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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  
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               3329 AG Dordrecht 
                    06-25160899 

                                                     tenanker@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
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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Deel 5 … 
 
Liggen ten anker a.v. 

Tenslotte is “lekker maar een vinger 

lang” en behalve voetballen en 

bierdrinken met Canadezen gaan we 

zo nu en dan naar de Westkust om pal 

te staan (met excuses aan H. v. Eyck). 

Op deze Westkust zijn 3 

eilandgroepen, die aan de zorg van de 

Royal Navy, aangevuld met eenheden 

der Australische, Nieuw-Zeelandse en 

Canadese Marines en last but not least 

ons kostelijk fregat, zijn toevertrouwd. 

Deze eilanden bevinden zich allemaal 

zo om en nabij de 38e breedtegraad en zijn nogal belangrijk vanwege de radar-stations die de 

Amerikanen er neergezet hebben en de guerrilla en spionage-activiteit, waarvan zij het 

middelpunt zijn. Onze taak nu is om deze eilanden te beschermen, het verkeer van sampans en 

zeiljachten te controleren (eigen vaartuigen voeren herkenningsseinen, die voor iedere week 

opnieuw vastgesteld worden, zoals bijv. 2 strohoeden 3 mijl zichtbaar of 2 horizontaal 

opgehangen broeken en andere herenmode-artikelen) en te voorkomen dat de overkant 

gelegenheid krijgt om voorbereidingen te treffen voor een invasie op deze eilanden. Dit alles 

komt neer op overdag ten anker liggen buiten bereik van de vijandelijke batterijen en ’s nachts 

dichter onder de wal weer ten anker gaan of blijven patrouilleren. Zo nu en dan wordt een van 

de eilanden beschoten en vraagt om vuursteun. Dat is dan een hele afleiding voor ons. Deze 

patrouilles duren van 14 dagen tot 3 weken en daarna stomen we op naar onze basis in Japan 

voor een paar dagen “rust” en ontspanning. 

 

“Sloep met onderzoekingsploeg steekt af, teneinde patiënt behorend tot Zuid-Koreaanse 

strijdkrachten van eiland Sosuap To To af te halen. Ontvangen  

bericht van de sloep dat zij beschoten wordt door Zuid-Koreaanse strijdkrachten vanaf eiland 

Taesuap To, bij welke beschieting telegrafist der 1ste klasse C. van Vliet (46068) sneuvelt en 

Ensign Song Sam Yung, Zuid-Koreaanse Marine, zware verwonding bekomt”. 

 

Zo ongeveer stonden de gebeurtenissen van die avond beschreven in het scheepsjournaal en 
de volgende morgen waren de kogelgaten in de sloep en de vlag, die halfstok gehesen was, de 
stille getuigen van het feit, dat we het van nu af aan met één man minder moesten doen. Niets 
vermoedend was de sloep afgestoken, twee telegrafisten, een ziekenverpleger, een motorist en 
sloepsbemanning en twee officieren, w.o. onze Zuid-Koreaanse liaison-officer, en niemand had 
er veel aandacht aan geschonken. Zij zouden van een der eilanden een patiënt ophalen en het 
zou misschien niet meevallen om de sloep veilig tussen de riffen en sterke stroom heen te 
manoeuvreren. Na verloop van tijd hoorde men op de brug schieten en zagen de uitkijken 
lichtspoormunitie en vlak daarna seinde de sloep, dat ze beschoten was vanaf een ander 
eiland. Kort daarop werd er weer geschoten. Later bleek, dat na de eerste beschieting de 
liaison-officer geroepen had naar de bezetting van een versterkte post op het eiland, dat we 
vriendschappelijk waren, maar dat na het weer aanslaan van de motorsloep opnieuw vuur 
geopend werd waardoor telegrafist 1 Van Vliet sneuvelde en onze Zuid-Koreaanse officier 
zwaar gewond werd door een schot in de longen. De sloep was inmiddels op het strand 
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gedreven en de opvarenden stapten buitenboord om de sloep weer vlot te krijgen, geholpen 
door enige ROK-soldaten van de post, die zojuist geschoten had. Inmiddels waren we anker op 
gegaan om de sloep tegemoet te varen en aan boord te nemen, we vreesden het ergste. 
Spoedig kwam de sloep in zicht en diep onder de indruk stapten de overlevenden weer aan 
boord. De nachtelijke tocht zal hen wel altijd bijblijven. Het schip zette koers naar de eveneens 
voor de kust patrouillerende Engelse kruiser om verdere medische assistentie te krijgen voor de 
zwaar gewonde Koreaan, die voorlopig in onze ziekenboeg lag en daar alle verzorging kreeg, 
die mogelijk was. Het was stil aan boord de volgende dag en het was moeilijk dit allemaal te 
verwerken. Op een schip leeft men dicht op elkaar, kent elkaar en Cees van Vliet was met 
iedereen goede vrienden en iedereen mocht hem graag. En dan plotseling is er een lege plaats 
aan de bakstafel en in de radiohut. Velen beseften, nog beter dan vroeger, dat het hier ernst 
was en dat hen dit ook kon overkomen en er ontstond een grotere saamhorigheid dan voordien. 
We kregen toestemming om op te stomen naar Pusan om Van Vliet daar te begraven op het 
United Nations Military Cemetery bij de andere Hollanders, die in Korea sneuvelden. 
Op een regenachtige ochtend liepen we de haven binnen, meerden af langs een grote kade, 
waar meestal de troepenschepen hun troepen debarkeren. Om half tien werd het stoffelijk 
overschot met militaire eer van boord gedragen door het baksvolk van zijn bak. Drie 
telegrafisten der 1e klasse en een seiner der 1e klasse fungeerden als slippendragers, de 
gehele bemanning stond aangetreden en de hoofden werden ontbloot. ’s Middags vond de 
begrafenis plaats, waarbij bijna de gehele bemanning tegenwoordig was. Voor de ingang van 
de begraafplaats werd door een vuurpeloton, gevormd uit de bemanning, een laatste saluut 
gegeven, waarna het stoffelijk overschot naar de groeve werd gedragen gevolgd door de 
Commandant, Eerste officier en een deputatie van de bemanning, terwijl de overige leden van 
de bemanning stonden aangetreden bij het graf. De VLOP leidde een korte dienst en las voor 
uit Joh. 14 en Rom. 8, waarna gesproken werd door een lid van de bemanning. De 
Commandant zei onder meer, dat dit voor ons een zeer zware gang was, een van de leden van 
de bemanning te moeten begraven op deze rustplaats ver van ons vaderland. De telegrafist der 
1ste klasse C. van Vliet stond zeer hoog aangeschreven bij zijn chefs en aan hem verliest de 
Koninklijke Marine een zeer goede kracht. Hij sprak de hoop uit, dat God zijn ouders en 
familieleden mocht sterken bij dit voor hen zo zwaar verlies. 
Onze dominee hield nog een korte toespraak en daarna vond de teraardebestelling plaats. 

Tijdens de plechtigheid op deze bijzonder mooie begraafplaats waren alle vlaggen van de 

United Nations op een vlaggenplatform voorgehesen en woei de Nederlandse vlag halfstok. 

We bezochten na de begrafenis nog de graven van de andere Nederlanders als Lt. Kol. Den 

Ouden en Ds. Tiemens en hierna keerden we allen terug naar boord. Om vijf uur verlieten we 

Pusan weer, op weg naar Sasebo. Ook deze episode was nu weer achter de rug, maar dit was 

wel een heel bijzondere, die nog lang in onze herinnering zal blijven. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Kort verslag van de begrafenis van wijlen Telegrafist der eerste klasse C. van Vliet op het 

United Nations Military Cemetery in Tanggok-Korea.  

 

In de ochtend van de 2e Maart arriveerde Hr.Ms. "Johan Maurits van Nassau" in de haven van 

Pusan en meerde af langs een kade, waar meestal de troepentransport schepen hun troepen 

debarkeren. 

Om 09.30 werd het stoffelijk overschot met militaire eer van boord gedragen door het baksvolk 

van zijn bak, terwijl drie telegrafisten der 1ste klasse en een seiner der 1ste klasse als 

slippendragers fungeerden. 

Het stoffelijk overschot van wijlen telegrafist der eerste klasse C. van Vliet werd overgebracht 

naar het United Nations Military Cemetery te Tanggok. 
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‘s Middags ten omstreeks 14.30 vond de begrafenis plaats in tegenwoordigheid van bijna de 

gehele bemanning. Voor de ingang van de begraafplaats werd door een vuurpeleton gevomd 

uit de bemanning een saluut gegeven, waarna het stoffelijk overschot naar de groeve werd 

gedragen, gevolgd door den Commandant, Eersten Officier en een deputatie van de 

bemanning. De overige bemanning stond reeds bij het graf aangetreden. 

De Vlootpredikant leidde een korte dienst, waarna gesproken werd door den Commandant en 

een der leden van de bemanning. 

De Commandant zeide onder meer dat dit voor ons een zeer zware gang was, een van de 

leden der bemanning te moeten begraven op deze begraafplaats ver van ons Vaderland. De 

telegrafist van Vliet stond zeer hoog aangeschreven bij zijn chefs en de Koninklijke Marine 

verliest aan hem een zeer goede kracht. Hij sprak da hoop uit, dat God zijn ouders en 

familieleden mocht sterken bij dit voor hen zo zware verlies. 

De Vlootpredikant las uit Joh. 14 en Rom. 8 en hield een korte toespraak, waarna het stoffelijk 
overschot mei militaire eer ter aarde besteld werd. 
Dit graf bevindt zich bij de graven van de andere Nederlanders, die in Korea gesneuveld zijn op 

een gedeelte dat voor Nederland (bijzonder mooi gelegen op deze begraafplaats) gereserveerd 

is. 

Tijdens de plechtigheid waren op een vlaggenplatform alle vlaggen der United Nations 

voorgehesen. De Nederlandse vlag waaide halfstok en werd na de plechtigheid voorgehesen. 

Hierna werden de graven der andere Nederlanders (waaronder Luitenant Kolonel den Ouden 
en Ds. Tiemens) bezocht en keerde men met bussen terug naar het schip. 
Om 17.00 verliet het schip de haven van Pusan. 

 

De Minister van Marine brengt met leedwezen het navolgende ter kennis van het 

personeel der Koninklijke Marine: 

 

VAN VLIET, Cornelis, telegrafist 1 (46068), geboren 28 December 1930 te Rijnsburg, 

gesneuveld op 26 Februari 1953 door noodlottig vuur van Zuidkoreaanse strijdkrachten 

toen hij in een sloep van Hr. Ms. “Johan Maurits van Nassau" onderweg was naar een 

eiland op de westkust van Korea ter verlening van medische assistentie. 

 
 

 
 

Alva, Afleiding en Ankeren. 

Het was 1 April en het schip lag zoals gewoonlijk ten anker bij steeds weer datzelfde eiland. De 
Officier van de Wacht was zeer beslist van plan zich niet te laten lijmen. Toen kwam het: een 
seiner meldde “Mijnheer, auto op groen dertig” en de meergenoemde Officier van de Wacht 
vond het geweldig en ging door met handhaven. 
Even later: ”Mag ik de sleutel van de garage hebben, Mijnheer?” “Hangt bij de sleutel van de 
bootsmanskist” was het antwoord en gezagsdrager vond dat hij zich er mooi vanaf gemaakt 
had. Toen hoorde hij het: op groen dertig een zacht doch overtuigend geplof en even later 
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meerde een van de nieuwste amfibie-auto's van het U.S. Marine Corps af langszij met een lijn 
om de koplampen. Een half uur later kon men in de longroom tijdens koffiedrinken een 
bijzonder boze Secretaris aantreffen. De telegrafist had zoals gebruikelijk het 
telegrammenplankje gebracht en aan hem een telegram overhandigd van de Task Unit 
Commandant met het verzoek een schip van de Zuid-Koreaanse Marine van aardappelen en 
groenten te voorzien. “Dit is waanzin” zei onze boze Secretaris, die als alle andere goede 
OVA’s als een bok op de aardappel- c.q. groentekast placht te zitten. “Zo kom ik nooit uit met 
m’n voeding en ik ben ook niet verantwoord. Laten ze daar nou zo’n kruiser voor nemen, die 
heeft genoeg spullen aan boord, maar niet altijd ons voor dat soort bakjes pikken.” 
Het was hem echter niet opgevallen dat de rest van de longroom breeduit zat te grijnzen. Toen 
de brug meldde dat er een Zuid-Koreaanse AMS aankwam steeg de woede der Secretaris ten 
top waarop een dermate homerisch gelach losbarstte dat tenslotte ook hij overtuigd was van het 
feit, dat het 1 April was, door schade en schande overigens. En zo doet eenieder aan boord z’n 
best om de moraal en de delegatie hoog te houden. We worden zo langzamerhand ouwe 
jongens op dit patrouille-gebied, kennen amper iedere steen van de twee eilanden en zijn 
volleerd in het ten anker komen en ten anker opgaan, tweemaal per dag, op de dagwacht en de 
platvoet. ’s Nachts gaan we nl. nog wat dichter onder de vijandelijke kust liggen en we schieten 
dan zo nu en dan een lichtraket af om de zaak in de peiling te houden. 
 

 

Kure en Curiositeit. 

Na deze derde patrouille zouden we de Paasdagen doorbrengen in Kure, een Japanse basis 

vlak bij Hiroshima, en het is een bijzonder prettig bezoek geworden. 

Daar Kure aan de Japanse binnenzee ligt voeren we eerst door een zeer nauwe zeestraat, de 
straat van Shimonoseki, ongeveer 11 mijl lang met verschillende grote bochten. Deze passage 
is zeer de moeite waard, een druk verkeer met prauwtjes, vissers, kustvaartuigen en 
zeeschepen en op de berghellingen aan weerskanten fabrieken en steden, al bestaan deze 
laatsten slechts uit een enorme verzameling lage houten huisjes gegroepeerd om één of twee 
grote (stenen) gebouwen. Het was een paar dagen voor het officiële kersenbloesemfeest en 
overal tegen de zacht glooiende heuvelruggen tekenden de zachtroze kersenbloesems zich 
inderdaad feestelijk af. 
Hierna volgde nog ruim 8 uur varen, waarvan enkele uren tussen een bonte verzameling van 
eilandjes in alle soorten en maten. We kwamen tijdens de 1ste platvoet op de haven en 
meerden af langszij een Engelse kruiser H.M.S. “New Castle,” welk schip we reeds meermalen 
gezien hadden in Sasebo en op het patrouilleterrein. We voelden ons maar erg nietig naast 
deze grote zus van ons en verwachtten eigenlijk ieder moment de sloeptakels van de “New 
Castle” boven ons dek. Onze R.N. collega’s waren desalniettemin zeer grootmoedig en boden 
ons alle mogelijke hulp, en de NATO-gedachte voer er wel bij. 
 

Paasdag, Sportdag en Dierendag. 

Op Goede Vrijdag was er voor Rooms-katholieken een mis aan boord van onze buurvrouw en 
in onze longroom werd het H. Avondmaal gevierd en ook op de Paasdagen werden 
verschillende godsdienstoefeningen gehouden. Verder werd er intensief gepassagierd en 
gesport. Voetballers en hockeyers speelden, wonnen en verloren (soms) en er werd zelfs een 
complete atletiekmiddag georganiseerd. Vele lieden stootten voor het eerst in hun leven de 
kogel of wierpen de discus en de resultaten waren bevredigend. Zelfs voor hardlopen was er 
interesse, al bleek het vooral op de 1500 meter niet mee te vallen en kwamen verschillende 
hardlopers tot de ontstellende ontdekking dat 1500 meter erg lang is en dat het moeilijkheden 
bood om het tempo van de 100 meter 15 maal zo lang vol te houden. Het belangrijkste was dat 
velen weer eens naar hartenlust op de begane grond konden rondrennen wat op een schip 
slechts in beperkte mate mogelijk is en bovendien ietwat verwarrend zou werken. 
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Het ziet er naar uit dat binnenkort een van de oppassers van het goede Artis naar Korea 
overgeplaatst zal moeten worden om het dierenrijk aan boord van het aldaar vertoevende 
Nederlandse fregat te verzorgen. In de longroom werd de eerste hand gelegd aan een 
bescheiden volière. Twee Japanse rijstvogeltjes in een keurig kooitje dragen het hunne bij tot 
het longroomleven en onze doc hoopt binnenkort te promoveren op een studie over “The sexual 
behaviour of the male ricebird” (of “female”, daaromtrent bestaat bij hem nog ernstige twijfel). 
De Secretaris heeft dit vogeldom in de voeding opgenomen.  
Verder kreeg Maurie er een heel klein vriendinnetje bij, dat uiteraard Kure gedoopt werd. 
Voorlopig zitten ze elkaar door het hele schip achterna en laat Kure geenszins haar kaas van 
haar brood eten. Beide dames plegen zich voornamelijk voort te bewegen op de schouders van 
Janmaat of in de capuchon van de waakjassen der 
Officieren van de wacht, waarbij ze dan al het gedoe 
om hen heen met een verveelde belangstelling 
bekijken. 
Een feit dat zeker niet onvermeld mag blijven, was het 
bezoek aan boord van onze Marine-attaché in Tokio, 
Kapitein ter Zee J. A. L. Muller, met zijn vrouw en 
dochters en de legeraalmoezenier Pater Dr Brouwer. 
De hofmeester Commandant weet er alles van. Hij 
moest op een goede avond babysitten bij de jongste 
dochter in het hotel, waar de familie logeerde. 
Hanneke telde niet veel lentes maar sprak behalve 
Nederlands ook nog vloeiend Engels en Japans en de 
hofmeester sprak over z’n duiven en daarna gingen zij 
samen sukiaki eten. 
De volgende middag, op eerste Paasdag. waren de 
rollen omgedraaid en had bak 8 een vrouwelijke gast 
aan de rijsttafel. De oudste dochter was voortdurend 
het middelpunt van belangstelling voor een aantal 
adelborsten 1 en bij de midshipmen op de New 
Castle; naast ons was een perfect alarmsysteem 

ontworpen, zodat telkens, wanneer “that famous 
daughter” van ons aan boord ging, de longroom 
leegstroomde en aan dek een opmerkelijk aantal 
midshipmen “ins blaue hinein” staarden. We 
hebben allemaal dit bezoek erg prettig gevonden, 
er was een typisch Hollandse en huiselijke sfeer 
in de longroom deze Paasdagen. 
 

Goalschieter en echt schieten. 

En weer gingen we om de West. En weer gingen 
we om de Noord en kwamen bij onze aflosser, die 
pas beschoten was, en weer lagen we ten anker 
in weer hetzelfde patrouillegebied. Kortom, we 
waren weer thuis, lagen ’s nachts bij dat ene en 
overdag bij dat andere eiland. Bijna iedere dag 
kregen we een “fire mission”, beschoten dan 
kanonopstellingen en troepenconcentraties op de 

wal en hadden weer stof tot gesprek voor de rest van de dag. Bescheiden als we zijn, mogen 
we toch wel opmerken dat de resultaten van ons schieten van dien aard waren, dat de 
Amerikaanse spotter, die steeds ons vuur leidde, zo langzamerhand van enthousiasme niet 
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meer weet wat hij zeggen moet. Het begon met “best shooting ever done by a ship in this area” 
en iedereen aan boord van hoog tot laag voelde zich persoonlijk gecomplimenteerd en het 
eindigde met “very impressive” en “very, very good shooting” en toen vonden we het welletjes 
en schoten er een paar keer behoorlijk naast. Het zou niet leuk geweest zijn tegenover onze 
andere vriendjes in deze Task Unit. 
Het is overigens een opmerkelijk feit, dat er 
tot nu toe nog nooit een schot van de wal 
op ons gelost is, hoewel het daar volgens 
de inlichtingen vol moet staan met 
geschutsopstellingen, en we hebben 
nauwelijks aan onze knieën getrokken of er 
is weer wat aan de knikker. 
 
Al met al blijft het eerlijk gezegd een vrij 
dulle beweging en de napalm- en rocketbombardementen op de wal door de Fifth Air Force en 
de vliegtuigen van de carriers vermogen ons nauwelijks meer op te winden, al speelt zich dit 
allemaal vlak voor onze neus af. Alles went, zelfs napalm, althans het kijken er naar. Vaak was     
’s nachts de vijandelijke kust één grote vuurgloed, waarbij de geweldige branden langs de 
heuvelruggen en bergtoppen, deze sinister deden afsteken tegen de rode achtergrond. 
Op zekere middag landde een landingsvaartuig op de rotsachtige kust van een eiland voor de 
Noord-Koreaanse kust en na een kwartiertje klauteren over puntige rotsblokken bereikte een 
marine-detachement een strandje. Om het maar heel gewoon te zeggen: ons scheepselftal zou 
een wedstrijd spelen tegen een elftal van Zuid-Koreaanse guerrilla's op dat eiland, waar we het 
al meer over hadden.  

 
Denk niet dat dit een 
eenvoudige zaak was. 
In de eerste plaats valt 
het onmogelijk tegen, 
wanneer je met je 
voetbalschoenen aan 
een nummertje 
bergbeklimmen moet 
weggeven en verder 
moet je het helemaal 
niet vreemd vinden als 
het “voetbalveld” 
bestaat uit een soort 
verhard dorpspleintje 
(en behoorlijk hard!) 
en wanneer zo nu en 
dan een karbouw of 
zo met wagen en al, 
rustig tussen de 
goalpalen doorstapt 

en achteloos met de bal pingelt ook en dat met vier benen! Verder werd de wedstrijd zo nu en 
dan onderbroken doordat een grote Army Truck dwars over het veld reed, zwaargewapende 
Zuid-Koreaanse Mariniers met zich voerend. Over gebrek aan belangstelling was niet te klagen. 
Het stond stampvol langs het lijntje met de eilanders, mannen, vrouwen en kinderen, allen 
gekleed en gevoed door het United States Marine Corps, en telkens, wanneer er weer wat loos 
was, klonk een daverend gelach. Af en toe steeg er een helicoptère op, maar daar keek 
niemand meer naar, dat was dagelijkse kost voor hen evenals het schieten en beschieten van 
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dit eiland, ook tijdens de wedstrijd. Enfin, we wonnen met 5 -1, maar met voetbal had dit niet 
veel te maken, meer met ongewapend vechten, waarin ze blijkbaar door hun Amerikaanse 
leermeesters goed onderwezen waren. Maar alles bleef in een vriendschappelijke sfeer en na 
afloop werden handen geschud en foto’s gemaakt. Hierna wandelden we terug door het “dorp” 
waarvan de huizen voornamelijk bestonden uit lage en vage bouwsels van benzineblikken, 
meelzakken en oude kartonnen dozen. Overal stonden schildwachten en het was eigenlijk een 
groot fort vol met loopgraven, bunkers en mitrailleursnesten. Hoog op het strandje lagen de 
sampans waarmee ’s nachts infiltraties gedaan werden op de kust aan de overkant (maar een 
paar mijl ver) en die ons heel wat hoofdbrekens hebben gekost wanneer ze niet de goede 
herkenningstekens gaven of niet op de tevoren vastgestelde tijd vertrokken of terugkwamen. 
Voor het eiland lag ons fregat, als een trouwe waakhond, ten anker, de kanons gericht op de 
batterijen op de wal en verder scheen de zon en voeren we in het landingsvaartuig terug naar 
het schip. We kunnen nu tenminste vertellen dat we boven de 38ste breedte-graad, voet op 
Koreaans grondgebied gezet hebben en het was een plezierige onderbreking van de eentonige 
patrouille.  

 
Deel 6 wordt voort gezet in ten Anker nummer 22 
 

Kruisreis A II - 1971  
Mocht nergens melding gemaakt worden van de kruisreis van A II, nu echter zal schrijver dezes 
recht doen wedervaren aan een kruisreis, zoals deze sinds jaren niet heeft plaats gevonden. 
Terwijl een groot aantal maten zich noodgedwongen nog bezighoudt met allerlei examens, zien 
zes tj. tarissen zich geplaatst voor een probleem. Een brandende vraag is hoe zij binnen de 
gewichtsbeperkingen zoveel mogelijk burger naar Istanbul overvliegen, want deze stad is het 
waar zij naar toe gaan. Daar wachten Hr. Ms. Van Galen en Evertsen ongeduldig op de kort 
tevoren gemelde komst van deze tarissen. Een vertraagde, maar voorspoedige vlucht van 
Amsterdam naar Istanbul is het begin van kruisreis 1971, welke aanvangt op 16 mei. Slechts 
een halve dag kunnen zij genieten van de sprookjesachtige, welhaast oosterse sfeer. Zoals 
gebruikelijk staat een bezoek aan de grote overdekte Bazar, waar kooplieden hun waren aan de 
enigszins achterdochtige westerse man proberen te brengen, en de schitterende Blauwe 
Moskee op het programma. Helaas is de tijd te kort om de sfeer van de oude Byzantium te 
proeven. 
De avond voor het vertrek wordt er nog een afscheidsparty aan boord gegeven ter ere van 
schout-bij-nacht E. Roest, die dan aan zijn representatieve verplichtingen in de Zwarte Zee 
heeft voldaan. Wanneer wij dan de Turkse kranten geloven gaat er hier een uitrustingsstuk van 
boord, want schreven zij niet, dat de Hollandse schepen waren uitgerust met: „ . . .een geleide-
wapeninstallatie, onderzeebootbestrijdingsapparatuur en een schout-bij-nacht”? 
 
Voor ons begint het nu pas! Langzaam zien wij de spitse minaretten achter ons verdwijnen en 
voor ons de oneindige zee opdoemen.  
In de twee weken die voor ons liggen zullen we de Amerikaanse 6e vloot gaan helpen bij hun 
,,9th National week”, een groots opgezette oefening, maar af en toe vervelend door de volledige 
radio-, radar- en sonarstilte. 
Deze eerste serie oefeningen wordt afgesloten met een week verblijf in Napels, waar ook een 
gedeelte van de Amerikaanse vloot verblijf houdt om haar wonden te likken. 
Napels bleek een gevaarlijke stad te zijn (om de 25 meter probeert men op gluiperige manier 
een Made in Hongkong juweel voor goed geld te verkopen), maar heeft desondanks toch zijn 
bijzondere charmes. 
Tijdens het verblijf alhier worden Pompeji, Herculaneum en zelfs Rome niet gespaard door de 
kijklustige toeristen met de status van militair der zeemacht. Vaticaanstad, het Colosseum, het 
Vrouwenbadhuis te Herculaneum en de Vesuvius zijn slechts enkele namen van de 
onderwerpen die de speciale aandacht krijgen.  
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Overigens heeft eenieder het bezoek 
aan Napels wel overleefd, behalve 
een i.r.g. officier, die hier twee keer op 
onvrijwillige wijze wat kostbaarheden 
aan de Napolitaanse jeugd 
kwijtraakte. 
De volgende haven die op het 
programma staat is La Valletta, de 
Hoofdstad van het eiland Malta. 
Alvorens hier te kunnen uitrusten 
moeten we het programma met de US 
6th Fleet afwerken. Al met al is het 
een bijzonder prettige ervaring om te 
weten hoe de bondgenoten oefenen. 
Bovendien is de Oostelijke 
Mediterranee een ideaal oefengebied 

m.u.v. de OB. Om nog een prettige indruk en herinnering achter te laten bij Victor Golf en Victor 
Bravo wordt met behulp van een luchtshow met de vliegtuigen van de US Roosevelt op grootse 
wijze afscheid genomen van de twee Nederlandse fregatten. Na een poging tot steam-past 
wenden wij de steven naar het Westen en lopen met het nodige saluutlawaai precies op tijd de 
vesting Malta binnen. Ondanks de sterk verhitte gemoederen in verband met de verkiezingen, 
kregen we een bijzonder prettige indruk van de bevolking. Zuidelijk met een vertederend vleugje 
Engels. 
 
Een van de 
weinige attracties 
daar was de 
Basiliek van 
Mosta (herinnert 
U zich de 
bereisde verhalen 
van onze Britse 
collega’s nog? ), 
welke bij nader 
inzien toch niet zo 
spectaculair was. 
Ondanks deze 
rustige tijd hier 
zijn wij allen 
opgelucht als we 
de baai verlaten. 
Politieke 
spanningen 
schijnen ons toch niet zo na aan het hart te liggen. Nu wenden we dan nogmaals de steven 
naar het Westen om op de Atlantische Oceaan in noord-noord-oostelijke richting naar 
Nieuwediep op te stomen. 
Hier wacht ons tegen de verwachtingen goed weer en omdat het toch weekend is gaan we 
maar naar huis om daar te verhalen van verre reizen. 
Hr. Ms. Van Galen maakt nog een reisje naar Amsterdam, waar zij met behulp van preventieve 
schroefasheelkunde cariès in schroefas laat voorkomen. 
Wie was trouwens die biljart-liefhebber bij de sluizen van IJmuiden? Ook de Evertsen is 
kreupel, want zij gaat direct naar de Rijkswerf. 
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Wat schetst echter onze verbazing als wij op 7 juli de maten ook nog terug zien komen met hun 
Spaanse prauw? Noodgedwongen gaan we ons repertoire kruisreisverhalen nogmaals 
afdraaien en hiermee wordt dan Kruisreis 1971 op passende wijze besloten. 
Mar del Sol, vaya con Dios. 

 

LICHTSCHEPEN EN VUURTORENS. 
 
LICHTSCHEPEN — vuurschepen noemt men die 
ook wel — worden voor anker gelegd op of in de 
nabijheid van banken en ondiepten, ver uit den wal, 
waar eigenlijk behoefte bestaat aan een vuurtoren, 
maar waar het om een of andere reden moeilijk, 
zoo niet onmogelijk zou zijn, zulk een toren te 
bouwen. Het licht van een lichtschip is aangebracht 
boven op een zwaren mast ongeveer midden op 
het schip, tusschen de beide „gewone" masten in, 
zooals bij de meeste Hollandsche lichtschepen, of 
ook wel in de plaats van één van die masten, 
zooals op het hierbij afgebeelde Deensche 
lichtschip, dat ter hoogte van den haveningang van 
Esbjerg, het „Graadyb" tusschen het eiland Fanö 
en den. vastenwal van Jutland, in zee verankerd 

ligt. Een silhouet van een der vier Hollandsche lichtschepen, het schip „Noord-Hinder", is tevens 
hierbij opgenomen. Door zijn hooge plaatsing boven het wateroppervlak kan men het licht, dat 
in onze dagen wordt opgewekt door een gas- of door een electrische installatie, des te verder 
waarnemen. Een schoorsteen zal op een dergelijk schip zeer klein zijn, dan wel geheel 
ontbreken, omdat de meeste lichtschepen zijn verstoken van eigen voortbewegingsmiddelen — 
zij worden naar hun ligplaatsen gesleept — en, behalve hun motoren voor het opwekken der 
electriciteit en voor het voortbrengen van het geluid der mistsignalen door middel van 
samengeperste lucht, geen machine-installatie aan boord hebben. 
Hun romp is meestal donkerrood geschilderd, met een breeden, witten band, die bij de 
Hollandsche schepen niet om het geheele schip heenloopt, en waarop met groote letters de 
naam van het lichtschip is geschilderd, omdat het van verre kenbaar moet zijn. 
 
Het is meermalen voorgekomen, dat bij zwaar weer een lichtschip, zijn zware kettingen ten spijt, 
van zijn ankers is geslagen en op drift geraakt, met groot gevaar voor schip en bemanning, die 
aan haar lot is overgeleverd, wanneer niet op haar noodseinen tijdig sleepboothulp komt 
opdagen en een verbinding tot stand kan worden gebracht. Zoo is enkele jaren geleden het 
lichtschip „Elbe I" voor de monding van de Elbe met man en muis vergaan. Om dit gevaar te 
verminderen heeft men wel overwogen, ook de lichtschepen met' een eigen machine en schroef 
uit te rusten, maar van de vier Hollandsche lichtschepen (t.w. „Noord-Hinder", „Maas", „Haaks" 
en „Terschellingerbank", genoemd in hun volgorde, van het Zuiden naar het Noorden varend) is 
alleen het lichtschip „Maas" op deze wijze ingericht; bij de andere schepen heeft men er van 
afgezien om de hooge kosten. Wel hebben sommige schepen de beschikking over enkele 
zeilen, die echter in hoofdzaak als steunzeilen dienst doen, om het slingeren tegen te gaan. 
Niet alleen met zijn licht wijst een lichtschip den zeeman zijn weg: het staat hem ook met 
onderwater-kloksignalen, met geluid- (sirene tijdens mist) en vlaggeseinen ten dienste en 
tegenwoordig ook met radiopeilingen en radiomistsignalen. De onderwaterkloksignalen zijn met 
een microfoon reeds op 10 zeemijlen afstand verneembaar. Toen echter het Deensche 
opleidingsschip, de vijfmastbark „Kobenhavn", die niet over zulk een luister-installatie beschikte, 
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enkele jaren vóór haar spoorlooze verdwijning in 1928, bij nacht en zeer slecht zicht benoorden 
de Waddeneilanden kruiste en geen enkele lichtpeiling kon verkrijgen, zoodat haar Kapitein een 
stranding vreesde, daalde hij met een van zijn jongens af in de voorpiek van zijn schip.  

 
 
En bij hun scherpe luisteren in de stilte, die door geen machinegedruisch werd verbroken, 
vernamen zij ook zonder ontvangtoestel, maar met één oor tegen den scheepswand, na 
eenigen tijd werkelijk het onderwaterkloksignaal van „Terschellingerbank", waarnaar de positie 
van het schip kon worden bepaald. Het was toen gelukkig nog mogelijk vrij van de Hollandsche 
kust te loopen, die dreigend dicht aan lij bleek te liggen. 
Moderne schepen, die met radiopeiltoestellen zijn uitgerust, kunnen met behulp daarvan hun 
positie bepalen ten opzichte van het lichtschip, dat te hunnen behoeve radioseinen uitzendt. 
Ook geven de lichtschepen de weerberichten door en worden daar aan boord observaties 
verricht, die voor de samenstelling daarvan van belang zijn. De bemanning houdt zich verder 
bezig met waarnemingen op hydrografisch gebied, en met tal van andere observaties in het 
belang van de scheepvaart. 
Uit een technisch oogpunt bezien, is natuurlijk een vaste vuurtoren verre te verkiezen boven 
een lichtschip, dat voor zijn ankers ligt te zwaaien al naar gelang van stroom, getij en wind. Om 
die reden kan zijn licht ook niet binnen bepaalde sectoren worden uitgezonden, maar zal het 
steeds van alle kanten waarneembaar zijn. Evenmin als dat van de vuurtorens schijnt hun licht 
echter ononderbroken. Lichtflikkeringen worden afgewisseld door perioden van duisternis, 
waardoor een soort vast sein ontstaat, dat een lichtschip ook in den nacht herkenbaar maakt. 
Menigeen zal op een donkeren avond aan het strand bij Scheveningen tegen den hemel boven 
zee lichtschitteringen hebben opgemerkt, die, nader ontleed, zich om de 20 seconden viermaal 
achtereen blijken te herhalen, met een duur van een halve seconde. Het is het licht van het 
vuurschip „Maas", beneden den horizon, dat hij daarmee heeft leeren kennen. 
 
De lichtschepen zijn zeer sterk gebouwde, korte schepen van hout of van staal. Bij houten 
schepen, die een langeren levensduur hebben, dan de stalen, wordt de bodem onder de 
waterlijn beslagen met koperen platen; men spreekt dan van een verkoperde huid. 
De bemanning der Hollandsche lichtschepen wordt om de maand afgelost, om in hun eentonige 
bestaan de noodige afwisseling te brengen. Op het kaartje op bladz. 56 zijn ook de ligplaatsen 
der lichtschepen te vinden. De VUURTORENS langs onze kust vormen een hoofdstuk op zich 
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zelf. Veel kan daarover in dit boek niet worden verteld, omdat de schepen dit voor zich 
opeischen! Bovendien is zoo'n toren voor iederen landrot, die wel eens aan het strand is 
geweest, een overbekende verschijning  als toren; het licht zal hem minder zeggen.  
Wil men uit eigen gewaarwording verstaan, wat dat voor den zeeman beteekent, dan moet men 
in een donkeren en winderigen nacht voor het eerst met een klein schip in zee zijn gestoken; 
een oogenblik krijgt men dan het gevoel, het luchtledige te zijn binnengevaren en het eenige, 
waar men nog houvast aan heeft, zijn die verre, verspreide lichten. Zij lijken zoo nietig, van zee 
uit gezien. Maar als iemand bij de nadering van de Hollandsche kust na zonsondergang aan 
dek staat bij zijn terugkeer uit den vreemde en aan den Oostelijken hemel de eerste schittering 
ontdekt van de bekende vuren, zelf nog onder den horizon, dan spreken die kleine lichten tot 
hem in zijn eigen taal; heel Holland gaat er voor hem in leven. 
 
Onder de duizenden vogels, die in vóór- en 
najaar den grooten trekweg volgen langs de 
Nederlandsche kust, hebben vroeger onze 
torens met hun machtige lichten van millioenen 
kaarsen sterkte ware slachtingen aangericht; 
de vogels vlogen verblind door het schijnsel, 
dat hen onweerstaanbaar aantrok, tegen de 
glazen en wanden te pletter en konden des 
morgens, dood of stervend, bij manden vol 
worden opgeraapt. Toen zijn, voor het eerst op 
Hollandsche torens, de vogelrekken 
aangebracht, waarop de vogels konden 
neerstrijken en die veel kwaad hebben 
verholpen. Nog beter is het sindsdien 
geworden, nu men er toe is overgegaan, in 
navolging van Helgoland de torens zelf van 
buiten af te beschijnen met sterke electrische lampen. De resultaten zijn uiterst moedgevend, 
zoodat men de kosten ten spijt, die door de Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels en den Staat 
gezamenlijk worden gedragen, het systeem reeds heeft toegepast op alle groote torens der 
Waddeneilanden en ook op die in Zeeland. Buiten de drukke trektijden worden de rekken 
weggenomen en het spreekt van zelf, dat dan ook de beschermende verlichting niet behoeft te 
branden. Op het kaartje op bladzijde 56 zijn alle vuurtorens op onze kust aangeduid. 
Als voorbeeld noemen wij hier onzen oudsten en zeker ook beroemdsten toren, den Brandaris 
op Terschelling, en zijn jongeren collega, den „Kijkduin", ook wel „Langen Jan" genoemd, van 
Huisduinen bij den Helder. De Brandaris zendt elke vijf seconden een kort wit schitterlicht uit, 
dat op 19 zeemijlen afstand te zien is, de toren van Huisduinen elke tien seconden een groep 
van twee witte schitterlichten, op 20 mijl afstand waarneembaar. Men ziet: dat zijn heele 
afstanden, maar met een gevaarlijke kust als de onze aan lager wal heeft men dat op zee wel 
noodig. De sterkste lampen ter wereld (aldus meldt een bericht in „de Zee") zullen die van den 
vuurtoren van Créach op het Fransche eiland Ouessant zijn. Deze zullen een gezamenlijke 
sterkte hebben van 500 millioen kaars en voor de ± 40.000 schepen, die daar per jaar 
voorbijvaren, zelfs bij nevel waarneembaar zijn op een afstand van 68 k.m. 

 



 

13 
 

 

Marineclub 
anderhalve eeuw 
Den Helder * Het is één van 
de oudste herenclubs. De 
Marineclub op Harssens 
stevent op een jubileum af: 
het 150-jarig bestaan. 
Tegenwoordig komen er ook 
vrouwelijke marineofficieren, 
maar bijna anderhalve eeuw 
geleden bij de oprichting 
was de Marineclub nog echt 
een mannenbastion.  
 
 
 

Over ruim een jaar wordt herdacht dat de Marineclub in 1868 geopend werd. Een zeer 
eerbiedwaardige leeftijd voor een Helders instituut dat bekendheid geniet over de gehele 
wereld. Vroeger was het een huiskamer voor marineofficieren die boord-plaatser waren in 
Nieuwediep en een sociëteit voor de leidinggevenden van de zeemacht. Tegenwoordig is het 
vooral een uitstekende plek om elkaar te ontmoeten, een hapje te eten met collega’s of relaties 
en een plek waar officieren en hun partners een partij kunnen geven als er wat feestelijks te 
vieren valt. Ook officieren van andere krijgsmachtdelen zijn er welkom. De oude Marineclub 
stond aan de Hoofdgracht waar nu de oprit voor de Texelse boot is. Als je de club uitstapte 
keek je tegen het gebouw aan waarin nu de Dukdalf zit op Willemsoord. Cees Rondèl van 
Stichting Afgestoft: „Het zou mooi zijn als in die berm een gedenkplaat komt die aangeeft dat 
hier ooit ’de club’ heeft gestaan.” Veel attributen, meubels, schilderijen, gevelstenen en andere 
zaken zijn meeverhuisd naar de nieuwe club. In de aanloop naar het jubileum besteden we 
aandacht aan de rijke historie. Rondèl helpt daarbij.  
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het  laatste deel 
Deel 8. Van Wout Kuit…. 
 
Na de Marine. 
In het kort wat ik daarna ben gaan 
doen. 
Direct  na afzwaaien, ben ik op 
een bunkerboot van de Fina gaan 
varen als schipper /verkoper in en 
rond de Amsterdamse haven. 
 
 
 
 

Na verloop van tijd wilde ik toch wat meer. 
Als klant hadden we een Passagiers Rederij  
en die wilden wel dat ik daar als stuurman 
kwam, met de mogelijkheid om daar mijn 
Rijn- en Binnenvaart papieren te halen plus 
Rijn Patent . Nou graag!  
Het leek me wel wat met al die mooie 
stewardessen, dus dat enkele jaren gedaan 

op de MS Rotterdam. 
Door onenigheid met de nieuwe kaptein daar 
na 3 jaar opgestapt.  
 
2 dagen later trof ik een van de eigenaren van 
de Rederij de Haas Tankvaart bij mijn ouders 
voor de deur. Hij regelde een gesprek met de 
rederij en na een praatje kon ik daar beginnen 
op de Atria (die later aan de marine werd 
overgedragen en Patria ging heten). 
Eerst in het bunkerwerk, daarna naar andere tankers. Ik heb daar vele jaren doorgebracht.  
 

Maar ja, eigenwijze Woutje wou weer wat anders. En dat werd dus een eigen schip en in de 
binnenlandse passagiersvaart.   
 
De Anna Maria1. Dit tot 1988, toen kwam er 
een kind op de proppen en moest er een 
keus worden gemaakt : varen of aan de wal. 
Dat  werd het schip verkopen en aan de 
wal.  
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Na enkele weken thuis werd ik gevraagd of ik geen brug- en sluiswachter wou worden in 
Friesland, bij de Provincie. 

 Dat leek me wel wat, 
dus dat gedaan. Eerst op 
het van Harinxmakanaal, 
alle bruggen en de Tjerk 
Hiddes sluis bedient.  
Een tijdje de sluis 
Stavoren en toen kwam 
er een plek vrij op de 
keersluis van Terherne 
als sluismeester en wat 
bruggen op afstand te 
bedienen. Deze sluis 
was in bedrijf, als de 
wind uit het zuidwesten 
stond en langere tijd 
meer dan windkracht 8.  
 
Om opstuwing van water 

in het oosten te voorkomen ging de sluis dan dicht en werd er geschut. Daarbij moesten we ook 
nog 4 andere sluizen sluiten rond het Sneekermeer. Dit de laatste 23 jaar gedaan tot het 
pensioen. We wonen nog steeds met veel plezier in de woning naast de sluis en zien wel hoe 
het verder komt.  
En voor ons plezier varen we nu met een jachtje rond in Nederland en de buurlanden.  
Tot zover. Hopelijk bracht dit ook bij jullie leuke herinneringen boven.  
Wout Kuijt, ex kajoe 1.marine nummer 18774.  

Redactie: Wout, bedankt voor 

het mooie inkijkje uit jouw leven op 
en aan het water. 
Tijdens onze contacten hierover is 
naar voren gekomen dat het leven 
van de KM (daar waar onze Roots 
liggen) een episode heeft gelegen 
waar veel in is gepasseerd en er 
ook veel meer over is te vertellen, 
en deze voor wat betreft de 
binnenvaart daarna mooi is 
geweest maar minder avontuurlijk. 
 
Ik denk dat onze lezers deze 
gedachte wel kunnen delen. 
 
Als laatste gaf je aan dat dit 
verhaal van jou hopelijk leuke 

herinneringen te boven wist te brengen. Hierover heb ik geen twijfel en hoop als redacteur van 
“ten Anker” dan ook dat dit een vervolg krijgt onder een van onze lezers…. 
 
Wilt u reageren naar Wout ?... stuur uw reactie naar de redactie zodat ik deze kan 
publiceren in onze wekelijkse uitgave van het  Publicatiebord! 
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Westerbeek 1742 



 

17 
 

Op 2 september 1742 verging voor de kust van het Faeröer eiland Suðuroy het VOC-schip de 
Westerbeek. Van de 91 bemanningsleden overleefden 80 mannen de ramp. 10 mannen konden 
nog voor de winter met Deense schepen mee naar het vasteland van Europa. De overige 70 
moesten noodgedwongen de winter op de eilanden blijven. Zij werden in juni 1743 door het 
Nederlandse schip Mercurius opgehaald. Zonder ongelukken had het VOC-schip Westerbeek 
twintig jaar gevaren tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Oost-Indië. Het 
schip was een hekboot, in 1722 gebouwd in Amsterdam, met een laadvermogen van 650 ton, 
een lengte van 130 voet en 3 masten. De 45 meter hoge hoofdmast zou later bij de schipbreuk 
op de Faeröer eilanden, de redding van de bemanning zijn. 
Op de lange reizen naar Oost-Indië, die zes maanden tot een jaar duurden, waren de 
omstandigheden aan boord slecht. Het eten was zout en vet, het ontbrak aan vitamines, 
waardoor scheurbuik een belangrijke doodsoorzaak was. Alle schepen hadden een medische 
ruimte en een chirurgijn aan boord. Ten tijde van de Westerbeek had de VOC ongeveer 
tweehonderd scheepschirurgijns in dienst. Zij hielden journaals bij van de behandelingen en de 
gebruikte medicijnen. Als iemand stierf, werd er een doodshoofd in de kantlijn van het 
scheepsjournaal getekend. Het stoffelijk overschot werd in zijn eigen hangmat gewikkeld en 
kreeg een zeemansgraf, terwijl de kapitein of een officier een gebed uitsprak. 
 

 
 

Dichte mist 

Op 27 januari 1742 vertrok de Westerbeek uit Ceylon met Hermanus Schutte als kapitein. De 
terugreis over de Atlantische Ocean verliep goed, er waren geen problemen, behalve een 
aantal zieken. Door een oorlog met de Engelsen in het Kanaal was het vaarplan westelijk van 
Schotland naar het noorden te zeilen, dan via de Noordzee de Deense kust te volgen tot aan 
Nederland. 

https://historiek.net/c/europese-geschiedenis-europa/
https://historiek.net/scheurbuik-zeeziekte-voc-betekenis-vitamine-c/126950/
https://historiek.net/chirurgijn-betekenis-middeleeuwen/86177/
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Op 20 augustus kwam de Westerbeek in een dichte mist terecht, die meer dan een week 
duurde. Hierdoor konden de kapitein en de officieren niet de stand van de zon meten om hun 
juiste locatie te bepalen. Op 2 september om 12 uur ‘s middags schatte Hermanus Schutte 
samen met de andere navigators dat ze 252 zeemijl noordwest van de Hebriden en 224 zeemijl 
zuidwest van de Faeröer eilanden waren. Er werd besloten dat het tijd was oostwaarts te 
draaien en ten noorden van de Shetland eilanden koers te zetten richting vasteland van Europa. 
Uit het zuidwesten waaide een stevige wind en het schip voer met 13 knopen op volle zeilen. 

De kapitein maakte zich zorgen over de onbetrouwbare metingen en wist niet precies hoe ver 
noordelijk ze waren. Hij had voldoende redenen om bezorgd te zijn. Door het ontbreken van 
goede positiemetingen en de buitengewoon sterke stromingen vanwege de nieuwe maan was 
het schip ver uit koers geraakt. In werkelijkheid waren ze meer dan 48 mijl naar het noorden en 
108 zeemijl naar het oosten afgedwaald, ver van de schattingen die de navigators die middag 
hadden gemaakt. In plaats van richting het vasteland van Europa te zeilen, koerste de 
Westerbeek recht af op de ruige en ontoegankelijke westkant van de Faeröer. 

 

Suðuroy. Het VOC-schip strandde dichtbij de ‘piramideberg’ (CC BY-SA 3.0 – Erik Christensen – wiki) 

Gevecht op leven en dood 

En toen sloeg het noodlot toe. 

Een enorm rots rees op tegen de zwarte lucht, ongeveer 95 meter van het schip verwijderd. De 
bovenste punt van de rots was niet te zien, er was geen kust te zien en de golven beukten 
direct op de kale rotswand. Wat volgde was een wanhopig, urenlang gevecht op leven en dood. 
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De bemanning probeerde van de rotsen weg te blijven, maar het schip werd heen en weer 
geslingerd door de wind, de branding en de stroming. 

Tegen middernacht raakte het bovendek de rotsen. Het schip was volledig overgeleverd aan de 
elementen en de bemanning verloor de hoop om levend uit het wrak te komen. Om één uur ‘s 
nachts brak de voormast en viel over de bakboordzijde. Tegelijkertijd plaatsten de 
bemanningsleden de ra dwars op de lengte van het schip om het schip tegen de rotswand te 
stabiliseren. Het was waarschijnlijk tijdens dit werk dat de bemanning een smalle richel op de 
steile rotswand zag, die op wonderbaarlijke wijze hun leven redde. De kapitein gaf opdracht om 
het schip te verlaten en de bemanning klom over de mast naar de smalle richel. 

De hele bemanning, behalve de mannen in de ziekenboeg, kon zich zo redden op de smalle 
richel. Hier ontdekten ze een andere hindernis: de volgende bergrichel bevond zich ver naar 
boven. Een deel van de bemanning ging weer aan boord om vier roeiriemen en wat touwen te 
halen. Dit werd gebruikt om een geïmproviseerde ladder te bouwen waarop de mannen de 
volgende richel wisten te bereiken. Daar bleven ze de rest van de nacht, kijkend hoe hun schip 
uit elkaar viel en uiteindelijk in de vroege ochtend, met de mannen in de ziekenboeg, zonk.  

Hulp 

Bij het aanbreken van de dag verdween de mist en konden de bemanningsleden hun omgeving 
zien. Ze hadden geen idee waar ze waren, mogelijk in de Hebriden of Shetland, maar duidelijk 
was in ieder geval dat ze hulp moesten zien te krijgen. Acht van de sterkste mannen besloten 

om de meer dan honderd meter hoge kliffen op te 
klimmen en hulp te zoeken.  

Tocht van de schipbreukelingen over land en 
zee naar de hoofdstad Torshavn – Uit het 
boek Westerbeek 1742 – blz.60Vele uren 
later bereikten ze bewoners, die zich meteen 
klaar maakten om te helpen. Ze namen hun 
vogellijnen mee die ze altijd gebruikten om 
vogels te vangen van de rotsen. Na hun 
redding van de rotsen volgde een lange tocht 
over de eilanden, lopend van dorp naar dorp 
en per roeiboot tot de mannen uiteindelijk in 
groepjes in de hoofdstad Tórshavn 
aankwamen.  

Daar werden ze opgevangen door de 
landvoogd, Jørgen Frands Hammershaimb. 
De landvoogd was de eerstverantwoordelijke 
voor deze schipbreukelingen en de 
contactpersoon tussen de Faeröer eilanden 
en het moederland Denemarken. 

 
 
 
 
 

 

https://historiek.net/c/landen/denemarken/
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Allereerst probeerde hij de bemanning zo snel mogelijk weg te krijgen, want er was niet genoeg 
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voedsel in voorraad om de winter met tachtig extra mannen door te komen.In de baai van 
Tórshavn lagen twee koopvaardijschepen, de Maria, met schipper Isac Olsen en de Fortuna 
met schipper Morten Pedersen, klaar voor de laatste terugreis van dat jaar naar Denemarken.  
De landvoogd had het plan om alle goederen met de Fortuna en de bemanning van de  
Journaal van de scheepschirurgijn van de Westerveld, 1764. Scheepschirurgijns zijn aan boord 
verantwoordelijk voor de gezondheid van de bemanning. Zij houden journaals bij van de behandelingen 
en de gebruikte medicijnen. De sterfgevallen staan in de kantlijn van het journaal als een doodshoofd 
aangegeven. – Bron: VOC-archief, Nationaal Archief Den Haag 

 
Westerbeek met de Maria te verschepen, maar de schipper van de Maria wilde dat risico niet 
nemen. Niet alleen de landvoogd, maar ook de kapitein en zijn bemanning hadden nu een groot 
probleem. Ze konden de Faeröer eilanden niet verlaten, er was geen ander schip en een 
volgend schip werd pas in de volgende lente verwacht. Zij wisten allemaal dat er niet genoeg 
voedsel was voor deze extra monden. 
De landvoogd schreef een brief aan beide schippers waarin hij uitlegde dat het een ramp zou 
zijn als al deze bemanningsleden van de Westerbeek de hele winter moesten blijven. De 
voorraden in opslag waren niet voldoende voor iedereen en de mannen zouden ook andere 
dingen nodig hebben. Hij verzocht dringend om de mannen mee te nemen en aan land te 
zetten waar het uitkwam. Maar de schippers hielden voet bij stuk en wezen erop dat het enkel 
hun plicht was vracht mee te nemen en niets anders.  
De landvoogd probeerde nogmaals op alle mogelijke manieren de schippers te overreden, 
uiteindelijk met een klein succes. Tien mannen waaronder de kapitein mochten met de schepen 
mee. De landvoogd schreef veel brieven aan de Rentekammer (financieel college in 
Denemarken ), die hij met het laatste schip meegaf. Hij deed er alles aan om de autoriteiten in 
Kopenhagen zover te krijgen iets te doen aan de moeilijke omstandigheden en extra graan en 
goederen te sturen. Maar zijn smeekbedes bleven onbeantwoord.  

Een lange winter 

Nadat de tien mannen waren vertrokken werden de overige 
zeventig bemanningsleden over de eilanden verdeeld. Ze 
bleven daar zonder enig contact met de rest van de wereld 
de hele lange winter. De schepen kwamen in oktober goed 
aan in Kopenhagen. De kapitein kreeg een visum dat hem 
het recht gaf om terug te gaan naar Faeröer om de 
bemanning op te halen. 

Het boek over de ondergang van de WesterbeekDe winter 
van 1742-1743 was een van de slechtste winters in Faeröer. 
Het regende veel en de sneeuw kwam al vroeg in de herfst. 
Er kon weinig gevist worden en dan nog was de vangst 
matig, De boeren waren vriendelijk voor de buitenlanders, 
die op hun beurt probeerden behulpzaam te zijn op de 
boerderij en de visserij, maar er bleef te weinig voedsel.  

Na de lange winter wachtte de landvoogd in april 1743 op de eerste schepen, maar de dagen 
gingen voorbij en er was geen schip te zien. Pas op 12 mei 1743 verscheen er een schip aan 
de horizon, maar het was geen Nederlands schip. In de middag liet schipper Isac Olsen het 
anker van de Maria in de baai van Tórshavn zakken.  

Nu verwachtte de landvoogd dat Isac Olsen de opdracht had gekregen om de VOC-bemanning 
mee terug te nemen, maar ook dat was niet het geval. Integendeel, de landvoogd ontving een 
brief waarin stond dat VOC-kapitein Schutte een pas had gekregen om terug te keren naar de 
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Faeröer om de bemanning op te halen. Ook werd de landvoogd gevraagd een gedegen rapport 
te schrijven over hoe het de afgelopen winter was gegaan. En dat kwam de landvoogd goed uit. 
Hij schreef:  
Op dit moment en de hele winter is de toestand zo slecht en ellendig geweest, zoals nooit 
eerder gezien in de tijd dat ik in deze dienst ben geweest. De zee heeft niets gegeven en ook 
de voorgaande jaren minder en kleinere vissen voortgebracht. Zelfs enkele dagen vissen heeft 
nauwelijks tot één enkele maaltijd geleid. Er zijn geen walvissen gezien op de eilanden, De 
tarweoogst was op de meeste plaatsen moeilijk tot niets en de graankorrels waren rood en 
bedorven. Sommige inwoners hebben ze nog gebruikt als zaaigoed, waar dit toe zal leiden, is in 
Gods Hand om te beslissen.  

Er zijn weinig schapen geslacht afgelopen herfst. Al het graan in de opslag was allang gebruikt 
voordat het schip arriveerde met nieuwe voorraad. De arme mensen moesten slakken en 
zeewier eten.  

De oogst was vorig jaar in het hele land slecht en de strenge winter, met veel storm, ijzel, 
sneeuw en vorst duurde tot mei. Nog steeds is het koud, met sneeuwbuien en regen. Het grote 
vee is allemaal overleden. Maar erger nog is de toestand met de schapen op de bergen en 
velden. Velen stierven in de strenge winter. De sneeuw werd ijs en op de steile heuvels gleden 
de schapen weg en vielen in zee. Sommige werden bedolven door de sneeuw en stierven. De 
weinige die overleefden zijn vrij zwak en sterven ook nu nog. 

Wij voelen ons noodgedwongen om Uw Excellentie en hooggeleerde Heren en de 
hooggeplaatste Koning te verzoeken, deze arme landbewoners, in een geval als dit, extra 1.500 
tot 2.000 vaten graan en andere noodzakelijke goederen te sturen.  

Uiteindelijk heeft iedereen in het land de last gedragen en heeft nog steeds de last van de hier 
nog verblijvende bemanning, die er nu in de negende maand nog steeds is en die niet alleen 
behoefte heeft aan voedsel, maar ook aan kleding. We kunnen er zeker van zijn, dat de boeren 
liever zelf honger hebben, om hen tevreden te houden. Op dit moment zien we niet het minste 
teken dat de bemanning door een schip wordt opgehaald. En door ervaring weten we dat onze 
eigen schepen niet in staat zijn om, zonder enige orders, ze mee te nemen.  

Daarom vragen we nederig Uw eerbiedwaardige en hooggeachte Meesters om ons van deze 
last te bevrijden.  

J.F. Hammershaimb 

Op 6 juni 1743 kwam het Nederlandse schip Mercurius, met Jan Bijl als kapitein om de 
bemanning van de Westerbeek op te halen. De bestemming was Tórshavn, maar door de 
sterke stroming lukte niet die haven te bereiken. Voor de kust gaven ze signalen af en mannen 
van het eiland Hestur kwamen naar het schip om het naar Sandevág te begeleiden.  

De medicamentenlijst van een scheepschirurgijn, 4 januari 1794. De scheepschirurgijn moest 
nauwkeurig bijhouden wat hij gebruikte en hierover verantwoording afleggen. Voor sommige 
middelen – zoals bv voor geslachtsziekten- moet de bemanning zelf betalen. Op de lijst staan 
huismiddeltjes zoals kamille, maar ook laudanum, een opium extract. Ook heeft hij een 
voorraad bier en wijn van hoge kwaliteit voor medicinale doeleinden. – Bron: VOC-archief, 
Nationaal Archief Den Haag 

https://historiek.net/korte-geschiedenis-van-bier-pils-biertje/134508/
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Op het nabijgelegen Velbastað zagen de bewoners wat er op zee gebeurde. Inwoners stuurden 
een boodschapper naar Tórshavn om de komst van het schip te melden, dat was verplicht als 
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een vreemd schip in de buurt van het land werd gezien. Toen de Mercurius in Sandevág was 
aangekomen, vroeg de kapitein toestemming om aan land te gaan en vertelde hij waarom ze 
waren gekomen. Deze boodschap werd direct naar Tórshavn overgebracht. Op 8 juni 
arriveerde de Mercurius alsnog in Tórshavn. Op dat moment waren de bemanningsleden van 
de Westerbeek al op de hoogte gebracht van het feit dat ze zich moesten verzamelen zodat ze 
de elanden konden verlaten. 

De landvoogd schreef aan zijn superieuren: 

 
Op 6 juni 1743 kregen we nieuws van Velbastaõ, dat er een schip was gezien in mistig weer. 
De kapitein vroeg om begeleiding en de mannen van het eiland Hestur moesten vanwege het 
weer het schip naar Sandevág leiden. Het schip was vanuit Zeeland gestuurd om de 
bemanning van de Westerbeek op te halen. We hebben onmiddellijk de mannen verzameld en 
naar de Mercurius gebracht, zoals de kapitein had gevraagd. 

Op het schip waren provisie en andere noodzakelijke zaken voor de bemanning voor de 
terugreis, maar geen vergoeding voor de uitgaven die al gedaan zijn voor de tien eerste 
bemanningsleden die in de herfst zijn vertrokken en voor de kosten om de rest van de 
bemanning de hele winter in leven te houden. 

Op 8 juni 1743 vervolgde landvoogd Hammershaimb aan de Rentekammer: 

 
Ik kreeg een bericht van de laugman, dat de schipper van de Mercurius geld had meegekregen, 
maar hij vermoedde dat het niet genoeg zou zijn. Vandaag kwam het antwoord, het is slechts 
200 rigsdaler. 

Ik kan U vertellen dat de bemanning erover opschepte dat de Compagnie garant stond voor 6 
Hollandse styver per dag, per man voor eten, kleding, alcohol en tabak. De rekening zal 
volgens dit bedrag moeten worden voldaan. Ik wil duidelijk stellen dat in deze slechte tijden de 
Nederlanders hebben gekregen wat ze nodig hadden, maar dat hun gastheren hebben moeten 
hongeren. 

Nu, in de maand juni, zijn de zaken er niet beter op geworden. De meeste lammeren zijn dood, 
ofwel omdat het moederschaap verzwakt was en niet genoeg melk had of omdat ze geen kracht 
had om het lam te verdedigen tegen raven, die de lammeren aanvielen zodra ze geboren 
waren. De situatie van vorig jaar herhaalt zich dit jaar en men verwacht weinig van de slacht dit 
najaar. Bovendien ligt de mist al wekenlang op de eilanden en dus zijn de boten niet in staat om 
te gaan vissen, niet om te zouten of om te drogen. 

Wat de graanoogst betreft, de winter is lang en moeilijk geweest, het zaaien is te laat begonnen 
en het is niet te verwachten dat het gewas in de herfst goed zal zijn.  

Verder schreef hij dat de mensen dagelijks klaagden over honger en bang waren om de 
hongerdood te sterven. Hij drong eropaan om 1.500 tot 2.000 vaten extra graan te sturen, waar 
hij eerder al om had gevraagd, maar ook het gebruikelijke aantal vaten dat elk jaar werd 
verzonden. 
Op 13 juni 1743 vertrokken er 66 man met de Mercurius, 3 mannen waren niet gekomen en 
kapitein Jan Bijl wilde niet langer wachten. Deze drie mannen vertrokken later met een 
vrachtschip naar Denemarken. Een man, Joseph Gerwarding, bleef achter op de Faeröer en 
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vestigde zich als dokter op de eilanden. In september 1743, een jaar na de schipbreuk, werd de 
eindafrekening gepresenteerd aan het parlement in Tórshavn. 

Uit de verslagen van het Nationaal Archief Kopenhagen, 1743: 

Kostenspecificatie van de inwoners van de Faeröer voor het verblijf van de bemanning van het 
VOC-schip de Westerbeek, dat op 2 september 1742 schipbreuk leed. Ten tijde van de 
schipbreuk kwamen 80 mannen per boot naar Tórshavn. Hierna werden de meesten naar de 
eilanden gebracht om daar te verblijven, voedsel en verzorging te ontvangen en te wachten tot 
ze werden opgehaald. Op 12 juni 1743 heeft Schipper Jan Bijl, van het schip Mercurius, in het 
bezit van een koninklijke pas en orders, de bemanning aan boord genomen. 
De mannen hebben tijdens hun verblijf hulp gekregen, zowel wollen kleding als schoenen, 
voedsel, onderdak, eten, tabak en drank. Er was geen andere mogelijkheid dan de winter hier 
te blijven. 
De gastheren claimden als volgt: 

1. Schipper Jan Bijl heeft bij zijn vertrek, op 13 juni 1743, 66 mensen aan boord genomen, die 
vanaf 2 september 1742 tot 12 juni 1743 volledige verzorging hebben gehad, inclusief kleding 
en andere voorzieningen. Volgens de regels van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 
betreffende benodigdheden voor gestrande bemanning, is de dagelijkse betaling 6 Hollandse 
styver per man per dag. Berekend totaal 66 mannen voor 280 dagen en één Hollandse 
rigsdaler, per 50 styver is dat 2.217 Rdl 30 st. 

2. De twee bemanningsleden, die niet met het schip meegingen maar later met een Deens 
schip zijn vertrokken, hebben dezelfde verzorging gekregen en bleven dezelfde tijd, 560 dagen 
à 6 styver, is 67 Rdl 10 st. (De derde persoon die met dit schip vertrok, was de boekhouder en 
gast van de landvoogd.) 

3. Met de herfstschepen van 1742 vertrokken 6 mannen, de Kanonnier, de Opperbootsman, de 
Timmerman, de Sergeant en twee matrozen. Zij kregen verzorging tot het schip vertrok uit 
Tórshavn totaal 28 dagen, dat is 168 dagen à 6 styver is 20 Rdl 8 st. (Waarom er maar voor 6 
mannen vergoeding werd gevraagd en niet voor 8 is onduidelijk. Er vertrokken 10 mannen met 
de twee schepen, waarvan de kapitein en derde officier gasten waren van de landvoogd.) 

4. Voor de kapitein, de boekhouder en derde officier wordt geen vergoeding gevraagd voor de 
tijd dat ze aan land waren. Zij waren gasten van de landvoogd. Ook niet voor de chirurg Joseph 
Gerwarding von der Schilt, die in zijn eigen onderhoud heeft voorzien en achterblijft in het land. 

5. Voor de eerdergenoemde 10 mannen die vertrokken zijn met de herfstschepen, voor hun 
voorzieningen tijdens de reis zijn de kosten 49 Rdl 30 st.Totaal bereikt de rekening de som van 
2.354 Rdl 28 St.  

De berekeningen van inkomens en uitgaven, zijn genoteerd 
Tórshavn 13 september 1743 
J.F. Hammershaimb 

Soldijstaat Barend Schouten – VOC archief 1.04.02, inv.nr. 13967 fol. 35Met het laatste schip 
dat op 25 september 1743 vertrok, stuurde de landvoogd de gespecificeerde afrekening naar de 
Rentekammer. Die stuurde de rekening vervolgens naar Nederland. Denemarken had een 
vertegenwoordiger in Nederland en die ontving op 18 december 1743 de rekening om deze aan 
de autoriteiten te overhandigen. Op 21 december 1743 ging de rekening naar de VOC en in 
maart 1744 kreeg hij bericht van de VOC dat deze de rekening accepteerde. Het bedrag werd 
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naar de Faeröer gebracht en verdeeld onder alle mensen die het recht hadden op een 
compensatie. Nadat de bemanning van de Westerbeek was vertrokken, had de landvoogd 
opdracht gegeven om een lijst op te stellen van degenen die recht hadden op een vergoeding. 
Bijna een jaar later arriveerde het geld en kon overgegaan worden tot uitbetaling. 

Nakomelingen van de bemanning 

De archieven geven aan dat er 34 kinderen werden 
geboren in 1742 en 51 kinderen in 1743. Er is dus een 
groot verschil tussen het aantal geboorten in 1743 en in 
1742. Het is aannemelijk, dat er in 1743 meerdere 
kinderen werden geboren die de buitenlandse mannen 
als vaders hadden. In officiële registers zijn drie 
voorbeelden beschreven, waarvan één met generaties 
nakomelingen. 

Elsebeth Andersdatter kreeg een kind uit een relatie met 
Bernt (Barend) Schouten, scheepstimmerman op de 
Westerbeek. Bernt Schouten verliet de Faeröer met het 
Nederlandse schip Mercurius op 13 juni 1743. Elsebeth 
beviel later dat jaar van een dochter en zij kreeg de naam 
Sunneva 

Berntsdatter (Barendsdochter).  

Postzegels ter herinnering aan de schipbreuk 
van de Westerbeek (Uitgave FO 822-823, 22-02-
2016 Posta Faroer Islands)Volgens 
familieverhalen is Bernt Schouten teruggekeerd 
naar de Faeröer om te proberen Elsebeth en zijn 
dochter Sunneva mee te nemen naar Nederland. 
Maar haar vader zou het niet hebben toegestaan. 
Sunneva werd de stammoeder van een groot 
nageslacht met Nederlandse roots. Terug in 
Nederland trouwde Barend Schouten drie keer. 
Uit zijn eerste huwelijk werd onder andere de 
dochter Catharina geboren, die in Nederland voor een nageslacht heeft gezorgd. 

PostzegelsIn februari 2016 werden in het Maritiem Museum Rotterdam de eerste exemplaren 
van de postzegel van de schipbreuk van de Westerbeek uitgereikt aan twee directe nazaten 
van Barend Schouten uit Nederland en de Faeröer. 

~ Martha Reijmers 
Het boek over de ondergang van de Westerbeek is te bestellen via de website www.veliero.nl 

Boek: Westerbeek 1742 

 

 

https://historiek.net/author/martha-reijmers/
https://www.veliero.nl/
https://www.veliero.nl/over-ons/
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Patrouillemotorboten van de S klasse, vervolg… 

Hr.Ms. S 4 Patrouille vaartuig  

Vanaf 4 september 1944 deed Hr. Ms. S 4 dienst als motorpatrouilleboot in Surinaamse 
wateren. In maart 1946 werd de motorboot gestationeerd op Curaçao en omgedoopt in Hr. Ms. 
RP 202. Later kreeg het vaartuig naamsein P 852. In 1950 werd de motorpatrouilleboot van de 
sterkte afgevoerd. 

 
 
Patrouille-motorvaartuig Hr.Ms. S 
4 (1943-1950), liggende aan de 
Surinamerivier te Paramaribo, 
najaar 1943.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrouilleboot Hr.Ms. S 4 (1943-1950, later 
RP 202, later P 852)  

Hr. Ms. S 5 

De bemanningsleden van de S 5 en de S 6, 
onder commando van LTZ 2 J.A. Schreuder, 
stelden de motorboten in Miami, op 11 
november 1943, in dienst als Hr. Ms. S 5 en 
Hr. Ms. S 6. De overtocht van Florida naar 
Suriname, die dezelfde route kende als de S 
3 en de S 4, duurde van 2 januari tot 5 
februari 1944. Hr. Ms. S 5 verrichtte 
eenvoudige patrouillediensten in Surinaamse wateren totdat de boot vanaf maart 1946 als Hr. 
Ms. RP 203 gestationeerd werd in Willemstad, Curaçao. Later kreeg de motorboot naamsein P 
853. In 1953 werd het vaartuig van de sterkte afgevoerd. 

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C071539.jpg
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C012222.jpg
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Hr.Ms. patrouillevaartuig S 5 (1943-1953) in 
Parera Schottegat  
 
 
 
 
 
 
Hr.Ms. patrouillevaartuigen S 3, S 4, S 5 
(1943-1950) in de West op zee  
 
 
 

Hr. Ms. S 6 

Tijdens de overtocht van Miami naar 
Suriname kampte Hr. Ms. S 6 regelmatig 
met motorproblemen. Desondanks kwam het 
vaartuig behouden aan in Paramaribo. Hr. 
Ms. S 6 verrichtte, samen met 
zusterschepen S 3, S 4 en S 5, 
patrouillediensten voor de Marine 
Patrouillediensten Paramaribo totdat deze 
dienst op 23 november 1945 opgeheven 
werd. In maart 1946 werd de S 6 als Hr. Ms. 
RP 204 gestationeerd op Curaçao. Voordat 
de motorpatrouilleboot in 1953 van de sterkte werd afgevoerd, kreeg zij nog naamsein P 854. 

 
Hr.Ms. patrouillevaartuig S 6 (1943-1953) in de 
West  
 
 
 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
Nieuws uit de West… 1971 
Sedert het bezoek aan La Guaira in Venezuela hebben we Hr.Ms. Friesland even uit het oog 
verloren. Dat was niet de schuld van onze "Friezen" want die hadden hun kopij op 
Sinterklaasavond gepost. Ze kwam echter pas daags voor Kerstmis bij Uw redactie binnen en 
kon toen onmogelijk meer opgenomen worden. Aangezien we nu ook de nieuwe kopij in ons 
bezit hebben, haasten we ons U verslag te doen van het doen en laten van Hr.Ms. Friesland en 
haar bemanning …. 
  
Van landingsoefeningen tot miss-verkiezingen .... 

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C005883.jpg
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C005880.jpg
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=120000882
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Na afloop van de oefening "Doria Salute 2" kwam het 
meer alledaagse aan de beurt.  
Zo werden er oefeningen gehouden met mariniers 
eenheden van Suffisant en Savaneta, terwijl de 
vliegtuigen Van VSQ 1 hen ook aardig bezig 
hielden. Toen het schip te Willemstad tegen de 
kant ging voor de gebruikelijke onderhoudsperiode 
kon het landingsdetachement zich uitleven in een 
landingsoefening met de mariniers van Suffisant 
en werd en-passant de Christoffelberg 
beklommen.  
 
 
Op 22 october beëdigde de commandant, KLTZ 
A.J. M. Stoffels, de nieuwe dokter, 
LTZAR2KMR G.J. Hommes. Verder werd er 
door de bemanning een groot "all ranks" feest 
georganiseerd op Blauwbaai, waarbij als 
hoogtepunt gold de uitverkiezing van een 
"eigen"  
Miss Friesland 1970. Op de foto hiernaast 
kunt U haar bewonderen Ook verscheen de 
Friesland op de Curaçaose beeldbuis, toen 
leerlingen van de BLO-school "A la Blanca" 
een dagje te gast waren aan boord.  

Of toen ook de scheepsband door de TV werd ontdekt 
vermeldt de kopij niet, maar hoe het ook zij, op 4 december gingen ze "life" de lucht in.... 
 
Natte moesson   
 
Een stilligperiode is bijzonder 
geschikt om de botten weer 
eens te strekken. Er werd dan 
ook naar hartenlust gesport. 
Het weer zat echter in 
november en begin december 
niet mee, zodat de meest 
geliefde sport, het zwemmen, 
letterlijk in het water viel. De 
zon liet zich in die periode 
nauwelijks zien. Het anders zo 
droge eiland werd letterlijk 
doorweekt. In tientallen jaren 
had het niet zoveel geregend 
als in die stilligtijd. De beide 
militaire tehuizen en het 
vormingscentrum Ascencion 
losten tijdens deze "natte moesson" het vrije tijdsprobleem heel goed op, terwijl de water- 
sportcentra Brakkeput en Michielsbaai - zodra het een beetje weer was - bevolkt werden door 
zwemmers snorkelaars en diepduikers (de laatsten natuurlijk in de goede zin van het' woord). 
Op Zondagen hield de bemanning telkens "open schip" voor hun uitgebreide kennissen kring. 
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Hierbij werd door de plaatselijke folkloristische muziek- en dansgroepen - de z.g. Aquinaldor-
groepen - Antilliaanse muziek en dans ten beste gegeven.  
Van oud op nieuw scheepsband en de scheepssteel- bandband, afgewisseld door een 
gastoptreden van discjockey van de marinebasis Parera aan de discobar. Een speciale attractie 
vormde het optreden van Miss Tjukki, een exotische danseres, die aller blikken gevangen hield. 
(Noot redactie: waarom geen plaatje van haar ?) Te middernacht werd door allen afscheid 
genomen van 1970 met een sprankelend glas champagne, waarbij de commandant KLTZ 
Stoffels een toast uitbracht op het nieuwe jaar. Deze oud- op-nieuwviering mag dan ook 
bijzonder geslaagd worden genoemd en ze werd ervaren als een dankbaar substituut voor de 
viering ervan thuis. 
 
Bron: Marinenieuws 1971 

 

Vliegveld Mokmer  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er op Biak een belangrijke Japanse basis.  
Na de bevrijding door de Amerikanen namen deze de 3 vliegvelden in die door de Japanners 
waren aangelegd. Alle drie velden hadden slechts één start- en landingsbaan en lagen 
ongeveer in elkaars verlengde: van zuidoost naar noordwest: Mokmer, dan Boruku en daarna 
Sorido. 
 

De US Airforce maakt gebruik van Mokmer  
Na WOII wordt Mokmer geschikt gemaakt als burgervliegveld en is tevens de thuisbasis van de 
eerste KLM-Dakota,  
Boruku is in gebruik bij de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) 
En op Sorido vestigt de marine een kazerne met barakken en opslagloodsen.  
De KLM kon maar beperkt vliegen (één vliegtuig is geen vliegtuig, is een standaard uitdrukking 
in de luchtvaart) en dan nog alleen naar de grotere vliegvelden en niet naar waterlocaties. De 
MLD besteedde met haar Catalina-vliegboten in feite een derde van haar vliegurenproductie 
aan burgerluchtverkeer en ook op militaire vluchten werden heel vaak burgerpassagiers en 
post/vracht meegenomen. 
Tijdens het Nederlands bestuur in Nieuw-Guinea kon vanaf 1956 tot en met 1962 worden 
gevlogen met de luchtvaartmaatschappij Kroonduif. De Nederlandse KLM stationeerde zijn 
eerste vliegtuig in 1950 op de door de Japanners in WOII gebouwde vliegbasis Mokmer op het 
eiland Biak. In juli 1955 werd besloten dat de Nederlands Nieuw-Guinea Luchtvaart 
Maatschappij (NNGLM) een dochter van de KLM zou worden onder de naam Kroonduif. Die 
ging vanuit Biak als basis vliegen naar de plaatsen Hollandia, Merauke, Tanah Merah, Sorong 
en naar het eiland Numfoor.  
 
Er werd gevlogen met eerst één DC3 Dakota van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Douglas en 
later meer, alsmede met Beaver (water-)vliegtuigen van het Canadese De Havilland en Twin 
Pioneers van het bedrijf Scottish Aviation.  
Mokmer was in 1955 in gebruik als vliegveld voor de MLD en de luchtvaartmaatschappij 
Kroonduif (dochtermaatschappij van de KLM)  
In 1958 kwam ook de Koninklijke Luchtmacht op Mokmer  Nu gebruikten 3 afdelingen Mokmer 
als vliegveld  
Kroonduif met   DC3 Dakota en Beaver (water-)vliegtuigen 
KLU met  Hawker Hunters en Alouette II reddingshelikopters 
MLD met  Catalina,s en Firefly’s opereerden vanuit dit vliegveld  
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De bemanning staat 
aangetreden bij de 
indienststelling van VSQ 7 op 
vliegveld Mokmer, Biak, 1955. 
Op de achtergrond een 
Catalina vliegboot  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
25-12-1949 VSQ 7 taak Patrouille- Transport en  Opleiding te Biak NNG 

   01-02-1950 Geïntegreerd bij VSQ 321 
   04-07-1955 In dienst te Biak als VSQ 7 Ned. Nieuw Guinea  tot 1961. 
 
 
Vliegveld Mokmer 
op Biak, NNG 
 

In de zomer van 
1958 besluit de 
Ministerraad de 
luchtverdediging 
van Nederlands 
Nieuw-Guinea te 
versterken tegen 
de Indonesische 
dreiging. Na 
radars met 
bijbehorend 

luchtmachpersoneel gaan ook Hawker Hunters en Alouette II reddingshelikopters naar het 
eiland Biak.   
 
Bij de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea in 1962 aan Indonesië kwamen het materieel 
en de luchthavens in handen van de Indonesische vliegmaatschappij Garuda. Die droeg de 
vliegtuigen over aan het vliegbedrijf Merpati Airlines, dat destijds belast was met binnenlandse 
vluchten in Indonesië en in 1978 geheel in bezit kwam van Garuda. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Mariniersmuseum te Triangle, Virginia. USA 
Op 16 mei 2013, bezochten 2 Zeeuwse oud-mariniers het National Museum of the Marine 
Corps te Virginia. 
Ondergetekende Wim van der Meer en Wim Meulenberg kennen elkaar al sinds 1970 toen we 
beiden gelegerd waren op de MK Suffisant te Curaçao.  

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C067141.jpg
https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=popup.viewimage&img=imh%2FAfbeeldingen%5C063674.jpg
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Omdat we beide gelijktijdig in Washington waren spraken we af om gezamenlijk het Mariniers 
Museum te bezoeken.  

Het gebouw lijkt op het planten van 
de vlag op Iwo Jima, (dat bleek ook 
te kloppen). Eenmaal binnen, wacht 
je een indrukwekkend ruimte, gevuld 
met vliegtuigen, levensgrote 
uitbeelding van gevechtsituaties, bv 
een helikopter dropping in Korea (Zie 
foto) en een lading met en amfibisch 
tractor te Tarawa. 
Op de muur “bekende” spreuken van 
mariniers dan wel over mariniers, bv: 

“The safest place in Korea was right behind a platoon of marines.” 
 
Nadat je dit op je in heb laten werken, stap je in geschiedenis van het US Marine Corps. Het 
begint in 1775 met de oprichting tijdens de onafhankelijkheidsoorlog.  Je wandelt van periode 
naar periode, alles prachtig uitgebeeld, doormiddel van foto’s, films, tekst, vitrines met wapens 
en uitrusting, diorama’s en levensgrote opstellingen die bepaald situaties uitbeelden. Kosten 
nog moeite zijn gespaard om er iets zeer moois en indrukwekkends van te maken.  
Zaal 1  behelst de periode 1775 -
1885. In de Civil War stonden de 
mariniers tegen over elkaar. Een 
deel van het Corps zat bij het 
Zuidelijke leger en een deel zat 
bij het Noordelijke leger. 
Hetzelfde vond plaats in WWII 
maar dan met het Franse 
vreemdelingen legioen  in Noord 
Afrika.  
Zaal 2  1886 -1916 ook wel 
Global Expedionary Force zaal 
genoemd. In deze periode namen de mariniers deel aan de Spaans – Amerikaanse 
oorlogen(1896)  en vochten zij op de Philippines, Guam en Porte Rico. In 1900 waren zijn 
aanwezig in Peking tijdens de Boxer opstand. Al lopend door deze zaal, klinkt er muziek in je 
oren en plots sta je midden in een uitvoering van de Marineband onder leiding van de 
beroemde dirigent John Philip Sousa bijgenaamd de “March King.” Ook hier weer een mooi 
presentatie met muziek instrumenten en veel foto’s met presidenten.  De reden is snel te 
vinden, als er wat te doen is in het Witte Huis, dan verzorgt de Marineband het diner- en 
dansmuziek. 
Dan beland je in  zaal “Marines in World War I” het Corps groeide van 10.000 man in 1916 tot 
75.000 in 1918. Beroemd werd de slag om Belleau Wood (Bois de Belleau). Op 6 juni leed het 
Corps meer verliezen dan in de 143 vooraf gaande jaren. Op die dag sneuvelde er 1087 
mariniers. Dit is in een  levensgroot diorama met film en animatie uitgebeeld.  Maar de naam 
“Marine  Corps” was na deze slag wereldwijd bekend geworden. Het zou tot Iwo Jima duren 
voor het Corps weer zulke grote verliezen moest lijden.   
De eerste vrouwelijk mariniers, Marinettes deden in WWI , hun intree in het Corps . (Nu: 
Women Marine, genoemd) 
Van de  “ Grote oorlog “, WW I naar WW II, hier zie je de mariniers amfibische opereren.  Je 
begeeft je hier aan boord van een ladingsvaartuig en de show begint, het vaartuig beweegt op 
de golven en door middel van geluid en film is het net of je de aanval beleeft.   
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Op een plaquette staat dat in de 36 dagen strijd op Iwo Jima 5931 mariniers het leven lieten. 
Hier natuurlijk veel aandacht van het planten van de vlag. Voor kenners van de geschiedenis, 
deze foto’s zijn van de tweede planting , die in scene gezet was. De reden hiervan, moet u zelf 
maar eens opzoeken.  
Hierna beland je in de zaal “The forgotten War “ oftewel de Koreaanse oorlog. Je voelt de kou 
en ziet de ellende op de gezichten van de mariniers. Je hoort de Chinezen zich opmaken voor 
de aanval, overtuigd van hun overwinning.  
Je moet hier zoeken naar informatie over US troepen of soldaten van andere mogelijkheden, 
het is een Mariniers museum en dat mogen duidelijk zijn.     
In het gehele museum loopt een tijdbalk met diverse bijzonder gebeurtenissen en daar trof ik 
Anna Frank op aan. Ook op de tijdbalk natuurlijk 9 / 11 en onderdelen van een van de Twin 
Towers.  
In the Air, on Land on Sea,   the War in Vietnam. 
In 1965 begon het voor de mariniers met 2 bataljons en is voor het Corps de langste lopende 
oorlog geworden in haar bestaan. Hier prominent in beeld 2 belangrijke helikopters, de Bell UH-
1E Huey en de CH-46. Men schroomt niet om doden en gewonden die afgevoerd moeten 
worden uit te beelden in een levensgroot diorama. 
Combat Art 
Wat begon in WI werd vanaf 1942 groot aangepakt. Onder het motto laat het volk zien waar de 
mariniers overzee mee bezig zijn, werden vele tekeningen, schilderijen en aquarellen 
vervaardigd. Tot op heden hebben er 350 artiesten aan gewerkt en zijn er over de 8000 stuks 
“pieces of fine art” gemaakt. 
Ook de Nederlandse Marine / Korps Mariniers heeft enkele aquarellen van acties laten maken 
door onder andere de kunstschilder Peter van Nes. 
Via de schilderijen komen je in de fotogalerij, hier veel foto’s uit Afghanistan, Iraq en vele ander 
plaatsen waar mariniers zijn ingezet. 
Duizelig van de vele informatie kom je dan weer in de hal en ondanks de voornemens om niets 
te kopen verlieten we de museumwinkel met pet, koppel en wat boekwerken enz.  
Een grote uitbreiding van het museum staat nog op programma . 
Bezoek de websites www.marineheritage.org en www.usmcmuseum.org  
Al met al werden vele uren in dit museum doorgebracht en kwamen eigenlijk nog tijd te kort 
 
Wim van der Meer 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Schildwacht in Manokwari…. 
 
Een zwoele tropennacht, ergens midden '62.  
We lagen afgemeerd aan de steiger van de werf "Konijnenburg" in Manokwari,  
Tijdens de Hondewacht werd ik als "Schildwacht Bak" op post gezet door de Korporaal van 
Aflossing, voorzien van Helm, koppel, Uzi en,....twee Handgranaten..  
Deze laatste waren bedoeld om vijandelijke kikvorsmannen uit te schakelen. Nou dacht ik te 
weten dat er bij de KM tassen in de omloop waren om handgranaten in op te bergen.  
Helaas moesten wij deze ontberen! .... 
Mogelijk had onze Off.v.d.Wacht,..Ltz. W. Springer visioenen van een wild spartelende 
schildwacht, die met geen mogelijkheid die tas kon open krijgen, ..terwijl een hele school 
Kikvorsmannen reeds liefelijk de scheepshuid streelden.. !  
 

http://www.marineheritage.org/
http://www.usmcmuseum.org/
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Dus je had twee handen,.. genoeg om twee 
handgranaten te bevatten..! De Uzi was 
gelukkig voorzien van een riem, en die kon 
je dus gewoon om je nek hangen.! .. 
Gedurende één uur stond je zo op post.  
 
Na zo'n 10 minuten dacht ik ..Zou wel 
eens wat anders in mijn handen willen 
hebben.. Dus verhuisden ze naar de 
broekzakken. Maar alras zaten ze ook 
daar in de weg.  
Maar inventief als ik toen al was, vond 
ik al gauw de ideale oplossing voor dit 
probleem! De handgranaten waren 
niet voor niets voorzien van een 
mooie haak, waarmee je ze, heel 
praktisch, voor aan ie koppel kon 
hangen..!! Zo gezegd, zo gedaan. 
Het werkte perfect,.....althans,..??  
Er lagen twee prauwen met Papua's 

op zo'n 40 meter voor de boeg aan 
bakboordzijde. Zij waren druk met vissen, en maken daarbij gebruik 

van zeer sterke lampen, die een groot deel van de onderwaterwereld in een soort daglicht 
zette.! Dit was bedoeld om vis en aanverwante artikelen te lokken. En naar ik hoopte,.. ook 
kikvorsmannen.! Het goede zicht onderwater nodigde sterk uit tot veelvuldig over de reling 
bukken om naar deze ongenode gasten uít te kijken! Al kijkend begaf ik mij langs 
bakboordsreling naar de Geusstok, (we lagen over stuurboord afgemeerd). Vervolgens vanaf 
de Geusstok langs stuurboordsrailing naar beneden, (het dek was een beetje steil). Ter hoogte 
van het stuurboordanker bukte ik weer over de reling, waarbij een handgranaat van mijn koppel 
pleurde, De nachtelijke rust werd met een daverende klap verstoord! De handgranaat begon 
spontaan te rollen op het hellende dek (daarbij steeds een andere richting kiezend, (vanwege 
die ellendige haak), waardoor ik er in het donker er steeds naast greep.!* '.-"   Hij huppelde 
doodleuk over het potdeksel en verdween in de nacht.!!  lk stelde mij in op het geluid van de 
onvermijdelijke plons,....maar ik verstijfde door een Daverende klap..!! Met draaiende ogen 
vroeg ik mij vertwijfeld af:....Hoe kan dit....? Maar al gauw besefte ik dat hij níet zomaar kon 
exploderen.!  

Voorzichtig stak ik mijn hoofd over de reling voor een zoekslag.! Wat bleek, men had 
het anker laten zakken tot boven de waterlijn, en daar een houten vlot onder 

gelegd, om het anker van een lik verf te voorzien..! De Korporaal van Aflossing 
moest dit natuurlijk onmiddellijk melden aan de Off.v.d.Wacht,.. Ltz. W. 
Springer. Hij vatte het nogal laconiek op en zei:  
Dat komt morgen wel goed. De volgende ochtend heeft een duiker de 
handgranaat weer boven water gehaald, en zo was het leed weer 
geleden.!!  

 
Matr.1 Jean Frissen  
………………………………………………………………………………………………………….. 

Reisverslag van Hr. Ms. Mercuur 
6 APRIL—28 JUNI 1961 

Schotse wateren 
 

Commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie L. C. Werst 
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Hr. Ms. Mercuur vertrok op 6 april uit Den Helder, nadat het vertrek in 
verband met ongunstige weersverwachting een etmaal was 
uitgesteld. De rede van Nieuwediep werd door het Molengat verlaten 
en vervolgens werd voor de oversteek naar Engeland koers west 
langs de 53e breedtegraad gevaren. In de avond werd de Engelse 
kust bereikt, waarlangs op een afstand van gemiddeld 10 zeemijlen 
werd opgewerkt. Dit eerste gedeelte van de reis verliep rustig; ten 
gevolge van de in het voorgaande tijdsbestek heersende wind 
stond er een lichte deining uit noordwestelijke richting. 
In de vroege ochtend van 8 april werd koers verlegd naar west 
rond Kinnairds Slead. Hr. Ms. Mercuur stoomde de Moray Firth 
binnen en bereikte vervolgens via Inverness Firth de oostelijke 
ingang van het Nieuw Caledonisch kanaal. Gedurende de 

gehele middag stoomde het schip onder groeiende belangstelling van de 
bevolking door het kanaal, waarbij een .palenploeg’ uit de bemanning de schaarse en 

wat neerslachtige sluiswachters bij het opendraaien van de sluizen assisteerde. 
Na het prachtige Loch Ness te zijn gepasseerd, werd afgemeerd te Fort Augustus, een in zijn 
soort levendig plaatsje, waar ook de zondag werd doorgebracht. Op 10 april werd door het 
resterende westelijke deel van het kanaal gevaren. Terwijl de laatste grote trap van 8 sluizen te 
Banavie werd gepasseerd, bezichtigde een grote groep middelbare-schooljeugd het schip 
bovendeks. Ten 16.35 verliet men de westelijke zeesluis te Corpach, waarna het schip in een 
Schotse ,drizzle’ Loch Linnhe en de firth of lorne uitvoer. Omstreeks middernacht voer men 
door de Sound of Islay, die geen halve zeemijl breed is. Het was een wonderlijke 
gewaarwording, dat de noordelijke helft goed verlicht was en de zuidelijke helft in het donker 
was gehuld, zodat deze met behulp van de radar moest worden af- gelegd. De vuurtoren 
Carraghant Sruith en de zuidelijke verkenningstoren van de Sound waren bijna onzichtbaar.  
Bij regenachtig weer, doch op een oliezeetje, werd gedurende de nacht door het North Channel 
gevaren. 
De volgende morgen, 11 april, stoomde het schip de Clyde op en meerde het te Rothesay.  
De motorvlet werd gestreken; deze zou tot vertrek uit het Clyde-gebied in Rothesay blijven en 
was bij afwezigheid van het schip onder de hoede van de havenmeester gesteld. 
 
Hr. Ms. Mercuur was van 12 april tot 23 juni ter beschikking van het hoofd van het 
inschietbedrijf en opereerde in deze periode achtereenvolgens met Hr. Ms. Dolfijn. Hr. Ms. 
Zeehond en Hr. Ms. Zwaardvis. De samenwerking en de verstandhouding mogen ideaal 
worden genoemd; het schip betrok zijn brandstof beurtelings van de onderzeeboten en de 
onderzeeboten werden door het schip van drinkwater voorzien. Voor herstellingen aan radar, 
radio en dergelijke apparatuur werd assistentie van het onderzeebootpersoneel verkregen. De 
bemanning van Hr. Ms. Mercuur woonde veelvuldig filmvoorstellingen aan boord van de 
onderzeeboten bij; op zijn beurt voorzag het schip de onderzeeboten van het nodige bier; de 
was van de schepen kon aan boord van Hr. Ms. Mercuur worden gedaan, dankzij het bezit van 
een zeer efficiënt gebleken wasmachine. Het werd een periode van veel varen en hard werken, 
zoals uit het gedrongen vaarschema blijkt. 
 
De stemming aan boord was uitstekend, mede als gevolg van het onthaal, dat de bemanning - 
welke voor 70% uit dienstplichtigen bestond - te Rothesay te beurt viel. 
Op Koninginnedag werd het schip gepavoiseerd: ten 10.00 werd alle hens voor de boeg 
gehouden en hield de commandant een toespraak. Laat in de avond van 6 mei arriveerde 
smaldeel 5, bestaande uit Hr. Ms. Karel Doorman, Hr. Ms. Limburg en Hr. Ms. Groningen. 
Zondag 7 mei woonde de bemanning kerkdiensten bij aan boord van het vliegkampschip. 
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De ingezetenen van Rothesay waren zeer ingenomen met het Nederlandse vlootbezoek, 
hetgeen mag worden afgeleid uit de volgende zinsneden uit ,The Buteman and Rothesay 
Express’ van 12 mei 1961: , . . .  
The late arrival of the sailors disappointed publicans, - and many girls who flocked expectantly 
to the Pavilion ballroom, reopened for dancing after a lapse of several months. It was Sunday 
before the Dutchmen came ashore in force. An enterprising move on Sunday night was a 
special dancing session in the Pavilion with servicemen in uniform being admitted at half-price. 
Girl dancers were outnumbered by over two to one. and they had praise for the manners of the 
guests, most of whom spoke Eng-lish. The Dutchmen ,rocked’ and cha-cha-cha’d with ability to 
lively mu-sic by Hugh Mullarky’s band. They were very orderly, and there was no trouble. The 
Dutch contingent sailed out early on Monday morning after a memorable week-end for the 
sailors and their Rothesay hosts . . .’ Op 8 mei werd voor de eerste maal het Gare Loch 
ingevaren, op weg naar HMS Adamant te Faslane. Men is verplicht bij het in- en uitvaren van dit 
Loch telkenmale loodshulp in te roepen. Slechts Britse oorlogsschepen zijn hiervan vrijgesteld. 
Het is een zonderlinge situatie; hiervan zijn allen overtuigd, zelfs de loodsen, die allen oud-
gezagvoerders ter grote vaart zijn. 
 
 De eerste maal, dat Hr. Ms. Mercuur langszij HMS Adamant lag 
gemeerd, maakte de commandant zijn opwachting bij captain 
S/M 3. De officieren werden in de wardroom ontvangen. 
 
De houding van de bemanning van Hr. Ms. Mercuur was boven 
alle kritiek verheven. Dit blijkt onder meer uit het verslag van een 
zitting van het Rothesay sheriff court, waarvoor een zaak diende 
tegen twee jonge Engelsen, die uit jaloezie een Nederlandse 
schepeling hadden neergeslagen. ,The sailor was beaten up 
without any provocation’, constateerde de sheriff, mr. Cullen, die 
vervolgde: ,The conduct of these Dutchmen since they came 
here has been 100 per cent’. 
 
De weersomstandigheden waren veelal abominabel; perioden van een week onafgebroken 
regen waren geen uitzondering. Het was over het algemeen kil. Daarentegen gebeurde het 
slechts viermaal, dat de werkzaamheden door harde wind werden belemmerd. Eenmaal werd 
bij windkracht 3 a 4 van die omstandigheid gebruik gemaakt om als doelschip voor de 
onderzeeboot bij de torpedoaanval te fungeren. 
Een Britse onderzeeboot, HMS Walrus, werd eens bij lanceringen geassisteerd. Op 27 mei 
maakte de bemanning bij voortreffelijk weer een autobustocht door het prachtige Schotse land 
langs vele Lochs en besneeuwde bergtoppen. 
Op zekere dag ondervonden Hr. Ms. Zeehond en Hr. Ms. Mercuur beurtelings veel last van het 
Britse stoomschip Canberra, welk schip, de gemeten mijl langs Arran varende, de zich in het 
hun toegewezen gebied bevindende Nederlandse schepen gevaarlijk dicht naderde, zonder 
zich te storen aan het desbetreffende sein, dat van Hr. Ms. Mercuur woei. 
Na aankomst te Rothesay op 23 juni werd het schip zeeklaar gemaakt. Het vertrek naar zee 
voor de overtocht naar Nederland, aanvankelijk bepaald op 14.00, werd in verband met harde 
wind, kracht 5, uitgesteld. Bij zuidwestelijke wind, kracht 4, werden bij matige deining Arran en 
Mull-of-Kintyre gerond. In North Channel stond een hinderlijk hoge deining, een paar streken 
over bakboord inkomende, waardoor het schip hevig slingerde. Het doorstond dit echter 
uitstekend. 
 
Ten 21.48 werd, na de laatste mijlen bij zeer deprimerende buiigheid te hebben gevaren, 
geankerd in Bunnahabhainn Bay in de Sound of Islay, een ideale ankerplaats bij westelijke 
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winden, tegenover een whiskey-distilleerderij met het licht Carraghant Sruith als prima 
ankerpeiling dwars. 
Op 25 juni werd ten 09.10 het anker gelicht en via Firth of Lome en Loch Linnhe naar Corpach 
aan de westelijke ingang van het Nieuw Caledo-nisch kanaal gestoomd, waar ten 15.18 voor de 
zeesluis werd afgemeerd. De volgende dag werd van 06.35 tot 19.45 het kanaal met de 
verschillende Lochs doorgevaren, hetgeen een recordtijd mag worden genoemd. Overigens 
was deze vlotte doorvaart slechts mogelijk door de krachtige en enthousiaste hulp, welke door 
de bemanning vaak min of meer aan de sluiswachters werd opgedrongen. Via Inverness Firth 
werd in oostelijke koers de Moray Firth uitgestoomd. 

 
Op 27 juni werd ten 04.00 ter hoogte van 
Rattray Head, met het oog op de uiterst 
gunstige weersvoorspelling 
(noordwestelijke wind 1-3), via Devil’s Hole 
koers gezet naar de Doggersbank voor de 
rechtstreekse oversteek naar Den Helder, 
in plaats van de kustroute te volgen. Op 28 
juni had ten ± 04.00 de ST-route moeten 
worden aangelopen; waar dit uitbleef, 
kwam ten 08.45 echter het lichtschip 
Terschellingerbank in zicht. Dit was 
voornamelijk te wijten aan een variërende, 
vrij grote afwijking van het gyrokompas, 
zowel als aan geringe betrouwbaarheid van 
het magnetisch kompas. Via het Molengat 
en de rede van Den Helder liep het schip 
ten 13.30 de nieuwe marinehaven binnen 
en koos het na rondstomen door de oude 
haven, de grote koopvaardijsluis en de 

binnenhaven ligplaats naast de 
bewapeningswerkplaatsen. Het schip was na 84 

dagen afwezigheid weer in Nieuwediep terug. De heenreis naar het Clydegebied 
strekte zich uit over 770 zeemijlen en de terugreis naar Nederland over 700 zeemijlen; voorts 
moet in de Schotse wateren een welhaast astronomisch aantal mijlen zijn afgelegd. 
 
Bronvermelding: Jaarboek KM 1961 
 

 
Volgende week …. 

Humor 
Tewaterlating Hr.Ms. Zeven Provinciën 
Schepen en haar ontstaan 
De eerste Nederlandse schipvaart naar Oost–Indië 1595 – ‘97 
Oorlog in de West tijdens de Spaanse Successieoorlog 
       
                                                          En veel andere zaken… 


