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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.   
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Reisjournaal  Hr.Ms. Johan Maurits van 
Nassau - Laatste deel 
 
“Tokiogangers aantreden aan de valreep.” 
 

Het zoeken van een Nederlands oorlogsschip in 
deze enorme oorlogshaven vol met Amerikaanse 
en Japanse Marine-eenheden moet bepaald 
geleken hebben op het zoeken van de bekende 
naald in de bekende hooiberg. 
Toch lagen wij er, vlag en geus voerend, piekfijn 
in de tjet, in de schaduw van een geweldige aircraftcarrier en het is onnodig te vermelden, dat 
onze Jannen hoopjes bekijks hadden. Zoals gewoonlijk was een ieder hartelijk welkom in 
Officers, Chief-Petty Officers en Enlisted Men’s clubs en toonden de Amerikanen zich prima 
gastheren. 
Over gastheren gesproken; in Tokio 
staat een huis en in dat huis daar 
woont een heer, en vele heren en 
dames, en dat huis heet “Holland-
House". Mocht U een onzer eens 
ontmoeten en hem vragen naar z’n 
ervaringen in Tokio, dan zal het 
Holland-House en de excursies van 
hieruit georganiseerd het onderwerp 
zijn van vele enthousiaste verhalen 
en mocht-ie dan plotseling beginnen 
te likkebaarden, dan denkt hij terug 
aan een rijsttafel waar de experts 
nog niet over uitgepraat zijn. Vier 
dagen achter elkaar was het ’s 
ochtends om tien uur “Tokiogangers 
aantreden aan de valreep”, en twee 
U.S. Army bussen spuiden dan een 
groep mensen boordevol met verhalen over alles wat ze gezien en beleefd hadden, en namen 
de volgende groep ietwat sceptische lieden aan boord, die eens gingen kijken of dat nou 
allemaal wel waar was wat de maten vertelden, om ook deze groep de volgende morgen weer 
even opgetogen af te leveren. 
Wat er allemaal zo te beleven viel deze dag in Tokio? Van alles, een bijzonder interessante 
stad, zo groot als de provincie Utrecht, 4 miljoen inwoners, een warenhuis met twee 
verdiepingen onder de grond en 14 er boven en op het dak een allround Artis met olifanten en 
leeuwen (nog steeds piekert iedereen over het probleem, hoe nou die olifanten op dat dak 
gekomen zijn). Verder een stadscentrum (de Ginza), waarvan de lichtreclames New York’s 
Broadway overtreffen, een grote revue met honderden van de mooiste meisjes van Japan met 
scènes en ensceneringen waar de Folies-Bergère in Parijs U tegen kan zeggen, een paar 
maaltijden in Holland-House, waarvan de lof al tot in Korea bij ons doorgedrongen was, kortom 
teveel om op te noemen. 
Wat zo bijzonder in de smaak viel was de huiselijke en Hollandse sfeer in dit verlofcentrum, 
waar Janmaat als een prins verzorgd werd, tussen de lakens sliep in keurige kamertjes en aan 
het ontbijt een ongelimiteerd aantal eieren naar binnen mocht werken, gebakken, gekookt, 
geroerd, precies zoals de “oranda boysan” het wenste. (Ze werden bediend door altijd vrolijke 
Japanse dienstertjes die wat Hollands verstonden en naar Hollandse namen als Appel-san, 
Mascotte-san luisterden). Dit huis dat bestemd is om de mannen van het Korea-detachement 
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tijdens hun jaarlijkse verlof in Tokio op te vangen, werd gerund door de legerpredikant Ds 
Willigen van Veen en de legeraalmoezenier Pater Brouwer en zij hebben onder aanvoering van 
de Marine-Attaché, deze voor onze mensen onvergetelijke dagen mogelijk gemaakt. Misschien 
mogen wij hen nogmaals, vanaf deze plaats, wel zeer hartelijk danken voor al hun moeite en 
inspanning, we hebben er van genoten! 
Een schrille tegenstelling met al dit feesten vormden de ervaringen opgedaan door een 
delegatie van de bemanning, bij een bezoek aan de Nederlandse gewonde militairen in de 
legerhospitalen in Tokio. Deze jongens, allemaal slachtoffers van de laatste noodlottige 
patrouille vlak voor de wapenstilstand, die door de Chinese communisten verrast werd, waren 
er ernstig aan toe geweest en hun verhalen deden onze mensen eens te meer beseffen, dat wij 
eigenlijk op een drijvend sanatorium geleefd hebben; al heeft dat ook zijn tegen, nu en dan. We 
deelden links en rechts Hollandse kaas, zware shag en speldjes-met-het-scheepsembleem uit 
en beloofden de groeten te zullen doen in Holland, maar veel meer konden we niet doen en 
diep onder de indruk van alle ellende en menselijke wrakken die we gezien hadden keerden we 
’s avonds per trein naar Yokosuka terug. 
 

Lang gewacht, stil gezwegen . . . . 
Het behoeft niet verbloemd te worden, dat op de lang verwachte morgen dat Hr. Ms. “Dubois” 
langszij zou komen, de stemming aan boord ietwat opgewonden was. Met 
scheepswerkzaamheden wou het niet al te best vlotten, velen liepen niks- en gewichtig doende 
met pas verworven kleinbeeldcamera's op het dek te ijsberen en er stonden meerdere “Uitkijken 
Dubois” op post, om bij het in zicht komen van deze “stoomboot uit Spanje” alarm te slaan en 
het ontvangstapparaat in werking te zetten. De avond tevoren was er al radiotelefonisch contact 
tussen de twee Eerste Officieren, waarbij de Eerste Officier van de “Dubois” vertelde, dat zij na 
Hongkong vrij slecht weer gehad hadden en eruit zagen als een “roestig Verkadeblikje”, wat 
overigens ruim overdreven was. Enfin, eindelijk was het dan zover en toen de “Dubois'’ 
langzaam dichterbij kwam in het Nederlandse Marinegrijs, het rood-wit en blauw in de mast, 
toen waren er velen die volijverig een klein brokje-in-de-keel stonden weg te fotograferen. Na 
het formele front maken barstte een daverend gejuich los en iedereen ontdekte maten en 
maatsmaten. 
Daarna was het hard werken geblazen en viel er veel te regelen; detailgoederen werden 
overgegeven, seiners liepen met seinlampen en officieren met NATO-boekwerken te sjouwen, 
de kerstpakketten werden aan boord genomen en onze onvolprezen “Maurie” werd aan de 
zorgen van de schipper van de “Dubois” toevertrouwd; zij had nog een termijn aangevraagd 
daar ze niet genoeg kon krijgen van Japan, wat we ons met wat goede wil wel konden 
indenken. 
Toen alles gefikst was werd het tijd voor de verhalen bij een koude pot over watersnood, 
Holland-België, Korea en Japan, terwijl sommigen de daad bij het woord voegden en samen de 
wal op gingen om onder deskundige voorlichting ingewijd te worden in de schone kunst van “het 
stappen in Japan”. Dankzij het feit, dat er op de “Dubois” een tamboer aanwezig was, hoorden 
we bij zonsondergang weer een Nederlandse vlaggenmars en voor de eerste en de laatste keer 
werden twee Nederlandse vlaggen en geuzen langzaam neergehaald op deze Amerikaanse 
Naval Base onder de rook van Tokio; “waar ook ter wereld” en terecht! 
De volgende morgen om 8 uur ontmeerden beide schepen en op de rede werd nog éénmaal 
front gemaakt voor elkaar en daarna scheidden de wegen zich; het ene fregat zette koers naar 
Nieuwediep met een lange reis voor de boeg, het andere fregat ging een bezoek brengen aan 
Yokohama en niet lang daarna wachtte haar koude en taaie patrouilles op de Westkust van 
Korea; sterkte mensen, doe-je-best! 
 

Van twee eilanden en een grote plas water. 
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Zo begonnen we dan aan de thuisreis, een reisje waar menig burgerman een klein kapitaaltje 
voor over zou hebben, Hawaii, Californië, Mexico, de West, en ook bij ons waren de 
verwachtingen hoog gespannen al zou het accent op deze trip toch meer op thuis dan op reis 
rusten. 
Midway is een zanderig atol, midden in de Pacific, maar desalniettemin van grote strategische 
waarde en het eiland is vooral bekend van de slag die daar geleverd is in de Tweede 
Wereldoorlog tussen de Amerikaanse en Japanse Marine, waarbij aan  
weerskanten vliegkampschepen een grote rol speelden. 
De rust was nu weer teruggekeerd op het eiland, het Amerikaanse Marinepersoneel woonde 
comfortabel met vrouw en kinderen in aardige huisjes en de “gooney-birds” (een grappig soort 
gans) brachten door luid schreeuwend over het hele eiland rond te waggelen, wat leven in de 
brouwerij. 
De operatie “souvenirs” werd onverminderd voortgezet, de Ships Service Store (Navy P.X.) zag 
zwart of liever wit van de Jannen en ’s avonds aan de bar van de officiersclub (mooier en groter 
dan menige nachtclub in Amsterdam) kwam een Amerikaans Officier naar mij toe die namens 
zijn vrouw (een verkoopster in de speelgoed-afdeling van Service Store) kwam vertellen, dat ze 
nog nooit zulke aardige, correcte en charmante klanten meegemaakt had als die sailors van de 
Dutch Navy; die lieverds! ’t Was waarschijnlijk ook een heel charmante verkoopster, en na een 
jaar alleen maar de kleine Japanse vrouwen gezien te hebben waren die, in onze ogen 
vreselijke lange blanke vrouwen, een ware sensatie. Verder regende het de hele dag en om 8 
uur ’s ochtends vertrokken we weer naar zee. 
De amusementsradio begon platen van de Kilima Hawaians te draaien om wat in de sfeer te 
komen en “de roos van Honolulu” was de tophit van de week. 
Weer was het alsmaar water en blauwe lucht geblazen, als we drie schepen tegengekomen zijn 
is het veel geweest en op de brug werden zonnen en sterren bij de vleet geschoten. Tenslotte 
verrezen de groene bergen van het eiland Oahu aan de kim en even later de stad Honolulu, 
maar van de “roos” voorlopig nog geen spoor. 
We voeren langs Pearl Harbour, de enorme Amerikaanse marinebasis waar achteloos hier en 
daar wat aircraftcarriers lagen en meerden na de loods aan boord genomen te hebben af langs 
een kade van de haven van Honolulu. En op die kade ……..op die kade stond de Royal 
Hawaian Band, compleet met Hula-
meisjes, allen gekleed in de z.g. 
“paniekhemden” of wilt u: “Aloha-
shirts”, in ieder geval zeer bont 
gekleurde kleedjes. 
Met vrolijke wijsjes en dansjes werd 
het afmeren opgeluisterd en het 
praaien van “aftrap meerrol” had niet 
het minste effect. De Commandant 
ging de band persoonlijk bedanken 
voor deze plezierige en muzikale 
attentie van het stadsbestuur van 
Honolulu. 
 
We bleven hier een dag of wat en 
niemand behoeft ons meer iets te 
vertellen over het „Hula meisje en haar 
dans”, wij zijn experts! 
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Enerzijds viel Honolulu wat tegen, van de veel bezongen sprookjessfeer van Hawaii was niet 
veel te bekennen, op de sprookjesachtige prijzen in de inderdaad fantastisch mooie hotels aan 
het Waikiki-beach na, maar aan de andere kant vonden we, na bijna een jaar Far East, deze 
prachtige stad met alle luxe van de American Way of Life geweldig en we keken onze ogen uit 
in de vele warenhuizen en winkels. Vele Jannen werden op straat aangesproken door mensen 
met dure auto’s die hen dan de stad en omgeving lieten zien, mee naar huis namen en op den 

duur vonden we het bepaald vreemd 
wanneer Janmaat gewoon lopend aan 
boord terug kwam. 
De dagen vlogen om en na een instuif 
aan boord, de avond voor het vertrek, 
waarbij de kade zwart stond van de vele 
luxe wagens, vertrokken we weer naar 
zee om de lange ruk naar San Francisco 
en de kou (gelukkig maar tijdelijk) voor 
onze rekening te nemen. 
 

“California, here I come.” 

Het was een lange ruk, negen dagen 
zee, zee en nog eens zee en praktisch 
geen schip te zien. We hadden mooi tijd 
om uit te rusten van alle vermoeienissen 
van Honolulu en om uit te rusten vóór 
alle vermoeienissen in San Francisco. 
We kortten deze negen dagen met 
bioscoop, bingo en bridge en ook aan 

deze periode kwam weer een eind. 
Op een mistige morgen stoomden we de Golden Gate op, onder de machtige brug door die het 
schiereiland waarop San Francisco ligt met het Noorden verbindt (alsof wij Hollanders alleen 
bruggen konden bouwen!) en meerden af aan een steiger van de U.S. Navy Base op Treasure 
Island. Dit eilandje ligt in de grote baai, tussen San Francisco en Oakland in en een nog grotere 
brug, met twee “dekken”, één voor personenauto’s en één voor het vrachtvervoer, verbindt via 
dit eiland deze twee steden. 
 
De “skyline” van San Francisco, dat net als Hongkong tegen de rotsen opgebouwd ligt, is zeer 
imponerend en markant en we konden ons best voorstellen, dat men deze stad een van de 
mooiste steden in de U.S.A. vindt. 
We hadden eerlijk gezegd, verwacht dat ons bezoek aan deze wereldstad wel min of meer 
onopgemerkt voorbij zou gaan, er komen zoveel schepen terug, uit Korea, en dan nog wel een 
fregat. Mis evenwel, zelden hebben we zoveel “publicity” gehad; bij de gebruikelijke 
persconferentie puilde de longroom uit van de reporters, fotografen zwierven over het hele 
schip en overal flitsten de blitzlampen, valreepsgasten en de scheepshond Kure fungeerden 
geduldig als model en lieten zich overal lijdzaam opstellen en fotograferen, tot zelfs bij de vlag 
op het halfdek met een glas bier in de hand toe. Later schreven de kranten dat ze een toast 
uitbrachten op onze Koningin! 
Maar dat was nog niet alles, ook voor de radio werd van ons bezoek verteld en Commandant 
en Eerste officier, Navigatie-officier en schrijver van dit reisjournaal traden op in televisie-
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interviews, ieder voor een ander station. Het is wel duidelijk te merken, dat de Amerikaan ons 
enige jaren voor is op televisiegebied, technisch liep alles gesmeerd en het ging in onze ogen 

zelfs vrij nonchalant te werk. 
Voorbereidingen waren er niet bij, je werd 
domweg ergens op een gezellige bank 
neergezet, met een tafeltje met bloemen 
en zo en op een goed moment schoof er 
een lieftallige zus naast je, de 
televisiecamera’s (zeker 4 stuks), werden 
op deze idylle gericht, jongedame vertelde 
de luister-kijkers dat dit nu een officier van 
dat Nederlandse fregat was en daarna 
begon ze een gezellig babbeltje over het 
weer in Korea, de terugreis, wat ik nou het 
eerste zou gaan doen, wanneer we in 
Holland terug waren (een hele moeilijke 
vraag) en wanneer je maar zo nu en dan 
naar de lens keek en geen ingewikkelde 
verhalen ophing, dan vonden ze het 
allemaal prachtig.  

Enfin, de longroom was er 4 televisiesterren rijker op geworden en heel San Francisco wist nu 
dat we er waren. Dat bleek dan ook al 
vrij spoedig. De eerste avond was er 
onder auspiciën van de enthousiaste 
Consul-Generaal, Jhr Mr van 
Karnebeek, een ontvangst door de 
Nederlandse kolonie voor de gehele 
bemanning in een genoeglijk oud-
Hollands restaurant, de voorziening 
van koffie, sandwiches en bier was 
voortreffelijk en zeer regelmatig en al 
spoedig zat de stemming er goed in en 
de bekende streekliederen als 
“Limburg mijn vaderland” en “Er is 
maar een groot-Mokum”, schalden 
door de zaal en over Stockholm Street. 
Alle Hollanders namen leden van de 
bemanning mee uit of naar huis en de 
Nederlanders, die niet op deze avond 
konden zijn, haalden hun schade de 
volgende dagen in, door op straat links en rechts matrozen op te pikken en hun aangenaam 
bezig te houden. Ook de Amerikanen lieten zich niet onbetuigd en het was bijna onmogelijk om 
in een bar of nachtclub je spaarzame dollars uit te geven, voortdurend werd iedereen vrij 
gehouden.  
Het is zelfs meerdere malen voorgekomen, dat matroos Hobbelduif rustig ergens achter z’n 
koud pijpje zat, en dat toen een Amerikaan kwam binnenstuiven, vroeg: “You’re from that Dutch 
frigate, aren’t you”, om dan, na een tiendollar biljet op tafel gelegd te hebben, ”buy yourself 
some drinks, buddy”, weer even snel aan z’n palen te trekken. Wonderlijk land dat Amerika, 
groot in z’n deugden als hartelijkheid, openheid en eenvoudigheid, maar ook groot in z’n 
ondeugden; de rol die sex en crime in het Amerikaanse leven spelen en de altijd durende jacht 
naar geld om nog mooiere auto’s, ijskasten en televisie-sets te kunnen kopen (op afbetaling). 
Toch al met al voor ons als buitenlanders-op-bezoek een prettige en interessante ervaring. 
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Vier dagen duurde dit bezoek en de dagen waren gevuld met bustochten, ontvangsten en (het 
verhaal wordt eentonig, waarde lezer), na de cocktailpartij aan boord; waarop we zelfs Admiral 
of the Fleet en Mrs Nimitz als gasten aan boord mochten ontvangen, de Admiraal een bijzonder 
aardig en eenvoudig man, en zowaar ook een zestal officieren van de MLD, die Neptunes aan 
het halen waren, kortom na dit alles vertrokken we ook hier weer, terwijl een helicoptère 
levensgevaarlijke capriolen boven het schip uithaalde om, alweer, foto’s te kunnen maken. En 
verder ging het, weer om de Zuid langs de kust van Californië naar San Diego, waar nieuwe 
belevenissen ons te wachten stonden. 
 
 

 
                                             
Wij hadden altijd gedacht dat de kust van 
Californië het summum moest zijn van warmte, 
zon, sun-kissed-sinaasappelen en velerlei 
strandgeneugten. Dat viel niet zo erg akelig 
tegen, alsmaar kou, mist, regen en andere 
droefheid; winter is daar óók winter, tot en met. 
Maar goed, we stoomden op een goede ochtend 

San Diego binnen, een grote Amerikaanse marinebasis, en aan het begin van het vaarwater dat 
op de haven uitloopt, langs een immens groot militair vliegveld, waarop honderden toestellen, 
van grote amfibie-vliegtuigen tot jets toe, kwamen de actieve Consul der Nederlanden Mr. van 
Eeghen, een Rear-Admiral die later een Hoofdvlootpredikant bleek te zijn, een havenloods en 
andere autoriteiten aan boord. Het afmeren langszij de Broadway-pier was een gebeurtenis op 
zichzelf. Er stond een complete Mariniersband aangetreden in fraaie uniformen, die na het 
spelen van de volksliederen vele vrolijke wijsjes liet horen en onze eigen Marinierskapel 
behoorlijk concurrentie aandeed. Slechts bij bijzondere gelegenheden trad deze band op en we 
voelden ons dan ook zeer vereerd dat dit bezoek tot zo’n bijzondere gelegenheid gerekend 
werd. Het was typisch een dag vol verrassingen, wat ook wel aardig klopte met de datum; het 
was nl. precies 5 December. Tijdens het koffiedrinken verscheen Sinterklaas himself, vergezeld 
door een zeer zwarte Piet (de moderne vervoerstechniek staat nergens meer voor, 
tegenwoordig), om toezicht te houden op het uitdelen van de Marcandi-Sinterklaas-pakketjes 
door de zeuntjes en na vermaand en geprezen te hebben waar dit nodig was. vertoonde “Zijne 
Hoogwaardige Excellentie” zich aan het dek om genadiglijk de Amerikaanse persfotografen in 
audiëntie te ontvangen. Toen later op de dag de avondbladen uitkwamen, was de hele jeugd 
van San Diego weer volledig bekeerd tot het geloof aan het bestaan van de algoede Sint en zijn 
Zwarte Knecht. 
Overigens vielen die Marcandi-pakketten behoorlijk in de pul en alle hens deed zich ruim te 
goed aan Groninger kruidkoek en Edammer kaas, vooral van dit laatste hebben de Yanken met 
recht geen kaas gegeten! 
Zoals gebruikelijk in een buitenlandse haven waren er weer de nodige cocktail party’s voor 
commandant en officieren en op de party aangeboden door de U.S. Navy traden ter onzer ere 
zegge en schrijven 13 admiraals aan. Na deze party praten we niet eens meer tegen alles wat 
kolonel of lager is. Met een schout bij nacht willen we eventueel nog wel een borrel drinken, 
maar hij moet niet denken... . enfin, straks in Holland zullen we wel weer snel bij moeten 
draaien want anders....!! San Diego werd in 1542 door een Portugese zeekapitein als eerste 
plekje van Californië ontdekt en door ons werd dit anno 1953 nog eens dunnetjes overgedaan. 
Daarbij werd de steeds dichterbij komende thuiskomst scherp in het oog gehouden en de voor- 
en nadelen van zwart nylon ondergoed, langspeelplaten en nylonkousen werden zogezegd 
breed uitgesponnen. 
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De Y.M.C.A. met haar uitgebreide faciliteiten stond weer geheel ter onzer beschikking en de 
bals voor meerder- en minderjarige schepelingen, met al dan niet gechaperonneerde meisjes, 
werden druk bezocht. 
Een aantal bijzonder ondernemende lieden onder aanvoering van onze onvolprezen arts 
maakten per luxe Greyhound-bus een tocht door het schitterende landschap van Californië met 
als einddoel de bedevaartplaats van onze moderne “cultuur,” Hollywood. Zij woonden daar een 
grandioze radio-show bij. Er werd ook gepassagierd, maar daar het Zondag was zaten de film- 
en andere sterren natuurlijk allemaal achter het koppie-koffie-na-de-kerk. 
Wel kwamen ze ’s avonds weer terug aan boord met één of ander roddelverhaal over Jane 
Russel, die in de knijp zou zitten vanwege een aanrijding met haar Cadillac Super de Luxe 
onder bezwarende omstandigheden, maar dat leek ons wat gezocht. Trouwens al ben je maar 
een paar uur in Hollywood, je krijgt er toch een tik van te pakken en daar zullen zij dan ook wel 
last van gehad hebben. 
Goed, met dit verblijf te San Diego zaten onze bezoeken aan de States er weer op en dankbaar 
voor alles wat we gezien en beleefd hadden en in de hoop weer terug te keren. Erg 
optimistische figuren praten al weer over “scheepjes ophalen” in Amerika, na het verlof, 
vertrokken we voorgoed uit het land van Uncle Sam om vervolgens om de Zuid, de zon, de 
tango's, de rumba’s en de rum op te zoeken. 
 
“Manana, is sure enough for me.” 
 

Langzaam draaide het schip bakboord uit en stoomde daarna de prachtige baai van de 
Mexicaanse stad Acapulco binnen. Het was de laatste dagen aanzienlijk warmer geworden en, 
wederom in tropentenue, genoot een ieder van de warme zon, het schitterende uitzicht met de 
magnifieke hotels die als ware sprookjespaleizen tegen de bergen opgebouwd waren en we 
zagen onszelf al op de mooie terrassen zitten achter een Tom Collins of een koud pijpje. 
Wie óók van dit alles genoten, waren schone, schaars geklede jongedames die in of achter (op 
waterski’s!!) razendsnelle motorbootjes om het schip stoven en ons vriendelijk toewoven. 
Heerlijk land, dat Mexico! Waar zou je je zorgen over maken; de zon schijnt iedere dag, je 
ontbijt, de lunch en diner groeit overal langs de weg en morgen is er weer een dag, “Manana, is 
sure enough for me”. 
Nu kun je beter als heer der schepping geboren 
zijn hier in Mexico dan als lid van het zwakke 
geslacht, de mannen met de bekende sombrero’s 
op en grote pistolen achteloos achter op de heup, 
zitten of dutten wat in de schaduw, of bespelen 
de gitaar; de vrouwen sjokken in het heetst van 
de middag voort met zwaar beladen ezeltjes en 
het is hun aan te zien dat een vrouw die haar 
gloriejaren achter de rug heeft, en dat gaat vrij 
snel in dit klimaat, weinig meer van het leven te 
verwachten heeft. 
Tja, en wat ons betreft, “II Capitana del Fregatta 
della Marina Hollandesa” en zijn officieren 
woonden een zeer geanimeerde cocktail party bij 
ten huize van Hare Majesteits Gezant te Mexico 
en de volgende dag een zeer uitgebreide lunch 
aangeboden door de Mexicaanse Marine- en 
Legerautoriteiten. Deze lunch werd geserveerd in 
een van de schitterende hotels, die door insiders 
in het mondaine badplaatsleven als de meest luxueuze ter wereld beschouwd worden. Het was 
dan ook geweldig. En daar de conversatie met de diverse generaals, admiraals en andere hoge 
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officieren sterk vereenvoudigd werd door het feit, dat geen van ons Spaans sprak, kon alle 
aandacht gegeven worden aan de exquise lunch en het betoverende uitzicht vanaf het terras, 
waar gegeten werd, op de vele zonneterrassen en zwembaden, welke door hun vorm, aanleg 
en kleur sterk aan de schilderijen van Picasso en z'n maatsmaten deden denken. (Deze laatste 
opmerking was echter geenszins van toepassing op de stoffering van eerdergenoemde 
terrassen en zwembaden, integendeel!!!) Janmaat leerde Tequila drinken met zout en citroen 
en de wat melancholieke maar toch fascinerende Mexicaanse gitaarmuziek waarderen. Er werd 
veel gezwommen en zelfs de gebruikelijke bustocht door het ruwe, maar zeldzaam mooie 
landschap stond op het programma. Zo vloog dit verblijf te Acapulco voorbij, veel te snel naar 
onze zin, en met de klanken van het weemoedige: “Vaya 
con Dios, ma fiéda," in ons achterhoofd, stonden we aangetreden op de meerrol om weldra de 
zonnige baai achter ons te laten. We voeren hierbij nog vrij dicht langs het huis van de Gezant 
en na voor hem front gemaakt te hebben, werden we door zijn hele gezin enthousiast vanuit de 
tuin en vanaf het balkon toegewuifd. 
Weer in open zee gekomen, ging het verder om de Zuid langs de kust van Centraal Amerika. 
 

 
 
Kerststemming in Panama. 
 

Weet U hoe de hoofdstad van Brits Honduras heet, 
hoeveel Staten Centraal Amerika telt? Wel, dat wisten 
wij ook allemaal niet, maar op de grote overzeiler in de 
walegang bij kapper en kleermaker waarop “hoeveel-
mijl-al" en “hoeveel-mijl-nog” door een pientere RAPP 
1 scherp bijgehouden, stond dit allemaal keurig 
aangegeven. Zorg, dat je erbij komt, je kunt je 
aardrijkskunde nog eens ophalen en de cowboyhap 
mocht er ook wezen. (Dit laatste alleen voor 
ingewijden!!) 
Enfin, op een goede ochtend lagen we in de 
stromende regen ten anker voor de ingang van het 
Panamakanaal. Het pleegt daar maar twee dagen per 
jaar te regenen (net zoiets als de zomer in 
Nieuwediep) en pakweg, dat wij juist op zo’n dag door 
het kanaal moesten. 
Men spreekt wel eens over de zeven wereldwonderen, 
nu, als U het ons vraagt, is het Panamakanaal het 

achtste wereldwonder. Een formidabel staaltje van menselijke techniek; sluizen, waarin het 
water in 3 minuten 5 meter stijgt, (per schip wordt dan 9000 m2 water verplaatst), motorloc’s, 
die het schip door de sluizen trekken, sneller en efficiënter dan wanneer het schip dit op eigen 
kracht zou doen, en een systeem van beloodsing door het kanaal met walkietalkies, waardoor 
ongelukken praktisch uitgesloten zijn. De tocht door het kanaal, dat soms dwars door een 
bergrug loopt, en dan weer over verdronken steden en land, bracht ons het nodige respect bij 
voor de mensen, die dit grootse project aangedurfd en doorgezet hebben. Dat het niet zonder 
mensenlevens gegaan was, bewezen de vele grafstenen overal langs het kanaal. 
Uiteraard was er een levendig scheepvaartverkeer door het kanaal en het fluitsignaal “schip 
salueert” vanaf de brug was niet van de lucht. 
's Avonds laat passeerden we de sluizen, die toegang gaven tot de Atlantische Oceaan, welke 
opgeluisterd door een schitterende Kerstversiering en het spelen van stemmige muziek, ons 
duidelijk de indruk gaven, dat we weer bekender streken naderden. ’s Nachts werd olie geladen 
en daarna stoomden we The Blue Caribian op, een vlak zeetje en zoele wind, terwijl de 
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contouren van de Panamese kust scherp afstaken uit het volle maanlicht; “varen is vechten”, 
soms!! 
 
Isla. Piscadera en Pareira. 
Het weer bleef mooi en het varen in deze streken was een voortdurend genoegen. In de prille 
ochtend van de 24e December maakten we rendez-vous met Hr. Ms. “Van Speyk,” die ons 
onmiddellijk een seintje stuurde, waarna we samen, geformeerd in kiellinie, de laatste mijlen, 
die ons nog restten van Curaçao, ’n Kerstfeest-aan-de-wal, aflegden. De Verbindingsclub kon 
het uiteraard niet nalaten om enige gemeenschappelijke oefeningen te houden, maar toen dit 
achter de rug was, voeren we het Schottegat binnen, maakten front voor de erewacht op het 
waterfort, en kwamen ogen te kort om het vrolijke en kleurige gedoe op beide oevers te 
bekijken. Vooral de reclameborden met Hollandse teksten en de typische Hollandse stijl van de 
vele houten huisjes deed na zoveel maanden weldadig aan. Het geheel deed sterk denken aan 
een stadje als Zaandam, waarbij dan voor de molens langs de Zaan, palmbomen 
gesubstitueerd dienen te worden en waarbij het kleurengamma een paar octaven hoger ligt. Om 
het maar eens eerlijk te zeggen, we waren een klein beetje sceptisch en wat bang, dat na een 
jaar op eigen doft gevaren te hebben en in het buitenland voor paradepaardje en feestvarken 
gespeeld te hebben, de aanpassing in een volledig Hollandse milieu niet zonder enige 
schokken gepaard zou zijn gegaan. Niets was echter minder waar, de geweldige service, de 
enorme hartelijkheid en gastvrijheid, die we van alle kanten ondervonden mochten enige naam 
hebben, het feit, dat in een dag tijd en nog wel voor Kerstmis, aan al onze wensen en 
verlangens werd voldaan, dat op het halfdek ’s avonds een levensgrote Kerstboom compleet 
met verlichting en cadeautjes (een originele Zippo-lighter chaque-de-man) stond en in de 
kombuis de appelmoes met kip voor de volgende dag werd klaargemaakt, het feit, dat 
nagenoeg iedereen aan boord de Kerstdagen in een huiselijk milieu heeft kunnen doorbrengen, 
kortom al deze feiten spreken voor zichzelf. Kerstboom, Zippo, kip, appelmoes, allemaal gratis 
voor niks van de bevolking van Curaçao, welke burger heeft het? Het regende uitnodigingen, de 
hele dag door, voor diners, cocktailparty’s, beachparty’s en ga maar door. Op de beide 
Kerstdagen reden de auto’s op de kade van de Nieuwe Haven af en aan: “Ik wilde graag 4 
matrozen meenemen”, “Heeft U nog 3 matrozen uit Limburg?”, kortom, links en rechts werd 
Janmaat bij z’n kuif gepikt en aan gastheren en gastvrouwen voorgesteld en in dure auto’s 
gestopt. ’s Avonds aan de valreep kwamen de verhalen; “Ik mocht de kinderen in bed stoppen”, 
“Mijnheer zette de jeneverfles op tafel en zei: doe maar net of je thuis bent.” Verder 
commentaar is, dunkt me, overbodig. Sommigen hadden familie of kennissen op de Isla, 
anderen gingen naar maten op de basis Pareira en aan het strand bij Michielsbaai en 
Piscadeira werd door de “tired heroes of the Korean battle field” een welverdiende rust genoten. 
Ook de rust en de stilte in de kerkgebouwen tijdens de verschillende kerkdiensten waren voor 
velen weer een bijna nieuwe en kostbare sensatie. 
Zo vierden we het Kerstfeest in het buitenland, deze zeer bijzondere dagen op Curaçao zullen 
we niet licht vergeten. 
 
“Drinking rhum (and coca-cola).” 

Wel, Trinidad was niet goedkoop, maar de rum-cola's waren er best en de muziek uitstekend. 
Lag het oorspronkelijk in de bedoeling, dat we slechts 3 uur in Port of Spain bleven, door 
moeilijkheden aan de ketels werd dit 10 dagen en we hebben er van geprofiteerd! Het is een 
schitterend eiland met prachtige baaien en stranden en in de stad konden we ’s avonds de 
originele steelbands (waarvan de instrumenten louter en alleen uit hele of halve oliedrums 
bestaan) en de calubse zangers bewonderen.  
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Op Oudejaarsmiddag waren 
we binnengelopen en 10 
dagen later lieten we op de 
kade een aantal goede en 
bedroefde vrienden achter. 
Officieren en onderofficieren 
hadden een tweedaags 
bezoek gebracht aan “Point-
fourteen” een Hollands-Brits 
olieveld van de BPM, waaraan 
een zeer interessante excursie 
langs boortorens en 
raffinaderijen, een uiterst 
gezellige dansavond en de 
grote gastvrijheid van de 
BPM-mensen, de nodige 
luister bijgezet hadden. 
 
Bé Bé met R, dat is bruine bonen met rijst. 
Trinidad, Paramaribo, il ny’a qu’un pas, toch veranderde het geestelijk klimaat terdege, we 
waren te gast bij de Koninklijke landmacht, we kregen direct na aankomst bezoek aan boord 
van een levend stuk traditie in de Marine, te weten, de onvolprezen “Marine Bet” die alle 
officieren de hand kwam drukken en zich verder bezighield met het wasgoed en het morele heil 
van Janmaat. En zo werd dan tenslotte de laatste excursie van deze trip gemaakt, na de 
heetwaterbronnen en het stadsschoon van Tokio, tijdens het verblijf in Japan, na de stranden 
van Hawaï, de filmsterren in Hollywood, de olie in Trinidad, nu als laatste de bauxiet in 
Suriname. Dit, bijna volledig mechanische, bauxietbedrijf was zeer leerzaam en de 
verversingen na afloop in de grote kantine vielen er best in. 
De KL spande zich bijzonder in, om het ons naar de zin te maken en de verhouding KL-KM was 
dan ook prima, men voetbalde, men zwom, men was gast aan boord en op het Prins Bernhard 
Kamp, kortom, men amuseerde zich kostelijk. Vele detachementen soldaten van stoot- en 
andere troepen werden aan boord rondgeleid. En zetten zodoende voor het eerst en 
vermoedelijk ook wel voor het laatst voet aan dek van Harer Majesteits schepen van oorlog. Dat 
was dan Suriname, een land met zeer vele mogelijkheden en een uitermate vriendelijke vrolijke 
bevolking, het land van “B, B met R, dat is bruine bonen met rijst” (Max Woisky zal U daar alles 
over kunnen vertellen). 
 
De laatste loodjes. 
Voor ons gevoel, waren we na deze haven al bijna thuis, al hadden we dan nog een behoorlijke 
mep Atlantic, Kanaal en Noordzee voor de boeg. Het weer bleef voorlopig prima en op St. 
Vincent was het nog steeds tropentenue geblazen, er werd olie geladen en verder een 
levendige ruilhandel bedreven; we ruimden onze oude plunje op en de eilandbewoners hun 
overtollige kippen. Overal aan boord kon men levende kippen in kratten en dozen aantreffen, en 
het geluid, dat een kip pleegt te maken, wanneer zij het tijdelijke met het eeuwige c.q. de 
braadpan, verwisselt, werd een vertrouwde klank aan boord. Over levende have gesproken: de 
toch al niet onaanzienlijke fauna aan boord van ons fregat onderging in Paramaribo de laatste 
uitbreiding, 5 apen en 2 papegaaien werden in de sterkte opgenomen en een KPL werd belast 
met het toezicht en onderhoud van deze apenbak, die de shelter van kanon 2 als verblijf kreeg 
toegewezen. Iedere middag was het passagieren voor de heren, uiteraard aan de lijn gehouden 
door de respectieve eigenaars. Nadat de laatste brieven geschreven en ontvangen waren, de 
laatste ansichtkaarten naar de kinderen van de Heemskerckschool verzonden waren, werden 
de laatste loodjes gewogen. En koud dat het werd! Regen, hagel- en sneeuwbuien, zwaar weer, 
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dat alles riep ons in Europa een hartelijk welkom toe. Alle hens bleef dan ook zo veel mogelijk 
benedendeks, zwaar in de weer met koffers pakken, souvenirs tellen en lijvige 
douaneformulieren invullen. Bij Dover kwamen we eindelijk in het zo zeer begeerde hoge druk 
gebied, de wind nam af en de zon maakte de vrieskoude zeer draaglijk. Ja, en toen kwam 
eindelijk de vaderlandse kust in het zicht, voor hen, die goede ogen hadden wel te verstaan. Zo 
vanuit de zee maakt ons goede land geen bijster imponerende indruk en toch stond iedereen 
naar dat brokkie duinzand te kijken, waarachter we huis en haard wisten en velen, die lang en 
verlangende naar ons uitgekeken hadden. 
Het zou wat boud zijn te beweren, dat onze thuiskomst zonder enige hapering verliep, maar 
uiteindelijk, en wat doen die paar uur en deze laatste moeilijkheden er toe na 15 maanden in 
den vreemde; uiteindelijk lagen we toch in de sluizen van IJmuiden en na het bezoek aan boord 
van CZM, stroomde het schip vol met moeders, echtgenoten, verloofden, vaders, broers en 
zusters en gezellig volgeladen gingen we met zijn allen naar Amsterdam. Tenslotte kwamen we 
in de Coenhaven, waar het ook weer zwart van de mensen stond, en nadat de ijsbrekers het ijs 
in de haven gebroken hadden, meerden we af: “terug van weggeweest,” 50.000 mijl, een 
oorlog, een wapenstilstand en wereldreis achter ons en een grandioze verloftijd voor de boeg. 
Is het een wonder te noemen, dat ons goede oude fregat in no time eenzaam achterbleef met 
slechts een kleine bemanning, zich warmend om een potkacheltje, een papegaai en wat 
verkleumde apen aan boord. 
 
Epiloog. 
Dit was het einde van onze reis en tevens is dit het moment waarop schrijver van dit 
reisjournaal aan het eind van zijn latijn is en afscheid meent te moeten nemen van U lezer of 
lezeres. Hij wil dit echter niet doen zonder U allen te hebben bedankt voor Uw medeleven met 
het wel en wee van ons fregat en zou willen besluiten met het onderstaande gedicht, dat hij 
opdiepte uit een ”Alle Hens” van de Canadese Marine en dat naar zijn mening een goede 
samenvatting en een waardig sluitstuk van het reisjournaal van Hare Majesteits Fregat “Johan 
Maurits van Nassau” mag zijn. 
 
W. S.  
 

              The End…. 
 
 
 
 

Ruim 90 jaar geleden  
Tragisch einde van de reddingboot “Prins Der Nederlanden” 
Door Dick Overduin 
 
Op 16 januari jl. was het 90 jaar geleden dat de voltallige bemanning van de 
stoomreddingboot „Prins der Nederlanden” van de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot 
Redding van Schipbreukelingen van het station Hoek van Holland tijdens een redding 
omkwam. Dit feit werd op die datum op initiatief van het bestuur van het Redding-
museum Jan Leis herdacht met een kranslegging bij het Reddersmonument aan de 
Berghaven te Hoek van Holland. 
 
Omstreeks 09.00 uur op 16 januari 1929 bij een harde noordnoordoos-tenwind, waarbij het met 
vlagen sneeuwde, verliet het Letlandse ss „Valka” (2039 brt) geladen met cokes de Nieuwe 
Waterweg. 
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Het ss “Vlaka”gestrand op de Maasvlakte. Foto via 

Reddingsmuseum Jan Lels. 

Buiten de bescherming van het Noorderhoofd 
kregen storm en wind vat op het schip en 
werd het langzaam maar zeker om de Zuid de 
Maasvlakte op geblazen. Delen van de 
deklast cokes sloegen overboord en steeds 
vaker stootte het schip op de banken. De 
kapitein vroeg per radio om sleepboothulp en 
de „Gele Zee” van L. Smit en Co’s 

Internationale Sleepdienst verliet ter assistentie de Berghaven.  
Ook de stoomreddingboot „Prins der Nederlanden” voer onder schipper Adriaan van der 
Klooster uit. Om 13.00 uur was de „Prins der Nederlanden" bij de „Valka”. Een manillatros werd 
overgebracht, doch deze knapte en de reddingboot werd tegen de scheepswand gesmeten. 
Daarop draaide het schip, voer door de branding terug en waagde een tweede poging.  
 
De Stoomreddingboot “Prins der Nederlanden en 
bemanning. Foto via KNRM  
 
Helaas mislukte ook deze. Bij de derde 
poging omstreeks 14.00 uur kwam tijdens 
een dichte sneeuwjacht de reddingboot 
dwarszees en kapseisde. Men zag dit vanaf 
het ss „Valka" en seinde: „Reddingboot 
omgeslagen.” De reddingbootbemanning 
kwam in de kolkende zee terecht; enkelen 
konden zich aan de boot vastgrijpen. De mensen die contact met de „Valka” hadden seinden: 
„Laat je eigen reddingboot te water en help ze." Het Letlandse schip antwoordde: „Onmogelijk.” 
Kranslegging bij het Redders-monument aan de Berghaven te Hoek van Holland. Foto Dick Overduin. 

 
Direct kwam vanuit de Berghaven een zoekactie op 
gang. Een aantal mannen,onder wie de plaatselijke arts 
Knip, ging in de vlet van Johan Slis scheep. Eén ploeg 
werd af gezet op De Beer en zocht het strand van de 
Maasvlakte af; vletterlieden zetten koers naar het 
zeegat van Oostvoome maar vonden niets. Een dag 
later, op 17 januari, spoelde het lichaam van schipper 
Klooster op het strand van Rockanje aan. 
Kort na hem nog vijf bemanningsleden; de machinisten 
werden nooit gevonden. De zwaar beschadigde „Prins 
der Nederlanden” strandde in omgeslagen toestand op 
het strand van Rockanje. 
Bij de ramp kwamen om: schipper A. van der Klooster, 
de machinisten H.P. Meyboom en J.M. Timmers, 

alsmede de opstappers P. van Asperen, R. de Groot, A. Meuldijk, C. Sterrenburg en P.A. 
Verwey. 
 
De bemanning van het ss „Valka" werd op 17 januari door de Stellendamse reddingboot 
„Koningin Wilhelmina" behouden aan wal gebracht. 
 
De Blauwe Wimpel aug. 1999 



 

14 
 

Bootsman, “spring naar de wal” 
 
Het afmeren van een oorlogsschip langs een kade of steiger is altijd een 
hele gebeurtenis. Keesjes, dunne lijnen met een zandzakje verzwaard, 

vliegen door de lucht naar de wal. Commando's klinken en fluitsignalen vormen de codes 
waarop matrozen de trossen en springen (trossen die in de midscheepsrichting getrokken 
worden) naar de wal slepen. 
Dit schouwspel bood ook de onderzeebootjager Hr. Ms. Brabant, toen zij van haar eerste 
vierweekse reis terugkeerde in haar geboortestad Vlissingen. 
Het schip voer de sluis binnen en de afmeer-procedure, die al tijdens de vaart was 
voorbereid, begon ten aanschouwe van het talrijke publiek. 
De belangstelling was zo groot, omdat tegenover de sluis een nieuw flatcomplex stond 'Het 
Eiland' genaamd. Hier woonden overwegend marinegezinnen en veel vrouwen liepen 
daarom even naar de overkant om hun mannen vanaf de kade te begroeten. 
Onder hen bevond zich ook de vrouw van bootsman Meerman. 
Op de brug stond Siem de Boer, de commandant en een zeer markante persoonlijkheid. Op 
zijn jukbeenderen had hij twee plukken haar, als een soort verplaatste bakkebaarden, waar 

hij apetrots op was. 
Overste de Boer hield van direct contact met zijn mannen. 
Daarom gebruikte hij ook zo min mogelijk de omroep, maar riep 
zijn commando's direct van de brugvleugels naar de meerploeg 
op het voorschip, de bak genaamd. 
Toen de voortros al stond vond hij het nodig dat er ook nog een 
spring op de bolder op de kade gezet moest worden. Met luide 
stem riep hij het commando naar de bak. "Bootsman, spring naar 
de wal!" 
De stentor-stem van de commandant was op de wal goed 
hoorbaar - ook voor de bootsmansvrouw. 
Geschrokken keek ze omhoog naar haar man op het voorschip, 
dat hoog boven de kade oprees. Toen sloeg de angst haar om het 
hart en schalde haar angstkreet: "Paul je doet het niet hoor! 
Spring niet, laat die man het zelf  maar doen. 

 
 

De “Duyfken” verkeert in nood 
Australische replica van VOC-jacht wegens geldgebrek opgelegd. 

 
DOOR GERRIT VAN BURGELER 

 
Een replica van een befaamd zeilschip van weleer bouwen is één ding, maar om die voor 
langere tijd in stand te houden is een heel andere zaak. Tijdens de aanloop- en 
bouwperiode groeit meestal de belangstelling voor zo’n project en daarmee de interesse 
van overheden en bedrijfsleven om er in te investeren. Maar een paar jaar na de 
voltooiing wordt het moeilijker, iedereen heeft het schip een of meerdere keren gezien, 
het nieuwtje raakt eraf en mèt de aandacht van het publiek vermindert de geldstroom om 
de replica in stand te houden. 
 
Een extreem voorbeeld was de replica van de „Halve Maen", het Nederlandse jacht waarmee 
Henry Hudson in april 1609 in opdracht van de VOC uit Amsterdam vertrok om een 
noordoostelijke passage naar het Verre Oosten te vinden, maar waarbij hij uiteindelijk 
terechtkwam aan de Amerikaanse oostkust, waar hij onder meer de naar hem genoemde rivier, 
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.ontdekte”. De replica was een geschenk van het Nederlandse volk aan de bevolking van de 
Verenigde Staten. Aanleiding was de grootscheepse Hudson-Fultonmanifestatie, die in 1909 in 
New York werd gehouden. Het was toen namelijk precies 300jaar geleden dat het minuscule 
VOC-j acht als eerste Europese scheepje de Hudson opvoer en 100 jaar dat Fultons „Clermont” 
als eerste stoomboot de rivier bevoer. De tocht van de „Halve Maen” zou uiteindelijk leiden tot 
de stichting van Nieuw Amsterdam, de voorloopster van de huidige wereldstad. De op de 
Rijkswerf in Amsterdam nagebouwde „Halve Maen” maakte grote indruk in New York en werd 
ook in de andere steden langs de Hudson met een Nederlandse oorsprong met groot 
enthousiasme ontvangen. Maar de belangstelling verflauwde, het schip begon weg te rotten en 
is uiteindelijk, in 1935, in vlammen opgegaan. 

 
 
Zover is het met de Australische 
replica van het VOC-jacht „Duyf-ken” 
nog lang niet, maar de Duyf-ken 
1606 Replica Foundation is wel in 
ernstige problemen geraakt. Een 
belangrijke sponsor bleek namelijk 
niet bereid extra kosten voor zijn 
rekening te nemen. Doordat 
vervolgens de regering van de 
deelstaat West-Australië en de 
federale overheid in Canberra niet 
bereid bleken bij te springen, is de 
toestand nu zo ernstig dat het 
scheepje in de thuishaven is 
afgetuigd en opgelegd in afwachting 
van een mogelijke oplossing. Wat die 
extra kosten inhouden, wil de 
stichting kennelijk niet kwijt, maar in 
„welingelichte kringen” wordt 
vernomen dat het scheepje nogal 
heeft geleden door de inwerking van 
de elementen en schadelijk gedierte 
(paalworm?). 
 

Verbazend is het wegvallen van de steun overigens wel. De „Duyfken” is immers een zeer 
succesvol scheepje gebleken. Het maakte, in het kielzog van het oorspronkelijke VOC-jacht, 
lange, avontuurlijke reizen naar de Molukken en andere delen van de Indonesische archipel. 
Klapstuk was de welhaast epische reis op eigen kiel en geheel op „kracht van wind” naar 
Nederland, waar „Duyfken” in het VOC-jaar 2000 talloze maritieme manifestaties met haar 
aanwezigheid opluisterde. In totaal bevoer het 24 m lange scheepje vier oceanen, legde het 
een totale afstand af van 65.000 km en bezocht 10 landen, waar het door honderdduizenden 
mensen werd bezocht. Hoeveel indruk de replica maakte, mag worden opgemaakt uit het feit 
dat de National Geographic Society er zelfs een speciaal, en uiteraard prachtig geïllustreerd 
boek aan wijdde! 
 
Oplossingen 
Als eerste oplossing ziet de Duyfken-stichting het via een advertentie benaderen van 
plaatselijke overheden, organisaties en personen, die op de een of andere manier bereid zijn de 
toekomst van de replica te waarborgen. Men hoopt dat de thuishaven Fremantle kan blijven, 
waar de „Duyfken” ook is gebouwd, maar als dat niet kan een plaats elders in West-Australië. 
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De stichting geeft de voorkeur aan „bieders" die zich bereid tonen bij de exploitatie haar 
uitgangspunten te handhaven. Die uitgangspunten zijn dat het scheepje geen statisch 
monument moet worden, maar dat het moet blijven varen en dat de aandacht van bezoekers 
moet worden gevestigd op de vroegste Europese, lees Nederlandse, verkenningen van het 
Australische continent. Blijkt ook dat er niet in te zitten, dan wil men ook genoegen nemen met 
vertrek van de replica naar elders in Australië of naar het buitenland. 
 
De steden met een VOC-verleden, die in 2000 door de „Duyfken” werden bezocht, kunnen 
alvast gaan sparen. Nooit hadden ze zo’n kans om in één klap een prachtig en historisch 
verantwoord drijvend monument voor hun maritieme geschiedenis in hun bezit te krijgen. En het 
scheepje is zo handzaam, dat ze het ook nog eens keer als varende ambassadrice kunnen 
gebruiken. 
 
Tijdens haar rondreis door 
Nederland in het kader van 
het VOC-jaar 2002 bezocht 
de Australische replica tal van 
onze fotogenieke plaatsen. 
Hier ligt ze afgemeerd in een 
wel zeer Hollandse omgeving, 
bij de Zaanse Schans. Foto 
via Graeme Cocks. 
 

Overigens is het voor de 
mensen achter de 
„Duyfken" natuurlijk te 
hopen dat het zover niet 
komt. Ze hebben zich niet 
voor niets zoveel 
inspanningen getroost om 
de Australiërs via dit scheepje duidelijk te maken dat de contacten van hun continent met 
Europa niet met de komst van Cook’s „Endeavour" begonnen, maar eeuwen eerder, met de 
exploratie van de westkust door de Nederlandse „Duyfken”.  
 

 
De Duyfken-stichting 
probeert ook via de 
publieke opinie een 
hulpactie op gang te 
brengen. Graeme 
Cocks, de 
voormalige directeur 
van het replica-
project, heeft alle 
sympathisanten 
opgeroepen via de 
plaatselijke pers en 
brieven aan 
parlementsleden 
steun los te krijgen 
om „er voor te 
zorgen dat de 
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„Duyfken” niet wegrot aan het eind van een pier”. Cocks heeft laten weten ook graag steun uit 
Nederland zou ontvangen.  
Dat hij daarbij niet in de eerste plaats denkt aan een bod op het VOC-jacht uit Hoorn of 
Enkhuizen, kunnen we gevoegelijk aannemen. 
Na haar bezoek aan Nederland keerde de replica vanuit Rotterdam naar Australië terug als deklast van 
het Chinese zwareladingschip „Da Zhong", een poolschip van Big Lift, dochteronderneming van 
Spliethoff. Het scheepje wordt hier door de bok „Taklift 4" uit het water getild.  
Foto Ellen Kersten. 
Bron; de Blauwe Wimper augustus 2003… 
 
Is er een lezer die de stand van zaken weet over dit mooie schip ??, s.v.p. reactie naar de 
redactie! 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

In navolgen over het artikel Cottica Mariniers in “ten Anker” nummer 19 4e 
jaargang d.d. 7 mei 2021 
 

Standbeeld voor Frank 
Koulen 

Nickerie is een district in het noordwesten 
van Suriname.  Het ligt aan de monding 
van de Corantijn, de rivier die de grens 
vormt tussen Suriname en Guyana.  

De hoofdstad van het district is Nieuw-
Nickerie. Aan het begin van de kolonisatie 
rond 1800 was Nieuw Rotterdam de 
hoofdstad. Maar door een aantal 
overstromingen werd een nieuwe stad 
gebouwd, meer landinwaarts. De stad en 
het district zijn genoemd naar de rivier 
met dezelfde naam. 

 

Het nieuwe paleis van Nickerie 
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Afkomst 
Op 2 juli 1922 werd Frank Alwin Koulen in dit Nickerie geboren.  Veel toekomst zag de jonge 
ondernemende gast niet voor zichzelf weggelegd in zijn geboorteplaats. Op zijn 18de jaar, in 
1940 vertrok Koulen naar Curaçao waar hij zich meldde bij de marine. Hij werd opgeleid tot 
boordschutter. 
 
Soldaat 
In 1943 tekende hij een contract bij het Korps Mariniers. Het begin van een onvermoede reis. 
Via New York en Engeland waar hij verder werd opgeleid was hij betrokken bij de landing op 
Normandië.  Vandaar trok hij, als lid van een Canadees bataljon, vechtend naar het Noorden 
om uiteindelijk in Terneuzen mee te helpen aan de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen. 

 
 
Hoornblazer Frank Koulen voor de troepen 
 
Bevrijding 
Op 5 mei, de dag van de bevrijding, werd in Terneuzen een militaire parade gehouden. De 
troepen verzamelden zich op de markt. Vandaar marcheerden zij door de stad om hun parade 
weer te eindigen op de markt. 
Bij veel Terneuzenaren viel de mond van verbazing open. De troepen werden voorafgegaan 
door een donkere man in marine-uniform die op een glimmende hoorn liep te blazen. Veel 
inwoners van de stad hadden nog nooit een gekleurde landgenoot gezien. Terneuzen maakte 
op die dag met de hoornblazer Frank Koulen. 
 

Principes 
Na het bevrijdingsfeest kreeg Koulen verkering met Vera van de 
Bruele. Zij bestierde, samen met haar moeder, een wol- en breiwinkel. 
Maar er doken donkere wolken op boven het verliefde stel 
In oktober 1945 werd hij, inmiddels bevorderd tot marinier eerste 
klasse, gelegerd in Tilburg.   
 
Daarna volgden overplaatsingen naar Amsterdam, Bergen op 
Zoom en Volkel. Al deze overplaatsingen konden niet 
verhinderen dat hij in januari 1947, inmiddels bevorderd tot 

korporaal, trouwde met zijn Vera. 
 

Wervingsposter die opriep tot dienstneming 
In augustus van dat jaar kreeg hij bevel zich in te schepen op de ‘Kota Inten’ om zich in 
Nederlands Indië aan te sluiten bij de Mariniersbrigade.  
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Tot de oprichting van de 
Mariniersbrigade werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog besloten 
door de Nederlandse regering in 
ballingschap.  
 
De nieuw te vormen eenheid zou 
een bijdrage moeten leveren aan 
de geallieerde oorlogsinspanning 
tegen Japan en meer in het 
bijzonder aan de bevrijding van 
Nederlands-Indië. 
  
Camp Lejeune 
  
De Mariniersbrigade werd opgeleid in de Verenigde Staten, met name in Camp Lejeune. De 
brigade was bestemd om samen met de Amerikanen de overgebleven Japanners uit de kolonie 
te verdrijven. Toen Koulen, samen met nog 90 andere Surinamers en Antillianen op weg was 
naar Amerika ontstond er een probleem.  
De Verenigde Staten bleken niet bereid deze zwarte mariniers toe te laten tot een opleiding in 
Lejeune. 
Na de bevrijding van Nederlands-Indië werden de niet volledig opgeleide mariniers alsnog 
ingescheept om ingezet te worden tegen de Indonesische vrijheidsstrijders. Voor zijn 
inscheping had Koulen te kennen gegeven er geen zin in te hebben om Indonesiërs te 
bevechten. Hij beriep zich op een toespraak van koningin Wilhelmina waarin deze beloofde dat 
na de oorlog het Koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid zou worden ingericht. 
 
Zijn zogenaamde pacifistische instelling kostte Koulen zijn inschepingsverlof en zijn bevordering 
tot sergeant. De marineleiding had respect voor zijn opstelling en Koulen werd geplaatst op 
Soerabaja. Daar kreeg hij een vredige baan als kantinebeheerder, waar hij de nodige horeca-
ervaring opdeed. Koulen was een beminnelijk mens. Dat leverde hem in 1948 alsnog zijn 
bevordering tot sergeant op. 
 

Thuiskomende militairen aan 
boord van de Groote Beer 
 
Terug thuis 
In mei 1949 keerde Koulen met 
de Groote Beer terug naar 
Nederland. Hij werd geplaatst in 
Rotterdam. In mei 1950 kreeg 
hij, na zeven jaar actieve 
dienst, hoewel hij maar voor 
zes jaar had getekend, eervol 
ontslag en keerde hij als 
burgerman terug naar 
Terneuzen waar hij samen 
met Vera de zaak van zijn 

schoonouders ging uitbaten. 
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Porgy en Bess 
 
 
Porgy en Bess 
Drie jaar later 
kochten zij een 
woonhuis annex 
winkel tegenover de 
breiwinkel. Op 20 
april 1957 opende 
Koulen hier de 
lunchroom Porgy en 
Bess. Hij was zijn 
militaire verleden 
nagenoeg vergeten, 
maar zijn hoorn en 

later zijn trompet niet. 
Regelmatig schalde de 

tonen van zijn instrument 
door de Noordstraat. Dit was het begin van wat later het wereldberoemde Jazzcafé ‘Porgy en 
Bess’ zou worden. 

 
Naam en faam 
Tijdens zijn verblijf in New York had hij de opera Porgy and Bess met 
daarin het beroemde ‘Summertime’ van Gershwin bezocht Daardoor was 
zijn liefde voor jazz ontstaan en is de naam van zijn jazzcafé verklaard. 
 
Het zelf ontworpen uithangbord 
Al snel veranderde de lunchroom in een jazzcafé waar steeds meer werd 
opgetreden. Vanuit Porgy en Bess ontplooide Koulen steeds meer 
initiatieven. Hij organiseerde de eerste New-Orleans Street Parade in 
Nederland tijdens een, ook door hem georganiseerde braderie. Hij bleek 
een geweldig gastheer. Voor de bij hem optredende artiesten kookte hij 
persoonlijk Surinaamse maaltijden. Geen gast kwam binnen zonder als 
man een persoonlijke hand en als dame een zoen te krijgen. 

 
 
Theater 
Porgy en 
Bess 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk
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Cultuurcentrum 
Het jazzcafé groeide en werd verbouwd tot een cultuurcentrum.. Porgy en Bess groeide en 
werd een cultuurpodium waar alle soorten muziek als jazz, blues, klassiek, maar ook literatuur 

en cabaret een plaats kregen. Tal van lokale bands 
zetten hier hun eerste stappen op een podium. 
 
  
Koulen wist tal van grootheden waaronder Oscar Harris, 
Toots Thielemans, Chet Baker, Boy Edgar en Art Blakey 
te verleiden op te treden in Porgy en Bess. Hij 
ontplooide talloze initiatieven en bevrijdde de 
Terneuzenaren van de vooroorlogse bekrompen moraal 
die toen nog 
steeds 
heerste. 
 
Chat Baker 
(links) 
   
 
Toots 
Thielemans 
(rechts) 
 
 

 
 
 
  
Zijn overlijden op 15 september 1985 werd in 
Terneuzen gezien als een enorme klap en groot 
verlies. 
 
Standbeeld 
Omwille van zijn verdiensten voor Terneuzen werd Frank Kouten herdacht met een standbeeld. 
Op de herdenking van zijn sterfdag in 2018, werd een levensgroot beeld onthuld, vlak bij zijn 
levenswerk. De onthulling werd verricht door zijn kinderen. 
Frank Kouten zal, verwelkomend met zijn hoed en uitgestoken hand voor eeuwig herinnerd 

worden in Terneuzen.  
   
 
Bron:  

 
 
 

 
 
Sfeer genoeg bij de onthulling 
  
  
 

 

http://www.zalig_zeeland.com
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Deel 1 

Hr. Ms. vliegkampschip Karel Doorman R 81. 
 

Dienst aan boord van “de Doorman”, door Wim van der Meer. 
 
Op 1 april 1967 werd ik als marinier geplaatst aan boord van het vliegkampschip Karel Doorman. 
Het was het grootste schip van de Koninklijke Marine. Bij de marine was het schip ook populair onder de 
bijnamen “De Dikke Boot” en Hr. Ms. Rookverbod. 
Voor ik begin aan mijn diensttijd aan boord, eerst wat algemene gegevens over het schip. 
De Doorman was een Britse light fleet aircraft carrier van de Colossus-klasse en werd op 17 januari 
1945 als HMS Vernerable (Eerbiedwaardige) in dienst gesteld. 
Op 1 april 1948 door de Nederlandse Marine aangekocht en op 28 mei 1948 in dienst gesteld als  
Hr. Ms. Karel Doorman. Van 1 juli 1955 tot 28 mei 1958 vond de grote verbouwing plaats, waarbij het 
hoekdek werd geplaatst en de brug en verblijven ingrijpend werden veranderd. 
Na de verbouwing was de lengte 212,953 meter, breedte 42,665, diepgang 7,50, waterverplaatsing 
13.800 ton, 40.000 pk, snelheid 25 knopen, 10 mitrailleurs van 40 mm, verder konden er 20 vliegtuigen 
en 8 helikopters mee. De bemanning: ongeveer 1500 man, waaronder ook een infanterie peloton 
mariniers van 42 man.  
Op 9 oktober 1968 van de sterkte afgevoerd, na een machinekamer brand op 28 april 1968. 
Na 20 jaar dienst bij de Kon. Marine werd de Doorman op 14 oktober 1968 aan de Argentijnse Marine 
verkocht alwaar het de naam “Veinticinco de Mayo” (25 mei) kreeg. 
Op 4 februari 1999, werd de ex-Doorman, na 30 jaar dienst bij de Argentijnse Marine te Alang, ten 
zuiden van Bombay (India) gesloopt. 
 
De Doorman voer meestal als vlaggenschip van Smaldeel V. Dit smaldeel bestond naast de Doorman uit 
een wisselend aantal jagers, fregatten en onderzeeërs. 
Aan boord bevonden zich de vliegtuig squadrons 4 en 8. 
VSQ 4; voor de Grumman Trackers (Stoefs genoemd) en VSQ 8; voor de helikopters. 
 
Nu terug naar 1 april 1967. Ik was een van de mariniers aan boord. De mariniers aan boord hadden 
diverse functies, van plees schoonmaken tot het bemannen van de 40 mm mitrailleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het 
binnenlopen 
van een 
haven; 
stonden we 
als erewacht 
op het 
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Bij het aanlopen van de havens; het zijn van erewacht en op de wal SP (shore patrouille)  
Tijdens zeewacht NBCD-rondes lopen en toezien op het rookverbod. 
Hier komt ook haar bijnaam Hr. Ms. Rookverbod vandaan. Het schip zat natuurlijk stampvol met 
vliegtuigbenzine en als deze geladen dan wel ontlucht werd, kwam het sein, “Rookverbod”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn taak bestond uit het uittypen van de gestraftenlijsten, zorgen voor de bewaking en voeding van de 
streng gestraften. Toezicht op de aanwezigheid van de gestraften met strafdienst. 
Verder moest ik elke dag met de conduitestaten van de paradegasten naar de commandant. 
Een paradegast is iemand, die gerapporteerd was en bij de commandant op parade moest komen om 
daar zijn zaak te bepleiten. Voor lichte vergrijpen werd er meestal gestraft met licht arrest met 
strafdienst. Dit hield in, dat je naast je gewone werk, 2 uur per dag strafdienst moest doen, meestal vuil 
en onaangenaam werk. Voor wangedrag op de wal, kreeg je meestal verzwaard arrest. Dat hield in, dat 
je wel werkte, doch de rest van je tijd opgesloten werd. Vechten, diefstal ed. werd bestraft met streng 
arrest. Je zat dan achter slot en grendel in de cellen, die in de voorpiek zaten; dat was bij slecht weer 
een hel om daar opgesloten te zitten. Ook voor de arrestantenbewakers, was dat een verschrikking. 
Doordat ik met die conduitestaten naar de commandant moest, kon ik met zo’n boek onder mijn arm 
altijd door het gehele schip zwerven.  
Het leven aan boord was best wel aangenaam. Als er niet gevlogen werd, mocht je op het vliegdek 
recreëren. Beroemd was het “Dek Hockey”, het spel werd gespeeld met een soort rotan wandelstok (wat 
de vorm van een hockeystick had) en een grommer (een gevlochten touw oog) ondanks dat er van 
tevoren afgesproken werd om sportief te spelen, gebeurde het toch regelmatig dat er agressief gespeeld 
werd. Vooral de mariniers kregen dikwijls te maken met agressieve tegenstanders. Dat kwam omdat de 
mariniers ingedeeld werden voor de walpatrouilles en dan werd menig dronken marineman met of 
zonder geweld terug naar boord gebracht, meestal ook voorzien van een rapport. 
Regelmatig gebeurde het dat op zondagen als de vloot met matige vaart op stoomde, hockeyploegen 
van de andere schepen met sloepen naar de Doorman kwamen. Vooral voor de bemanning van de 
onderzeeboten was het een feest om op zo’n grote boot even de benen te kunnen strekken. Aan hun 
spel te merken moest er altijd een hoop opgekropte spanning weggespeeld worden. Of ze dan ook 
alcohol mochten drinken aan boord van de Doorman weet ik niet. De onderzeeërs zelf waren alcoholvrij. 

 
 
 
Deel 2, 3 en 4 gaan over de 
reizen met smaldeel V uit de 
periode 22 augustus 1967 t/m 15 
maart 1968.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelf had ik de prachtige baan van schrijver 
op het bureau Onderofficier van Politie 
(O.O. van Pol) 

Daar bij de marine voor alles originele 
namen werden verzonnen werd ik aan 
boord de hulpsheriff genoemd. 
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REISVERSLAG VAN Hr. Ms. VAN AMSTEL 
4—22 juli 1959 

 
DEN HELDER—BERMUDA—CURAQAO 

Commandant: luitenant ter zee der le klasse J. van Rijn 

Op de 4e juli ten 10.45 uur verliet Hr. Ms. van Amstel Den Helder. Voor het vertrek had de 

commandant der zeemacht in Nederland, de vice-admiraal G. B. Fortuyn, de bemanning 

geïnspecteerd, in een alle hens toegesproken en goede reis gewenst. Wegens de jaarlijkse 

zeilwedstrijden der Koninklijke marinejachtclub werd in plaats van 11.00 uur een kwartier eerder 

vertrokken, zulks om de wedstrijd niet te hinderen. Vele familieleden waren gekomen om het 

schip af te duwen. Een en ander werd opgeluisterd door de muziek van de matrozenkapel. Bij 

het passeren van het fort Harssens werden de gebruikelijke eerbewijzen gegeven voor de 

commandant der zeemacht in Nederland. De overtocht naar Bermuda werd zonder grote moei-

lijkheden gemaakt. Het weer hield zich goed. Van woensdag 8 juli tot en met zaterdag 11 juli 

werd grotendeels in de mist gevaren. De radar was onder de Engelse wal uitgevallen en na het 

passeren van de laatste landverkenning gerepareerd. Controle met echogevende objecten was 

niet mogelijk. Achteraf bleek, dat de radar in de mist- periodes geen echo’s gegeven had, 

omdat het apparaat ze niet produceerde. Dit werd tevoren vermoed en gedeeltelijk opgevangen 

door luisterwacht op de sonarapparatuur. Veel gemak werd ondervonden van de gewoonte, dat 

schepen op deze route onder deze omstandigheden over de 500 KCS per TTT bericht hun 

positie, koers en vaart opgeven ten behoeve van de omgeving. Gedurende de reis werd, 

ingevolge het vaarschema, de bemanning zoveel mogelijk geoefend. De orkaan Cindy, welke 

zich van 10 juli tot 13 juli van de golf van Mexico naar New York begaf, dreigde op 12 juli af te 

buigen in de richting waar het schip zich bevond. Toen hij zich op ± 350 mijl afstand bevond, 

werden op 200 mijl afstand van het centrum nog windkrachten van 7 en 8 gemeld. Op het juiste 

moment is de baan weer om de noord gegaan, zodat totaal geen hinder werd ondervonden. 

Van 12 juli af is het weer goed geweest en is de windkracht over het algemeen niet hoger 

geweest dan 4. Het schip heeft zich uitstekend gedragen en niet overdreven geslingerd. Op 15 

juli werd overgegaan op tropentenue, aangezien de temperatuur gestadig 27 °C bleef. 16 juli 

ten 08.30 uur werd gepoogd via de narrows de haven van Bermuda te benaderen. De loods 

was namelijk op de vermoedelijke tijd van aankomst 08.30 uur in geen velden of wegen te 

bekennen, zodat besloten werd de haven dan zonder loods te benaderen, temeer daar het niet 

mogelijk bleek verbinding met de seinpost te maken. De poging werd verijdeld door een 

plotseling sein van dezelfde seinpost, waarin de uitnodiging vervat was terug te keren naar het 

begin van de narrows omdat een schip naar buiten moest. Ter plaatse werd gedraaid en buiten 

gewacht op de dingen, die komen gingen. Na verloop van tijd kwam het sein: You are too early. 

Toen na ongeveer een uur wachten de loods aan boord kwam, werd de situatie duidelijk. Men 

had de vermoedelijke tijd van aankomst, welke in Greenwich- tijd was opgegeven, aangenomen 

voor plaatselijke tijd. Dit werd later bevestigd door de consul. Bij het lezen van het 

vermoedelijke tijd van aankomst-sein had men over de woorden Greenwich mean time heen 

gelezen. Op loodsmansaanwijzing werd gemeerd op de oude marinewerf voor olie- en 

waterladen. Hier werd het schip verwelkomd door de Nederlandse vice-consul sir John Cox en 

de resident naval officer van de Britse marine, met overste van administratie commander J. T. 

Owen RN. In de achtermiddag, na olieladen, werd verhaald naar de haven van Hamilton, waar 

wij meerden langszij het ss Diemerdijk van de Holland Amerika lijn, gezagvoerder C. M. 

Snelleman. Gedurende de tijd dat wij langszij lagen, van donderdagmiddag tot vertrek op 

zaterdag, werden de betrekkingen tussen de Koninklijke marine en de Nederlandse koopvaardij 

verstevigd door de bijzonder hartelijke gastvrijheid en behulpzaamheid van de gezagvoerder en 

zijn officieren. Op vrijdagmorgen bracht de commandant bezoeken aan de plaatselijke 
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autoriteiten. Ondanks zijn druk bezet programma, extra druk door een staking van havenar-

beiders, vond de consul gelegenheid commandant en enkele officieren rond te rijden en op de 

lunch te nodigen. Op vrijdag organiseerde het seamen’s home door tussenkomst van de consul 

een bustocht over het eiland en langs zijn bezienswaardigheden. In de ochtend stonden twee 

bussen gereed voor 60 man. Er hadden zich ongeveer 30 man opgegeven voor de ochtend en 

ook voor de twee bussen die ’s middags zouden komen. De ochtendrit moest, om de 

organisatoren niet teleur te stellen, aangevuld worden met personeel, dat tot de wacht- divisie 

behoorde en na vastwerken daadwerkelijk de wacht zou hebben. ’s Middags bleek het 

plotseling storm te lopen en vertrokken de twee bussen boordevol, ’s Avonds gaven 

commandant en officieren een instuif op het tentdek, waar ook enkele leden van de Neder-

landse kolonie aanwezig waren. Zaterdagmorgen ten 10.00 uur vertrok Hr. Ms. Van Amstel met 

bestemming Curaçao. Maandag 20 juli en dinsdag 21 juli stak de wind op, hetgeen met dwars 

inkomende zee het schip aan het slingeren bracht. Een en ander was echter niet bijzonder 

hinderlijk. Bij aankomst te Curaçao op woensdag 22 juli werden ten 07.45 uur saluten 

afgegeven voor de Nederlandse vlag en voor de onderscheidingsvlag van Zijne Excellentie de 

gouverneur van de Nederlandse Antillen. Ten 08.45 uur werd gemeerd langszij Hr. Ms. Van 

Speyk aan de Rimasteiger bij Parera. De commandant maakte zijn opwachting bij de 

commandant der zeemacht in de Nederlandse Antillen de commandeur H. A. W. Goossens. De 

commandeur kwam ten 09.30 uur aan boord, inspecteerde de bemanning en heette de 

bemanning in een alle hens welkom, waarna hij een rondgang maakte over het schip. Op de 

voormiddag werden beleefdheidsbezoeken afgelegd bij Zijne Excellentie de gouverneur en bij 

de minister-president de heer Jonckheer. 

 
 

Egmond aan Zee krijgt weer een pink. 
Museum bouwt replica van uitgestorven vissersvaartuig. 
Uit de Blauwe Wimpel mei 2004 
 
DOOR GERRITVAN BURGELER 

Het is tegenwoordig nog maar moeilijk voor te stellen dat Egmond aan Zee ooit een niet 
onbelangrijke vissersplaats was. Toch opereerden vanuit dit rustige badplaatsje aan het begin 
van de 16e eeuw ongeveer 25 pinken, of pineken zoals men toen schreef, en circa 20 (nog) 
kleinere scheepjes, zoals slabbuysen en schuiten. Dat was een kwart van alle vissersvaartuigen 
van wat eeuwenlang werd aangeduid als de Zijde, de Hollandse duinkust die zich 
ononderbroken uitstrekte tussen de Maasmonding en Huisduinen. De totale vloot van de Zijde 
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bedroeg toen zo rond de 200 scheepjes. En hoe kleinschalig, ook die visserij was niet alleen 
plaatselijk van belang; gedroogde vis werd door handelaren uit de „Zijdse dorpen” onder meer 
naar Antwerpen getransporteerd, waar ze werd doorverkocht aan opkopers uit veraf gelegen 
steden als Keulen, Straatsburg en Metz. 

Voor een goed begrip, we hebben het 
hier uitsluitend over vaartuigen die 
vanaf het strand opereerden. Havens 
waren toen nog nergens langs de kust 
te vinden. Die waren er wel langs de 
monding van de Maas, de Hollandse 
en Zeeuwse zeegaten en de 
Zuiderzee en het was vanuit die 
havens dat de grote buizen uitvoeren 
om vaak op grote afstand uit de kust 
haring te vangen, om die vervolgens 
op zee te kaken en in te zouten. Deze 
schepen waren drie tot vier keer zo 
groot als de grootste pink en konden 

daardoor veel langer op zee blijven en dus verder van huis gaan. Bovendien hadden ze grote 
bemanningen, zo rond de 20 man, en de benodigde werkruimte om de haring aan boord te 
verwerken. Overigens zijn ook op die grotere vissersvaartuigen altijd wel Egmonders actief 
geweest, óók als schipper. Egmonders commandeerden buizen uit plaatsen als De Rijp en 
Enkhuizen, later bomschuiten uit Katwijk en Scheveningen en loggers uit Vlaardingen. 
 
16 Rijnlandse voet 
De scheepjes, die vanaf het strand ter visvangst voeren, moesten met handkracht in en uit zee 
worden getrokken en dat betekende dat ze klein moesten zijn. Sommigen waren zelfs zo klein 
dat ze voor hun twee- of driekoppige bemanningen levensgevaarlijk waren. Mogelijk was dat 
ook de reden dat in 1527 in Scheveningen werd bepaald dat vissers alleen nog mochten 
uitvaren in pinken met een bodemlengte van 16 Rijnlandse voet. Dat moet dan ongeveer 21 
voet, zeg maar 6,60 m. over de stevens zijn geweest. Tevens werd bepaald dat de bemanning 
uit zes personen moest bestaan. Omdat dit kennelijk niet afdoende was, werd vier jaar later 
bepaald dat het uit moest zijn met het gebruik van „schuyten ofte andere Cleyne 
drenekvaetkens, hoe die genaempt moghen werden”. Gevist mocht alleen nog worden met 
„pyneken ofte Scepe”. 
Of dit soort maatregelen ook in plaatsen elders aan de kust zijn genomen, is niet bekend, maar 
zeker is dat de pink het meest voorkomende vissersvaartuig van de Zijde werd. 
 
Het hele jaar door  
De scheepjes waren vrijwel het hele jaar in gebruik. Welke vis werd gevangen, hing af van het 
seizoen. Van november tot januari betrof het voornamelijk schelvis, daarna, tot en met april, 
kabeljauw, in mei wijting en in juni pietermannen en zeehanen. Omdat ook op schol en 
dergelijke werd gevist stonden de scheepjes ook wel bekend als scholschuiten. 
De zomer was de slappe tijd, grotere pinken vervoerden dan wel vracht, andere scheepjes 
gingen achter de haring aan, die zich dan niet te ver uit de kust ophield. Omdat de kustvissers 
van de overheid niet mochten kaken, werd de haring niet schoongemaakt, maar alleen licht 
gezouten. Aan de wal werd deze zogenaamde steurharing dan gerookt tot bokking. 
 
Bakermat 
Over de oorsprong van het scheepstype is niets bekend. Maar omdat het scheepje vaak werd 
aangeduid als Egmondse pink, wordt wel verondersteld dat Egmond de bakermat is. Dat men in 
Egmond niet geneigd is dit te bestrijden, is te begrijpen! Wat vast staat, is dat de pink lang in 
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gebruik is geweest in ieder geval tot in de 19e eeuw. 

 
 
Het ligt voor de hand dat een scheepstype dat zo lang bestaan heeft, een bepaalde ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. Om te beginnen zijn de pinken in de loop der jaren groter geworden. In de tweede helft 
van de 17e eeuw was hun lengte al toegenomen tot een meter of tien. Daarna ontwikkelde zich nog de 
„dubbelde strand- of Zee Schuyt” , een pinkachtig vaartuig dat twee keer zo groot was als de normale 
pink. Verondersteld wordt dat uit deze dubbele pink zich in de 19e eeuw de bekende bomschuit heeft 
ontwikkeld, die zo vaak het onderwerp is geweest van schilders van de Haagse School. Overigens is de 
naam bom ouder dan het merkwaardige brede en vierhoekige vissersvaartuig dat we als zodanig 
kennen. De naam bom werd in de 17e eeuw ook wel gebruikt om de pink aan te duiden. Zo beschreef 
de bekende scheepsportrettist Gerrit Groenewegen een door hem afgebeelde pink als een Zijdse bom. 
 
Ook de tuigage van de pink ontwikkelde zich. Aanvankelijk was het scheepje getuigd met een of twee 
masten met razeilen. Soms werd achterop nog een tweede of derde mastje gevaren. In de tweede helft 
van de 17e eeuw deed ook het bezaan- of boeiertuig zijn intrede. In dat geval werd maar een mast 
gevaren en een kluiverboom. Overigens lijkt het niet zo dat het bezaantuig de razeilen zonder meer 
heeft vervangen. Op afbeeldingen uit die tijd zijn beide te zien. 
 
Een replica voor Egmond 
 
Van de Egmonder pinken en hun opvolgers, de bommen, is niets bewaard gebleven. Het enige wat nog 
aan hen herinnert, is de laatst overgebleven schuitenschuur aan de Marinestraat in het voormalige 
vissersdorp. In dergelijke schuren werden de schepen ooit gebouwd.  
Dat er over een paar jaar toch weer een pink op het strand zal liggen, is in eerste instantie de verdienste 
van ds Martel van de Hervormde kerk van Egmond aan Zee. Die liet zich begin jaren zeventig, niet 
geheel zonder bijbedoeling, tegenover de toen nog jeugdige scheepstimmerman Jan S ander ontvallen 
dat in Egmond aan Zee geen scheepsmodel in de kerk hing, iets wat in andere kustgemeenten vaak wel 
het geval was. De dominee zal er wel van zijn uitgegaan dat Sander deze losse opmerking als een 
vriendelijke uitdaging zou zien om in de lacune te voorzien en hij had zich daarbij niet vergist. Jan zette 
zich, voor het eerst van zijn leven, aan de bouw van een model. Omdat de bom het laatste schip was dat 
vanaf het Egmonder strand viste en omdat dat scheepstype nog in de herinnering van oude Egmonders 
voortleefde, werd het dus een model van zo’n schip, de EG 1 „Egmonds Hoop”. 
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Van model naar echt 
schip 
Maar een bom bouw je 
niet zo maar na, daar 
is onderzoek voor 
nodig, naar het schip 
zelf en, om alle 
onderdelen in de juiste 
vorm op de juiste 
plaats te krijgen, naar 
de manier waarop het 
werd gebruikt. Dat 
onderzoek kreeg 
Sander in zijn greep. 
Hij raakte meer en 
meer geïnteresseerd in 
de visserij-
geschiedenis van zijn 
woonplaats en stootte daarbij natuurlijk ook op de voorgangster van de bom, de pink. Zijn onderzoek 
leidde hem vaak naar het Museum van Egmond waar hij allengs van vaste bezoeker mede-bestuurder 
werd. 
In dat museum bleek dat de belangstelling van de bezoekers, volwassenen zowel als kinderen, toch 
altijd vooral uitging naar de daar op gestelde reddingboot. Duidelijk was dat niets de belangstelling voor 
de oude Egmonder visserij zo zou kunnen aanwakkeren als een echt schip en zo werd in 1994 binnen 
het museum het idee geboren om een replica te gaan bouwen. Het project kreeg de naam „De 
Egmonder Pinck”. 

 
Het ontwerp 
De pink was maar een klein 
scheepje, alleen in gebruik bij 
de over het algemeen schamele 
vissers van de zandige 
kuststrook en veel aandacht is 
er dan in het verleden ook niet 
aan gegeven. Een uitzondering 
vormde de 17e-eeuwse 
Amsterdamse bestuurder 
Nicolaas Witsen een regent, die 
niet alleen belang stelde in 
besturen, maar ook in natuur- 
en sterrenkunde en 
scheepsbouw en scheepvaart. 
Zijn interesse voor de laatste 
twee onderwerpen leidde in 
1671 tot de uitgave van een 
lijvig werk met de titel „Aloude 
en Hedendaegsche Scheeps-
Bouwen Bestier”. Dit boek is 

inmiddels een onmisbare bron voor hedendaagse replica-bouwers gebleken.  
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Omdat Witsen niet alleen Amsterdams bestuurder 
was, maar ook Heer van Egmond, had hij ook een 
huis in Egmond aan den Hoef. Geen wonder dus 
dat hij in zijn boek ook aandacht besteedde aan de 
pink. In het hoofdstuk „Certer en maet van een 
Egmonder Zee-Pinck” beschrijft hij het scheepje 
niet alleen, maar, heel belangrijk, geeft hij ook de 
maten en bijzonderheden van allerlei onderdelen, 
zoals inhouten, roer en roerhaken, zwaarden, 

masten en zwaardkoker.  
 
 
De pink, zo blijkt uit het boek van Witsen was 
een platbodem met ovemaadse zijden. Voor en 
achter was er een (ver)dekje. In de achterplecht, 
onder de helmstok, was een „eetenskasje”. 
 
Pinken die gebruikt werden om in Engeland oesters of bokking te halen, hadden achterin een kajuitje. 
Onder het voordekje was dan een kombuis ingericht. Het had een „vissend” roer, wat inhield dat het 
onder het vlak uitstak. Om te voorkomen dat het bij het op het strand lopen van de vingerlingen of 
roerhaken zou stoten, waren die extralang gemaakt, zodat het daar langs omhoog kon schuiven zonder 
er af te wippen. Witsen heeft in zijn boek ook enkele tekeningen van de pink opgenomen. Voldoende 
voor een verantwoorde reconstructie zijn die niet, maar in de lacunes is in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw voorzien door Nic Molenaar, die in die tijd voor het genootschap Oud Katwijk en het 
Visserijmuseum in Vlaardingen studies verrichtte naar enkele historische vissersvaartuigen. Voor het 
museum resulteerde dat in de bouw van een model van een pink. Basis voor 
het ontwerp daarvoor waren het werk van Witsen en eigen onderzoek onder 
meer op grond van oude prenten. Dit leidde tot een stel 
modelbouwtekeningen, schaal 1:20, die vervolgens werden uitgegeven door 
de N. V.M, de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers. Deze tekeningen 
zijn zo gedetailleerd, dat ze ook heel goed gebruikt kunnen worden voor een 
reconstructie op ware grootte. 
 
De bouw  
In 2001 bereikte het Museum van Egmond met het gemeentebestuur 
overeenstemming over de bouw. Het benodigde geld, de begroting bedroeg 
€ 20.000,-zou bijeen worden gebracht door sponsoring van het bedrijfsleven 
in de regio en door het verkopen van certificaten vanaf € 12,50 aan 
particulieren. Het bedrijfsleven bleek en blijkt inderdaad bereid het project 
van harte te steunen, de gemeente toonde zich eveneens royaal en ook de 
verkoop van certificaten loopt goed. Maar toch duurde het nog tot vorig jaar 
voor men echt aan de slag kon. Probleem bleek de plaats van de 
bouwlocatie, pal naast de botenloods van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Geheel in 
lijn met het zogenaamde NIMBY-effect (not in my backyard) bleek een aantal omwonenden bang voor 
overlast van de bouwwerkzaamheden aan de replica. De zaak kwam zelfs voor de Raad van State, 
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maar inmiddels staat er dan toch 
een keurige overdekte 
bouwplaats met een 
vergaderruimte met keukenhoek, 
toiletten en opslagplaats voor 
gereedschappen en materialen.  
Water en energie wordt 
betrokken via het aangrenzende 
KNRM-gebouw. De verhouding 
met de reddingmaatschappij is 
van het begin af aan heel goed 
geweest, wat ook wel iets te 
maken zal hebben met het feit 
dat de directeur van de KNRM, 
Sip Wiebenga, geruime tijd in het 
bestuur van het Museum van 
Egmond heeft gezeten. 
De bouw wordt vanuit het 
museum begeleid door een 
bouwcommissie, bestaande uit 
mensen met verschillende, goed 
van pas komende specialiteiten. 

 
De bouwploeg bestaat in totaal uit zo’n 35 vrijwilligers, waarvan er 15 regelmatig aan het werk zijn. De 
anderen kunnen worden opgeroepen als er specialistische klussen moeten worden geklaard. Veel van 
de bouwers zijn Vutters en gepensioneerden zonder voorafgaande ervaring op het gebied van de houten 
scheepsbouw. Maar al doende leert men en bovendien kan er een beroep worden gedaan op Wim Hos, 
een leraar houtbewerken uit Assendelft, die zich al 
sinds de jaren ’70 bezighoudt met de restauratie 
van traditionele vissersschepen, zoals botters en 
aken. 
 
Eikenhout en Oregon pine 
De pink heeft inmiddels al aardig vorm gekregen. 
Basis vormt het vlak, dat bestaat uit 3 duims (7 1 
/2 cm) dikke eiken planken. Eikenhout wordt 
trouwens voor vrijwel het hele schip gebruikt. Dat 
vlak moet wel zo zwaar zijn om weerstand te 
kunnen bieden aan zwaar stoten tijdens het op en 
van het strand varen. Extra sterkte wordt ook 
verkregen door de eveneens 3 duim dikke 
wegering, planken die aan de binnenzijde van de 
inhouten zullen worden bevestigd. 
Die inhouten of spanten worden overigens pas 
geplaatst als de overnaadse huid klaar is. Die huid 
zal bestaan uit 7 boorden aan elke kant. Met het 
aanbrengen daarvan is men volop bezig. Die boorden worden aangebracht op hulpspanten, die straks 
dus weer zullen verdwijnen. Elders in Egmond wordt ondertussen gewerkt aan de drie masten. De 
grootste wordt 13 m lang. Materiaal is Oregon pine. Aan elke mast zal straks een vierkant zeil worden 
gevaren. Het grootzeil krijgt een oppervlakte van ruim 42 m2. Dit zeil zal door het wegnemen van een 
bonnet bij te sterke wind kunnen worden gereefd. Verder is er nog een fok van 16 m2 en een bezaantje 
van ruim 5‘A m2. 
 
Het staat verder wel vast dat de pink een motor zal krijgen. Over de vraag of dat een binnen- of een 
buitenboordmotor zal worden, is nog geen beslissing genomen. Om de optie voor een binnenboordmotor 
open te houden, is de achtersteven alvast extra dik uitgevoerd, zodat daar zo nodig een schroefas door 
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kan worden gevoerd. Ook op het gebied van de verbindingen worden enkele concessies gedaan. De 
originele pinken gingen maar een jaar of zeven mee. 

 
Dan was de constructie door het 
voortdurend vaak harde stoten op het harde 
zand zo verzwakt dat ze gesloopt werden. 
De goede onderdelen zullen wel hergebruikt 
zijn, de rest werd door de Egmonders 
opgestookt. De nieuwe pink zal lang niet 
zo’n zwaar leven krijgen als haar 
voorgangers, maar voor alle zekerheid zal 
bijvoorbeeld de verbinding tussen 
voorsteven en vlak extra zwaar worden 
uitgevoerd en zullen voor de verbindingen 
niet alleen de klassieke houten pennen 
worden gebruikt, maar, op plaatsen waar dat 
niet te zien is, ook RVS-bouten. 
 
Wie de mensen van de „Egmonder Pinck” 
aan de slag wil zien, kan op de bouwplaats 
terecht op woens-en zaterdagen. Het 
enthousiasme van de vrijwilligers zal 
mogelijk aanzetten tot het kopen van een 
certificaat om de voortgang van het project 
mogelijk te maken. Mogelijk zal het 

geïnteresseerden uit andere plaatsen met een maritiem verleden ook inspireren om een soortgelijk 
project op te zetten. Het bouwen van een replica van een 
 
groot historisch zeeschip, zoals de „Delft”, „Batavia” of „Amsterdam” is een peperdure zaak van de lange 
adem, die een grote, semi-professionele organisatie vergt. Maar het Museum van Egmond en zijn 
vrijwilligers leren, dat het. als men voor een kleiner schip kiest, heel goed mogelijk is met bescheiden 
middelen een interessant scheepje te herscheppen. En dat kan dan ook nog eens een stuk sneller dan 
bij die grote projecten het geval is. De „Egmonder Pinck” moet, als het aan de bouwers ligt, al in 2007 
klaar zijn, zodat het scheepje in 2008 kan deelnemen aan Sail Den Helder. 
Nog enkele gegevens van de pink. Lengte over de stevens 9,80 m, breedte over de zwaardklampen 
3,40 m en hoogte bij de achtersteven 1,80 m. 
 
BW mei 2004 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Persoonlijk Oorlogsverhalen en herinneringen. 
 
 

Rotterdamse kruidenier in oorlogsjaren, door Bert Luijendijk 
 

Tijdens de wereldwijde crisis in de jaren dertig opende mijn grootvader Johannes Simon (Jan) 
Luijendijk drie supermoderne kruidenierswinkels naar Amerikaans model in Rotterdam, met 
vestigingen aan de Nieuwe Binnenweg 445 (1932), Zwart Janstraat 8 (1933) en Kruiskade 21 
(1934). Het vernietigende Duitse bombardement van 14 mei 1940 op de stad Rotterdam, 
verwoestte de kruidenierswinkel en het kantoor van Luyendijk’s aan de Kruiskade 21, op de 
locatie waar nu het Hiltonhotel staat 
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Maar al in december 1940, nog voor de kerstdagen, opende mijn grootvader en directeur van 
Luyendijk’s Winkelmaatschappij NV, in één van de gebouwde noodwinkelcomplexen, zijn 
noodwinkel aan de Schepenstraat 113, op de locatie waar nu Dirk van den Broek is gevestigd.  

In dit noodwinkelcentrum kregen, naast kruidenierswinkel 
Luyendijk’s, ook H.H. de Klerk, het Motorpaleis, Galeries 
Modernes (in de volksmond de Franse Bazar genoemd) en 
een modewinkel riante huisvesting. Op 12 december 1940 was 
de noodwinkel van Luyendijk’s voltooid en werd de 
kruidenierswinkel met een openingsfolder onder de aandacht 
van het winkelend publiek gebracht.  
 
Inbraak In de oorlogsjaren werden in februari 1941 ’s nachts 
bij een inbraak in de Schepenstraat grote hoeveelheden koffie, 
thee en chocolade gestolen. Mijn vader Cees, zijn broer Jaap 
en zwager Adri Jens verbleven daarna ’s nachts in de winkel 
om de levensmiddelen te bewaken. En zij maakten daarbij 
regelmatig ‘een flesje open’, zo is mij verteld. In de noodwinkel 
bevond zich ook een ‘geheime levensmiddelenkast’, waaruit 

verschillende Rotterdamse kinderen in de 
oorlogsjaren voedsel hebben ontvangen.  
Razzia en onderduik  
De noodwinkel bood tijdens de Rotterdamse 
razzia van 10 en 11 november 1944 een 
geslaagde onderduikgelegenheid voor een 
aantal jonge mannen.  
 
Mijn vader Cees was bevriend met Maarten 
Bronder, Wout Stam en Frans Stehouwer.  
Allen hadden zij de leeftijd om in Duitsland 
tewerkgesteld te worden. Maar niemand van 
hen wilde voor de vijand in Duitsland werken. 
Zij besloten geen gehoor te geven aan het bevel 
zich te melden. Zij doken onder.  
 
 

 
Ook Hans Bronder, de oudere broer van Maarten, dook met hen onder. 

De noodwinkel aan de Schepenstraat bood een uitstekende 
onderduikgelegenheid. Mijn grootvader verleende in zijn winkelpand 
met succes schuilplaats aan Cees, zijn jongste zoon en mijn vader 
met zijn vrienden. Zo ontkwamen zij aan de Duitse razzia en 
tewerkstelling in Duitsland.  
Hans (Johannes) Bronder (Rotterdam, 16 december 1910-
Ridderkerk 25 november 2005) schreef op verzoek van zijn jongste 

kleinzoon in 1995 zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 
op. Hij deed hierbij ook gedetailleerd verslag van de razzia in 

Rotterdam en het onderduikadres bij Luyendijk’s in de Schepenstraat. 
Een gedeelte uit zijn indrukwekkende verslag van deze afschuwelijke 

gebeurtenis: “Zo kwamen we bij de beruchte 10 november 1944. De razzia van Rotterdam. We 
werden ’s morgens gewekt doordat de buitenbel overging. In de gang lag een vel papier met de 

Aankondiging van de opening van de 

noodwinkel aan de Schepenstraat 113 

Winkelpersoneel voor de vanwege de 
zon geblindeerde ramen van de etalage 
in juni 1941 
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mededeling, dat alle mannen van 18 tot 45 jaar zich moesten melden – daar en daar – voor 
werkzaamheden.  
Met strafbepalingen als je niet kwam. Aan de trottoirkant stonden Duitse soldaten, zodat je niet 
kon ontvluchten. We wisten de bedoeling. Je zou naar Duitsland weggevoerd worden om daar 
in fabrieken of hoe dan ook te werken. Ik had helemaal geen zin om voor de vijand te gaan 
werken.” Hans vertelde over zijn verwoede pogingen om aan de Duitsers te ontsnappen.  
En het lukte hem om onder beschietingen, vanaf de Mathenesserdijk in Spangen met de laatste 
vaart van de pont de Schie over te steken en veilig de overkant te bereiken.  
Vanaf de overkant vertelt hij verder: “We zijn naar mijn ouders gegaan. Mijn jongste broer was 
bevriend met Cees Luijendijk. Zijn vader had een comestibleszaak in Blijdorp, waar een 
noodwinkelcentrum was gebouwd. Mijn broer naar hem toe. Hij kwam terug met de mededeling 
dat we in de winkel konden verblijven.  

 
Het winkelpersoneel voor de etalage van de noodwinkel van Luyendijk’s aan de Schepenstraat, april 1941 

Boven de winkel was een kantoor. De andere vrienden van mijn broer en Cees werden ook 
gewaarschuwd. Zo gingen we om een uur of vijf naar de winkel van Luyendijk’s. Het was 
aardedonker. We moesten om zes uur binnen zijn. Bij de tunnel onder de spoorweg bij het 
Henegouwerplein stonden aan het eind twee Duitse soldaten. We dachten dat ze reeds bezig 
waren, maar dat viel gelukkig mee. Ze moesten de Walenburgerweg hebben.  
We gingen één voor één naar ons onderduikadres om zo weinig mogelijk aandacht te trekken. 
Het viel best mee daar binnen. Boven in het kantoor zouden we verblijven. Er was een 
elektrische haard. We probeerden de haard en zie, hij brandde. Het licht lieten we uit. In 
verband met die razzia hadden de Duitsers overal elektriciteit nodig. Het werd warmer – het 
was 10 november – zodat we dat prettig vonden. Er waren ruige matten en lege balen, zodat 
we rond de haard daarop en eronder de nacht konden doorbrengen. Ook waren er 
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noodrantsoenen die we konden gebruiken. Intussen hadden we bemerkt dat om het hele 
complex wacht werd gelopen. We moesten alles dus zeer rustig doen om geen gevaar te lopen. 
Wc-gebruik kon alleen zonder doorspoeling. Zo werd het zaterdagmorgen. Heel vroeg stond er 
al een grote rij dames om boodschappen te doen. De winkel ging niet open en na negen uur 
vertrokken de dames.  
Op een gegeven ogenblik zagen we, na het optrekken van de verduisteringsgordijnen, lange 
rijen mannen over de Walenburgerweg gaan. Gevangenen van de Duitsers. ‘s Zondagsmiddags 
kwamen zussen en vriendinnen met warm eten; wat het was weet ik niet meer, maar we zullen 
het best geconsumeerd hebben om onze magen te vullen. Eén van de meisjes heb ik gevraagd 
bij oma langs te gaan om te vertellen dat het goed met Arie en mij was. Toen wist zij pas, dat 
het gelukt was. Overdag waren er geen Duitsers, zodat we de wc konden doortrekken. Op 
maandagmorgen kwam heer Luijendijk sr. Hij zei dat we best naar huis konden. Er was volgens 
hem geen controle. Wij vonden het toch beter ’s avonds voor zes uur naar huis te gaan. De 
jongere jongens vroegen om meisjeskleren en meisjes voor de begeleiding. Ik had geen 
meisjeskleren nodig. Ik had een baard van een paar dagen, had een hoorapparaat en een 
mager gezicht, zodat ik er ouder uitzag. Om ongeveer vijf uur kwamen de meisjes. De jongens 
verkleedden zich en zo gingen we op stap. Ik had voorgesteld ieder meisje eerst door de tunnel 
te laten gaan. Kwam zij niet terug, dan volgde hij, die bij haar hoorde. Het verliep alles volgens 
plan.”  
 

 
Boek  
In de loop van dit jaar 
verschijnt mijn boek 
over de geschiedenis 
van de 
kruidenierswinkels van 
mijn grootvader, 
waarvan in 1975 de 
laatste winkel aan de 
Schieweg 121 is 
gesloten.  
 
Bert Luijendijk, 
kleinzoon van directeur 
Jan Luijendijk Krimpen 
aan den IJssel 
bert.luijendijk@hetnet.nl  
 
  
 

 

18 juni 2021 met o.a.  
 
Bootjesreis fregatten div. 1 – 1971 
De slag in de straat van Soenda 
“Brastagi” ontsnapt aan raider “Komet” 
Naar het land van het witte goud en de kunstmatige meren. 
Het omgaan met brandrisico’s aan boord van marineschepen… 
Marinier aan boord van de Karel Doorman 
 

       En vele anderen…. ( wijzigingen voorbehouden)  
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