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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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Prins Hendrik
Haut-reliëfportret van prins
Hendrik op de gevel van
het Maritiem Instituut De Ruyter,
vervaardigd door Henk Etienne
Hendrik bekleedde diverse
erefuncties in het leger. Hij werd in
1901 tot schout-bijnacht en generaal-majoor à la
suite benoemd, in 1904
tot viceadmiraal en luitenantgeneraal.
Hij had weliswaar zitting in de Raad van State, maar werd door zijn gemalin buiten alle politieke
aangelegenheden gehouden. Deze onbeduidende positie betreurde hij ten zeerste ("het is niet
aardig meer als je altijd maar voor spek en bonen erbij bent").

Standaard van prins Hendrik als prins-gemaal
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Wapen als prins-gemaal van Nederland

PRINS HENDRIK ALS HELD
Hendrik onderscheidt de bemanning van een stoomreddingsboot

Over Hendrik.
Zijn gloriedagen kwamen in 1907, na een
scheepsramp. De Berlin, een lijnboot uit
Harwich, strandde in een gierende
februaristorm bij Hoek van Holland, en brak in
tweeën. Sommigen van de 143 opvarenden
klampten zich vast aan het wrak; de
reddingsoperatie lokte een mensenmenigte
naar de pier. Reddingboten deden wat zij
konden. Onder degenen die vanaf een schip in
de buurt getuige waren van alles, was Prins
Hendrik. Niet dat hij iets kon doen, maar hij wás
er. Publiek en pers waren diep onder de indruk. De Prins trotseerde het barre weer, hij sprak
met gewone mensen, ja, hij sloeg zelfs zijn bontjas om een verkleumde, geredde vrouw! Ineens
was Hendrik een held. Het verhaal van zijn betrokkenheid ging door de wereld, zelfs
Amerikaanse kranten prezen zijn heldhaftige optreden. Telegrammen en brieven stroomden
binnen. Sportclubs, scholen, zangverenigingen stuurden huldeblijken. Hoge onderscheidingen
vielen hem ten deel, zelfs buitenlandse, het is niet te geloven.

WAT IS EOV???? (deel 2)
Zoals ik u de vorige week beloofde zal ik het vandaag hebben over een ander facet van de EOV. We
weten het nog, hè? E van Elektronische de O van Oorlog en de V van Voering. Ik heb het gehad over
radar en radio, maar vooral over radar.
Niemand heeft daar
verdere vragen over gesteld dus ik neem aan dat het voor een ieder die het gelezen heeft duidelijk is
geweest.
Daarom wilde ik het nu over radio
hebben. Zodra een schip naar buiten gaat is er verbinding met de wal nodig en als we in een verband
naar buiten gaan hebben de schepen onderling diverse verbindingen bijstaan om ervoor te zorgen dat
de bevelvoering feilloos en snel plaats kan vinden. Iemand heeft de verbindingen wel eens vergeleken
met de zenuwdraden in een zenuwstelsel.
Welnu, als een schip verbinding maakt, komt het in de lucht met zijn zender en stelt zich bloot aan EOV,
namelijk onderscheppen en peilen. De EOV-er van de andere kant heeft daar, evenals wij, apparatuur
voor. Hij kan door ons te peilen onze positie berekenen.
Een onderdeel
van de EOV is het binnendringen in de verbindingen van de andere kant. Dit is mogelijk omdat
morsetekens universeel zijn. Iedereen kent, na zijn telegrafisten – of seiners opleiding deze tekens
zodat, zonder dat je de taal beheerst je toch in staat bent die tekens om te zetten in letters en met
behulp van een tolk de woorden in onze taal om te zetten. Omdat iedereen dit weet, EOV is universeel,
coderen we onze berichten.
Naast de morseverbinding bestaat
er ook nog de telexverbinding, die hij, mits hij een telexmachine heeft, kan onderscheppen. Maar ook
daar hebben we coderingsapparatuur voor gecreëerd. Het is dus erg moeilijk geworden directe
informatie te krijgen, maar aan de hand van de hoeveelheid berichten kan hij zien of er een oefening
gaande is of niet.
In het eskader varend maken we veel
gebruik van spraak (voice) - verbindingen. Als de tegenstander bedreven is in de Engelse taal dan kan
hij heel gemakkelijk op de diverse frequenties gaan meepraten en als hij dan ook nog de werkwijze
beheerst is het voor hem een fluitje van een cent een heel verband de verkeerde kant op te sturen. Om
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dit soort dingen te vermijden hebben we een systeem ontworpen, waardoor we hem, zodra we iets
vermoeden, kunnen vragen zijn identiteit prijs te geven. Ik heb nu wel steeds over hem en hij gesproken
maar dat wat hij kan doen kunnen wij natuurlijk ook. Het nadeel van "impersonificatie," want zo heet dit,
is dat je in de lucht komt en het voor de tegenstander mogelijk maakt je te peilen.
Ook in deze afdeling van de EOV komen we het storen tegen. U ziet dus dat er naast de afweer van
geleide wapens ook nog andere dingen door de EOV-ers gedaan worden. Doordat we steeds meer in de
elektronische wapens duiken is de EOV een afweer - en aanvalswapen van vitaal belang geworden.
Op ons schip is het nog een beetje een "ontwikkelingsgebied", maar op de nieuwe schepen zult U het,
als U er straks op gaat varen, tegenkomen als een van de belangrijkste wapens aan boord. Ik hoop
met deze twee afleveringen, waarin ik als gastschrijver van Sektie Stiekum ben opgetreden, een klein
beetje de sluier van geheimzinnigheid heb kunnen oplichten. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Sektie Stiekum

De “Merel”, de “Fazant” en de “Reiger”
DOOR DICK PILKES
Nadat veel materieel voor de Gouvernements Marine, ter versteviging van het Nederlands
gezag in Indië, in Nederland was gebouwd, kwam in 1913 het eerste stoomschip van het
Marine Etablissement in Soerabaja, de „Aldebaran". De stabiliteit van dit schip Het echter te
wensen over en volgende schepen werden weer in Nederland besteld. Na de Eerste
Wereldoorlog probeerde men het opnieuw in Soerabaja. Ook de „Eridanus” was wat aan de
ranke kant. Na de bouw van de „Fomalhout”, die uitstekend voldeed, volgde in 1925 de
..Zeemeeuw”. Dit schip leed aan het oude (stabiliteits)-euvel en kapseisde in 1928 in Soerabaja.
Acht opvarenden kwamen om het leven.
In datzelfde jaar realiseerde men echter een nieuw ontwerp dat goed voldeed, weliswaar weer
met een matige stabiliteit, maar die kon men corrigeren door het plaatsen van ballast. Het was
het motorschip .Merel”, dat werd gevolgd door nog twee zusterschepen. 21 Juni 1930 liep de
„Reiger” (II) van stapel, die nog datzelfde jaar in de vaart kwam en in het jaar daarop volgde de
.fazant” (II).
Omdat het motorschepen betrof, bedroeg het aantal bemanningsleden. in vergelijking met dat
op de stoomschepen, ca. 14 man minder, nl. 27 (totale accommodatie 40 man). Ook was het
brandstofverbruik veel gunstiger. Al met al waren deze schepen veel goedkoper in de
exploitatie en ze hadden bovendien een grotere actieradius. De „Reiger” en haar zusterschepen
maten ca. 625 ton waterverplaat-sing, de lengte tussen de loodlijnen was 46,40 m. de breedte
8,40 m en de diepgang ca. 2,80 m. Ze waren elk uitgerust met een 6 cilinder Deutz-diesel met
een vermogen van 720 ipk, die het schip een dienstsnelheid gaf van ruim 12 knopen.
Op vol vermogen, met een schone romp en de wind mee, kon er bijna 14 knopen uitgedraaid
worden, maar dan moest de bemanning de trillingen wel voor lief nemen. Verder stonden er
voor de elektriciteitsvoorziening nog twee MWM-dieselgeneratoren aan boord.
De bewapening bestond uit een 75 mm/L70 kanon uit 1896 dat op het voorschip was geplaatst.
Tijdens gezamenlijke oefeningen in 1938 van vliegtuigen van de Marine Luchtvaart Dienst
(MLD) en de vloot, was een aantal schepen van de Gouvernements Marine aangewezen om als
vliegtuigmoederschip dienst te doen, omdat wal-faciliteiten ontbraken. Het betrof de snelle
opiumjagers „Arend” en „Valk” en de motorschepen „Fazant”, „Reiger” en „Merel".
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Het achterschip van de
„Reiger" tijdens de stapelloop
op het Marine Etablissement
te Soerabaja. Foto via
Instituut Maritieme Historie
van de Marinestaf, Den Haag.

Deze schepen kregen voor
hun taak als moederschip
een zg. D-uitrusting; ze
moesten accommodatie
bieden aan de
vliegtuigbemanningen en
twee onderofficierenvliegtuig-monteur. Een Duitrusting hield in dat het
schip in staat moest zijn om
de vliegtuigen te
onderhouden, maar ook om
vrij uitgebreide reparaties te verrichten. Er waren talloze reserve-onderdelen aan boord,
waaronder een complete motor en een propeller. Het schip voorzag de machines ook van
brandstof, olie, bommen en munitie. Dergelijke moederschepen waren in staat om met drie
vliegtuigen een aantal maanden op een veraf gelegen post in de archipel te verblijven.
Tijdens de mobilisatie-afkondiging in Indië, op 24 augustus 1939, werden de „Merel”, „Fazant”
en „Reiger” volledig aangepast om te fungeren als vliegtuigmoederschip.
Oorlog met Japan
In de tweede helft van 1941 werd de „Reiger”, samen met zuster „Merel”, gestationeerd bij
Sedanau, op één van de Natoena eilanden, NW van Bomeo. Van hieruit kon met vliegtuigen,
drie grote driemotorige Domier Do-24K vliegboten van waarschijnlijk G.V.T.6 (= Groep
VliegTuigen), de toegang vanuit de Chinese Zee tot de Indische wateren worden gecontroleerd,
want er was een -langzaam zuidwaarts stomende -Japanse transportvloot gesignaleerd.
Deze bleek echter onderweg te zijn naar Frans Indo-China (Vietnam). Er werd weer post gevat
bij Ambon.
Een Dornier Do24K tijdens taxiën.
Deze opname moet dateren uit de
periode van omstreeks de val van
Indië, getuige de beschildering. Het
onderwaterdeel van de romp was
lichtgrijs (anti fouling), de rest was
donkergroen om de toestellen
onzichtbaar te maken als ze op de
wal waren getrokken en onder de
bomen waren verscholen. Onder de
vleugels was een grote rood-witblauwe vlag geschilderd en
eveneens aan weerszijden een
klein vlaggetje op de achterzijde
van de romp. De Japanners waren
zeer beducht voor het 20 mm
Hispano-Suiza kanon dat in een draaibare koepel op de romp stond. Foto via Instituut Maritieme Historie
van de Marinestaf, Den Haag.
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Op 8 december 1941, toen de oorlog met Japan een feit werd, was de „Reiger” op weg van
Ambon naar Soerabaja, waar ze een dokbeurt zou krijgen. Onmiddellijk daarna zette het schip
koers naar Makassar om passagiers te ontschepen en vervolgens voer ze de Javazee in,
richting Bangka en Billiton om aldaar de kustverlichting onklaar te maken. Na gedane zaken
koerste de „Reiger” naar Tandjong Priok, waar omstreeks 13 december werktuigkundige W. von
Kriegenbergh aan boord kwam. De toestand aan boord en in de haven was zeer gespannen in
verband met het uitbreken van de oorlog.
De nacht valt over Indië
Na de val van Singapore op 15 februari 1942, rukten de Japanners op in Sumatra en op 16
februari werd Palembang opgegeven. De uit Singapore gevluchte geallieerden trokken in
wanorde terug naar Oosthaven (Zuid-Sumatra) en wisten, via Straat Soenda, Java te bereiken.
Zij ontdeden zich van hun bewapening en gingen op de vlucht. Op het strand bij Oosthaven
lagen daarom talloze achtergelaten uitrustingsstukken, waaronder mitrailleurs en munitie.
In die periode maakte Hr.Ms. „Reiger" deel uit van de Straat Soenda-patrouille. Dag en nacht
werd gepatrouilleerd en zo kon het gebeuren dat de bemanning van de „Reiger” getuige was
van het achterlaten van zoveel materieel door de geallieerden. Meteen „organiseerde” men voor
de „Reiger” een lichte (7.6 mm) en een zware (12.7 mm) mitrailleur; bovendien namen de
manschappen zo veel kistjes munitie mee als ze maar konden dragen. De lichte mitrailleur werd
op de kaartenkamer achter de brug geplaatst en de zware mitrailleur op de statiehut (voor hoge
bestuursambtenaren) achter de schoorsteen. Eindelijk een forse (!) uitbreiding van de
bewapening, met name tegen luchtdoelen.
Op 21 februari moesten Hr. Ms. „Reiger” en „Fazant” en een aantal kleine politiekruisers de
haven van Tandjong Priok verlaten, om de west gaan en uitkijken naar kleine bootjes en
prauwen met geëvacueerde KNIL-militairen. die van Bangka naar Java probeerden te
ontkomen.
De volgende dag werden de prauwen gevonden en dolgelukkige militairen stapten aan boord
van de Gouvemementsschepen. Op één na werden hun zwakke prauwen door het 37 mm
geschut van de politiekruisers tot zinken gebracht. De resterende prauw werd door een
politiekruiser op sleeptouw genomen. Behouden keerde de vloot met de geredden terug in
Priok.
De algemene toestand op Java was in die dagen zeer chaotisch. Batavia en Tandjong Priok
werden regelmatig gebombardeerd, zodat veel officieren van de marineleiding Batavia hadden
verlaten en nu meer landinwaarts zaten, in Bandoeng. De communicatie tussen de geallieerden
liet - mede hierdoor - veel te wensen over en het moreel van de mensen was - onder de steeds
beroerder wordende omstandigheden - niet meer wat het geweest was. Op het bijna lege
marinehoofdkwartier hing een affiche: „Ik blijf getrouw”. Aan boord werd daar soms smalend
aan toegevoegd: , Ik kijk wel uit ik smeer ’m gauw!”
Op 19 februari was de bewakingsdienst West-Java ingesteld en op 21 februari - de dag dat de
schepen op weg gingen om de KNIL-militairen te zoeken - kwam er bericht van de CZM dat de
patrouilles bij West-Java geïntensiveerd moesten worden.
Dit alles hield verband met mogelijke landingen van de Japanners, vanuit Sumatra, op WestJava.
De „Sirius” bewaakte de noordoostelijke toegang tot Straat Soenda, de „Bellatrix” de
noordwestelijke toegang tot de Baai van Bantam (tussen Sint Nicolaaspunt en Pand-jang), de
„Reiger” de Baai van Bantam en een stuk kust beoosten daarvan (tot ongeveer Tanara). De
„Fazant” lag ten noorden van Straat Soenda, terwijl de „Merel” in Tandjong Priok gestationeerd
werd.
Het Gouvernementsstoomschip „Zeemeeuw", dat in 1928 in het Oostgat, voor Soerabaja, omsloeg en
verloren ging.
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Al deze schepen konden
nu ingezet worden voor
anti-infiltratie-patrouilles,
omdat de functie van
vliegtuigmoederschip
overbodig was
geworden. Ver
verwijderde steunpunten
in de archipel waren er
immers niet meer, omdat
de Japanners praktisch
alles onder controle
hadden en over
vliegboten beschikte
men nauwelijks meer.

Omstreeks 23 februari moet de „Reiger” op haar post
in de Baai van Bantam zijn gearriveerd. Zie voor de
verdere gebeurtenissen rond dit schip het volgende
artikel.

Blijf aanvallen tot de vijand is
verslagen.
DOOR EX-GOUVERNEMENTS MARINE M.K.
OFFICIER ING. W. VON KRIEGENBERGH
Na het lezen over „Een oude medestrijder in Nederlandsch-Indië”* voel ik mij gedwongen het
één en ander te rapporteren over andere - veelal miskende - medestrijders. Namelijk: de
schepen van de Gouvernements Marine.
In de oorlog tegen Japan werden deze schepen ingezet voor bewakingsdiensten en patrouilleen escortediensten, alhoewel de meeste schepen slechts bewapend waren met één kanon van
de jaren omstreeks 1890 en een enkele met luchtafweermitrailleurs. Daarnaast opereerden de
G.M.-schepen in de mijnenleg- en mijnenveegdienst.
Het waren de G.M.-schepen die als eerste vier grote Duitse vrachtvaarders overvielen, die zich
- dit was na de bezetting van Nederland -bevonden in de Indonesische wateren, en als
oorlogsbuit afleverden. Het waren ook de G.M.-schepen die als éérste tot zinken werden
gebracht door Japanse luchtbombardementen (Deneb, 8 december 1941 te Singapore; Wega
te Oleleh Atjeh).
De doodstrijd van Hr. Ms. „Reiger"
Eén dag na de slag in de Javazee - op 28 februari 1942 - bevond ik mij, als 2de werktuigkundige-mitrailleurschutter, aan boord van het patrouilleschip Hr. Ms. „Reiger” in de Baai van
Bantam bij Java. De bemanning bestond behalve uit zeven Nederlanders, zes officieren en een
radiotelegrafist, uit 20 inlandse schepelingen.
Wij lagen aan de westzijde van de baai voor anker en ongeveer 1000 meter naar het midden
lag Hr. Ms. „Sirius”.
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De “Reiger”zoals het
schip voor de oorlog
de Indische wateren
bevoer. Foto via
Instituur Maritieme
Historie van de
Marinestaf, Den Haag

Op die dag werden
wij zes keer
aangevallen door
drie Japanse
duikbommenwerpers
die -na hun
bommenlast te
hebben afgeworpen ons mitrailleerden.
De eerste keer was om 08.00 uur ’s morgens. Direct gingen onze schepen ankerop om behendig manoeuvrerend - te proberen de bommen te ontwijken. Ik stond in de machinekamer
en verstijfde van schrik toen het geknetter van de Japanse vlieg-tuigmitrailleurs en de inslaande
kogels tot mij doordrongen. Bij de volgende vijf aanvallen bediende ik met de inlandse olieman
de 12 mm mitrailleur.
Wij overleefden de bombardementen dankzij onze luchtafweer, die de belagers op enige
afstand hield en door scherp te manoeuvreren, waarbij ons schip zo af en toe bijna uit het water
werd gelicht door de bominslagen. Voltreffers werden niet geboekt.
Links: E.K. van Melle als 3de officier bij de Gouvernementsmarine. Foto P.Ch. Abels.
Rechts: gepensioneerd gezaghebber Gouvernementsmarine Van Melle op latere leeftijd.

De Heeren hebben mij niet te
verzoeken, maar te gebieden, en al
werd mij bevolen ’s Lands vlagh op
één enkel schip te voere ik zou
daarmee 't zee gaan en daar de
Heeren Staten hunnen vlagh
betrouwen, zal ik mijn leven wagen.
Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
In de loop van de namiddag ontvingen wij -van een patrouillerende Dornier van de Marine
Luchtvaart Dienst - het bericht dat een grote Japanse invasievloot, beschermd door o.a. één
vliegdekschip, twee zware en twee lichte kruisers en tien torpedojagers, naar de Baai van Bantam
(Banten) koerste. Dezelfde baai waar eeuwen tevoren zeilschepen van de V.O.C. de eerste
Hollanders aan land zetten op Java.
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De commandant van Hr. Ms. „Sirius”, luitenant ter zee IC. Hokke, besloot op 28 februari 1942 om
met de bemanning zijn schip te verlaten, om na donker te proberen onder stoom te kunnen gaan.
Er was sprake van een een near-misser aan boord van de „Sirius” en er was een begin van brand.
De kans om een veilige haven te vinden buiten Indië was echter nihil, want de „Sirius” was een
stoomschip met geringe bunkercapaciteit en daarom niet in staat welke veilige buitenlandse
haven dan ook te bereiken. Onze commandant, luitenant ter zee I Van Melle, vroeg wie tijdens
de luchtbombardementen als vrijwilliger aan boord wilde blijven, in een poging er van te maken
wat er van te maken viel. Aan land gingen de eerste en derde officier, de HWTK, een tweede en
de derde WTK en dertien inlandse schepelingen, aan boord bleven de commandant, de tweede
officier, een tweede WTK (mijn persoon), twee Indonesische motordrijvers en vijf inlandse
schepelingen, waaronder de kok.
Om 13.00 uur ging een ploeg van vijf man van de „Reiger” naar de toen al goeddeels verlaten
„Sirius” om te helpen de brand te bedwingen, die snel onder controle was. Toen het donker was,
kwam de bemanning van de „Sirius” terug, omdat de luchtaanvallen nu geweken leken.
Zich bewust zijnde van onze hopeloze positie tegenover de naderende, enorme overmacht
verzocht onze commandant, E.K. van Melle, in de namiddag om uit te mogen wijken naar
Colombo op Ceylon (het huidige Sri Lanka) óf Fremantle in Australië, omdat hij daarvoor
voldoende zoet water en brandstof aan boord had.

kaart van de Baai van Bantam met daarop de „vermoedelijk gevaren koersen" van de „Reiger", „Sirius" en
de Japanse jager „Hatakaze". Hetfeit dat door de „Sirius" een schim werd gezien, bevestigt het vermoeden
dat dit schip aan de oostzijde van Pandjang de baai uitvoer.

Het antwoord van het Marine Hoofdkwartier luidde: „Michiel de Ruyter vroeg ook niet tegenover
welke vijand hij stond”**. Onze commandant beschouwde dit antwoord als een opdracht om met
zijn schip te blijven waar hij was en de vijand - koste wat kost -aan te vallen. Zo wisten we dat wij
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in de loop van de nacht - na het treffen met de vijand - óf met een in puin geschoten schip in het
water zouden spartelen, óf ons zouden bevinden bij Onze Lieve Heer.
Om 20.00 uur kwam ik van wacht en ging in mijn hut naar kooi, mijn 7-mm pistool om mijn nek
voor het geval dat...! Na tienen schrok ik wakker van het gedreun van ons kanon en onze
dieselmotor, terwijl het schip onregelmatig slingerde door allerlei manoeuvres.
Snel ging ik naar dek en daar werd ik totaal verblind door het felle zoeklicht, dat op ons was
gericht, terwijl de granaten over ons heen suisden. Eén van de escorterende jagers, die de
landingsoperatie ten oosten van Sint Nicolaaspunt dekte, had de „Reiger” ontdekt en wij lagen nu
onder vuur. Gevangen in het verblindend zoeklicht van de vijand, suisden zijn granaten om ons
heen. Met onze bewapening, die bestond uit een 75 mm kanon, dat uit de vorige eeuw stamde,
en twee luchtafweermitrailleurs trokken wij ten strijde tegen de 200 en 150 mm kanons van de
Japanse kruisers.
De in 1923 in dienst gestelde
„Sirius" in de Indische wateren.
Foto via Instituut Maritieme
Historie van de Marinestaf, Den
Haag.

Al vurende met zijn
„proppenschieter” en door
scherp te manoeuvreren bij vol
vermogen wist onze
commandant voltreffers te
ontwijken, maar door het heen
en weer manoeuvreren in de
richting van de vijand - en
verblind door zijn zoeklichten liepen wij rond half elf met vol vermogen op een onderwater rif. De Jap ging door met op ons te
vuren en granaten ontploften om ons heen, maar om ongeveer 10.45 uur hield het vuren
plotseling op. De vijand had via de jager „Fubuki” (zie DBW sept. ’95, blz, 319) andere
slachtoffers ontdekt, namelijk de „Houston”, de „Perth” en een K.P.M.-vrachtschip dat dacht
veilig te varen achter de „grote broers”. De jager liet ons met rust en verdween in de duisternis.
De ..Reiger” was zwaar gehavend. Wij hadden weliswaar geen voltreffer geïncasseerd, maar de
granaatscherven van de nearmisser hadden de longroom, de officiershutten en alles wat zich
op het tussendek bevond vernield. Misschien werden er ook op het hoofddek verwoestingen
aangericht, maar dat kon ik niet constateren in die chaotische situatie en met ontploffende
granaten om ons heen. De 1 ste officier en de 3de werktuigkundige sneuvelden.
Er restte ons niets anders dan het schip zo snel mogelijk te verlaten.
Nog eenmaal ging ik naar de machinekamer en pakte een moker waarmee ik de
brandstofpompen en -verstuivers van de Deutz aan barrels sloeg, samen met nog wat andere
meer of minder belangrijke attributen. Ook de radiohut werd onder handen genomen, terwijl de
geheime papieren werden vernietigd. Na het klaren van de klus sprong ik met de 2de officier Bill
(Wim van der Jagt) en enkele schepelingen te water.
Hr. Ms. „Reiger” ging ten onder in slechts 30 minuten.
Zwemmend naar de Javawal
We zwommen niet naar het kleine rotseilandje, waar ik geen enkele begroeiing kon ontdekken,
maar naar de Javaanse kust, die wij in het maanlicht konden zien.
Twee uren in de Baai van Bantam zwemmend, zag ik - liggende op mijn rug - links van mica. 15
Japanse transportschepen, die keurig achter elkaar - boeg naar de kust - voor anker lagen. Een
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aantal stond in brand of was zinkende. Rechts van mij zag ik de doodsstrijd van de twee
geallieerde kruisers en van de K.P.M.-er. Het was volle maan en door de afgevuurde lichtkogels
én door de vlammen van branden, ontploffende granaten en torpedo's was het ter plekke zo
helder als bij daglicht. Tijdens dit zeegevecht steeg mijn bewondering voor de bemanning van
de beide geallieerde oorlogsschepen tot zeer grote hoogte.
Zij vochten tot het bittere einde met ontembare moed. Met een reeds half zinkend schip bléven
zij, met succes, doorvuren op de vijand. De „Perth” zonk als eerste.
Gelukkig hadden wij - in tegenstelling tot Japanse drenkelingen, geen last van olie. Wat wel op
het water dreef, was een groot aantal bankbiljetten. Indisch geld, maar wel vals. Waarschijnlijk
afkomstig van één van de Japanse schepen, want zonder geld begon je immers niets bij de
bevolking, die overigens maar wat blij was toen dit geld aanspoelde.
Na zo’n 2½ uur zwemmen, voelden we grond onder onze voeten. Geholpen door de stroom
landden wij op de Javaanse kust ter hoogte van Bodjanegara. Het moet na 01.00 uur geweest
zijn van de eerste maart.
H.M.A.S. „Perth", naar een
schilderij van J.W. Heyting
(1915-199.), de dato maart
1949, Het moment waarop
de het schip achter de
getroffen „Exeter" uit de
formatie draait tijdens de
Slag in de Javazee. Links
stuurt de „De Ruyter" op de
oude koers door. Het
schilderij werd in 1948 aan
de Australische marine
geschonken. Foto via
Instituut Maritieme Historie
van de Marinestaf, Den
Haag.

Eenmaal aan land zagen we talloze Indonesiërs, die angstig afwachtten wat er stond te
gebeuren. We probeerden een taxi of een auto te vinden, totdat wij vier kerels zagen die
aanstalten maakten op ons af te komen. Het waren twee Indonesiërs en twee Japanners.
We zetten het op een lopen in de richting van een bos. Echter gevolgd door het viertal en toen
ik dat merkte, greep ik naar het pistool om mijn nek, draaide mij om en haalde de trekker over.
Tot mijn stomme verbazing ging het ding, na die uren durende zwempartij, af en één van die
kerels viel neer, waarop de anderen de achtervolging staakten.
Wij gingen het oerwoud in, klommen in een hoge Waringenboom en vielen in de dichte kruin
onmiddellijk in slaap. De volgende dag vervolgden we onze weg. Onderweg vroegen we in de
kampongs om eten. Ik al spelend met mijn pistool, want de bevolking in deze streek was niet
bepaald op onze (Hollandse) hand. Op onze tocht naar Batavia (Jakarta), rustten we een keer
uit op een sawah, Bill in een Ladang huisje en ik 100 meter verder. Bill werd, met mijn pistool,
door een Japanse patrouille ontdekt. Ik wist te ontkomen en vluchtte in de richting van Serang.
Door mijn verwondingen, die ik op de „Reiger” had opgelopen, raakte ik echter uitgeput en in de
buurt van Serang werd ik gevangen genomen.
Geallieerde nabeschouwing
In Serang, de hoofdstad van het regentschap Bantam, werden de geallieerde marineofficieren
van de „Houston”, de „Perth” en de „Reiger”, die het treffen hadden overleefd, eerst in een
bioscoop en daarna in een gevangenis ondergebracht. Daar bleven wij ongeveer een maand bij
elkaar. De Gouvernements Marineofficieren werden, tezamen met de Amerikaanse en
Australische officieren, „gehuisvest” in één cel. In mijn cel was dat ongeveer 50 man - in andere
cellen waren andere geallieerde officieren ondergebracht. We vertelden elkaar over ons
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wedervaren. De commandant van de „Houston” bleek gesneuveld te zijn tijdens het gevecht bij
de Baai van Bantam. De „Houston” en de „Perth” hadden de slag in de Javazee meegemaakt
en hun officieren vertelden dat wijlen schout bij nacht Doorman hen - vlak voor het zinken van
zijn schip de „De Ruyter” - had geseind niet verder deel te nemen aan het gevecht, maar direct
op te stomen naar Priok.
Dit bevel was met een bloedend hart door de „Houston” en de „Perth" opgevolgd, omdat zij een
in nood verkerende kameraad in de steek moesten laten. Lichamelijk en geestelijk dóód- en
doodvermoeid kwamen zij in Tandjong Priok (haven van Batavia) aan met hun - tijdens de slag
in de Java Zee - beschadigde schepen.
Te Priok kregen beide schepen opdracht om naar Tjilatjap (zuidkust Java) te varen, samen met
de Nederlandse torpedobootjager „Evertsen”. Doch de laatste wist van deze opdracht niets af.
Noch door het Engelse, noch door het Nederlandse opperbevel werd hen verteld dat zij de
Japanse invasievloot tegen het lijf zouden lopen. Wel kregen zij opdracht om niet te schieten op
de kleine (Nederlandse) patrouilleschepen, die zij op hun weg door Straat Soenda zouden zien.
Het lot besliste dat beide oorlogsschepen enkele uren na hun vertrek uit Batavia hun doodsstrijd
zouden strijden.
De geallieerde commandanten onthielden enkel de opdracht van de opperbevelhebber,
Admiraal Helfrich, die luidde: „Blijf aanvallen totdat de vijand is verslagen".
Daarbij die molen
Na het luisteren naar elkanders wedervaren en onze conclusies daaruit, was het de gewoonte
dat de officieren van ieder land vóór het slapen gaan een door hen geliefd lied zouden zingen.
De Amerikanen zongen het lied van „Danny Boy” - de Aussies dat van „Waltzing Mathilde” - en
zij verzochten de Nederlanders om de „Windmill song” te zingen. Zij waren gék op „Daar bij die
molen".
Na circa één maand werden de Nederlandse Gouvemements Marine- en de twee K.P.M.officieren afgescheiden van hun lotgenoten. De Nederlanders werden naar Batavia gevoerd. Ik
werd als krijgsgevangenen officier naar de Burma/Siam spoorweg gezonden. Mijn geallieerde
lotgenoten van de Baai van Bantam heb ik nooit meer mogen ontmoeten.
Ook de Indonesische bemanningsleden van de „Reiger” zag ik niet meer terug. Vooral aan deze
mensen denk ik terug met diep respect. Het was voor hen zo gemakkelijk geweest om in een
kampong in het niets te verdwijnen, maar ze deden dat niet. Het merendeel bleef ons trouw en
deed tot de laatste snik zijn plicht aan boord. Ook op andere schepen van de Gouvernements
Marine was dit beeld hetzelfde.
Slot
De Japanners zagen kans om in april 1943 het wrak van de „Reiger” te bergen en te repareren.
Het schip overleefde zelfs de oorlog en ging in 1959 over in Indonesische handen. Het schip
werd in de vaart gebracht als bebakeningsvaartuig en deed als zodanig dienst bij de Duizend
Eilanden, ten noorden van Jakarta.
In 1973 was ik in de gelegenheid mijn oude schip - na ruim 30 jaar - te bezoeken.
Ik had er wel spijt van dat ik mijn vernielingswerk niet grondiger had gedaan.
Bron: De Blauwe Wimpel november 1996
**********************************************************************************************************
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Deel 6. Noodsprong naar de ,,van Speijk’ .

Toen ik aan boord kwam was er direct paniek van:
“wat doe je hier nog aan boord”, direct door naar de E.O. deze vertelde mij dat ik direct mijn
hele handel bij elkaar moest pakken en het detail over moest geven aan korporaal timmerman
Piet Heemsbergen, die met diezelfde snelheid op de ’’van Nes” was geplaatst, als duikseinmeester, maar al een dag eerder dus. Die had men nodig, dus was het bootje wisselen.
Dat was even goed shit. Daar ging mijn mooie reis! Dus met de grootste spoed alles
overbrengen naar de,, van Speijk”, die tegenover ons lag op het steiger en alle rotzooi eerst
maar even dumpen in de werkplaats. Samen snel even alles overgeven. Gelukkig werd ik
geholpen met het sjouwen, maar ja, aardig wat spul bleef achter. Moest wel, de ,,van Nes” lag
op vertrek en had al de nodige vertraging als commando schip, maar ook de ,,van Speijk” zou
een der volgende dagen op pad gaan.
Dus daarna in rouleren; tampatje werd verblijf van de stokers, helemaal achteruit, verblijf 6
denk ik. En weer werd er gevraagd om de toko te doen; nou nee dus, maar het bleek dat ik hier
wel de zeewacht zou moeten lopen en daar was saja het niet mee eens, dus naar de HWTK en
de EO met uitleg dat ik het op de,, van Nes’’ ook niet liep. Na een tijdje sudderen kreeg ik te
horen dat ik was vrij gesteld van zeewacht, maar wel af en toe moest invallen aan de valreep. Ik
was ondertussen al eerste klas. Verder werd het een indeling bij olieladen op zee of in de
centrale of aan dek als telefonist. En eventueel op het heli dek bij de crash ploeg, maar gelukkig
kwam er van die crashploeg weinig van terecht. (We zijn nog naar een cursus geweest om heli
branden te blussen, maar dat kan ook op de van Nes zijn geweest). En uiteraard bij de NBCD.
Ook hier werd ik voor het blok gezet met bed beugels op de kooien aan te brengen en ja ook
hier dus het probleem met de stroom, maar goed, ik kreeg via de magazijnbeheerder en de chef
Electro monteur op een bruikleen bon een trafo voor de werkplaats.
Die had ik ook nodig voor mijn cirkelzaag die ik op de,, van Nes ‘’ al had gekocht. Mijn
voorganger had geen tijd gehad om die bed beugels aan te brengen, maar ook hier moest ik
zorgen dat er op de gehele onderwater-zet- inrichting sloten kwamen. Deze lagen wonderwel al
in de timmerwerkplaats, in de reserve sleutelkast. Mijn voorganger had daar geen tijd /zin in
gehad, hij was tenslotte korporaal en meer bezig met de toko en zijn kindje de duikstore en
duikers....
Zo ging het schip op weg en mocht ik mij instaleren. De werkplaats was behoorlijk anders dan
op de ,,van Nes’’, een Vlissinger. Ook bij de onderwater-zet-inrichting zat het soms wat anders.
Hoi zeggen tegen vele collega’s was er niet bij. Wel op om kennis te maken met de koude boel
in de NBCD centrale. Meteen kreeg ik van de stip te horen dat in dàt vakje mijn aanteken
boekje stond, daar stonden mijn werk opdrachten in en ik moest dat invullen met de tijd die ik
gebruikt had. Dus zei ik dat ze mijn kont konden kussen en dat het op de ,,van Nes” er niet zo
aan toe ging. Ook wilden ze dat ik na vastwerken de sleutel van de werkplaats plus de lopers
van deuren en kasten in de centrale inleverde bij de chef van de wacht; nou de boom in!! Er
staan allemaal privé spullen en materiaal waar ik verantwoordelijk voor was. Ik ben toen gelijk
naar de hwtk gestapt en uitgelegd waarom ik de sleutels zelf op zak wilde houden. Samen naar
de eo en gelukkig kwam het dat ik mocht doen zoals ik het wou. De chef machinekamer en de
stip waren niet blij, maar daar had ik lak aan. Ze zouden me nog wel in het gareel krijgen, ook
dat is wonderbaarlijk mislukt, doordat ik bij bepaalde personen wat opspeelde. En zo begon dan
het leven op de ,,van Speijk “.
Het bleek het dat je op dit schip nog niet mocht passagieren in burger, want er was geen ruimte
voor privé kleding, maar dat zou wel gaan komen. Door commandant en EO er werd mij
gevraagd door de hoe wij dat op de ,,van Nes’’ hadden gedaan, dus rondje slaapverblijven en
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een beetje uitleg hoe dat daar was gedaan in de verblijven. Na een tijdje werd ik weer
opgetrommeld en werd verteld dat de veranderingen konden doorgaan. Alles moest gedaan
worden met eigen middelen. Ook moest de HWTK hier zijn fiat aan geven, aangezien de NBCD
regels niet vergeten mochten worden. Het kwam er vooral op neer, dat er tussen kasten en
dergelijke hangplekken werden gemaakt waar de burgerkleding in hoezen opgehangen kon
worden; met een bescherming dat als de zaak onderwater kwam te staan, de hoezen niet
konden gaan drijven en de lens inrichtingen verstoppen. Uit voorzorg bij brand, werden het in
principe brand werend hoezen. In die tijd mocht er nog worden gerookt in de verblijven. Dus de
spullen bij elkaar sprokkelen; sommige zaken kon je gewoon bestellen bij de magazijn
beheerders of op de werf. Het was geen echt grote klus, want dit betrof natuurlijk alleen de
manschappen en korporaals.
Op een keer kwam de bakker bij mij met het verzoek of het mogelijk was om de lange
werkbank in de bakkerij te veranderen in een opklapbaar blad, de kastjes er onder weg te halen
en er een grote meeltrog van te maken. Normaal stonden de zakken opgestapeld maar hij wou
meer ruimte maken. Verder nog wat extra schappen tegen de wand. Tja dat kon, dus weer een
weekje werk of zo. Een zootje aluminium platen laten komen voor de trog.
Ondertussen waren we op reis. Eerst wat oefenen met onderzeeboten, waarbij we bijna in
aanvaring kwamen met de,, Hr. Ms. Dolfijn” . Een noodstop verhinderde dat, maar waardoor we
enkele uren stil kwamen te liggen om de ketels weer op druk te krijgen. Daarna weer naar den
Helder en vervolgens een nieuwe reisrichting: Stavanger en Bergen. Daarna stond een reisje
met Londonderry en Halsingborg op het programma en weer terug naar den Helder, met nu
enige tijd verlof. Om daarna weer naar zee te gaan.
Daar mochten we een tijd tussen de russen spartelen, waarbij best gevaarlijke toestanden
ontstonden; dreigende kanonnen en een paar keer haaks uit de bocht om een aanstormen de
rus te ontwijken, met als gevolg een gigantische troep in het beneden schip, in het
voorpiekmagazijn een stel mandflessen accuzuur kapot. De cafetaria lag overhoop en dat
kwam omdat ze op de brug gewoon geen tijd meer hadden om te waarschuwen. Soms lag je
bekant plat op dek. Ook in mijn werkplaats een bende, tja eigenwijze saja had vrijwel niets
zeevast staan.
Rond die tijd kregen we te horen dat de ,,van Speijk’’ was aangewezen voor een wereldreis in
1970.
Op een gegeven moment hadden we een tripje, uiteindelijk naar Portsmouth en daar kwam
overste Venema aan boord om het schip te bekijken, omdat hij naar de ,,van Galen ‘’zou gaan
als commandant. Die was te ver weg, en zo kon hij een soortgelijk schip leren kennen
onderweg naar den Helder. In de walengang vlak bij het kabelgat, kwam ik hem tegen en
maakte ik een beste fout; stom maar ik zei van
‘ hoi Piet Venema’ en dat was goed fout!
Commandant Valk verschoot van kleur. Maar dat kwam omdat ik op de Boomhoek tegen hem
zeilde; toen was hij nog ltz 1 en ook met zijn dochter en zoon Peter zeilde hij. Bij het wedstrijd
zeilen was alles toegestaan, dus ook bij voornaam noemen en uitvloeken -alleen tijdens de
wedstrijd!
Van Portsmouth dus naar de Rijkswerf voor onderhoud en klaarmaken voor de wereld reis. Er
moest een boe gebeuren, maar ik had kerstverlof; voor mij in de plaats werd een korporaal en
eerste klas kajoe tijdelijk aan het schip toegevoegd. Na mijn verlof hoorde ik dat de korporaal
van alles had geprobeerd mij van het schip te krijgen en hem er op te plaatsen. Gelukkig niet
gebeurd. Nou het werd veel spullen ritselen bij vele werkplaatsen en voor de normale dingen
kreeg je een soort bonnenboekje, waar het materiaal op stond. Ter voorbereiding kwam er veel
materiaal aan boord; voor mij dus een berg perspex in alle dikten, plus een stapel glasplaatjes
voor fotolijstjes; en een hele berg dural aluminium platen en antislip traptreden; 50 lengtes van
5 meter, wat je daar in godsnaam mee moest?? Tja zeiden ze, flikker ze maar overboord als je
op zee zit! Door een foutje van de magazijn beheerder 12000 kubieke decimeter -wat
centimeter had moeten zijn- hardhout gekregen, waarvan ze ook weer een zootje mee terug
konden nemen, omdat we het niet konden bergen. Ook kwamen ze met 25 stuks 5x5 lang 6m
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hout en een berg hout tussen 2en 5 duim dik en 2 en 10
duim breed aan zetten en een zootje extra extra teak 22
mm dik tussen 40 en 60 breed schaaldelen rond 6 m
lang en 18 stuks; een extra huisvlijt kist met
gereedschap en een zootje triplex 150 x150 in diktes van
berg materiaal waarvan je al een berg had liggen van het
normale detail. Waar je het in godsnaam allemaal moest
bergen ??! Maar het kwam goed, het was de
verstrekking van driekwart jaar. (later kwam ik er achter
waarvoor het was, maar toen waren we Curaçao al
voorbij).
Na het verlaten van de werf maakten we een oefenrondje op zee om te kijken of alles werkte.
Toen naar het steiger waar we tegenover de “van Galen” kwamen te liggen. Een groepje
mannen van de dek dienst (krakploeg) had een zootje visnetten op de kop getikt, die ze later
zouden gebruiken voor een volleybal kooi.

Mammoet en Smit Internationale gaan „Koersk" bergen (Uit de Blauw Wimpel)
De Nederlandse concerns Mammoet en
Smit Internationale hebben een joint
venture (Mammoet-Smit) opgericht voor de
berging van de Russische
atoomonderzeeër „Koersk”. Later zal daar
nog een subcontractor bij komen.
Mammoet is voor de hijswerkzaamheden
verantwoordelijk; Smit Internationale voor
het maritieme deel van de berging. Op 18
mei werd tussen Mammoet en de
Russische Federatie het contract voor
deze berging getekend. Daarmee is het
eerdere samenwerkingsverband SmitHeerema en het Noorse bedrijf Halliburton
van de baan.
Dat de Russen met een andere combinatie
in zee zijn gegaan heeft volgens de
Russische admiraal Joeri Senjanski - hoofd
reddingwerken - te maken met het feit dat
de Russische president Poetin met alle
geweld de „Koersk” nog deze zomer
omhoog wil hebben getakeld. Heerema en
Smit Tak zouden te veel eisen hebben
gesteld, waardoor de „Koersk” pas volgend
jaar zou kunnen worden geborgen. Het
plan van Mammoet-Smit voorziet in het
lichten van de onderzeeër en het transport
naar Moermansk.
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Deze operatie kan nog deze zomer worden afgerond. aangezien van een bewezen door
Mammoet ontwikkelde techniek gebruik wordt gemaakt. Hierbij worden 20 tot 24 hefunits
ingezet, die op een ponton worden verankerd. Vrijwel zeker wordt hiervoor één van de Giantpontons van Smit gebruikt. De hijsunits zijn in staat de golfbewegingen te compenseren en de
hijskracht kan door een computer per hefpunt worden gecontroleerd. De „Koersk" zal, hangend
onder een ponton, naar Moermansk worden vervoerd en
daar gedokt. Eerst dan zullen de stoffelijke overschotten door
de Russen uit de onderzeeboot worden gehaald.
De berging van de „Koersk” wordt met uitgebreide
veiligheidsmaatregelen omgeven, opdat dit geen gevaar voor
bergers en milieu oplevert. Dagelijks zullen door de Russen
watermonsters worden genomen, die op radioactiviteit
worden onderzocht.
De planning van de bergingsoperatie wordt vooral bepaald
door de weersomstandigheden ter plaatse. De operatie wordt
in fasen uitgevoerd en de voorbereidingen zijn inmiddels
aangevangen. Vooraf zal in een Russisch laboratorium de
hijsoperatie worden gesimuleerd. In de laatste twee weken
van september wordt met de daadwerkelijke berging
begonnen, die men aan het eind van die maand hoopt te
hebben afgerond. De Russische Federatie betaalt de gehele
bergingsoperatie, waarvoor voor de eerste fase reeds een
bedrag van US$ 16 miljoen is betaald. Mocht vanwege het slechte weer de berging mislukken.
dan verloopt het contract en wordt Mammoet-Smit alleen betaald voor de dan bewezen
diensten.
Mammoet is sinds begin dit jaar een onderdeel van Van Seumeren Groep. Mammoet Shipping
werd onderdeel van Spliethoff en heeft haar werkzaamheden voortgezet onder de naam van
„Biglift Shipping”.
**********************************************************************************************************

Het sint-elmusvuur
Het is geen wonder dat zeelieden door bange voorgevoelens werden bevangen wanneer zij, op
hun Oost-Indiëvaarder of aan boord van hun klipper, het sint-elmusvuur zagen. Je moet het
gezien hebben voordat je je in hun bijgeloof kunt verplaatsen.
Het zal in 1985 zijn geweest, tijdens een reis met het ms „Carola Smits”. We hadden in
Constantza kunstmest in zakken geladen en dit prakje lading moest, nadat we in Tampa wat
andere lading hadden ingenomen, naar Turbo in Colombia. Wie weet was het spul wel bestemd
om de hennepvelden vruchtbaarder te maken, zodat de opbrengsten van dat kwalijke spul nog
hoger zouden zijn, maar het was een leuk reisje. Eerst door de interessante Bosporus, toen
vlak langs „de Rots” (Gibraltar), vervolgens langs de groene Azoren en via de Bahama’s
oversteken naar de Warme Golfstroom-route langs de Florida Kéys. We zagen die reis twee
fenomenen.
Lichtgeven onder water
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Zo ongeveer benoorden Eleuthera Island, met een bijna vlak zeetje, zagen we op het laatste
gedeelte van de platvoetwacht iets merkwaardigs. Blijkbaar door de boeggolf geactiveerd,
zagen we onder water het fosforiseren van de zee. Niet echter het gewone verschijnsel in de
vorm van kleine deeltjes die je zelfs nog in een opgeslagen putsje zeewater dat je met de hand
beroert, kan waarnemen, maar in de vorm van geel-groen verlichte staven van 40 x 10 x 10 cm.
Als het ware beroerd door de boeggolf dreven die staven ons langzaam wentelend en buitelend
voorbij. Zelfs verdaagd in het schroef-water bleven die verlichte staven heel en bijkans
onveranderd van vorm, hoewel ze daar sneller en onregelmatiger wentelden. Als je de
lichtstraal van de Aldislamp (dag-lichtseinlamp) erop zette, zag je niets. Het was de eerste en
enige keer in mijn 40 jaar op zee dat ik dit fenomeen heb gezien.
Sint-elmusvuur
Een dag of wat later, toen we aan de oversteek naar de Florida Keys begonnen, zagen we
tegen de avondschemering en bij bladstil weer, dat - nog ver weg - in het oosten dikke donkere
wolken zich opstapelden. Een gigantisch grote onweersbui kwam langzaam dichterbij en toen
het donker werd, zagen we in de verte aan de oostelijke kim de bliksemstralen door de wolken
klieven. Het was inmiddels donker geworden en alhoewel ik niet kan zeggen dat ik een
spanningsveld voelde, kreeg ik toch een vreemd gevoel over me. Het schouwspel in de
oostelijke kim had op de een of andere manier iets sinisters.
Het schip voer gewoon door, ik stond met de ijzeren man bij (de stuurautomaat), in mijn dooie
eentje op de brugvleugel en aanschouwde het duistere zwerk.
Langzamerhand raakte ik ervan overtuigd
dat ik een ritselend geknisper hoorde, dat
van boven het schavotje kwam. Maar zien
deed ik niets.
De inktzwarte bewolking had vanaf onze
positie gezien, nu een kwart van het
uitspansel bedekt, maar de grote
onweersbui kwam nu wel met rasse
schreden nader, zodat ik de donder in de
verte kon horen.
Omdat ik wilde weten waar dat knisperende
geluid vandaan kwam, deed ik alle
navigatielichten uit, zodat het op de
brugvleugel werkelijk pik- en pikdonker was. En toen zag ik voor het eerst in mijn leven het sintelmusvuur. Op alles wat geen verbinding had met het schip en de zee, dus alles wat geïsoleerd
was, zag ik een zwak blauwachtig licht in de vorm van sproeiende blauwe, dunne vlammetjes.
Zo’n bolletje van sproeilicht had een geschatte diameter van 15 tot 20 centimeter. Als ik de
navigatielampen weer aandeed, zag je niets meer van dit fenomeen; deed ik alle lichten weer
uit. dan zag je heel duidelijk het sint-elmusvuur.
Op de „Anita Smits” hadden we een heel stel van die flexibele staafantennes. Ook bovenaan de
voormast nabij het voorste toplicht bevonden zich twee van die antennes met nu, op de toppen
het blauwachtige sint-elmusvuur.
Ook op het armzalig korte vlaggenstokje (van hout) op het achterschip zag je het sint-elmusvuur
en of het nu door het sterke elektrische spanningsveld kwam dat zich om het schip bevond, ik
weet het niet, maar de rillingen liepen me toch zo’n beetje over mijn rug. Ook dit fenomeen heb
ik later nooit meer gezien.
Bron: Blauw Wimpel

17

Tot de doeleinden, welke de nazi’s door de bezetting van Denemarken en Noorwegen hoopten
te bereiken, behoorde ook de uitbreiding van hun contrahlokkade tegen Engeland en meer in
het bijzonder het afsnijden van de verbinding tusschen Zweden en het Britsche eiland. Deze
actie van de Duitsche marine was bijzonder gevaarlijk en pijnlijk voor Engeland, omdat het
evenmin als de Duitschers het speciale Zweedsche staal voor machines, instrumenten,
kogellagers en andere technische onderdeden kon missen. Daarom kreeg de
vertegenwoordiger van het Ministry of Supply in Stockholm, George Binney, opdracht om
maatregelen te nemen, opdat de Duitsche blokkade gebroken zou worden en het Zweedsche
staal de Engelsche industrie zou blijven bereiken, zooals voorheen via Narvik was geschied.
De wijze waarop Binney — die als belooning later in den adelstand verheven werd en de
Distinguished Service Order kreeg — dit doel bereikt heeft, behoort tot de spannendste
episodes uit den oorlog ter zee. De leider van de onderneming zelf — een zakenman met veel
avontuurlijk bloed in zijn aderen: als student te Oxford nam hij o. a. deel aan Poolexpedities —
verwierf er zich den bijnaam van „Pimpernel der Oceanen” mee. In den loop der oorlogsjaren
zag hij kans om met een kleine vloot van vaartuigen van geringe tonnage en diepgang 30.000
ton Zweedsch staal door de blokkade te brengen, waarvan Hitler blufte, dat zij „onverbrekelijk”
was.
Spionnage
Binney begon in 1940, na den val van Noorwegen, met vijf kleine Noorsche schepen te
charteren, die hun toevlucht hadden gezocht in de Zweedsche haven Gothenburg. Hij ronselde
een bemanning van Noorsche vrijwilligers, Engelsche zeelui, wier schepen te Narvik verloren
waren gegaan en enkele Zweden. Gothenburg wemelde van de Gestapo-agenten. Zij
begonnen met te trachten om ontevredenheid onder Binney’s bemanning te veroorzaken, doch
deze pogingen waren vergeefs. Zij bewogen hemel en aarde om te weten te komen, wanneer
de schepen uit zouden varen. Zij wisten zich zelfs te laten ronselen en zij installeerden een
microfoon in den schoorsteen van Binney’s woning. Doch het lukte den commodore om zijn
plannen geheim te houden.
Toen de schepen geladen waren,
voer de kleine vloot van
vrachtscheepjes en tankers
binnen de grenzen der
Zweedsche territoriale wateren
naar een eenzaam fjord, waar zij
22 dagen wachtten. Duitsche
vliegtuigen patrouilleerden vrijwel onophoudelijk voor de kust en de monding van de fjord.
Ondanks dat ontsnapte de vloot ongezien in den nacht, nadat er op 21 Januari 1941 een
sneeuwstorm opgestoken was. De lange tocht door de mijnversperringen van Kattegat, Sont en
Skagerak begon. In zijn dagorder aan de gezagvoerders van zijn schepen, zeide Binney o. m.:
„Laten wij mannen der koopvaardij — 400 in getal — dus vol goeden moed westelijken koers
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houden, het een voorrecht achtend, dat de Voorzienigheid ons gekozen heeft om deze schepen
te bemannen voor de onsterfelijke zaak der Vrijheid. Dat God onze reis bespoedige.”
De Duitsche luchtmacht kwam 24 uur na het vertrek der schepen uit de fjord tot de ontdekking,
dat Binney Raeder te glad af was geweest. Een luchtaanval op enkele der schepen in volle zee
met boordwapens bleef materieel zonder resultaat; het kostte het leven aan een Zweedschen
vrijwilliger. De vloot kwam er zonder kleerscheuren door, elk schip moest op eigen gelegenheid
varen, toen men de Zweedsche kust eenmaal achter zich had gelaten. Indien een schip het lot
om door den vijand buitgemaakt te worden niet meer kon ontgaan, moest het door de eigen
bemanning tot zinken worden gebracht.
Het is bekend, dat Hitler persoonlijk zoo woedend was, toen hij hoorde dat de stoutmoedige
onderneming gelukt was, dat hij Admiraal Raeder ontbood en hem overlaadde met verwijten.
Nieuwe escorte stormbooten van de
Amerikaansche marine.
Met hooge snelheid snijden de booten door het
water, tegelijkertijd nevelschermen leggend om de
bewegingen van de landingsbooten te
camoufleeren.

Twee van de tien
Den volgenden keer charterde Binney tien
Noorsche schepen te Gothenburg en deze
voeren Maart 1943.
Doch deze reis was minder gelukkig dan de vorige, daar men ditmaal o. a. met zwaren mist te
kampen had. Drie schepen werden opgeblazen op bevel der eigen gezagvoerders en de
bemanning gevangen genomen, één liep er op een mijn, een ander werd aangehouden en door
de bemanning tot zinken gebracht en één werd getorpedeerd op 180 mijlen afstand van
Schotland. Bij het vertrek voeren er Duitsche patrouillevaartuigen voor de drie-mijls-zóne langs
de Zweedsche kust, Duitsche vliegtuigen loerden eveneens op Binney’s vloot. Het voornaamste
deel van de lading was ondergebracht in een schip „Dicto Lionel” en in een tanker „B. P.
Newton”. De „Dicto Lionel” was het eerste schip dat uitvoer.
Omstreeks middernacht, buiten de drie-mijls-zöne gekomen, werd zij aangevallen en de
gezagvoerder was genoodzaakt om zijn weg terug te zoeken naar de Zweedsche territoriale
wateren. Hij bereikte veilig een Zweedsche haven. De tocht der overige schepen door de met
mijnen versperde, gevaarlijke wateren tusschen Oost- en Noordzee, waar vrijwel doorloopend
gepatrouilleerd werd door de Duitsche vloot, is een epos op zich zelf. Twee van de tien
bereikten een Engelsche haven. Daartoe behoorde ook de „Newton” (16.000 ton).
In 1943 kwamen er vijf snelle kustvaartuigen klaar met weinig diepgang, die speciaal voor dit
doel gebouwd waren.
Met deze vloot werd er niets
meer aan het geluk overgelaten
en Binney onderhield een vrijwel
geregelden dienst HullGothenburg. In den winter
1943/’44 brak hij acht maal door
het Skagerak.
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Arcens Affligo, de geschiedenis van squadron 860
In de zomer van 1942 werd op de Britse admiraliteit naar middelen gezocht om een einde te
maken aan de grote verliezen, welke de Duitse onderzeeboten de geallieerde konvooien
toebrachten. De konvooien hadden onvoldoende bescherming van escorteschepen en de
vliegtuigen, die van de Engelse en Amerikaanse bases opereerden, hadden een beperkte
radius, zodat het midden van de Noordatlantische Oceaan de zwakke plek was in de brug over
de Atlantic. De oplossing zou geweest zijn vliegkampschepen in het midden op de oceaan te
stationeren of dit type schepen aan de konvooien mee te geven, doch daar viel niet aan te
denken, aangezien er niet voldoende van waren.
Swordfish Mk 2 aan boord van
een MAC schip

De eerste oplossing was,
dat men een aantal
koopvaardijschepen van een
klein vliegdek voorzag,
zonder dat men aan hun
laadvermogen afbreuk deed.
Van deze vliegdekjes
konden meegevoerde
jachtvliegtuigen, meestal
Hurricanes, opstijgen zodra
een onderzeebootaanval
dreigde, doch landen was er
niet meer bij en de piloten moesten maar zien, dat zij op de één of andere manier weer aan
boord kwamen. Het vliegtuig ging in de meeste gevallen verloren.
Van deze oplossing naar de volgende was slechts een stap. Het nieuwe idee was afkomstig
van John Lamb, chef van de technische dienst van de scheep-vaartafdeling van de AngloSaxon Petroleum Company. Hij stelde voor tankschepen en graanschepen van een vliegdek te
voorzien en in september 1942 werd door hem een uitgewerkt plan ingediend. Op 23 februari
1943 ging de eerste tanker naar een werf aan de Tyne.
Onder de omgebouwde schepen bevonden zich 2 Nederlandse tankers, de Gadila (7999 brt, 1
december 1934 te water gelaten) en de Macoma (8011 brt, 31 december 1935 te water
gelaten), twee schepen van de Koninklijke Shell. De Gadila kwam in februari 1944 met een
vliegdek van de Tyne, de Macoma volgde in april 1944.
Het was begrijpelijk, dat deze Nederlandse tankers met Nederlandse marine-vliegers zouden
moeten worden bemand en zo had men op 15 juni 1943 te Donibristle het 860 squadron in
dienst gesteld en kreeg het squadron de beschikking over 6 eenmotorige Fairey-tweedekkers
van het type Swordfish (Mark I).
Er werd flink geoefend op de marinevliegscholen van Donibristle, Hatston en Dunino en in
oktober 1943 begonnen de vliegers met starts en landingen te maken op het Britse
vliegkampschip HMS Argus (op 2 december 1917 te water gelaten; oorspronkelijk op stapel
gezet als het Italiaanse passagiersschip Conté Rosso).
In deze periode werden de Swordfishes Mk 1 vervangen door Swordfishes Mk 2, welke waren
uitgerust met raketten.
De Swordfishes waren uitstekend geschikt voor hun taak aan boord van de zogenaamde MACschepen, Merchant Aircraft Carriers. Snelle vliegtuigen kon men toch niet gebruiken, omdat het
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vliegdek slechts 150 meter lang en ongeveer 15 meter breed was. De Swordfish kon 4 uur in de
lucht blijven en haar landingssnelheid lag beneden de 100 kilometer per uur. Door de
afwezigheid van vijandelijke jagers was de lage snelheid in de lucht, 150 kilometer per uur,
geen bezwaar.
De eerste 3 Swordfishes embarkeerden op 3 januari 1944 aan boord van het Brits MAC-schip
Acavus. Tijdens deze eerste reis ging helaas één Swordfish verloren, doordat het in stormweer
het konvooi niet tijdig meer kon bereiken.
Vanaf februari 1944 opereerde het 860 squadron vanaf de Gadila en later vanaf de Macoma.
Tot de uitdienststelling van de 2 schepen op 30 mei 1945 werden in totaal 36 konvooien over de
Atlantische Oceaan geëscorteerd.
Meteen na de oorlog kreeg de Koninklijke marine een Britse escort-carrier voor 2 jaar in
bruikleen, HMS Nairana (te water gelaten op 20 mei 1943; waterverplaatsing 14050 ton), bij de
Koninklijke marine omgedoopt tot Hr. Ms. Karel Doorman. Uiteraard lag het voor de hand, dat
het squadron 860 het nieuwe schip zou bemannen. Nadat in juni 1945 de Swordfish toestellen
aan de Britse marine waren teruggegeven, had men een maand later een-motorige Fairey
Barracuda (Mark III) vliegtuigen in het squadron gekregen. Men zou hiermee in het Verre
Oosten gaan opereren, doch de capitulatie van Japan maakte, dat er voor het squadron
eigenlijk geen taak meer was. De marineluchtvaartdienst besloot nu moderne carrier-vliegtuigen
aan te kopen en men ging over tot de bestelling van 15 eenmotorige Fairey Fireflies (Mark IV)
vliegtuigen, waarvan de eerste 6 op 18 januari 1946 op het vliegveld Heston in Middlesex
werden afgeleverd. Vanaf dit vliegveld bekwaamde het squadron zich thans op de nieuwe
toestellen, zodat zij in maart 1946, toen het vliegkampschip van de Britten werd overgenomen,
praktisch gereed was om aan boord van hun schip te embarkeren.
Het stuntteam Sealords
samengesteld uit vliegers van
vliegtuissquadron 860

Op 26 augustus 1946 vertrok Hr.
Ms. Karel Doorman naar Indië;
aan boord bevonden zich de 15
Fireflies, die bestemd waren de
marineluchtvaartdienst op Java te
versterken.
Op 12 oktober 1946 landden de
Fireflies voor de eerste maal op
Indische bodem op het vliegveld
Kemajoran, waar één van de
vliegtuigen, de F 13, door zijn
landingsgestel zakte en vernield werd.
Toen in december 1946 Hr. Ms. Karel Doorman naar Nederland terugkeerde, bleef squadron
860 in Indië achter en kreeg als basis het marinevliegkamp Morokrembangan.
In de komende jaren speelde het squadron een belangrijke rol bij de politionele acties in 1947
en 1948, waarbij het steun verleende aan de operaties van de mariniersbrigade. Drie Fireflies
gingen hierbij verloren.
Op 14 mei 1947 werd de K 24 vermist — inmiddels had men de letter F door de letter K
vervangen op 21 juli 1947 werd de K 22 neergeschoten en op 4 augustus 1947 de K 27.
In 1950 werden de overgebleven 11 Fireflies naar Nederland terug verscheept. Hiertoe werd
squadron 860 in april 1950 tijdelijk uit dienst gesteld. Vier maanden later, in augustus, werd het
21

squadron op het marinevliegkamp te Valkenburg weer in dienst gesteld met 15 Hawker
Seafuries, welke in die tijd als de snelste schroefjagers ter wereld konden worden beschouwd.
In november 1950 landde het squadron voor de eerste maal met de nieuwe vliegtuigen op Hr.
Ms. Karel Doorman. De sterkte van het squadron was thans bepaald op 8 Seafuries. Tot 15 juni
1956 was het squadron gebaseerd op het marinevliegkamp Valkenburg en werd het aan boord
van Hr. Ms. Karel Doorman gedetacheerd wanneer het vliegkampschip naar zee vertrok. Acht
zestig oefende dan zowel een aanvallende als een verdedigende taak uit bij het smaldeel
waarin Hr. Ms. Karel Doorman was ingedeeld.
Op de laatstgenoemde datum werd squadron 860 wederom tijdelijk uit dienst gesteld en het zou
meer dan 1 jaar duren, voordat het squadron weer in dienst werd gesteld op 18 september
1957, thans uitgerust met 8 Hawker Seahawks F.G.A. 50.
Met deze nieuwe jagers, werd het straalmotortijdperk in de Koninklijke marine ingeluid. Als
thuishaven behield het squadron het marinevliegkamp Valkenburg, doch het werd tot 20
december 1960 vele malen aan boord van Hr. Ms. Karel Doorman gedetacheerd. Na die datum
bleven de Seahawks gebaseerd te Valkenburg, afgewisseld met enkele detacheringen in het
buitenland.
Op 30 oktober 1964 werd squadron 860 wederom tijdelijk uit dienst gesteld. Deze
uitdienststelling, welke plaats vond in tegenwoordigheid van de commandant der zeemacht in
Nederland, vice-admiraal L. E. H. Reeser, de commandant marineluchtvaartdienst in
Nederland, kapitein ter zee J. C. Petschi, en de commandant van het marinevliegkamp te
Valkenburg, kapitein ter zee W. de Groot, was het gevolg van de nieuwe grondslag voor de taak
van de Koninklijke marine, waarbij de marine zich gaat concentreren op de onderzeebootbestrijding.
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Bron: Wij waren erbij van C.A. Planten uitgegeven door….
VOOTED (Vereniging van Oud-officieren van de Technische - en Elektrotechnische Dienst der
Koninklijke Marine)

De Stelling Den Helder.
"Den Helder, de stad van mijn dromen…..” uit de Uwtrechter 1972
Naar aanleiding van ons vertrek uit Willemstad heeft Sectie Stiekum vorige week haar aandacht
gericht op het "Fort Curaçao". Aan de andere kant van de lange oversteek ligt weer zo'n
"Militaire vesting" nl. De Stelling Den Helder.
Tegenwoordig niet meer zoveel gebruikt als in vroeger dagen. Vooral aan het eind van de 30 'er
jaren was die stelling een begrip en zij strekte zich uit tot de forten op de Afsluitdijk.
De binnenste ring van forten bestaande uit de forten Erfprins, Dirksz Admiraal, Westoever en
Oostoever zijn in de Franse tijd opgericht. Zij dienden samen met de ertussen liggende
vestinggrachten ter verdediging van de marinebasis Willemsoord.
Aan de zeezijde werd de verdediging gevormd door het Fort Harssens en Oostbatterij.
Tot voor enkele jaren kon men ondergronds van Fort Harssens naar Erfprins lopen. Maar deze
gangen zijn nu gedeeltelijk gebarricadeerd of staan vol water.
De gemeente Den Helder heeft + 60.000 inwoners en de grootste werkgever in Den Helder is
de marine met zijn aanverwante organisaties. Dit levert voor de gemeente een enorm probleem
op omdat de welvaart op zo'n smalle basis rust. Men doet echter alle mogelijke moeite om meer
industrie te trekken hetgeen niet bijzonder goed lukt. Niet in de laatste plaats door de slechte
weg en treinverbindingen met het zuiden.
Een sector van de economie is echter goed ontwikkeld en dat is het horeca-wezen. Vele bars
en cafés zijn er te vinden speciaal in de buurt van de Koningstraat, Keizerstraat en Spoorstraat.
Op economisch gebied vallen nog 2 zaken op te merken: ten eerste het wettige betaalmiddel is
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de Hollandse Florijn en ten tweede dat er een PX is gevestigd op het Nieuwe Haventerrein. In
deze PX kan men echter alleen maar kleding kopen.
Nu zijn we aan het hoofdstuk toerisme gekomen. In de stelling zelf is niet veel te beleven.
Op zaterdag is er markt. In de stelling worden elk jaar de zgn. visdagen en vlootdagen
georganiseerd. Vanuit de stelling kan men trips maken met de trein naar Alkmaar en
Amsterdam en met de boot naar Texel. In het voorjaar is het de moeite waard eens een stevige
wandeling door de bollenvelden te maken terwijl in de zomer, als de zon schijnt, het strand
alleszins de moeite waard is.
Sectie Stiekum.

Zomaar een mooie plaat
Hr.Ms. Abraham Crijnssen F 816

Belevenissen van een stalenboot schipper bij de GENIE

Een zandhaas met zeemans benen…..
Deel 1

We spreken over de jaren 1961/1962 ….
In april 1961 moest ik, vrijwillig / verplicht, als Landmachter bij de Genietroepen
naar Nederlands Nieuw-Guinea.
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Na eerst alle opleidingen, bij elkaar 5 maanden, te Vught doorlopen te hebben
ging ik door naar NNG.
De aankomst in Biak was vroeg in de ochtend en het eerste werk bestond uit met
het zakmes 25 vaatjes haring kaken, samen met een ploegje baroes. En je raad
het al, je kon geen haring meer zien maar jawel hoor…. s’ middags haring bij het
eten.
In Biak moesten we wachten op verder transport naar Merauke wat mijn standplaats zou worden. Dit ging nog eerder dan gedacht: op een plaats voor een
ander gereserveerd en onder zijn naam vertrok ik met de Kroonduif via Hollandia
naar Merauke. Na aankomst moest ik me direct melden op de administratie. De
eerste vraag die ik kreeg was: “Waar bleef je nou!!!?” “Dat ligt niet aan mij...,” was
mijn antwoord. Na alles in orde gemaakt te hebben moest ik een wapen halen bij
de foerier en kreeg ik mijn slaapplek aangewezen.
Het bleek dat de Genie er 2 Mappie boten – zie foto rechts - had en er nog een
collega-schipper was, die uit Terneuzen kwam.
Deze was met zijn 2e uitzending bezig, maar moest terug naar Nederland: hij zou
zijn afgekeurd. Later bleek dat het zijn broer betrof. Fouten maken? Nee hoor, dat
kon niet in het leger. De collega kwam dus gewoon weer terug naar Merauke.
De regeling in Merauke was: 1 week wacht op de haven en 1 week op de kazerne
( Tanksi ).
Mappie boten.
Er lag ook een Dregboot van de
Marine, waardoor ik veel contact
had met de Marine klanten.
Daarnaast lag er nog een
marineschip in Merauke, nl. de
Hr.Ms. SNELLIUS.

Snellius op de Kali ten anker.
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Op de open mappie boot aan
de reparatie van de 20 PK
SAMOFA
Op deze open mappieboot
ben ik begonnen. Iedere boot
had twee Papua’s als
matroos, waar ik goed mee
kon opschieten. Later ben ik
op de dichte boot overgestapt
toen die schipper weg was:
zat ik ten minste droog als
het regende….

Een keer kamerinspectie
gehad. Nou, de uitslag was
een puinhoop, want
overdag waren wij nooit op
de kamer: koks in de
keuken, chauffeur in de
garage en schippers op de
haven. Dus moesten we
aan de grote schoonmaak!
De Papua bemanning.

Schoonmaakploeg

Eerste vaartochtje: een
patrouille ophalen aan
de overkant van de kali.
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Laag water.
De grootste vaartocht was 5
dagen de Kali op. Onderweg
functioneerden we ook als
radiostation, drijvend met de
antennedraad aan een boomtak,
zodat het bereik groter werd en
wij ook contact konden blijven
houden met de patrouille. We
hadden ook dragers aan boord
die meegingen om de andere
patrouille op te halen.
Deze waren met een Gouvernementvaartuig
naar een andere kali gebracht en moesten terug
oversteken naar een kampong waar ik ze moest
op halen. Later vernam ik dat er twee
sergeanten gedegradeerd waren voor een
akkefietje tijdens de patrouille; zij werden gelijk
over geplaatst naar een andere plaats. Tja, zo
ging dat in het leger...

Paal klimmers.

Ziekenboeg bij hospik die ook
mee was.
Hier hebben we twee dagen
gelegen. Er stond daar een hoge antennemast van DECCA, daar zijn een aantal
man in geklommen. Ik heb zelf ook een poging gedaan, maar kwam niet zo hoog.
Hier vandaan naar het ophaalpunt bij een kampong.
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Hier hebben we eieren gekocht
maar daar bleken al kuikens in
te zitten, dus de rest maar terug
gegeven. (We hadden geen trek
in extra vleesrantsoen.)
Tegen de avond kwam de
patrouille aan, dus snel
inschepen en terug naar
Merauke. We hebben de hele
nacht doorgevaren, met af een
toe even een uiltje knappen;
dan nam een sergeant het roer
over.
Aan de boomtoppen in de lucht
kon je de loop van de kali zien,
en zo navigerend moesten we
er doorheen, recht vooruit zag je
niks, echt niets …..roetaarde
donker.
Nu even over een andere boeg.
Met vrijetijd op de tangsie.

Er was een peloton wezen jagen
en zo hadden we weer wat vers
vlees voor in de nasi en saté.
De kok/slager aan de slacht
Ik ging ook wel eens met de
fouragewagen mee naar de
landingsstrip. Na het wachten
gingen we langs de
achterzijde van de strip
terug. Daar lagen nog
dichtbegroeide wrakken van
Japanse vliegtuigen.
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Na een afspraak met een kok
gemaakt te hebben om paard te
gaan rijden (hij zou zorgen voor
paarden en vervoer naar de Lepra
boerderij, waar de kukeltonnen –
afvalc.q. vuilcontainers - met
etensresten naar toe gingen).
De beheerder daar bleek een stads
genoot te zijn. Na terugkomst
kreeg ons uitje nog een staartje !
We stonden op rapport, want we
waren niet aanwezig op appel en er
waren nog wat verwikkelingen: het had
aangevraagd moeten worden... Dit hing
aangekondigd in de eetzaal, maar daar
kwam ik zeer zelden, net als de kok. Maar
het toeval wilde dat de Kaptein ons had
gezien, net terwijl we de Resident met iets
geholpen hadden, met als gevolg dat wij
beiden wegens goed gedrag geen straf
kregen…!.
De Officier van piket, die het rapport had
opgemaakt was boos; wij hadden lol.
De 2 ruiters
Op een dag ….Groot
alarm: de zoon van
Rockefeller werd vermist!
Op de strip was het nog
drukker als op Schiphol.
Ook kwamen er
straaljagers over, de
Papua’s wisten niet wat
ze zagen, want die
hadden zoiets nog nooit
gezien of gehoord.
Na bezoek aan boord van
de Snellius.
In zwarte broek
Rockefeller.
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Een watervliegtuig van de Kroonduif, de vliegtuigmaatschappij op Nieuw-Guinea,
en een Catalina waren ook nadrukkelijk aan het zoeken.
De Snellius had op zee een benzinetank gevonden van een buitenboord motor,
die brachten ze binnen en al snel na het afmeren stond Rockefeller met zijn
dochter op de steiger, en die zag ik dus van dicht bij.
Zijn zoon is nooit gevonden.1)
Eens op een keer hebben we een peloton weggebracht die voor vijand moesten
gaan spelen. Maar na 2 dagen waren ze nog niet teruggekeerd. Kaptein Snoeck
kwam vragen of ik nog wist waar ik ze had afgezet, want dan moesten ze de
andere dag er een ploeg achteraan sturen om ze te zoeken….
Maar het was niet meer nodig, ‘s avond waren ze er weer en toen gonsden de
verhalen in het rond…..
“Bij de telefooncentrale kwam de rookbom goed naar binnen en ook die bij de
elektriciteitcentrale, dus alles was uitgeschakeld.”
Maar ze waren de nacht voor de aanval al door Merauke getrokken en hadden de
hele dag lekker op het strand gelegen. (lol)
Wordt vervolgd
1

) www.papuaerfgoed.org/nl/verdwijning_van_Michael_Rockefeller
Wat kunt u verwachten?.... 30 april 2021….
Merkwaardige Marinewapens uit den afgeloopen oorlog
Herdenking van hen die vielen in de slag op de Javazee
Het fort Curaçao ( sektie stiekum)
Wout Kuit, vervolg Deel 7. De wereldreis met de ,,van Speijk”.
Reisjournaal Hr.Ms. Johan Mourits van Nassau deel 4
Kruisreis Hr.Ms. van Speijk 1971
Vervolg van de stalenboor schipper ( Nieuw Guinea)
Wijzigingen voorbehouden…
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