zeegang niet
goed verwerken. ook niet bij minder vaart. Bij grote klappen water over het voordek, trilde het
schip. Het werd kapitein W. A. Peters te gortig en hij besloot eerder aan de kortste route naar
Kaapstad te beginnen.
We zijn veilig aangekomen. De drie Duits sympathiserende bemanningsleden werden van
boord gehaald en de reis werd, daardoor lichtelijk onderbemand, voortgezet.
* Een Duits oorlogsverslag meldt dat een van hun hulpkruisers, de ,, Schijf 16 Atlantis” (kpt. Z.S. Rogge)
92 mijnen legde bij Kaap Agulhas, maar dat deze versperring snel ontdekt werd en geen
scheepsverliezen opleverde.

De windkrachtschaal van de Engelsman Sir Francis Beaufort
Deze schaal die in de zeiltijd werd opgesteld, werd later door kapitein Petersen omgewerkt tot
de schattingsmethode, die uitsluitend is georiënteerd op de uitwerking van de wind op de
golven. Vele stuurlieden en kapiteins hebben met deze methode van windkrachtschatting
gewerkt en duizenden, zo geen honderdduizenden weerberichten werden aan wal
samengesteld aan de hand van de rapportages, die - op zee gemaakt -per telegram als „obs-je”
werden overgeseind.
Amerikaanse en Japanse meteorologen breidden deze schaal uit tot windkracht 17 en wel
omdat tijdens tropische orkaanwinden. de windsnelheid veel hoger is dan de windsnelheid van
65 knopen per uur (en hoger), die geldt voor windkracht 12.
Op Nederlandse koopvaardijschepen placht men nog wel eens smalend te zeggen, dat op
Engelse en Amerikaanse schepen de windsnelheid veel te hoog wordt geschat. Op die manier
klonk het allemaal wat ernstiger en was het soms iets makkelijker te verklaren waarom je
verlaat met je schuit de bestemmingshaven binnenliep.
Zo heb ik eens met de „Carola Smits” benoorden de Filippijnen en op weg naar Japan bij
windkracht 10 liggen steken*. Die manoeuvre was bedoeld om te vermijden dat we het centrum
van een orkaan over onze bastjes zouden krijgen. Nu lag de bakermat van het uitvogelen van
de theorieën van de meteorologie in West-Europa. Maar de Japanners, als echte imitators,
kennen inmiddels ook de fijne kneepjes van het vak. Onze scheep-vaartagent in Tokyo was een
oud-kapitein en min of meer verontwaardigd vroeg hij waarom ik vertraging had veroorzaakt
door bij
windkracht 10 te gaan liggen steken. Nu zat een claim er sowieso niet in, maar ik had wel een
paar meteokaartjes bewaard en de man uitgelegd dat ik op dat kaartje daar lag te steken terwijl
hier het centrum (het oog van de orkaan) voorbijraasde. „Moet ik dan”, zo vroeg ik de man - in
het Engels uiteraard - „eerst met m’n schip in windkracht 14 verdagen alvorens ik dan alsnog
van jullie mag gaan liggen steken?” „Ammehoela”. mompelde ik er in het Nederlands nog
achteraan.
Als saillant detail kan hier nog genoemd worden dat we met bandijzer gestrapte bundels
tinbroodjes in hadden. En als dat bandijzer breekt en die tinbroodjes gaan aan de haal, zijn ze
zo glad als palingen in een emmer met snot. Als de lading dan nog goed gestuwd was geweest,
waren we nog zo’n beetje zeewaardig geweest, maar de „Carola Smits” had van die
asymmetrische kranen, waarvan een groot deel boven het ruim hangt. Dus onder die kraan,
konden geen hijs-jes afgevierd worden en die hijsjes zouden daarom met een vorklift onder die
kraan gestuwd moeten worden. En daar hadden de Aussie-dockers geen zin in!
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Het ons opgedrongen alternatief was dat onder de kranen een leeg rechthoekig gat zat, met
daaromheen de tinbroodjes. Als de zaak dus aan de haal zou gaan en dat „lege gat” vol zou
stromen met glibberige tinbroodjes, was Leiden op dat deel van de Pacific in last. Maar we
kwamen zoals gewoonlijk „gaaf’ binnen en behoudens wat Japans gemopper over de
vertraging, kregen we ook nog een complimentje dat het prakje ondanks het slechte weer, bij aankomst er nog zo goed bijstond.
Overigens zij hier nog opgemerkt dat de nuchtere Nederlandse zeelieden vaak iets te laag
schatten. Uitzondering op deze regel is dat windkracht 3 vaak windkracht 4 wordt genoemd. Bij
windkracht 3 beginnen namelijk de toppen van de golfjes hier en daar te breken en ontstaat er
een schuim dat overwegend een glasachtig aanzien heeft. Bij windkracht 4 krijgen de
golftoppen witte schuimkopjes.
Windkracht 7 tenslotte is bij wijze van spreken het makkelijkst te schatten. Want het schuim
begint zich als witte strepen in de richting van de wind te verplaatsen. Alhoewel ik tijdens het
varen nergens bang voor was, kwam ik er wel achter datje van de zee nooit kunt winnen. Door
voor een storm wat uit de weg gaan door om te varen of een halve dag wat af te slacken, win je
in wezen tijd en vermijd je schade aan schip en lading. Dat de mensen met „wacht te kooi” dan
ook nog beter knorren, is een ander verhaal en niet interessant voor de reder.
* Door sommige zeelieden worden de begrippen „bijdraaien” en „steken” door elkaar gehaald.
Bijdraaien deed men bijv, op een zeilschip om de loods over te nemen. Het schip onder vol tuig
werd praktisch stilgelegd door zo nodig van koers te veranderen en een of meer zeilen bak te
zetten. Steken is een van de slecht weer-manoeuvres om de storm het hoofd te bieden. Het
schip loopt een zo klein mogelijke vaart, zodat er nog druk op het roer is om te blijven sturen.
De koers is dan recht in de wind en zeegang, of men stuurt een koers waarbij de wind en zee
een streek op stuur- of bakboordboeg blijven. Afhankelijk van de richting van de stormwind, blijft
men ver van lagerwal. Want vooruitdraaiend met de schroef zal het schip tijdens steken meestal
deinzen.
***********************************************************************************************************

BRUIJNE, Mattheus Reindert de (1895-1973)
Bruijne, Mattheus Reindert de (bekend onder de naam
De Bruyne), marineofficier (Terneuzen 9-10-1895 Renkum 13-10-1973). Zoon van Mattheus de Bruijne,
broodbakker, en Jacomina Blankert. Gehuwd op 6-111924 met Johanna Wilhelmina de Vries. Uit dit huwelijk
werd 1 dochter geboren.
De Bruyne volgde de HBS te Vlissingen en Middelburg
en trad in 1914 als cadet der infanterie in de militaire
dienst. Op 25 juli 1917 vond zijn benoeming tot 2e
luitenant plaats en vier jaar later tot 1e luitenant.
Daarna ging hij over naar het korps mariniers om er na
het voorgeschreven proefjaar op 8 augustus 1922
benoemd te worden tot 1e luitenant. De eerste plaatsing
was aan de militaire gymnastiek- en sportschool, waar hij
brevetten behaalde van gymnastiek-, boks-, worstel- en
atletiekinstructeur, zodat hij in augustus 1923 als
instructeur geplaatst kon worden op de gymnastiek- en
sportschool der Koninklijke Marine te Willemsoord, terwijl hij tevens belast werd met de leiding
van de lichamelijke opvoeding van de adelborsten op het Koninklijk Instituut voor de Marine.
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Heel lang duurde deze eerste
onderwijstaak niet, want in mei 1924 werd
hij aan boord geplaatst van het artillerieinstructieschip Hr.Ms. Gelderland voor het
volgen van een artilleriecursus.
Deze loopbaan in Nederland werd door
een eerste Indische periode onderbroken,
toen De Bruyne in november 1924 per
particuliere gelegenheid naar NederlandsIndië vertrok en daar bij aankomst eerst
aan boord van Hr.Ms. De Zeven
Provinciën werd geplaatst en vervolgens
in maart 1927 in verband met
communistische onlusten in Nederlands-Indië op de marinekazerne Goebeng te Soerabaja. In
deze tijd werd hij belast met vorming en leiding van een detachement mariniers voor zeer
speciale opdrachten ten behoeve van de gouverneur-generaal. In december 1927 keerde De
Bruyne per particuliere gelegenheid naar Nederland terug en werd hij in maart opnieuw belast
met het onderwijs aan de gymnastiek- en sportschool van het Koninklijk Instituut te
Willemsoord, maar dit keer als hoofd van de school. In die functie maakte hij in september 1928
een dienstreis naar Zweden om er de ceremoniële herdenking bij te wonen van de grondlegger
van de Zweedse gymnastiek, Hendrik Perling. In1929 volgde zijn bevordering tot kapitein der
mariniers.
Uit hierna volgende benoemingen en plaatsingen in de marinedienst bleek de waardering die
De Bruyne vooral als docent genoot: november 1930 detachering bij de Hogere Krijgsschool te
's-Gravenhage; september 1931 plaatsing op het Koninklijk Instituut voor de Marine, nu als
officier-instructeur ook belast met onderwijs in de tactische vakken voor de adelborsten der
mariniers en in dezelfde tijd benoeming tot lid van de Zeekrijgsraad. Een uitzonderlijk
intermezzo in dit rustige carrièrebeeld zou de in december 1934 aan De Bruyne toevertrouwde
bevelvoering over een detachement mariniers zijn dat bestemd was deel uit te maken van het
internationale contingent tot ordehandhaving bij het plebisciet in het Saargebied.
Na volbrenging van deze taak keerde De Bruyne naar
Willemsoord terug.
Een tweede reis naar Indië zou aan De Bruynes leven
een toen uiteraard onvoorziene wending geven. In mei
1937 ging hij opnieuw per particuliere gelegenheid
naar Indië en werd daar benoemd tot eerste officier
van de marinekazerne Goebeng te Soerabaja. Een
jaar later werd hij commandant van deze kazerne,
alsmede oudst aanwezend officier der mariniers in
Nederlands-Indië; voorts volgde op 1 mei 1938 een
bevordering tot luitenant-kolonel der mariniers en werd
hij benoemd tot voorzitter van de Zeekrijgsraad in de
Oost.
In augustus 1941, een halfjaar vóór Nederlands-Indië
strijdtoneel zou worden, werd De Bruyne door de Nederlandse regering te Londen naar Europa
teruggeroepen om te worden belast met de leiding van de Centrale Inlichtingendienst. Het
motorschip Tanimbar bracht hem vanuit Indië via de Verenigde Staten naar Groot-Britannië. De
Bruynes werkzaamheid in Londen ten behoeve van de Militaire Inlichtingendienst zou van
groter belang blijken te zijn dan het aanvankelijk voor hem bestemde bureauwerk: van januari
tot juni 1942 werd hij belast met de leiding van deze dienst, die toen aan het toezicht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken onttrokken werd. Zijn ontslagverzoek hield verband met het
feit dat hij het niet eens was met de aanwijzing van een Nederlander door een lid van de Britse
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Inlichtingendienst om een opdracht in Nederland uit te voeren. Bovendien was de
samenwerking tussen De Bruyne en de Brit vanaf het begin niet goed en de verstandhouding
werd steeds slechter. Van juni 1942 tot mei 1943 was hij belast met de leiding van de bureaus
Militaire Voorbereiding Terugkeer en Militaire Inlichtingendienst, ressorterend onder het
ministerie van Oorlog. Zijn benoeming tot inspecteur van de troepen, op 16 augustus 1943,
vloeide voort uit het feit dat hij, als hoofd van het bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer,
maatregelen trof voor het operatief gebruik van de Prinses Irenebrigade.
Als inspecteur kreeg hij op deze wijze gelegenheid zich op de hoogte te stellen van de
geoefendheid van de brigade en hierop nog invloed uit te oefenen. Op 15 augustus 1944 werd
hij op eigen verzoek uit zijn functies die onder de minister van Oorlog ressorteerden, ontheven.
De redenen die aan zijn ontslag ten grondslag lagen, moeten gezocht worden in de koeler
wordende verhouding tot minister jhr. O.C.A. van Lidth de Jeude. Dit kwam doordat De Bruyne
meende dat hem belangrijke gegevens werden onthouden, hetgeen echter door de
bewindsman werd ontkend. Er waren volgens deze laatste vele onderwerpen die behandeld
moesten worden en het was niet altijd mogelijk om een ieder, dus ook De Bruyne, meteen
mondeling te woord te staan. Een geregeld telefonisch contact heeft echter altijd
plaatsgevonden.
Hij vertrok kort daarop naar de Verenigde Staten en werd te Washington geplaatst met de
opdracht de vorming van de eerste Nederlandse mariniersbrigade voor te bereiden. Op 1
oktober 1945 werd hij belast met het bevel over deze brigade in Camp Davis en in november
1945 vertrok hij met het eerste echelon naar Indië om daar aan het einde van het jaar met een
bataljon te Tandjong Priok te debarkeren. Op 15 maart 1946 werd De Bruynes brigade op
Soerabaja samengetrokken en deze nam de defensie van de havenstad van de Britse Vth
Indian Division over. In juli 1946 verkreeg De Bruyne het bevel over de zogenaamde A-divisie
en werd territoriaal commandant van Oost-Java - een bevordering tot generaal-majoor der
mariniers liet daarna niet lang op zich wachten (1 september 1946). Dit territoriale
commandoschap van Oost-Java vervulde hij tot oktober 1947.
Tijdens dit commando werden enkele
zuiveringsacties in Oost-Java uitgevoerd en
vond ook de eerste politiële actie plaats (20
juli - 5 augustus 1947). Hierbij werden twee
grote amfibische operaties uitgevoerd, bij
Pasir Poetih en in de Menengbaai. Door een
zeer doortastende actie wisten de mariniers
een groot gedeelte van Oost-Java weer
onder Nederlandse controle te brengen.
Op 1 maart 1948, na terugkeer in Nederland,
werd De Bruyne commandant van het korps
mariniers en op 16 februari 1953 volgde de
bevordering tot luitenant-generaal der
mariniers. Toen duurde zijn actieve dienst
niet lang meer, want kort daarop vroeg hij
ontslag, wat hem op 1 november 1953 eervol verleend werd. Zijn verzoek was het gevolg van
onenigheid in de kwestie over de bevelsverhouding die bij de Nederlandse regering in
behandeling was. Een dringend beroep van de hoogste marineautoriteit om in 's lands belang
aan te blijven deed hem niet op zijn besluit terugkomen.
De Bruyne was marinier in hart en nieren. Hij was bovendien een zeer goed organisator en een
uitstekend leider. Juist om zijn tactische en diplomatieke gaven werd hij als commandant van
het Saar-detachement gekozen om daar een internationaal delicate taak te vervullen en uit een
brief van de Britse gezant te Den Haag, waarin deze voor zijn regering waardering uitsprak over
het Nederlandse contingent, bleek dat De Bruyne zijn taak voortreffelijk volbracht had.
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Hij was streng doch rechtvaardig voor zijn mensen en stond altijd klaar om hen te helpen en
hun advies te geven. Aan het werk bij de militaire inlichtingendienst zou hij de minst prettige
herinneringen behouden. Zijn openheid en eerlijkheid maakten hem wars van alle kuiperijen en
intriges die hij bij dit werk meende te ontmoeten; daardoor lag naar zijn overtuiging deze functie
hem ook niet. Overziet men overigens De Bruynes loopbaan, van instructeur tot luitenantgeneraal, dan blijkt toch hieruit ook grote waardering die hij binnen en buiten zijn tak van dienst
ontmoette. Zulk een waardering kwam ook tot uiting door de talrijke hoge binnen- en
buitenlandse onderscheidingen die hij ontving.
L: Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek [der] Enquêtecommissie regeringsbeleid
1940-1945 ('s-Gravenhage, 1950; 1956) IV, passim. VIII, passim; C.J.O. Dorren, Onze
mariniersbrigade (1945-1949). Een veelbewogen periode in de korpsgeschiedenis ('sGravenhage, 1954); 'In memoriam luitenant-generaal b.d. M.R. de Bruyne', in Qua Patet Orbis
21 (1973) 74 (dec.) 7-13; J. Rep, Englandspiel. Spionagetragedie in bezet Nederland 19421944 (Bussum, 1977); L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
('s-Gravenhage, 1979) IX, passim.
I: Luc Eekhout, Het Admiralenboek. De vlagofficieren van de Nederlandse marine 1382-1991
(Amsterdam 1992) 150.
F.C. van Oosten
Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (Den Haag
1985)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013

Bronvermelding: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattheus_de_Bruyne
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reisverslag van Hr. Ms. Wolf
1-18 DECEMBER 1964
Den Helder - Londen - Den Helder
Commandant: luitenant ter zee der 1e klasse W. E. Bielders
Dinsdag 1 december te 08.30 uur verliet Hr. Ms. Wolf de haven van Den Helder ter visserijinspectie. Het vertrek was 1 dag uitgesteld in verband met een kleine reparatie in de
machinekamer. Aangezien deze dag en woensdag geen vissers werden gezien, kon de tijd
nuttig besteed worden met het beoefenen van rollen en verschillende manoeuvres.
Voor de nacht van woensdag op donderdag werd opgestoomd naar de rede van Den Helder in
verband met de weersvoorspelling welke windkracht 7 tot 9 beloofde. Donderdag werd opdracht
ontvangen assistentie te verlenen aan de Nederlandse kustvaarder Aalborg, welke benoorden
Cuxhaven in nood verkeerde. Toen het schip echter bijna het Molengat uit was, werd bericht
ontvangen, dat de noodtoestand aan boord van de Aalborg was opgeheven en keerde Hr. Ms.
Wolf weer terug naar Den Helder, waar het te 17.30 uur afmeerde aan steiger 11. Hierbij moest
in verband met de storm gebruik worden gemaakt van een sleepboot.
Maandag 7 december te 15.15 uur embarkeerde de commandant der zeemacht in Nederland,
vice-admiraal L. E. H. Reeser, en zijn adjudant, die aan boord van Hr. Ms. Wolf de reis naar
Londen zouden meemaken. Hierna vertrok het schip uit de haven en werd koers gezet naar de
Thames. Er stond een stormachtige zuidwesten wind en eerst tegen de ochtend van 8
december kwam het schip in rustiger water toen de Thamesmonding werd aangelopen.
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Met de hulp van een zeeloods en een
rivierloods werd de Thames opgevaren tot
voorbij de Tower Bridge waarna te 12.40 uur
werd afgemeerd aan de Tower Pier in het
hartje van Londen.
Te 13.00 uur kwamen de liaisonofficier,
Commander C. H.R. Clive Powell RN, en
kapitein-luitenant ter zee vlieger J. H.
Carpentier Alting aan boord. Te 14.00 uur
vertrokken de commandant der zeemacht in
Nederland en zijn adjudant.
Hierna legde de commandant, in gezelschap
van kapitein-luitenant ter zee vlieger
Carpentier Alting, bezoeken af bij de
Nederlandse consul-generaal, de heer Teixeira de Mattos, en bij de marine-attaché te Londen,
kapitein ter zee H. A. van Oorde.
Zowel voor de officieren als voor de onderofficieren en manschappen was een uitgebreid
programma opgesteld. Vermeld moeten worden een supper met de reserve-officieren aan
boord van HMS President, een cocktailparty bij de consul-generaal, een lunch op het Royal
Naval College te Greenwich, de Black and White Minsirell Show voor 45 man, een
voetbalwedstrijd en de bezichtiging van de Tower en van Trinity House voor alle opvarenden.
Voorts was er in Londen volop gelegenheid tot passagieren. De stad was schitterend verlicht in
verband met het naderende kerstfeest. Op vrijdag 11 december scheepten vice-admiraal L. E.
H. Reeser en zijn adjudant zich weer in en te 14.50 uur begon het schip aan de terugreis naar
Den Helder. Reeds spoedig moest op de Thames overgegaan worden op ra-darnavigatie
aangezien het zicht zeer snel minder werd. Te 17.50 uur was de mist zo dicht geworden, dat
het niet langer verantwoord was door te varen, zodat besloten werd ten anker te komen.
Omstreeks 21.30 uur verdween de mist plotseling en te 22.30 uur werd het anker gelicht en
vervolgde Hr. Ms. Wolf haar weg. De zuidwesten wind nam in kracht toe tot windkracht 6 a 7,
zodat voor zee en wind uit varend, de opgelopen vertraging ten gevolge van de mist weer
enigszins kon worden ingelopen.
Zaterdag 12 december werd afgemeerd te 14.00 uur aan steiger 11 te Den Helder. De laatste
week van deze drieweekse periode werd weer besteed aan de visserij-inspectie. Daarna werd
geoefend met Hr. Ms. Onverdroten onder andere in het overgeven van lichte lasten en in de
bestrijding van onderzeeboten. Vrijdag 18 december meerde Hr. Ms. Wolf aan steiger 10 te Den
Helder. Na het winterverlof zou Hr. Ms. Wolf uit dienst worden gesteld en zou er dus een einde
komen aan een periode van 2 jaar waarin het schip dienst had gedaan als visserij-politiekruiser.
Redactie: bent u ook op zoek naar een reisverslag ? … informeer even of deze voorhanden is
zodat ik hem voor u kan publiceren.

En toen dreven mijn klompen de Maas af…
TEKST EN FOTO'S WILLEM WILSTRA
Ooit heette het officieel Café Maaszicht, maar geen zeeman die dat wist. Tot in alle
wereldhoeken wisten ze niet beter dan De Ballentent op de Parkkade. En die naam prijkt
nu groot op het dak! De ballen laten zich raden en die waren toen in Maaszicht meer
aanwezig dan nu.
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Toen er nog bruine havencafés
waren, was De Ballentent de beste.
De sfeer is er nog fantastisch en dat
heeft erin geresulteerd dat het café
zelfs de prijs kreeg voor het beste
bruine havencafé van de havenstad.
Het was eigenlijk een culturele prijs,
ingesteld door maritieme
journalisten, en genoemd naar de
schrijvende scheepsarts Jan
Slauerhoff uit Leeuwarden, reeds
overleden in 1936. De prijs wordt dit
jaar niet weer uitgegeven want er zijn
geen bruine havencafés meer in
Rotterdam!
Ik ben letterlijk geboren in de
weilanden bij het lommerrijke
Drachten en toch vind ik dat
mijn roots liggen op de
Parkkade in Rotterdam. Als
lichtmatroos monsterde ik in
1957 aan op de
spiksplinternieuwe coaster
„Prinses Irene"; opgestapt bij de
bouwwerf De Groot en Van Vliet
te Slikkerveer en spoedig
daarna verhaald naar de
Parkkade. Dat was de gewoonte
in die dagen, er moest worden
proef-gevaren. zowel technisch
als officieel. De
scheepshandelaar en de
dekbemanning hadden het druk met provianderen en de waterschout kwam om te monsteren.
’s Avonds even oversteken naar De Ballentent. Hier werd ik ingewijd in de geneugten van het
zeemansleven en kreeg ik de eerste glazen bier, bah! Coca-cola was ook nieuw voor mij,
heerlijk!
Ik had van m’n vader nieuwe gele klompen meegekregen. Het mocht dan wel een Gronings
schip zijn, maar de bootsman greep me al gauw in de kraag. „Jongen”, zei die, „we zijn niet op
de boerderij. Een boot is een 24-uursdienst en er liggen onder dek mensen te slapen, dus dat
geklos van jou moet uit wezen!” En even later dreven mijn klompen met de eb de Maas af...
Onze eerste lading pikten we op uit een grote zeeboot in de Waalhaven, zilverzand voor
Napels. Toch nog een keer naar de Parkkade, uitklaren en de reder afzetten.Geregeld kom ik
nog in Rotterdam en haal steevast m’n herinneringen op in De Ballentent, want het is daar nog
even gezellig als toen, maar dat kun je niet meer zeggen van de hele omgeving daar.
Uit de Blauwe Wimpel van oktober 2001
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KM-Herinneringen

Hr. Ms. Pelikaan in Suriname.
Wat terug bladerend in de archieven van ‘Ten Anker’ kwam ik in het 2 e jaargang nummer 20,
van 12 september 2019, met maar liefst 29 pagina`s alles tegen over Hr. Ms. Pelikaan.
De Pelikaan met het nummer A801 op de boeg. Wat nu de “oude” Pelikaan is. Ik dacht bij mij zelf,
dat is ook toevallig. In mijn verhalen bundel ‘KM-Herinneringen ’ heb ik ook een verhaal zitten van
wat ik ‘toevallig’ mee maakte met de Pelikaan en wel in Suriname.
Hier onder mijn verhaal met hier en daar wat aanvullingen uit een verder verleden van haar.
Dit uit “Verhaal bijzonder project van KTZT G.A.K. Crommelin” (1)
,,Ik geloof mijn ogen niet, maar ik denk dat daar in de verte, in de bocht van de Suriname rivier,
de Hr.Ms. Pelikaan in het dok ligt, zeg ik tegen mijn vrouw.”
We wandelden tijdens het voorjaar van 2003 langs de Suriname rivier in Paramaribo. Volop
zonneschijn nu, dit na een frisse tropische regenbui wat de omgeving nog een mooier aanzicht
gaf. We waren met vakantie en hadden net een bezoek gebracht aan het ‘Fort Zeelandia’. We
wilden juist wat gaan eten en drinken bij een van de vele stalletjes aan de waterkant.
,,Je bent gek zegt mijn vrouw, hoe
kan dat nou?” En inderdaad, het
leek mij ook niet haalbaar dat daar
in de verte, in de bocht van de
rivier, de Pelikaan lag. Voorbij de
Grootte Markt, verscholen tussen
nog meerdere masten van
schepen. Maar haar silhouet stond
me na tien jaar toch nog helder
voor de geest.
Ik volgde de Pelikaan nog altijd
trouw in haar doen en laten, voor
zover dat mogelijk is voor een
gepensioneerde. Uiteindelijk heeft
de Pelikaan voor mij, ruim een jaar
lang, een belangrijke rol gespeeld
in mijn marine leven.
Paramaribo aan de Suriname
rivier

In januari 1993 werd ik gevraagd om haar technisch te begeleiden voor een grootte
onderhoudsbeurt met modificaties en complete vernieuwingen. Aanvankelijk zou dit plaats
vinden op Curaçao bij de Droogdok Maatschappij maar op het allerlaatste moment koos men
toch voor de Rijkswerf te Den Helder. Na de nodige voorbereidingen, ze was duidelijk toe aan
een grote beurt, vertrok de Pelikaan op 27 april 1993 van Curaçao en kwam ze op 5 juni in Den
Helder aan. Met veel enthousiasme heeft de Rijkswerf het schip toen onderhanden genomen.
Vanwaar dat vele enthousiasme? Nou, men wist (teken technisch) weinig van dit, ooit van een
Noorse maatschappij, in Afrika overgenomen schip af. Een marine schip nota bene wat zelfs
nog nooit in Den Helder was geweest. Op het oog, met wat passen en meten, werden o.a.
compleet nieuwe koelwaterleidingen, nieuwe diesels, schakelborden en veel nieuwe rand
apparatuur geplaatst. Zo ook werd de volledige accommodatie aangepast. Al deze
gebeurtenissen flitsten door mijn hoofd, daar lopend langs de Suriname rivier. ,,Weet je wat zeg
ik, ik ga morgenochtend toch eens kijken daar bij die reparatiewerf.”
De A 801 Pelikaan (1) was een schip wat ooit in 1984, onder Noorse vlag als Offshore Motor
Schip gebouwd werd. Het schip deed hoofdzakelijk dienst aan de Oost Afrikaanse kust. Tijdens
de bouw kreeg het de naam MS Kilindoni.
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De Koninklijke Marine zocht een aflosser voor het in de West opererende oud WU-mijnenveger
Hr. Ms. Woerden. De vraag was eigenlijk; of, de Woerden nog een grote onderhoudsbeurt
geven of, uitkijken naar een vervangend schip? Uit kosten oogpunt werd het dus een ander
schip. Wel aankopen via de tweedehandse markt graag werd het motto. Na de markt afgezocht
te hebben, waarbij verschillende type schepen de revue passeerden en aangeboden werden,
bleef de keus hangen op genoemd schip, het MS Kilindoni welke in Tanzania bleek te liggen en
hoofdzakelijk in Afrikaanse wateren werkzaam was.
Zij, de Kilindoni voldeed het meest aan de gestelde staf eisen.
Twee hoofdofficieren van de KM gingen in april 1990 richting Dar-es-Salaam voor onderzoek.
Na een paar dagen vol persoonlijke verrassingen ter plekke, corruptie, bureau rompslomp e.d.
pakte het onderzoek positief uit. Bij
terugkeer in Nederland was de staf in
Den Haag tevreden. Na handje klap,
waarbij bij tijd en wijlen drie eigenaars
beweerden de eigenaar te zijn werd
ze, MS. Kilindoni aangekocht.
Eind juni vertrok de KM-overtocht
bemanning met het vliegtuig vanuit
Nederland naar het schip in
Mombasa. Na een ingelaste
dokbeurt, een van de twee schroeven
moest vervangen worden en na veel
schoonschip werkzaamheden, het
schip was ruim voorzien van
kakkerlakken en meer van dat
ongedierte en na het gereed maken
van de accommodatie, extra kooien moesten er bij komen, kon van het schip, nadat het
bevoorraad was op 10 juli de trossen los gegooid worden. De reis door het Suezkanaal richting
Curaçao kon aanvangen. Achteraf gezien een zeer moeilijke reis voor de bemanning, onder
zeer moeilijke omstandigheden met een schip wat eigenlijk niet meer voor deze overtocht
geschikt was. (1)
Zoals gezegd, zo gedaan. Rond acht uur de volgende morgen ging ik met de fiets op weg naar
de werf aan de Saramacca Street. Daar, bij de ingang van de werf toonde ik aan een
allervriendelijke security dame mijn ID-card als gepensioneerde marine man. Met een glimlach
werd mij de volledige toegang tot het werf terrein gegeven.
Bij het schip aangekomen, wat nog hoog en droog in het drijvende dok lag, trof ik de
commandant en wat bemanningsleden aan. Ik stelde mij zelf aan hen voor. Met een
aangeboden mok koffie in de hand ontstond er al vlot een gesprek. Men was blij verrast een
oud opvarende te treffen. Hier, helemaal in Suriname nog wel.
Het werd mij toegestaan vrij aan boord rond te neuzen. Tijdens dat rondneuzen, met een
praatje hier en daar kwamen we veel van elkaar en het schip te weet. Ik kon ze het nodige
vertellen over hoe het was voor 1993 en wat er op de Rijkswerf te Den Helder zoal gebeurd
was.
Zij over het heden van de Pelikaan waarbij men mij ook de vraag stelden waarvoor in ruim 1
over SB dat materiaal diende tegen de wand. Ik kon ze vertellen dat daar ooit een laadklep had
gezeten. Indien men op het strand lag kon men met de klep naar beneden zo het schip laden
en lossen. De diesel energie generatoren aan boord hadden een doodgewone luchtkoeling. Lag
men hoog en droog aan het strand dan had men toch voldoende energie aan boord.
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Deze laadklep is bij aankomst
te Curaçao, bij de grote
transitie van koopvaardijschip
naar KM-schip bij de CDM
direct buiten bedrijf gesteld.
Het toeval wilde dat ze, de
Pelikaan, de volgende dag al
naar Curaçao zou vertrekken.
Dit, na zes weken onderhoud
hier in Suriname. Een periode
waarbij de bemanning veel
van het land Suriname heeft
gezien.
Met haar eerste proefvaart als
‘echt’ KM - schip, na haar
transitie het aanstaande
vertrek was er dus bij de CDM
voor de bemanning nog zeer veel te doen.
Opdrijven, beproevingen doen, bevoorraden, zelf nog embarkeren, want gedurende de gehele
onderhoudsperiode waren ze wel aan de wal gehuisvest geweest, enz, enz. Wetende dat ik nog
net niet in de weg liep, nam ik na ruim twee uur, en na nog een gezamenlijke bak koffie met de
commandant en de bemanning, afscheid van de Pelikaan. Het zou mijn laatste weerzien zijn
met de Pelikaan, toevallig daar in Suriname.
De volgende ochtend stond ik nog wel ruim voor acht uur, ten noorden van het centrum van
Paramaribo, nabij Blauwgrond, aan de Suriname rivier om naar haar uit te kijken. Echter, in
plaats van dat ze om acht uur zou vertrekken zoals men mij had verteld, waren ze al om half
zeven uitgevaren. Het tij was op dat moment het meest gunstig voor vertrek naar zee. Helaas
voor mij dus geen foto meer van de Pelikaan aan de Suriname rivier als aandenken van een
van mijn mooiste projecten.
Bart Nijeburght
…………………………………………………………………………………………………………
Heeft u behoefte te reageren op een of meerdere verhalen?, klik dan even op het
gastenboek of stuur een mailtje naar de redactie
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Zet in uw agenda…. 23 april a.s.
Prins Hendrik
Sektie Stiekum, wat is EOV deel 2
De “Merel”, de “Fazant” en de “Reiger”
Blijf aanvallen tot de vijand is verslagen.
Wout Kuit, Deel 6. Noodsprong naar de ,,van Speijk’
The Salvage of The Kursk.
Het Sint Elmusvuur
Pimpernel der Oceanen brak Hitlers blokkade
Arcens Affligo de geschiedenis van squadron 860
Wijzigingen voorbehouden….
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