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Deel 7 
 
 

 

 

 

Wapenstilstand en Pandorra. 

 

“Wedden dat U vandaag voor het laatst 
op Target-Nan geschoten heeft,” zei 
een nogal stevig in elkaar zittende 
Adelborst der Technische dienst tegen 
de Officier van Artillerie, wiens naam 
een schrille tegenstelling vormt met het 
gezang dat zijn kanons en mitrailleurs 

nu al enige maanden produceerden.  
“Het is nog deze week afgelopen,” zei de Eerste Officier en met het „Knijp” van enige andere 
longroom-leden sleepte hij zes flessen jenever in de wacht, of liever in de ijskast, netjes 
voorzien van de naam des rechtmatigen eigenaars. 
Maandagavond 27 Juli 1953, om 22.01 gingen de ankerlichten weer aan, wat een vreemde 
gewaarwording was, terwijl ons fregat als het meest noordelijke schip van de Task-Group, die 
belast was met de blokkade van de Westkust van Korea, bij het eiland Sokto ten anker lag, ± 40 
mijl boven de 38ste breedtegraad. 
We begonnen onze eerste patrouille bij Sokto (dat was in de “ijstijd”), we verschoten de meeste 
granaten bij Sokto, we lagen vele patrouilles ten anker bij Sokto en nu werden de 
vijandelijkheden gesloten met het aanknippen van de ankerlichten en we lagen bij dit eiland, 
niet meer dan een paar barre, nu groene, bergen en rotsjes, met hier en daar een diepe inham 
en een strandje. 
Goed, de “war was over,” we kregen links en rechts bedankseintjes voor “efficiënt work and 
good-fighting,” en bezinden ons vervolgens op onze volgende taak, de ontruiming van het 
eiland Sokto, krachtens de wapenstilstandsovereenkomst te Pan Moen-Yon (de operatie 
Pandorra en de verrassingen die uit de “bus” kwamen waren gelukkig niet van ernstige aard), 
volgens een plan dat we nagenoeg geheel zelf ontworpen hadden tijdens de rustige perioden 
van de vorige patrouilles. 
De volgende morgen zette onze sloep met een kleine “beach-party", bestaande uit twee 
officieren, een onderofficier, een korporaal seiner voor de verbindingen (RTF) en twee 
manschappen koers naar de LST beach, teneinde te assisteren, indien nodig, bij de evacuatie. 
Het hele garnizoen van Sokto was op het strand verzameld, circa 800 man R.O.K. Mariniers, 
een handvol U.S. Mariniers, jeeps, trucks, dukw’s, kanons en koeien en een geweldige 
hoeveelheid mitrailleurs en mortieren in alle soorten en maten en bergen munitie. Dit geheel, 
aangevuld met vrij omvangrijke rijst- en andere victualie voorraden, wachtte sinds de vroege 
morgenuren geduldig op de komst van de LST, die met haar laadcapaciteit van 2100 ton, dit 
hele zaakje wel aan zou kunnen. Met hoogwater schoof zij ten 09.00 op het strand en direct 
hierna begonnen de dukw’s vanaf het strand rijdend, door het water varend en vervolgens de 
LST weer binnenrijdend met het overbrengen van de munitie. Later, toen het strand bij eb 
geheel drooggevallen was, fungeerde het bataljon R.O.K. mariniers als een menselijke 
transportband zonder eind en uren achter elkaar zeulden deze taaie kerels door. Ze waren dan 
ook goed gedisciplineerd en vonden het blijkbaar heel normaal wanneer zij door hun 
onderofficieren wegens een of ander vergrijp, pal in het gezicht geslagen werden. ’s Lands wijs, 
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’s lands eer, en een van de matrozen die in een Jappenkamp gezeten had, begreep er alles 
van. 
Om kort te gaan, de Koreanen gingen door met laden van de LST 805, onze “beach-party” 
maakte zich verdienstelijk door met enige dukw’s om het eiland heen te varen en te kijken of 
verschillende boeien en een oude LST, die al sinds jaar en dag hoog op de rotsen zat, 
vernietigd moesten worden of zonder bezwaar in vreemde handen konden vallen. Men werkte 
de hele dag, de hele avond en de hele nacht en toen de laatste dukw te water schoof en naar 
de LST voer, bleef onze “beach-party” eenzaam in de prille ochtend achter op het strand van 
een eiland, waarop zich geen levende ziel bevond, en waarvan bijna iedere bunker vernietigd 
was. Een paal stond op het strand met daarop als laatste herinnering aan de oorspronkelijke 
bezetting een bord dat in het Engels, Chinees en Koreaans vertelde, dat aan de voet van de 
paal een trommel met kaarten te vinden was van alle op het eiland aanwezige mijnenvelden. 
Toen riep de korporaal seiner de “Maurits” op en vertelde, dat de ontruiming voltooid was, de 
sloep haalde de “overlevenden” van het eiland af en enige dagen later ging de “Johan Maurits” 
anker op en trok zich met een beetje gemengde gevoelens terug uit de nu Noord-Koreaanse 
territoriale wateren. Zelfs in dit geval was “partir un peu mourir.” 
 

Commander Task-Unit en laatste loodjes. 

De periode die nu volgde kenmerkte zich voornamelijk door de ietwat zorgelijke trekken op het 
gezicht van de commandant, wanneer hij aan dek stapte en zijn vloot bezag. “Onze” vloot, we 
waren nu regelmatig Commander van een Task-Unit, die ter verdediging van de nog resterende 
eilanden diende, bestond meestal uit twee of meer R.O.K. mijnenvegers (type BYMS), een LST 
(U.S.N. of R.O.K.) een LSMR (van de U.S.N.) en soms ook nog een R.O.K. Navy 
patrouillevaartuig (type “Queen”). Overdag lagen ze om ons heen ten anker, ’s nachts werden 
ze door ons naar de diverse “Night-stations” gedirigeerd. Het ging allemaal voortreffelijk, 
hoogstens wat taal- en victualie moeilijkheden met de uiteraard ietwat primitieve R.O.K.-Navy. 
Vooral met de U.S.N. schepen was het contact allerplezierigst, we dineerden en bridgden bij 
elkaar, ruilden films bij elkaar en vaak werden, weer terug in Sasebo, die vriendschapsbanden 
wat nauwer aangehaald. Het leven aan boord was wel veranderd na de wapenstilstand, 
oorlogswacht, gevechtswacht was-t-er niet meer bij, gewoon reewacht lopen, iedere avond een 
nieuwe film op het halfdek en ’s middags sporten aan de wal of souvenierkisten timmeren voor 
moeders. Wie mompelde daar iets over schaal negen-en-zestig? Inderdaad, de laatste loodjes 
wogen vrij licht, alleen de dagen en patrouilles gingen wel langzamer voorbij en soms dachten 
we met een beetje heimwee terug aan de tijd van luchtalarm en “stukbemanning en munitie-
aanvoer kanon op je posten”, toen ging de tijd tenminste wat vlugger, maar de gedachte aan de 
toestand aan het front en de Hollanders die daar zaten en een paar dagen voor de 
wapenstilstand nog vijf man verloren hadden, verbande snel deze egoïstische gedachtegang. 
We hadden wel wat contact met het Korea-detachement Nederland, een oorlogscorrespondent, 
de luitenant Rups, bracht bijna drie weken aan boord door en zijn gezelschap werd door een 
ieder op hoge prijs gesteld, verder moesten we nog twee legerpredikanten aan boord 
ontvangen en meestal werd dan voor protestantse schepelingen een kerkdienst gehouden en 
soms het Avondmaal gevierd. Ook deze bezoeken werden zeer gewaardeerd en de 
concurrentie onze Pater aangedaan werd op vreedzame wijze bijgelegd. 
Tijdens onze laatste patrouille vloog deze Pater zelfs samen met nog een officier, naar het front, 
en bracht een paar dagen aan “de lijn” door, en op de terugweg de arts van het bataljon en een 
luitenant mee terug. 
 

Hongkong, hartelijkheid. 

De tyfoon Rita onderscheidde zich van haar vele voorgangers (Quenie, Ophelia, Mammie) door 
een grote wispelturigheid en een ongekende heftigheid. De berichten over de plaats en 
toestand van Rita die drie à vier maal per dag binnenkwamen gaven ons volop gelegenheid 
haar te “tracen” en scherp op de hoogte te blijven van haar doen en laten. Ons rendez-vous met 
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haar had ten naaste bij de Westkust van Formosa moeten zijn, maar tot ieders grote opluchting 
ging de pret niet door. We hadden een prachtige overtocht van het patrouilleterrein naar 
Hongkong, hoopjes zon en kalme zee, en de enige schokkende gebeurtenis was het 
geschaduwd worden door vliegtuigen van Tsjang Kai Sjek bij Formosa. 
Hongkong was heet, het dok was heet, overigens waren we daar door een of andere wulpse 
weerverandering van ons aller Rita een dag te vroeg ingegaan, maar de Nederlandse kolonie 
was enorm, dat moet nog maar eens duidelijk gezegd worden. 
Het waren zeker niet alleen de officieren die bij de Nederlandse gezinnen op bezoek kwamen, 
de telefoon in het verbindingsbureau was continu in bedrijf, Mevrouw X wilde graag 3 gasten 
hebben morgenavond, diner inbegrepen; Mevrouw Y zocht 4 matrozen die konden bridgen; 
Mevrouw Z was tot haar grote spijt iedere avond bezet, maar wilde toch graag iets “doen" en 
vroeg of er 4 mensen ’s middags met haar een autotocht om het eiland wilden maken. En zo 
ging het maar door, voetbal- en waterpolowedstrijden werden georganiseerd en gespeeld, een 
cabaret- en dansavond samen met leden van de Nederlandse Vereniging werd een groot 
succes, waar vooral de band en het optreden van geheel nieuwe artiesten een belangrijk 
aandeel aan hadden. Het mooie zwembad op de Dockyard was na vastwerken het privé-bad 
van de “Maurits”, want zeker 30 % van de bemanning zwom daar iedere middag rond of zat te 
zonnebaden en vanaf het terras de vele fraaie flatgebouwen die hoog tegen de bergen 
opgebouwd waren, te bewonderen. 
Iedereen was het er ruim over eens dat Hongkong de mooiste en plezierigste stad in de Far 
East is met prachtige winkelstraten, prima wegen en overal een schitterend uitzicht. Maar 
Hongkong was ook duur, na 14 dagen was ons kat verleden tijd en toen officieren en equipage 
hun afscheidsparty's achter de rug hadden, waarbij ijverig getracht werd een kleine 
tegenprestatie te leveren voor alle ondervonden gastvrijheid, verstoomde het schip naar Stone-
Cutters Island om de dieptebommen weer aan boord te nemen, maakte vervolgens als een 
bijzonder eerbewijs front voor het hoofdkantoor van de R.I.L. om aan onze grote erkentelijkheid 
voor alle van deze zijde geboden hartelijkheid uitdrukking te geven en verliet de rede van 
Hongkong met bestemming Sasebo, dankbaar en voldaan over dit zeer geslaagde bezoek. 
 

Finale, climax en vertrek. 

Dat was dus Hongkong, voor het laatst, en voor het laatst stoomden we door de Gele Zee terug 
naar Sasebo, want inmiddels was het dilemma om-de-West-en-voor-de-kerst-thuis of om-de-
Oost-en-een-mooie-trip opgelost en werden de verdiensten van Honolulu en San Francisco en 

Kerst in de West breed uitgesponnen…. 
 
Na een verblijf te Sasebo van enige uren, 
waarin olie en films aan boord genomen 
werden voor de laatste patrouille, gingen we 
dan voor de laatste maal naar de Westkust van 
Korea. 
Gedurende deze laatste patrouille werden ons 
alle jobs toegewezen die er nog over waren op 
de Westkust, we waren Commander Task Unit 
van beide resterende Task Units en zelfs 
gedurende enige dagen O.T.C. Westcoast wat 
in goed Nederlands overgezet zoveel betekent 
als: de baas van alle U.N.-schepen op de 
Westkust van Korea. 
Verder gebeurde er weinig, de R.O.K. Navy 

had zoals gewoonlijk weer moeilijkheden met hun side-food en fresh-water. Amerikanen van 
leger en vloot waren regelmatig gast aan boord en waagden zich aan Bols en rijsttafel en 
ondertussen was de bescherming van deze Zuid-Koreaanse eilanden tegen communistische 
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infiltratie vast in handen. Tenslotte kwam het grootste moment waarop we voorgoed anker op 
gingen, de eilanden Taechong-Do, Paengnyong-Do, Yongyong-Do en hoe ze verder heten 
mogen al het goede toewensten en dat we ze maar nooit meer terug mochten zien en 
welgemoed om de Zuid langs Machau en Flower Island en langs Quelpart weer terug stoomden 
naar good-old Sasebo, om de laatste souvenirs te kopen. Hier bleven we nog 10 dagen, waarin 
links en rechts bij R.N. en U.S.N. breedvoerig afscheid genomen werd, adressen genoteerd 
werden en de hele slimme jongens hadden bij voorbaat al grandioze ontvangsten in San 
Francisco en San Diego voor zichzelf georganiseerd. Op een grootscheepse fare-well party op 
de bak en 
kanonbordes 1, waarbij de schipper het record overfluiten leverde, admiraals of schouten bij 
nacht, dat ging hem allemaal niets aan, de pettengarderobe bij de valreep bezweek bijna onder 
al het goud, werden vele goede woorden gewijd aan ons adres, we werden er bijna verlegen 
onder. De volgende morgen inspectie en toespraak van de Admiraal, onze hoogste chef, alles 

stond piekfijn opgepoetst en gekleed 
aangetreden en in zijn toespraak 
tijdens een Alle hens op de bak, sprak 
de Admiraal zijn voldoening uit over het 
feit dat ons schip hem nooit enige 
reden tot zorg gegeven had, dat we al 
onze taken op zeer efficiënte wijze 
uitgevoerd hadden en hij zeide er trots 
op te zijn “such a fine ship” onder zijn 
commando gehad te mogen hebben. 
Dit compliment kon de Koninklijke 
Marine voorlopig weer in z’n zak 
steken. 
‘s Middags vertrokken we, iedereen op 
één gelid aangetreden langs de gehele 

brede zijde en op ieder Engels oorlogsschip waar we langs voeren, waaronder een carrier en 
een kruiser, stond de gehele bemanning aangetreden op de bak, werden de mutsen afgenomen 
en klonk steeds weer een daverend “three cheers for Her Majesty’s Ship Johan Maurits van 
Nassau’’ over het water. Ook bij ons was het dan mutsen af geblazen en schalden na het front 
maken luide “Hoezee’s” ten antwoord. 
Het was een indrukwekkend afscheid en het was zonder meer duidelijk dat de samenwerking 
met de andere Navy's niets te wensen had overgelaten en de NATO zich van zijn beste kant 
had laten zien. 
“Scheiden doet lijden” en om dit lijden wat te verzachten zetten we koers naar het Japanse 
stadje Beppu aan de N.O. kant van het eiland Kyushu om weer wat op verhaal te komen, maar 
dat is een ander verhaal en daarover een volgende keer. 
 

Beppu, stad mijner dromen. 

Beppu…..tja, Beppu…...enfin, Beppu was een klein Japans stadje aan de Noord-Oost kant van 
het eiland Kiushu en op weg naar Yokosuka bleven we daar drie dagen op de rede liggen voor 
ontspanning en zo. Juist omdat de “Navy” er weinig kwam, was het bijzonder gezellig; het 
record aantal passagiers per avond zullen we daar wel geboekt hebben. De Amerikaanse 
bezetting van het stadje bestond uit Airborne-troepen, het was juist dat bataljon, dat destijds 
boven Nijmegen afgesprongen was, en een aantal van deze parachutisten was nog steeds in 
dienst, zodat al spoedig vele contacten gelegd werden en menige paratrooper de gast aan 
boord was.  
 
We kregen ook bezoek van de Japanse burgemeester, vergezeld van vier in kleurige kimono’s 
gehulde “girlsans”, een of ander dames-comité, die onze Commandant bloemen kwamen 
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aanbieden. Het kostte hen wel enige moeite om langs de Middellandse-zee-trap aan boord te 
klauteren, maar ze deden dapper hun best, geholpen door de bijzonder attente Officier van de 
wacht die onmiddellijk de helpende hand bood. 
Aan de wal was een hoop te bekijken, heet-waterbronnen in alle kleuren van de regenboog, een 
meer dan levensgrote Boeddha die ver boven alle huizen in het stadje uitstak en van binnen uit 
een soort tempel bestond met verschillende verdiepingen, een apenrots en vele andere 
interessante zaken op velerlei gebied. 
Na een cocktailpartij aan boord voor de officieren van de Airborne Division met hunne dames 
en de officieren van ons “vriendinnetje” van de Westkust, de LSMR 403, een rocketschip van de 
U.S. Navy, dat toevallig als enig ander oorlogsschip daar ook op de rede lag, verlieten we met 
hartroerend stoomgefluit en onder toejuichingen vanaf de wal dit plezierige stadje. 

Het feit dat de Hollanders over het 
algemeen vrij populair zijn in Japan 
komt waarschijnlijk doordat de 
Japanners (die allemaal een zeer 
goede schoolopleiding krijgen) 
uitstekend op de hoogte zijn van de 
geschiedenis van hun land en dus ook 
weten dat eeuwen lang de Hollanders 
de enige buitenlanders waren waarmee 
Japan zaken had. Het is dan ook 
opvallend, dat op alle scheepjes of 
jonken, die als souvenirs verkocht 
worden, de Nederlandse vlag getekend 
of bevestigd is. 
Na vertrek bepaalden we koers naar 
Yokosuka (Jokoeska zeggen de 

Japanners) om daar alles voor het vertrek naar Holland in gereedheid te brengen en de lang 
verbeide komst van Hr. Ms.”Dubois” af te wachten. 
 
Wordt vervolgd in ten Anker nr. 24 ( laatste deel ) 

 
******************************************************************************************* 
De vrouw en haar idealen. 
 
Een vrouw is altijd haar carrière misgelopen. 
”Als ik jou niet had leren kennen…," zegt zij en je krijgt een gevoel alsof je een paradijsvogel in 
een kippenhok hebt opgesloten. 
Als zij getrouwd is en haar dagen vult met kinderkleertjes en weckflessen en gestampte muisjes 
zal zij zich herinneren, dat zij een 7 voor tekenen had. Als zij goed was in scheikunde, zal zij 
naar het boek van Madame Curie wijzen met een lijdenstrek. 
En ze zal zeggen: "Ik heb geen tijd om mijn geest te verfrissen." Vrouwen met een huishouding, 
kinderen en een tuin willen altijd hun geest verfrissen, in plaats van hun bedden. 
Zij kijkt met afgunst naar een andere vrouw, die een P o s i t i e heeft. Tegelijkertijd schudt zij 
meewarig haar hoofd en zegt: "Was zij maar getrouwd …." en: " Toch eigenlijk maar surrogaat.” 
Zij spant haar matrone-boezem, zwaait haar trouwring en is vijf volle seconden tevreden met 
haar lot. Daarna moet zij "er uit". 
Een vrouw met een gezin wil er altijd "eens uit". Zij krijgt dan de blik van een trekvogel, die naar 
het zuiden moet. Er is geen houden meer aan. Een vrouw verwijt de man altijd, dat hij neerkijkt 
op haar huishoudelijk werk. 
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Maar niemand doet dat meer dan zijzelf. Een man kan in extase raken over een goed 
georganiseerd dinertje, of een perfecte omelet. Een vrouw zucht: "Vooruit, ik zal maar weer 
gaan afwassen." 
Een werkende vrouw wil dolgraag afwassen. 
Zij doet het met animo en efficiency. En er is niemand die knusser kookt dan een werkende 
vrouw na zessen. Op slofjes. Ook zij vindt, dat zij haar carrière is misgelopen ...... 
Een vrouw heeft altijd heimwee naar iets. 
Als haar man leraar is, wil zij, dat hij professor wordt. Als hij boekhouder is, zegt zij: "Ik was 
geknipt geweest voor doktersvrouw." Is zij de echtgenote van een dokter, dan steunt zij: 
"Wat moet het heerlijk zijn een man te hebben, die prompt om half zeven aan tafel zit." 
En zit hij elke avond klokslag half zeven aan tafel, dan droomt zij van een carrière als vrouw van 
een diplomaat. 
In plaats dat "Er der herrlichtste von Allen" is, is "Alles herrlicher als er.” 
Woont een vrouw in de stad, dan droomt zij van een buitenhuisje, een theewagen op wieltjes en 
sandalen. Zit zij buiten, dan snakt zij naar een cocktail in een mondaine bar, naar hoge hakjes 
en bont. 
Als zij ongetrouwd is, wil zij een man. 
Heeft zij er een, dan denkt zij, dat zij met een andere gelukkiger geweest zou zijn. 
Of dat het heerlijk moet zijn, een eigen flatje te hebben en een ongebonden bestaan. 
Als zij een kasteel heeft met livreien, droomt zij van een hutje en een juten zak. 
Zo heeft elke vrouw haar ideaal. Dat zij gelukkig nooit verwezenlijkt ziet.  
Want wat moest zij dan ??? 
 
Uit de scheepskranten van de Uwtrechter 
 

Taalles 

'k Was op school geen domme jongen, 
Want ik had op school een acht; 
Maar dat ik me ooit zo dom zou voelen 
had ik werk'lijk nooit gedacht. 
 
Als je d'eerste dag in dienst komt 
hoor je daar een vreemde taal, 
Ja, 't lijkt wel wat op Hollands, 
maar wat betekent het allemaal? 
 
Je staat verbaasd wat mee te luisteren 
naar wat er zo al wordt gezegd. 
En men vertelt, "dat je oren klap'ren" 
maar "daarom ben je nog niet slecht". 
 
Als je eerst een poosje "meeperst" 
en je "Kroepoeks" open zet, 
ga je 't zelfde taaltje kletsen, 
zonder je er nog op let. 
 
Als je "Ik ga plat" hoort zeggen, 
dan gaat die persoon naar bed. 
Ook wordt er hier niet geschilderd, 
maar  altijd heel "model getjet". 
 

 
 
Je hoort dan over "de Ouwe" spreken, 
dat's   natuurlijk de commandant. 
De "Equipage" zijn de mind'ren, 
waarmee een scheepje is bemand. 
 
Daarover spreek je met de schipper, 
in de wandeling heet hij "Kaan" 
en een drankje, of een zalfje 
haal je bij de "Pa" vandaan. 
 
Laat vooral geen "barang" slingeren. 
't Zij een "witje", broek of pet, 
want als de "provoost" je "schaakt" 
wordt het denk'lijk "vrijgezel". 
 
"Overal" betekent opstaan. 
Bij "Baksgewijs" dan treed je aan. 
En "alle hens" spreekt voor zich zelf, 
daar hoef ik niet op in te gaan. 
 
En zo kan 'k nog wel even doorgaan, 
maar 'k schei er uit hoe erg 't me spijt, 
want 't is al een poosje "vast werken" 
en ik werk slechts in de Baas zijn tijd. 
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De “Gigant 
4”en de 
berging van 
de “Koersk” 
 
De 140 m lange 
ponton werd bij 
Shipdock 
Amsterdam 
aangepast voor 
haar nieuwe taak. 
Het enorme 

werkdek is daar volgebouwd. In het midden, in de lengterichting, zijn 26 hef-units geplaatst 
en geschikt gemaakt om golven tot een hoogte van 2 m te trotseren. Aan de onderkant 
van de „Giant 4”, zijn enorme zadels gelast, waarin de opgetakelde onderzeeboot paste. 
De zeer bescheiden accommodatie van de „Giant 4” werd met behulp van containers 
uitgebreid om tijdens het verblijf in de Barentszzee de 40 opvarenden te huisvesten. 
De „Giant 4” werd van Shipdock naar IJmuiden gesleept door de sleepboten „Arion”, 
„Pollux” en „Argus” van Sleepdienst B. Iskes en Zoon uit IJmuiden. Vanaf de sluizen werd 
de „Giant 4” gesleept door de Russische sleepboot „Atrek” tot aan de Deense kust. Daar 
nam de „Smitwijs Singapore" de sleep over tot aan Kirkenes. In de Barentszzee voerde de 
„Atrek" o.a. ankerbehandelingen uit om de „Giant 4” boven de „Koersk" te fixeren. 
 
Tekst en foto Willem Moojen 
 

 
DOOR 

ING. ALBERT J. BOES 
SENIOR CONSULTANT AON NEDERLAND 

De succesvolle berging van de Russische atoomonderzeeër „Koersk" zorgde voor wereldnieuws, 

ondanks de Amerikaanse aanval op Afghanistan, die gelijktijdig plaatsvond. Veel 

krantenpagina’s zijn al volgeschreven over dit bijzondere en uitdagende project van de hijs- en 

zwaar transportonderneming Mammoet. 

Met algemeen directeur Frans van Seumeren van Mammoet en Aon-directeur Gert van der Most 

keken we in het Mammoetkantoor in De Meern terug op de hectische maanden die zij intensief 

beleefden. 

 

 
De huidige onderneming Mammoet ontstond op 12 juli 2000, toen Van Seumeren Holland 
B.V. de landtak van concurrent Mammoet Transport overnam. Dit bedrijf -van oorsprong 
een Reederij Goedkoop-, daarna KNSM- en tenslotte Nedlloyddochter - werd gesplitst, 
waarbij de zeetak Mammoet Shipping aan de scheepvaartonderneming Spliethoff werd 
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verkocht. Overeengekomen werd dat Van Seumeren de naam Mammoet zou overnemen 
en dat Spliethoff de zwaar transportactiviteiten zou voortzetten onder de naam Big Lift. 
 
Het familiebedrijf Van Seumeren onderkende het belang van de wereldwijde 
naamsbekendheid van Mammoet en de naam werd geadopteerd voor de gehele 
onderneming. Het nieuwe „Mammoet” is het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van 
zwaar horizontaal en verticaal transport.  

Zo beschikt men over mobiele en 
„opbouw”-kranen met een hefvermogen tot 
4400 ton.  
 
De nieuwste generatie zware kranen kan 
worden gedemonteerd in maximaal 88 
containermodules en gestuwd in 
(lijn)schepen om te worden vervoerd naar 
bouwplaatsen waar ook ter wereld. Zonder 
aanvullende voorzieningen worden ze 
vervolgens geassembleerd voor de uit te 
voeren hijskarweien. 
 
Het inhijsen van de 900 ton wegende 
hoofdmotor in het nieuwe containerschip 
„Incotrans Spirit" met behulp van het 
Mammoet Hydrajack-systeem in 1979. Dit 
systeem is een voorloper van het 
Strandjack-systeem, waarmee de 9000 ton 
wegende „Koersk" werd geborgen.  
Foto via Albert J. Boes. 
 
Consortium 
 
Zijdelings was Gert van der Most al vóór 
mei 2001 betrokken bij de plannen om de 

„Koersk” te bergen. Een consortium van het offshorebedrijf Heerema en het sleep- en 
bergingsbedrijf Smit Internationale (ook een Aon-relatie) werd aanvankelijk benaderd door 
de Russen om de 154 m lange en 18,20 m brede, de onder water 9000 ton wegende 
onderzeeër, die op een diepte van 108 m in de Barentszzee lag. naar boven te halen. 
Hiervoor wilden ze één van de enorme kraanschepen van Heerema inzetten. 
 
Al kort na de rampzalige explosie aan boord van de „Koersk" op 12 augustus 2000, was 
Jan van Seumeren, technisch directeur Mammoet. begonnen een plan uit te werken hoe 
de onderzeeër geborgen zou kunnen worden. Daarbij ging hij uit van de beproefde 
Strandjack-methode, die in de jaren 1970 door Mammoet was ontwikkeld onder de naam 
Hydrajack. Dit is een hydraulische vijzeltechniek die bijv. in 1979 werd toegepast om de 
complete 900 ton zware hoofdmotor in een containerschip in aanbouw te hijsen. 
Het Strandjack-systeem werd recentelijk ook toegepast bij de plaatsing van het 4600 ton 
wegende dak van het Olympisch stadion in Moskou en het was ook toen dat de 
voelhorens werden uitgestoken om in contact te komen met de opdrachtgevers voor de 
berging van de „Koersk”. 
Het duurde tot eind 2000 voordat men er bij Mammoet achter was dat het 
ingenieursbureau Rubin, ontwerper van de „Koersk”, een beslissende rol speelde bij de 
berging. Frans van Seumeren kreeg van Rubindirecteur Spasski te horen dat men in feite 
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al had gekozen voor het consortium Heerema/Smit Internationale, maar men bleek wel 
gevoelig te zijn voor het plan dat Frans van Seumeren ontvouwde: het Strandjack-systeem 
op een ponton in plaats van een zwaar kraanschip in te zetten. 
Het tij keerde voor Mammoet toen in april 2001 de besprekingen met het consortium 
vastliepen, omdat dat zich niet wilde vastleggen om nog in 2001 de „Koersk” boven water 
te halen; een voorwaarde van president Poetin. 
 
Tijdens de paasdagen werd Frans van Seumeren gebeld door Rubin-directeur Spasski 

met de vraag of hij nog 
steeds geïnteresseerd was 
in het bergen van de 
„Koersk”. Na een week 
koortsachtig overleg, 
vlogen Frans en Jan van 
Seumeren, samen met hun 
technische specialist Klaas 
Lamphen, naar Sint 
Petersburg om hun plan te 
presenteren. Berekend 
was dat 26 
computergestuurde 
Strandjack-vijzels op een 
ponton de „Koersk” 
omhoog zouden kunnen 
brengen, gebruikmakend 
van een 

deiningscompensatiesysteem in verband met de te verwachten golfslag in de 
Barentszzee. In twee dagen tijd kregen ze duizenden vragen op zich afgevuurd, die ze zo 
goed mogelijk beantwoordden. Hierna bleken de Russen haast te krijgen... 
 
Contracten 
Het zwaar transportbedrijf Mammoet behoort tot de belangrijkste verzekeringsrelaties van 
de afdeling Marine & Energy van Aon 
Hudig in Rotterdam. Daarbij gaat de 
dienstverlening veel verder dan het 
„alleen maar” onderbrengen van de 
verzekeringsrisico’s op de 
internationale verzekeringsmarkten. 
 
Gert van der Most: „Zaterdagavond 12 
mei werd ik even na 23.00 uur gebeld. 
Leo Versluis van Mammoet aan de 
lijn: ,Je moet dinsdag (15 mei) mee 
naar Sint Petersburg, want we gaan 
de „Koersk” doen”. Discussie was er 
niet bij. Die dinsdagmorgen 
arriveerden we inderdaad samen in 
Sint Petersburg, waar al enige 
technische mensen van Mammoet 
waren, waaronder Jan van Seumeren. 
Frans van Seumeren kwam later en hij 
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had de opdracht gegeven: „Beginnen jullie maar; moeilijke zaken maar even 
doorschuiven.” 
„We kregen te maken met een legertje van zo’n 40 Russen, afkomstig van de 
departementen van Financiën, Defensie en Buitenlandse Zaken, en verder functionarissen 
van de marine en het ingenieursbureau Rubin, ondersteund door een stel tolken. Dat was 
het begin van de meest hectische periode die ik in mijn leven heb meegemaakt. Dat is de 
neerslag ervan” (hij wijst op twee dikke ordners). 
Een dag nadat Leo Versluis, projectmanager van Mammoet en Gert van der Most als 
risico-adviseur de besprekingen hadden geopend, arriveerde Frans van Seumeren, met 
zijn financieel adviseur en een jurist. 
 
Zowel dinsdag als woensdag werd er van ’ s morgens vroeg tot drie uur in de nacht 
vergaderd. Donderdagavond kregen de Nederlanders rond 23.00 uur te horen dat ze 
precies vijf minuten hadden om hun koffers te pakken en naar het station te gaan om met 
de nachttrein naar Moskou te vertrekken in verband met de voorbereidingen om de 
contracten te ondertekenen. „We hadden niet eens tijd om kaartjes te kopen; we zijn zo de 
trein ingesprongen”, weet Gert van der Most nog. „We werden er even later door de 
conducteurs weer bijna uitgeknikkerd, maar voor 200 dollar p.p. mochten we blijven." 
„We kregen krappe couchettes toegewezen. die al deels bezet waren door Russen. En 
stinken! Enfin, we zijn de nacht doorgehobbeld. De volgende morgen was één blik in de 
toiletruimten, waar we ons wilden wassen, voldoende om dat idee direct overboord te 
zetten. Vrijdagmorgen 18 mei om 08.00 uur arriveerden we in Moskou. We kregen zowaar 
een uurtje de tijd om onze bagage in het hotel te brengen en ons daar te verschonen. 
Daarna begon het circus weer.” 

 
..De onderhandelingen verliepen aanvankelijk 
stroef. Aan het eind van de middag veranderde de 
sfeer: men stelde zich plotseling veel soepeler op. 
Later hoorden we dat president Poetin persoonlijk 
had ingegrepen. En om 18.00 uur was het zover, 
Frans van Seumeren en vice-admiraal Mikhaiol 
Barskov ondertekenden het contract. Wel zat er 
nog een aantal voorwaarden in, waarover nog 
verder onderhandeld moest worden, maar dit 
vormde geen belemmering! 
 
We wisten donders goed dat de uitvoering van het 
karwei een race tegen de klok zou worden, omdat 
na half oktober een berging in de Barentszzee 
onmogelijk is in verband met de ruwe weers- en 
zee-condities.” 
 
Met zo’n 20 man werd de ondertekening gevierd 

tijdens een uitgebreid diner met eindeloze speeches, waarbij elke toespraak werd 
afgesloten met het heffen van een glas wodka. Ondanks deze ceremonie, weet Gert van 
der Most zich die bijeenkomst nog haarscherp te herinneren: „We hadden al gauw door 
dat er tegen die Russen niet op te drinken was. We namen na elke speech een heel klein 
slokje en zo merkten we op dat een admiraal vijf keer een speech afstak met een steeds 
dikker wordende tong. Toch helemaal versleten, werden we uiteindelijk afgevoerd naar 
ons hotel, maar niet nadat we te horen hadden gekregen dat we het vliegtuig van 
zaterdagmorgen 10.00 uur moesten halen. Dat betekende: om 7 uur weg uit het hotel. Als 
allerlaatsten rolden we nog net het vliegtuig in.” 
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Uitvoering 
Simultaan met de onderhandelingen met de Russen had Frans van Seumeren ook 
onderhandeld met Smit Internationale-directeur, oud-vice-admiraal Nico Buis, over 
mogelijke samenwerking bij de berging van de „Koersk”. Ook die onderhandelingen 
werden positief afgesloten. Voor Mammoet had deze samenwerking grote voordelen, 
vanwege de enorme bergingservaringen van Smit Internationale, maar ook vanwege de 
grote zeegaande ponton „Giant 4” van Smit, die paste in de plannen van Mammoet. 
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Verder was voor de berging van de „Koersk” een speciaal vaartuig nodig om de benodigde 
duikactiviteiten uit te voeren. Hiervoor werd contact gelegd met het Schots-Noorse bedrijf 
DSND, waar het duikmoederschip „Mayo” kon worden gecharterd, dat is uitgerust met een 
ROV (remote operated vehicle). Hiermee kon vanaf de „Mayo” niet alleen de zeebodem 
rond de gezonken „Koersk” in kaart worden gebracht, maar ook de toestand waarin de 
„Koersk” verkeerde. 
 
De voorbereiding van de bergingsoperatie vergde bijna drie maanden. Zo onderging de 
„Giant 4” bij Shipdock in Amsterdam een miljoenen verslindende verbouwing (er werd 
gewerkt van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat) om het vaartuig geschikt te maken voor 
het hijskarwei. Daarbij werden 26 vijzelinstallaties aangebracht en evenzovele verticale 
kokers in de ponton om de trekstangen na ar de zeebodem te kunnen aanbrengen.  
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Verzekeringen Tegelijkertijd werd onder leiding van de Marine & Energy-afdeling een 
„Aon Koersk Team” samengesteld, bestaande uit specialisten van de vakgebieden Casco, 
Aansprakelijkheid, Transport en „Employee Benefits”. Na het analyseren van de risico's, 
die met de berging samenhingen, werd een marktbenaderingsplan opgesteld. Daarbij 
werd rekening gehouden met grote problemen bij het afdekken van de nucleaire risico’s. 
Gert van der Most: „Wel hadden we weten te bedingen dat de nucleaire risico’s 
contractueel voor rekening van de Russen kwamen, maar in het Westen was geen 
(sub)contractor te vinden die bereid was aan deze 
berging mee te werken op basis van die toezegging. 
Het nucleaire risico vormde daarom onderdeel van alle 
verzekeringen die voor deze berging moesten worden 
afgesloten. Dit betrof verzekeringstechnisch in feite 
een primaire dekking voor een secundair risico.” 
 
De verzekeringen in verband met de berging van de 
„Koersk” betroffen in hoofdzaak de risico’s voor 
degenen die actief aan de berging deelnamen, 
cascorisico’s voor de vaartuigen en het aan boord 
zijnde bergings- en duikmaterieel en tenslotte de 
aansprakelijkheidsrisico’ s. „We zijn eerst begonnen 
met de verzekering van de persoonlijke risico’s”, legt 
Van der Most uit. „Daarvoor zijn onze collega's van 
Aon Consulting voortvarend aan de slag gegaan. Zij 
wisten een ziektekosten- en ongevallendekking te 
verzorgen, incluis nucleaire risico’s.” 
„Gelijktijdig gingen specialisten aan de gang om de 
risico’s voor het bergingsmaterieel onder te brengen op 
de verschillende verzekeringsmarkten. Dit betrof met 
name een cascodekking tegen „perils of the sea”, 
alsmede de „charterers liabili-ty" (aansprakelijkheid 
i.v.m. het ingehuurde materieel). Tevens werd het 
„Protection & Indemnity" (P & I) risico afgedekt.  
 
 
Een heel apart risico dat de nodige hoofdbrekens 
veroorzaakte, betrof het „molestrisico” in verband met de aanwezigheid van 25 „cruise 
missiles” (raketten) en mogelijk achtergebleven torpedo’s in het zwaar beschadigde 

voorschip van de „Koersk”.” 
 
Al heel snel was men tot de conclusie gekomen dat 
dit voorschip niet gelijktijdig met de rest van de 
onderzeeër omhooggehaald kon worden. Vandaar 
dat dit afgezaagd moest worden. Overigens wist 
Rubin op de centimeter nauwkeurig, waar de „cruise 
missiles” zich in het schip bevonden, evenals de 
plaats van de twee kernreactoren. Uiteindelijk kwam 
Aon met verzekeraars tot overeenstemming om de 
casco- en charterers liability-ri-sico’s tegen redelijke 
condities te accepteren. 
 
„De meeste problemen leverde de verzekering van 
de nucleaire risico’s op”, herinnert Gert van der Most 
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zich. „Dat verbaasde ons totaal niet; normaliter wijzen verzekeraars die risico’s af. Maar, 
voor dit bijzondere geval moest er toch een oplossing worden gevonden, omdat anders de 
berging op losse schroeven zou komen te staan. Wij waren van begin af aan van mening 
dat dit wél een verzekerbaar risico moest zijn, gezien de positieve rapportage van de door 
Mammoet en Smit Internationale ingehuurde, bij Lloyd’s erkende, atoomdeskundige John 
Large. Die gaf aan dat het nucleaire risico bij de berging gering was.” 
 
Uiteindelijk kon op basis van deze rapportages bij Lloyd’s 
een beperkte dekking worden gerealiseerd, maar de 
maximale dekking was te beperkt en de premie zeer 
hoog. Aon is echter niet voor één gat te vangen. In 
samenwerking met het Aon-kantoor in Moskou, waar 
Roland van Haersma Buma goede contacten onderhoudt 
met lokale verzekeraars, werden onderhandelingen 
gevoerd met Ruslands grootste verzekeraar Ingostrakh.  
Door inschakeling van de Russische Atoompool werd 
een dekking gerealiseerd. 
 
Naar zee 
Op 28 augustus 2001 vertrok de „Giant 4” uit Amsterdam 
naar de Barentszzee. Ongeveer gelijktijdig waren 24 
duikers begonnen om vanaf de „Mayo”, 26 gaten in de 
buiten- en binnenhuid van de „Koersk” te snijden bij 
temperaturen tussen de 0 en 6 graden C. 
 
Op 30 augustus arriveerde de „ATM Carrier”, die als 
„zaagbak" was ingericht om de zwaar beschadigde neus 
van de „Koersk” te verwijderen. Op 4 september werd 
gestart met de voorbereidingen om het voorschip van de 
„Koersk" los te maken van de rest van de onderzeeër. 
Daartoe werd een speciale ketting onder de plaats van 
de te maken „zaagsnede” gemanoeuvreerd. Met behulp 
van deze ketting werd de scheepshuid doorgezaagd. Na 
een uiterst moeizaam verlopen zaagactie, kwam op 13 
september dit voorschip los van het achterschip, waarna 
de „ATM Carrier” werd teruggesleept naar Kirkenes (de meest noordoostelijke havenstad 
van Noorwegen). Daar lag inmiddels de „Giant 4" afgemeerd. 
 
Op 26 september arriveerde de „Giant 4” boven de „Koersk”. Met 8 ankers werd de „Giant 
4” gefixeerd en daarna begonnen de duikers met het vastzetten van de pluggen in de 
eerder gemaakte gaten in de scheepswand van de „Koersk", om de hijskabels te kunnen 
bevestigen. Door de slechte weersconditie duurde het tot 7 oktober voordat met de 
feitelijke hijsoperatie kon worden begonnen. Tijdens die procedure mochten de golven 
geen grotere hoogte dan 2 m hebben; één van de meest cruciale voorwaarden voor het 
welslagen van de berging. Een onzekere factor vormde ook de „kleef' die de kleiachtige 
zeebodem op de „Koersk" uitoefende. In verband daarmee had Mammoet een marge van 
20% voor het hijsvermogen aangenomen, wat achteraf aan de ruime kant bleek te zijn. 
In de nacht van zondag op maandag 8 oktober om 1.45 uur Nederlandse tijd kwam de 
„Koersk” los van de zeebodem en maandagavond lag het wrak onder de „Giant 4” 
gefixeerd.  
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Daarna werd direct koers gezet richting Moermansk. Op woensdag 10 oktober arriveerde 
de „Giant 4” met daaronder de „Koersk" bij het drijvende dok in de haven van Rosliakova, 
vlakbij Moermansk. 
 
Het droogzetten van de „Koersk” heeft vervolgens heel wat voeten in de aarde gehad. Dit 
geschiedde met behulp van de hefpontons,.Mar” en „Gon” van Mammoet (vernoemd naar 
de echtgenotes van Frans en Jan van Seumeren). Deze pontons werden aan weerszijden 
van de „Koersk" onder de „Giant 4” gemanoeuvreerd om het geheel 7 m omhoog te 
krijgen. Op 21 oktober was dit gelukt en met 12 sleepboten werd het samengestelde 
gevaarte het dok ingesleept, waarna de „Koersk" drooggezet kon worden. En daarmee 
was de meest spectaculaire berging uit de Nederlandse maritieme historie met succes 
voltooid. 
De berging van de „Koersk” heeft wereldwijd enorm veel aandacht getrokken. Zo waren 
ca. 60 journalisten vrijwel permanent aanwezig in het perscentrum in Moermansk.  
Zij vertegenwoordigden o.a. AP, Itartass, AFP. Reuters en het ANP. De gezamenlijke 
website www.kursksalvage.com trok ongeveer 230.000 bezoekers per maand. Op 8 
oktober, toen de „Koersk” onder de „Giant 4” omhoog werd getrokken, heeft de website 
zo’n 70.000 bezoekers gehad uit de gehele wereld; in aantal vergelijkbaar met de site van 
CNN in oorlogstijd. 
De uitzending van Barend & Witteman met Frans. Jan, Larissa, Gon en Mar van 
Seumeren werd door 700.000 mensen bekeken en deze uitzending had de hoogste 
waardering (7,6) van het gehele seizoen. 
Mammoet vierde de gebeurtenis op een heel eigen wijze: een week na de succesvolle 
berging transporteerde men in eigen beheer het gloednieuwe, tien verdiepingen hoge 
kantoor van deze onderneming vanuit de constructiehal van Heerema in Zwijndrecht (waar 
het was gebouwd) naar de eigen locatie in Schiedam als huisvesting van zowel het 
personeel van Van Seumeren uit De Meent, als dat van Mammoet uit Breda. 
 
„De „Koersk" heeft in ieder geval de integratie van Mammoet en Van Seumeren in één 
klap voor elkaar gemaakt”, aldus Frans van Seumeren. 
 
 

   december 2001 
 
 
 

Nederland – Japan 1600 / 2000 
 
DOOR C. DE JONG 
In het jaar 2000 is het 400 jaar geleden dat Nederland 
voor het eerst in contact met Japan kwam. Over deze 
betrekkingen ligt voor vele Nederlanders de diepe 
schaduw van de Japanse bezetting van Nederlands 
Oost-Indië 1942-’45. Toch is het in het belang van 
beide naties om deze betrekkingen te cultiveren en 
het jaar van het eerste contact, 1600, te herdenken.  

Dat contact is gelegd, toen op 19 april 1600 een Nederlands 
schip, „de Liefde”, met 24 zwakke en zieke opvarenden, onder schipper 
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Quakemaeck, ankerde bij de kust van Kioesjoe. Het was het laatste van de vijf schepen 
van de rampspoedige vloot, onder bevel van de Zuid-Nederlandse kooplui Jacob Mahu (of 
Mahieu) en Simon de Cordes, die in 1598 van Rotterdam was uitgevaren om landen aan 
de Grote Oceaan te ontdekken, er handel mee te drijven en indien mogelijk te plunderen. 
 
In Straat Magelhaes werden de schepen verstrooid. „De Liefde" kwam na een lange 
zwerftocht met veel sterfte aan boord terecht in Japan. De Portugezen, die daar voor het 
eerst in 1543 waren aangekomen. adviseerden de Nederlandse schipbreukelingen als 
zeerovers terecht te stellen, en de Japanse autoriteiten hielden hen eerst vast, maar lieten 
hen daarna vrij.  
Teyasu, sinds 1598 aan de macht en in 1603 shogun (rijksbestuurder), was zo onder de 
indruk gekomen van de kennis en kunde van de in Engeland geboren stuurman William 
Adams. dat deze zijn raadgever werd en tot zijn overlijden in 1620 in Japan moest blijven. 
De andere Nederlanders, voor zover nog in leven, mochten Japan verlaten, De Japanners 
behielden „de Liefde”. Van dat schip wordt nu het 1 m lange boegbeeld in het Nationaal 
Museum te Tokyo bewaard. Het stelt Erasmus van Rotterdam voor, want „de Liefde" 
heette eerst „de Erasmus”. 
 

Het duurde tot 1609 voordat de Vereenigde Oost-
Indische Compagnie (VOC) twee schepen 
beschikbaar had om Japan te bezoeken. Schipper 
Jacques Specx kreeg vergunning om in Hirado 
een factorij (handelspost) te stichten en werd daar 
het eerste „opperhoofd". In de eerste jaren gingen 
de zaken moeilijk, wegens gebrek aan kennis van 
Japan en de behoeften der Japanners en de 
mededinging van Chinezen, Portugezen en Britten. 
Daarna ging de handel beter. De VOC voerde in 
Japan o.m. ruwe zijde in - grondstof voor de 
Japanse nijverheid - uit Voor- en Achter-Indië en 
China, verder specerijen uit Oost-Indië, textiel uit 
Voor-Indië en legio nijverheidsartikelen uit Europa, 
vooral wapens. Uit Japan voerde ze koper, zilver 
en goud en vele artikelen van lakwerk, porselein 
en zijde uit. 
 
Omstreeks 1600 onderging de Japanse regering 
ingrijpende veranderingen. In de eerste plaats 
kwam de Tokugawa-familie aan de macht. Ze 

bekleedde het shogunaat van 1603 tot 1867, toen de  
Meiji-omwenteling ze verdreef. Sinds de Middeleeuwen betwistten sterke, adellijke families 
elkaar de macht, reduceerden de keizer tot een schijnvorst, zoals de Karolingische 
hofmeiers deden met de Merovingische koningen als „rois fainéants”, streefden naar het 
shogunaat en voerden oorlog met elkaar. De Tokugawa’s beëindigden die machtsstrijd en 
voerden een militaire autocratie in. Vreemdelingen beschouwden hen dikwijls ten onrechte 
als keizer. 
 
In de tweede plaats kreeg de regering van Japan, die voor 1600 de vreemdelingen had 
verwelkomd (hoewel Japanners Europeanen als barbaren minachtten), een diep 
wantrouwen tegen hen. Die verandering was toe te schrijven aan de bekeringsijver van de 
Portugese jezuïeten en vooral van Spaanse franciscanen. De missionarissen maakten 
vele bekeerlingen, vooral onder de onderdrukte boeren - wel 300.000, als men hen mag 
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geloven. De autoriteiten vonden dat gevaarlijk, vooral toen in 1636 christen-boeren zich 
aansloten bij een lokale opstand. leyasu had decreten tegen de missie uitgevaardigd, 
maar ze slap uitgevoerd. Zijn kleinzoon en opvolger, shogun Iemitsu trad in 1636 streng 
op, schreef de Japanse christenen voor het christendom af te zweren en liet naar 
bewering 30.000 van hen als ongehoorzaam wreed terechtstellen. 
 
Ter wille van de veiligheid van Japan tegen vreemde overheersing isoleerde de regering 
dit land door Japanners te verbieden naar het buitenland te reizen en vreemdelingen om 
Japan te bezoeken, met uitzondering van Chinezen en Nederlanders in dienst van de 
VOC. Deze twee naties werden als staatkundig ongevaarlijk beschouwd. De VOC had zich 
altijd tot handel beperkt en nooit zending in Japan uitgeoefend. Dat gold ook voor de 
Britten. Deze kregen geen factorij, omdat zij hun handelspost in Japan reeds in 1623 als 
onrendabel hadden opgegeven. Overigens werden Nederlanders en Chinezen slechts in 
een factorij in Nagasaki toegelaten, en op zeer beperkte voorwaarden. De VOC moest in 
1641 haar factorij te Hirado afbreken en verhuizen naar het kunstmatige eiland Deshima 
bij Nagasaki, dat kort tevoren door de Japanse autoriteiten voor de Portugezen was 
ingericht. 
 

Deshima mat slechts 120 bij 75 m. Het opperhoofd mocht 
slechts een jaar blijven en moest jaarlijks een reis naar het 
hof van de shogun in Edo (Tokyo) maken om hem hulde te 
brengen en geschenken aan te bieden. Een stenen brug, die 
altijd werd bewaakt, verbond het eiland met de stad 
Nagasaki. E.C. Godée Molsbergen1 schreef: „’s Avonds 
gingen de zeepoorten en de land-poort dicht; barken 
bewaakten altijd het eiland. Men mocht er geen Japanse 
bedienden houden (en had er vaak Indonesische - CdJ). 
Brieven aan Japanners stonden onder censuur. In het 
tuighuis te Nagasaki borg men de wapenen op: alleen het 
opperhoofd en een koopman mochten gewapend zijn. Het 
opperhoofd was ook als enige vrijgesteld van visitatie aan 
den lijve.  
 
Overledenen moesten vijf mijlen ver in zee begraven worden 
(in 1655 werd begraven aan land toegestaan - CdJ), uit 
vrees dat stille christenen het gebeente eer zouden 
bewijzen. Psalmboeken, bijbels, godsdienstige 
voorstellingen, vreemde munten moest men in een vat 
kuipen. Dit „boekenvat” ging-evenals de wapens, kruit, zeilen 
en roeren van de schepen - naar het tuighuis tot de tijd van 
vertrek. Uiteraard moest men allerlei hoge Japanse 
ambtenaren naar de ogen zien.” 

 
 

De Nederlanders mochten geen Japans leren en geen inlichtingen over land en volk van 
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Japan verzamelen, vooral geen landkaarten (tegen het eind der 18de eeuw is dit verbod 
ietwat verzacht, landkaarten uitgezonderd). 
Verblijf van buitenlandse en Japanse vrouwen op Deshima was streng verboden tot de 
opheffing van de factorij in 1858. Japanse prostituees werden wel toegelaten. Sommige 
Nederlanders hadden een duurzame relatie met zo’n prostituee en kregen kinderen van 
haar. Dezen mochten Japan niet verlaten, maar sommigen brachten het ver. Japanse 
tolken door de VOC bezoldigd, moesten het contact tussen Nederlanders en Japanners 
onderhouden. Zij waren ook spionnen voor Japan. 
 
De Japanners zijn een weetgierig volk en leren graag van vreemdelingen. Zij beseften 
zeer wel, dat het isolement van hun land tot achterstand in wetenschap en techniek t.o.v. 
Europa leidde. Daarom trachtten zij via de VOC-factorij op Deshima, als venster op het 
buitenland, zoveel mogelijk kennis en kunde in te voeren, terwijl zij de Europeanen zo 
weinig mogelijk inlichtingen over Japan verschaften. Zij vroegen de factorij op Deshima 
sinds 1641, en meer nog in de 18de eeuw, om levering van boeken over exacte 
wetenschappen, sterrenkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, geneeskunde en andere 
wetenschappen, om exotische planten 
en dieren en om wetenschappelijke en 
technische instrumenten.  
Gelukkig waren in Nederland vele 
boeken vertaald en gedrukt en kon de 
VOC vele artikelen leveren, ook 
exotische dieren, zoals kamelen, 
struisvogels en apen. Sommige van 
die destijds ingevoerde boeken en 
voorwerpen zijn nu te zien in Japanse 
musea. 
Eenmaal per jaar kwam een VOC-
schip - meestal uit Batavia - Deshima 
met lading bezoeken en werden daar 
uitgebreid zaken gedaan. Overigens 
viel er weinig te doen en zochten de 
werknemers der VOC hun tijdverdrijf 
meestal in sterke drank en bij 
prostituees. 
 
In de 4de, 5de en 6de Engelse oorlog (1780-’84, 1795-1802, 1803-’ 14) was de factorij 
jaren achtereen van het buitenland geïsoleerd en kwamen er ook geen Nederlandse 
schepen. Toen Groot-Brittannië alle Nederlandse koloniën had bezet, woei alleen op 
Deshima nog de Nederlandse vlag.  
De luitenant-gouvemeur over Java, Raffles, liet het opperhoofd op Deshima, Hendrik 
Doeff, vragen om het Britse gezag te erkennen, maar deze weigerde. Hij en zijn personeel 
waren echter voor hun levensonderhoud afhankelijk van de Japanse autoriteiten, die dat 
zonder bezwaar verschaften. In 1798 was de VOC opgeheven en had de Nederlandse 
regering haar bezittingen en vele schulden overgenomen, ook Deshima.  
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Die regering aanvaardde in juni 1814 het gezag over Deshima tot 1858, toen zij de factorij 
ophief. Tot het begin van de openstelling van Japan in 1858 behield Deshima zijn unieke 
positie. Sinds 1768 leed de VOC jaarlijks verlies op haar handel op Deshima, o.m. wegens 
toenemende mededinging der Chinezen. Toch behield ze de factorij voor diplomatieke 
inlichtingen. 
 
Yoshimurle (1716-’45), de beste shogun na Ieyasu, wettigde de invoer van Portugese 
boeken, christelijke uitgezonderd, die clandestien al plaatsvond. Die invoer was de 
aanleiding tot het ontstaan van „rangaku”, dit is Hollandkunde. 
In de tweede helft van de 18de eeuw leerden niet alleen Japanse tolken Nederlands, maar 
ook enige aristocraten om Nederlandse boeken te lezen. In die jaren werden de Japanse 
autoriteiten wat tegemoetkomender jegens de Nederlanders op Deshima. Zij kregen wat 
meer vrijheid in de omgang met Japanners en de verzameling van inlichtingen. Maar op 
belangrijke punten deden de Japanners geen toegevingen: niet-Japanse vrouwen zijn 
nooit op Deshima toegelaten en het bezit van landkaarten van Japan werd zwaar gestraft. 
Toen de arts Von Siebold in 1828 zo’n kaart bleek te bezitten, werd hij gearresteerd en 
verbannen. 
De bedoelde vergrote tegemoetkomendheid moet ook worden toegeschreven aan de 
persoonlijkheid van de opperhoofden Isaac Titingh en Hendrik Doeff en hun aanzien bij de 
Japanners. Zij en anderen op Deshima hebben veel bijgedragen tot de kennis van Japan 
in Europa. Vele Europeanen - Nederlanders en anderen - hebben de Nederlanders op 
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Deshima gebrek aan belangstelling voor het merkwaardige land en het volk van Japan 
verweten. 
 
De critici hebben gemakkelijk praten en letten te weinig op de volgende omstandigheden: 
- de VOC was een instelling gesticht om geldwinst te behalen en niet om beschaving 

en godsdienst te bevorderen; niettemin deed ze toch een en ander; 
- de opperhoofden mochten slechts eenjaar op Deshima verblijven; 
- de Nederlanders op Deshima mochten zo weinig mogelijk over Japan te weten 
komen  
en overmatige weetgierigheid werd gestraft. Prof. James Murdock verwijt opperhoofd A.W. 
Feith, dat deze de naam van de regerende shogun niet kende, maar hij vermeldt niet dat 
die naam zoveel mogelijk geheim werd gehouden; 
- het verblijf der Nederlanders in Japan was heel saai en stimuleerde de belangstelling 
niet. 
 
Niettemin is er een reeks Nederlanders en niet-Nederlanders op Deshima geweest, die 
uitvoerig over Japan hebben bericht. Namen zijn bekend. En het aantal schrijvers op 
Deshima over Japan is niet gering te schatten. Schrijvers op Deshima over Japan waren 
de opperhoofden Francois Caron (Vlaming, 1663), Isaac Titsingh (1745-1812) en Hendrik 
Doeff (1777-1835) en G.F. Meylan (in 1833), alsmede de medici Engelbert Kaempfer 
(1651-1716) en Philipp Franz von Siebold (1796-1866. Duitsland), de Zweed Carolus 
Petrus Thunberg (1723-1822) en de Nederlander J.L.C. Pompe van Meerdervoort (1829-
1908). Prof. C.R. Boxer noemde Titsingh de beste japanoloog in de 18de eeuw3. Reeds in 
1867 begon prof. J.J. Hoffman als eerste in Leiden Japankunde te doceren. 
 
Rangaku 
In de tweede helft van de 18de eeuw is in Japan de wetenschap „Rangaku” ontstaan. Die 
benaming is afgeleid van Portugees Holanda en betekent Hollandkunde. Deze 
wetenschap omvat het leren van de Nederlandse taal, vertalen van documenten en 
boeken in het Japans en het bestuderen van de Nederlandse beschaving, vooral 
wetenschapsbeoefening, zoals krijgskunde, en techniek, scheepsbouw en zeevaartkunde. 
 
Uit de Blauwe Wimpel oktober 2000 
Wordt vervolgd 
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Bij Wbooks verscheen een prachtig boek over de verovering van een deel van Portugees 
Brazilië door Johan Maurits van Nassau Siegen, familie van de Oranjes. Het bijzondere 
van die kortdurende in bezitneming was dat Maurits niet alleen de wapens liet spreken 
maar ook zijn kunstenaars. Zij moesten namens hem die vreemde wereld in de west in 
kaart brengen, tonen en zó aantrekkelijk voorstellen dat investeerders in die rijke 
Republiek der Zeven Provinciën de beurs zouden trekken en staatslieden hem zouden 
steunen. Tekenaars en schilders reisden onder zijn mecenaat rond in dat nieuw 
gewonnen, maar ook zo weer geronnen, Oost-Braziliaanse kustgebied en legden er de 
natuur, de mensen, de suikermolens en landschappen zo voordelig mogelijk vast. 
Natuurlijk diende dat ter legitimatie van die verovering en van de man die hen had 
ingehuurd. Hun werk zou kortom die gewelddadige overname rechtvaardigen en zo met 
pen en papier begrijpelijk maken wat de admiraals en generaals met hun kanonnen 
hadden gegrepen.  
 
In zes hoofdstukken en zo’n honderdtwintig pagina’s vertelt de historicus Ernst van den 
Boogaart het verhaal van die expedities, de militaire, wetenschappelijke en artistieke. Dat 
gebeurt op een degelijke, zij het wat koel-wetenschappelijke manier waarin veel feiten op 
tafel komen. Het boek is voorzien van betoverende afbeeldingen van al die kunstwerken, 
zodat er veel te genieten valt van wat die artistieke veroveraars waarnamen en in beeld 

brachten. De 
vaststelling dat dit 
vooral een 
kijkboek is 
geworden doet 
niets af aan de 
waardering voor 
de tekst. Maar nu 
eerst naar het wat, 
wie en waarom 
van deze 
geschiedenis. En 
dat kan ook haast 
niet anders, want 
Van den Boogaart 
is de  
gastconservator 
van de 

tentoonstelling in het Haagse Mauritshuis over Johan Maurits van Nassau, ofwel de 
Braziliaan. 
Twee pagina's uit het boek  
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In de vroege zeventiende eeuw ontwaakte in de jonge Republiek het verlangen naar een 
stevige hap uit de koloniën van hun vijanden, de nog in één koninkrijk verenigde 
Spanjaarden en Portugezen. Een van de belangrijkste successen daarbij was de 
verovering van een deel van Portugees Brazilië. Daar was de suikerproductie al in de 
vorige eeuw van de grond gekomen en zo succesvol dat deze plantages de wereldmarkt 
beheersten. Suiker was in zwang voor allerlei doelen: voor geneesmiddelen, als specerij 
voor vlees en vis, als conserveringsmiddel; voor decoratie. Koks strooiden suiker in de 
dressing voor sla. Er waren suikerbeesten, suiker gaf energie, troost, kracht en natuurlijk 
was suiker zoetstof. Tegenwoordig staat suiker ook voor tandbederf, diabetes en obesitas. 
Tegenwoordig rijden de suikerwagens van de industrie met de niet onware maar 
verhullende slogan: ‘Suiker, een natuurlijk product’. De zeventiende-eeuwse smulpaap 
kende al die gevaren nog niet. 

 
 
Afbeelding uit ‘Het land van de suikermolen’ (Wbooks) 
 
Suiker 
Op de Portugese plantages in de nieuwe kolonie werkten veel slaven, of zoals de auteur 
schrijft, ‘uit Afrika geïmporteerde arbeidskrachten’. Vier op de vijf Afrikaanse slaven werkte 
aanvankelijk in de suikergebieden waar de Portugezen de plantages exploiteerden. Naast 
suikerplantages waren er ondernemingen voor tabak, koffie en katoen. Al die bedrijven 
werkten voor de overzeese markt. Elke suikerplantage had een eigen molen, waar het sap 
uit het riet werd geperst en in koperen bekkens geleid. In een kookhuis werd dat sap 
ingekookt tot een dikke vloeistof, die in kleivormen geschept werd opgeslagen in een 
drooghuis, waar de vloeistoffen uitkristalliseerden tot suiker. Die werd na enkele maanden 
uit de kleivormen geklopt en als suikerbroden verpakt naar Europa verzeild.  
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De suikerplantage was dus landbouwbedrijf en fabriek ineen. Op de plantages woonde 
een nieuwe samenleving van ‘blanken, negers, mulatten en Indianen’, zoals de mensen 
van meer en minder kleur elkaar toen noemden. Maar ook sprak de tijdgenoot wel over 
vrijen, vrijgelatenen en slaven.  
Van de Boogaart volgt het toenmalige woordgebruik, schrijft hij, al kan hij zich verplaatsen 
in de bezwaren ertegen. De term ‘tot slaaf gemaakte’ noemt hij onjuist: veel slaven waren 
immers geboren als slaaf, al voor hun transport in Afrika of daarna in Amerika. 
De West-Indische compagnie (WIC) probeerde al in 1624 de Portugese plantages in 
handen te krijgen. De stad Bahia werd veroverd maar na een jaar opgegeven. In 1630 
volgde een tweede poging, toen Recife werd veroverd. Pas zes jaar later, in 1636, werd 
het achterland veroverd, Pernambuco, Itamaraca en Paraiba. Johan Maurits van Nassau-
Siegen kreeg daarna dankzij zijn familiebanden (inderdaad) een aanstelling als 
gouverneur van dit Nederlandse Brazilië. Nu kwam de door de oorlog verstoorde 
suikerproductie weer op gang en, een niet onbelangrijk gevolg, de WIC begon aan de 
slavenhandel. Bezwaren in de Republiek tegen de slavenhandel, eerst nog gezien als een 
dingetje van de Portugezen, verdwenen als een klontje suiker in een kopje thee. Maurits 
zou na twee bestuursperioden naar de Republiek terugkeren. De Portugezen kwamen 
daarna in opstand, de compagnie vocht tien jaar terug, maar gaf het toen op waarmee het 
WIC-avontuur was afgelopen. 

 
Afbeelding uit ‘Het land van de 
suikermolen’ (Wbooks) 
 
Toe-eigening 
Om die politiek-militaire context 
gaat het in dit boek minder dan 
om de culturele toe-eigening. 
Maurits kwam, overzag en 
beschreef. De gouverneur nam 
een hele menagerie van 
kunstzinnige en geleerde 
medewerkers mee die dat 
nieuwe land in ogenschouw 
namen, beschreven en in kaart 
brachten. Dat deden zijn 
mensen dus – en misschien is 
dat onvermijdelijk – in termen 
van hun broodheer en hun tijd. 
Zo ontstond een aantal 
belangrijke kunst- en 
wetenschappelijke werken 
waarmee Maurits internationaal 
aan de weg kon timmeren. De 
koloniale bedoelingen lagen er 
duimendik bovenop. Toch blijft 

staan dat dat artistieke werk de eeuwen heeft overleefd en een vroeg beeld van kolonie 
Brazilië geeft, een beeld dat we anders niet op deze manier gekend zouden hebben. 
Kunst en wetenschap kun je zo zien als een laat geluk bij een vroeg ongeluk.  
 
Om wie ging het? Na terugkeer naar de Republiek beschreef Caspar Barlaeus de 
geschiedenis van Maurits’ bestuur en liet dat drukken door de beroemde uitgever en 
drukker Joan Blaeu. Barleus’ boek bevatte veel topografische prenten en een prachtige 
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kaart van het gebied, gecarteerd door de Duitse wetenschapper Georg Marcraf. 
Hofpredikant Franciscus Plante schreef een Latijnse lofdicht over het bestuur van Maurits. 
Lijfarts Willem Piso schreef een Historia Naturalis Brasiliae, een natuurgeschiedenis van 
het land. De Amsterdamse architect Jacob van Campen ontwierp op basis van het 
beeldmateriaal dat Maurits mee naar huis voerde tapisserieën. Die tekeningen en 
beschrijvingen zouden in de decennia daarna hun weg vinden naar de belangrijkste 
Europese hoven, in Berlijn, Kopenhagen en Parijs, Wenen, Sint Petersburg en zelfs naar 
China. Maurits zorgde er dus voor dat zijn Braziliaanse avontuur dankzij “uitgekiend 
reputatiemanagement” de wereld over ging.  
 

 
 
Afbeelding uit ‘Het land van de suikermolen’ (Wbooks) 
 
Plaisante plaatsen 
Daarmee hebben we de context van dit Braziliaanse avontuur wel te pakken en kunnen 
we naar die kunstvoorwerpen zelf kijken. Het moet gezegd worden dat auteurs en 
uitgevers uitpakken zodat bijvoorbeeld het werk van kunstenaars als Frans Post en Albert 
Eckhout prachtig in beeld komt. Hun schetsen van de fauna – miereneter en jaguar – van 
de suikermolens of maniokmolens zijn schitterend (in beeld gebracht). In de doeken van 
Post, aldus van den Boogaart, zien we steeds een ‘verfraaiing’ van de werkelijkheid. Soms 
stond het ‘nut’ van de ‘Brasiliana’ voorop, dan weer hun ‘nieuwheid of onbekendheid’. Zijn 
doeken toonden vooral ‘plaisante plaatsen’, je moest wel gek zijn om daar niet je grenzen 
te willen verleggen. Impliciet waarderen zijn schilderijen de mens in een orde van laag 
naar hoog. Hun kleding vormde een belangrijke indicatie voor hun plek in de pikorde van 
die suikersamenleving, hoe schaarser de kleding, hoe lager op die ladder. Toch 
suggereerde Post vooral harmonie in een multi-etnische samenleving, zolang ieder daarin 
zijn plek wist.  
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Bij de Groningse schilder Albert Eckhout was de onderliggende boodschap al niet heel 
anders. Ook van zijn werk geeft dit boek een aantrekkelijke weergave en interpretatie. 
Bekend werden zijn man-vrouw paren, die als een pars pro toto voor hele etnische 
groepen konden gelden. Dat was al gebruik in het reisverslag van de eerste Nederlandse 
reiziger Jan Huygen van Linschoten in 1595/96. Ook hier maakte de kleding de man, de 
vrouw en dus ook de groep die ze representeerden. Wapens en sieraden vertelden over 
zeden en gewoonten, de afgebeelde flora en fauna over hun natuurlijke omgeving. En 
natuurlijk was elke tekening toch ook een evaluatie, een ordening naar civiliteit, waarvan 
dankbaar gebruik kon worden gemaakt bij het bestuur in die kolonie. 
Verovering en betovering 
Het is kortom een prachtig boek geworden dat iets laat zien van wat een ontzagwekkende 
expeditie is geworden, een verovering van Brazilië, gefinancierd met de baten van de nog 
altijd bezongen Zilvervloot van Piet Heyn en gelegitimeerd door de leergierige, 
wetenschappelijk geïnteresseerde, moderne Johan Maurits. Wie en wat die kunstenaars 
en geleerden in hun nieuwe land tegenkwamen en hoe ze dat probeerden te verkopen en 
te verdedigen. Dankzij hen hebben we nu betoverende beelden van deze tijd, deze plaats 
en deze mensen, en dankzij Ernst van den Boogaart weten we dat die beelden niet 
onschuldig zijn. 
 

 
 
~ Joost Eskes 
 
Boek: Het land van de suikermolen 
 
Ook interessant:  
Nederlands-Brazilië (en het begin van de 
Nederlandse slavenhandel) 
…of: Johan Maurits, Bewogen Beeld 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************** 
 

Mariniers in Washington DC 
Deel 2 :  
Door Wim van der Meer (oud-marinier, Washington 12 februari 1969 tot 12 augustus 
1969)  

Mariniers op de NL ambassade te Washington DC, USA 
 

In het originele verhaal stonden de namen van de mariniers waarmee ik in Washington 
zat, maar door de AVG mag dat niet meer, jammer maar het zei zo. 
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Wat deden wij in onze vrije tijd 
Wat Lourdes is voor de katholieken is Washington van de Amerikanen, een soort 
bedevaartsoord. 
Washington is ruim voorzien van vele musea met een ruim aanbod en veel diversiteit. De 
musea waren allen gratis toegankelijk.  Ik heb volgens mij alle musea bezocht en diverse 
zelfs meerdere malen. 
Gelukkig was er een groot aanbod van openbaar vervoer en goede voeten kwamen ook 
goed van pas. 
We bezochten Arlington Memorial, volgden de ceremonie bij het graf van de onbekende 
soldaat en waren stil bij het graf van John Kennedy. Ik maakte nog een foto van de 
begrafenisstoet, wat eigenlijk niet mocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om voor de dienst fit te blijven deden we aan veldlopen, dit kon prachtig achter het bos 
nabij de ambassade. Dit was min of meer vrijwillig verplicht, zoals dat zo mooi heet bij de 
mariniers. 
Op de foto zitten: T. te B; ik; H. K. 
 
Na onze diensttijd bij de mariniers bleken we alle 3 naar de politie te zijn overgestapt. 
Twee naar de gemeentepolitie te Rotterdam en ik naar de Rijkspolitie te Water te 
Terneuzen.  
Na de komst van de klp. marns Dirk O, in mei 1969, werd er contact gelegd met de 
marinierskazerne in Washington, “Henderson Hall” en gingen we op cursus 
parachutespringen. Door de weeks droog oefenen en parachutes inpakken en in het 
weekend springen. Dirk O had z’n eigen bestuurbare parachute bij zich en wij moesten het 
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doen met US military parachutes. Later is vanuit dit groepje springers het paracentrum 
Texel ontstaan en volgens mij ook het hele springgebeuren bij het Korps Mariniers.  
In ons verblijf hadden we veel aanloop van zowel mannelijke als vrouwelijke US marines 
en regelmatig werden er ook feestjes georganiseerd. Op deze feestavonden werd de 
gasten ontvangen door een marinier in Volendams kostuum. Marinier Henri L. en z’n 
gelegenheidsbruid Trees, liepen dan beiden de hele avond verkleed rond.  Wij waren 
perfecte gastheren, er ontbrak je aan niets op zo’n feest. Wij konden royaal doen, de 
drank e.d. was allemaal tax free.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn broer Hans, die in New York medisch behandeld werd, een proefkonijn voor de net in 
opkomst zijnde micro chirurgie, was tussen de behandelingen door een lopend patiënt. Hij 
kwam regelmatig naar Washington en was ook altijd welkom in het mariniersverblijf. Later 
op Curaçao bezocht hij me ook en mocht dan van de marineleiding op Michielsbaai 
verblijven.  
Bijzondere ontmoeting, toen ik met mijn broer het Marine Memorial Monument bezocht, zei 
mijn broer, kijk daar, daar loopt Charlie van Vliet, deze Charlie kwam net als wij ook uit 
Terneuzen. Daar we het niet zeker wisten riepen we zijn naam en toen hij zich omdraaide 
wisten we het zeker. Charlie was met z’n Canadese neef een toertje USA aan het maken 
al met al een leuke middag welke in de ambassade werd afgesloten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even het vermelden waard: Tot tweemaal toe, trokken er bijzondere mensen aan de 
touwtjes bij de marine. De eerste maal dat ik naar Washington kon en mijn broer kon 
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bezoeken in New York en de tweede maal dat hij over mocht komen en verblijven op 
Michielsbaai. Al met al toch wel bijzonder. 
 
Hoe kwamen er nu mariniers op de ambassade terecht, terwijl het eigenlijk een 
Marechaussee taak is. 
Het verhaal gaat, door de Hr. Luns zelf aan mij vertelt tijdens zijn bezoek aan Washington 
met premier De Jong, dat hij Luns dus, er persoonlijk voor had gezorgd. Op de US 
ambassades over de wereld waren US Marines geplaatst. Dus vond hij het logisch dat in 
de USA op de NL ambassade ook mariniers moesten zitten. Hij voegde er nog aan toe; 
dat de Amerikanen het woord Koninklijke Marechaussee nooit zouden leren uitspreken.  
Dus door een klein duwtje van een dienstplichtig seiner, zaten er dus mariniers op de NL 
ambassade te Washington. 
Waar of niet waar, wie het weet mag het zeggen. 
Kokkin Ida Edwards, kookte niet alleen voor ons. Zij runde ook nog een cateringbedrijf en 
ze ging koken en verzorgde buffetten voor rijke Afro-Amerikanen. Een maal per jaar werd 
er door deze rijke Afro-Amerikanen een groot feest georganiseerd en werd er een 
compleet hotel afgehuurd. Ook Ida werd dan uitgenodigd en die keer dat ik er was, mocht 
ze haar eigen jongens meenemen. Met een paar mariniers gingen we daar naartoe. Dit 
was een Feest met een dikke hoofdletter. Zeer veel beroemde artiesten traden daar op. 
Ondanks dat we de enige blanken waren, dansten we er lustig op los. Wij waren die avond 
echt Ida’s boys. 
Toen in augustus mijn 6 maanden erop zaten, vertrok ik naar Curaçao om mijn term (1,5 
jaar) af te maken. 
 
In juli 1991 ging ik met mijn vrouw en 
dochter op vakantie naar de USA en ook 
Washington werd aangedaan. Ik nam 
contact op met de ambassade en werd 
door de sergeant der marns. B. 
uitgenodigd om even langs te komen. We 
kregen van hem een rondleiding maar 
zagen verder geen mariniers. Die 
verbleven niet meer op de ambassade 
maar woonden allemaal in de stad.   

 
De bar was nu voorzien van een prijslijst, 
met “Welcome to the Dutch Marines bar”. 
Hoe zaken dus kunnen veranderen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bij een later bezoek in juni 2010 aan Washington heb ik de moeite niet meer genomen om 
langs te gaan. 
Epiloog: 
Op 19 juli 1974, kwam Ida Edwards naar Nederland en verbleef bij verschillende mariniers en 
ter afsluiting een groot feest. Ik was er niet bij, waarom ik er niet was, weet ik niet meer, maar 
het verdriet mij nog zeer.  
 
Tot volgende week… programma nog niet bekend. 
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Persoonlijke Oorlogsverhalen… 
Bron: de Oud-Rotterdammer , een gratis krant voor de 50 plusser 
 

Een verdwaalde bom op Schiebroek 
 
Het bombardement op Rotterdam werd 14 mei 1940 tussen 13.27 en ongeveer 13.40 uur 
uitgevoerd door Duitse bommenwerpers in het kader van de Duitse militaire overval op 
Nederland. Het bombardement van een kwartier vernietigde nagenoeg de gehele historische 
binnenstad van Rotterdam, mede door de branden die hierna ontstonden. Naar schatting 
kwamen 650 tot 900 mensen om en ongeveer 80.000 inwoners werden dakloos. Meer dan 
24.000 woningen werden in de as gelegd, 32 kerken en 2 synagogen werden verwoest. 
 

Dat in de Rotterdamse binnenstad grote gebouwen, zoals 
stadhuis, postkantoor en hoofdbureau van politie gespaard 
zijn gebleven, komt voornamelijk doordat deze stevig 
gebouwd waren en geluk hebben gehad dat ze maar een 
enkele bom op hun dak kregen. Ook Schiebroek werd op 14 
mei 1940 getroffen door een bom. Precisieaanvallen van 
bommenwerpers, zoals we nu op de tv zien, waren er in die 
tijd nog niet.  
Bommenluiken werden opengezet en op goed geluk liet men 
hun dodelijke last vallen.  
Op het kerkhof aan de Ringdijk staat een grote witte 
grafsteen, met daarop de namen van twee dames Mouthaan 
en hun schoonzuster, mevrouw Mouthaan – van Dijk.  
    
 
 
 
 

 
Zij waren het, die op 14 mei 1940 een veilig heenkomen 
dachten te hebben gevonden in een woning aan de 
Hoofdlaan nummer 2.  
 
Ton Oskamp, geboren in Schiebroek, was destijds zes 
jaar en vertelt hierover het volgende: “Ik heb deze dames 
gekend. Wij woonden vlak bij hen, op nummer 6. Zij zijn 
daar alle drie om het leven gekomen tijdens dat 
bombardement van 14 mei 1940. Dit was ’s morgens 
omstreeks half elf, dus voorafgaand aan het grote 
bombardement. Hun huis werd getroffen door 
waarschijnlijk een afzwaaier en volledig verwoest.  
Het is mij nooit duidelijk geworden uit welk land het 
vliegtuig, dat deze bom afwierp, afkomstig was.  
Wat het extra triest maakte, was het feit dat deze dames 
vanuit de stad hier naartoe gekomen waren met de 
gedachte dat het aan de rand van de stad veel veiliger 
was. Hoe alles in zijn werk ging, herinner ik mij nog als de 
dag van gisteren.  
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Ik was buiten aan het spelen, toen mijn moeder mij riep om naar binnen te komen. Mijn broer 
kwam op dat moment aanhollen. Hij was door de Nederlandse militairen, die bij ‘Allan’ aan de 
Kleiweg (de voormalige tramremise) gehuisvest waren, naar huis gestuurd. Op het moment dat 
wij binnen waren, viel de bewuste bom en sloegen wij met z’n allen tegen de grond.  
Kasten en deuren vlogen open en de hele kamer was ondoorzichtig geworden van het stof. Wij 
zijn direct daarna uit het huis gevlucht en naar mijn grootouders gegaan, die aan de overkant 

van de laan woonden. 

 
 

Van mijn grootvader kregen wij de opdracht voor onze veiligheid onder de bosjes in de tuin te 
gaan liggen. 

 
Volkstuin  
Achteraf gezien kan ik zeggen dat het geluk ons die dag erg gunstig gezind was. Mijn oom had 

een volkstuin bij de volkstuinvereniging ‘Ons Genoegen’ aan 
de Achterweg (huidige Erasmussingel). De tuinen lagen 
tussen de weilanden. De familie besloot aanvankelijk om voor 
onze veiligheid daar de nacht door te gaan brengen. Maar op 
het moment dat wij met elkaar voor het hek van de volkstuin 
stonden, werd besloten toch maar terug te gaan naar het huis 
van mijn grootouders. Die nacht viel er een bom op het 
volkstuincomplex en werd ook het huisje op de tuin van mijn 
oom volledig vernield.” Tot zover de belevenissen van Ton 
Oskamp, 80 jaren geleden. In de Panorama van 18 juli 1940 
staat een foto van een ander vernield tuinhuisje, eveneens 
gelegen op eerder genoemd volkstuincomplex. Dit met 
vermelding dat het werd veroorzaakt door een Engelse bom 
en dat er drie personen bij waren omgekomen. Bij nader 
onderzoek bleek het Andries Oorschot, zijn echtgenote Aartje 
van Oorschot-van Houten en hun dochter Francijntje te 
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betreffen. Gedrieën hadden zij zich ‘s nachts verscholen in hun tuinhuisje, met noodlottig 
gevolg. Over de 97.000 kilo Duitse brisantbommen die 14 mei 1940 werden afgeworpen op de 
historische binnenstad, wordt door de Duitse bezetter wijselijk niet gesproken.  
Wat rest zijn de grafstenen op de begraafplaats aan de Ringdijk en de wetenschap dat deze 
begraafplaats niet geruimd wordt. Een blijvende herinnering dus.  

Harry Pruijsten  
apruijsten@upcmail.nl 
 

Foto’s aangevuld door de schrijver van dit stuk ! 
 

Volgende week…. 
 

Reisjournaal Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau 
 
Tragisch einde van de reddingsboot “Prins der Nederlanden” 
 
Bootsman “spring naar de wal” 
 
De “Duyfken” verkeerd in nood, VOC schip is opgelegd! 
 
Standbeeld voor Frank Koulen… 

 
   Een marinier op de Karel Doorman Deel 1 

 
   Egmond aan Zee krijgt weer een pink… 

 
   Rotterdamse kruidenier in oorlogsjaren 
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