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aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 
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Bootjesreis fregattendivisie 1 - 1971 
 
Maandagmorgen 26 mei 1971. Op het vooral ’s maandagsmorgens altijd zo rustige KIM heerste 
een paniekboel van jewelste. Iedereen liep rond te sjouwen met plunjezakken en tassen. 
Hadden de tweedejaars hun plunjezakken vol met sportwitjes, korte broeken en soepel burger, 
wij daarentegen hadden wollen handschoenen, pantserpendekken en truien bij ons, en . . . 
geen burger!  
Eindelijk was het zover. Naar dit ogenblik hadden we, vooral de laatste examenweken, erg uit 
gekeken. Uitgewuifd door de Schout bij Nacht, koos FREGDIV 1 zee.  
Bootjesreis 1971 was begonnen; eindelijk konden we de bereisde verhalen van de oudste- en 
tweedejaars aan de werkelijkheid toetsen. 
Nauwelijks waren we de haven uit, of de wind wakkerde aan tot windkracht 8. Voor deze kleine 
bootjes is dit heel wat en spoedig waren we dan ook bijna allemaal zeeziek. Na een paar dagen 
raakten we echter ingeslingerd en het leven aan boord begon meer regelmaat te vertonen: 
Wacht lopen, veel lessen, maar ook gezellig met zijn allen in het cafetaria een biertje drinken. 
Het weer bleef slecht, in het bijzonder onder de Noorse kust. Bij het passeren van de poolcirkel 
werden op Hr. Ms Panter, in plaats van de panamakluis, de neuzen van de jongste officier en 
de jongste adelborst blauw getjet.  
Op de Hermelijn kreeg alleen de jongste adelborst een blauwe neus, niet door de verf, maar 
omdat hij in „tropentenue” gehuld wèl de panamakluis moest tjetten en daarna nog in de 
longroom werd genodigd om een „borreltje” te drinken. 
De eerste haven, Tromsö, viel qua stappen tegen, hoewel de natuur hier erg indrukwekkend 
was. Enkele maten hebben nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun ski-vaardigheid 
op peil te houden. 
Daarna gingen we naar Bergen. Een 
geweldige stad, waar we leuke parties 
hadden. Vooral de ontvangst op het 
Noorse KIM, ergens halverwege een 
steile berg gebouwd met een geweldig 
uitzicht op de stad en het fjord, was 
zeer interessant. 
 
Van Bergen uit ging het terug naar de 
Nederlandse kust, omdat Hr. Ms. 
Panter schip van de wacht was. 
Onderweg werd er druk geoefend, 
zowel in verband als individueel. 
Op de Vos bleken de maatjes stoker 
weer even onkundig te zijn als vorig 
jaar liet geval was. De technische 
installatie was non-jonker-proof, zodat Den Helder moest worden aangedaan voor reparatie. 
Van deze gelegenheid werd vanzelfsprekend druk gebruik gemaakt om eens naar huis te bellen 
en/of de permit te bezoeken. 
Het nu volgende weekend op zee werden we voor anker bezig gehouden OS&O had o.a. 
peddel- en viswedstrijden georganiseerd. Resultaten respectievelijk zes kletsnatte maten en 
tachtig pond verse vis. 
Hoewel onze verwachtingen over Ardal toch al niet zo hoog gespannen waren, sloeg deze 
haven werkelijk alles. Veel te stappen was er dus niet zodat we maar vertier zochten in bergen 
beklimmen, waterskiën en andere sporten. Door de vele verhalen van de tweedejaars keken we 
erg uit naar Landskrona. En; ja hoor. De meesten van ons vonden dit wel de mooiste en meest 
bereisde haven van de hele bootjesreis 
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Een gezellige „garden-party”, 
gevolgd door een uitstekend 
diner en een prachtig feest 
daarna, vormden wel het 
hoogtepunt van de reis. Ook de 
vierdaagse-lopers kwamen ruim 
aan hun trekken. Eerst een 
marsje van 25 km, waarna een 
smorrebrod-party werd 
aangeboden. Maar helaas, ook 
aan het verblijf hier kwam een 
eind, en daarmee kwam tevens 
het slot van deze bootjesreis in 
zicht. We stoomden op naar Den 
Helder, waar de Panter een gast 
aan boord moest nemen. 

„Generaal Schoonschip”; want de gast was Vice-Admiraal van der Moer, die naar Portsmouth 
toe moest en dat bracht wel enige „sp . . .teit’ met zich mee. 
Het was anders wel een ervaring, om op de brug als wachtlopend adelborst een gesprek met 
een vice-admiraal te voeren. Het weer was ons nu eens goedgezind en binnen twee dagen 
waren we in Portsmouth waar we een half uur bleven liggen. Toen gingen we toch echt 
thuiswaarts. 
 
De laatste ochtend voor het 
binnenlopen van Den Helder, zouden 
we nog „even” gaan schieten met het 
kanon. 
76 Granaten werden onderuit gehaald 
en met de gereedheidsmunitie erbij, 
konden we ruim honderd keer paffen. 
Door het slechte zicht (mist) echter, 
konden we een uur later alles weer 
laten zakken. Veel gebloemkool 
werkverschaffing in optima forma. 
De volgende dag meren we af, na op 
het havenhoofd te zijn begroet door 
onze Schout bij Nacht. De bootjesreis 
1971 was ten einde en velen hadden sterke verhalen en massa’s ervaring opgedaan, zodat een 
ieder goed gemutst met verlof kon trekken.  
 

Onze dank aan de 
commandanten, officieren 
en bemanningen van de 
vier schepen, die weer 
hun beste beentje hebben 
voorgezet om alles zo 
prettig mogelijk voor ons 
te laten verlopen. 
 
Uit het jaarboek Korps 
Adelborsten 1971 
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The Sunda Strait Battle 
 

"Abandon Ship !" 

 

 

 

De slag in de straat van Soenda  februari-

maart 1942  

 
Deze strijd leek in het geheel niet op de 
veldslagen die de afgelopen maand waren 
uitgevochten, toen er georganiseerde squadrons 
waren met een algemene richtlijn tegenover de 
vijand. Deze strijd bestond uit een aantal van de 
grotere oorlogsschepen die de Nederlands-
Indië-campagne hadden overleefd en nu 
probeerden uit de val te ontsnappen voordat 
deze werd gesloten. Helaas zou geen van deze 
schepen slagen en gingen ze allemaal ten 
onder, meestal met ernstig verlies aan levens. 

HMAS Perth en  USS Houston in Tandjong 
Priok  

 
Deze schepen waren er als gevolg van de 
laatste order van admiraal Doorman in de slag 
om de Javazee. Ze arriveerden in de ochtend 
van 28 februari en probeerden onmiddellijk olie 
en munitie te verkrijgen. Ze konden de eerste 
krijgen, hoewel niet zonder moeite, maar 
munitie, die ze zo hard nodig hadden, was niet 
beschikbaar. Op dit moment had de Perth nog 
maar ongeveer 20 schoten per kanon over, de 
Houston slechts 50 schoten. Als ze in een 
gevecht zouden raken, dan was het zeker dat 
ze het niet lang zouden uithouden. Ze waren die 

avond klaar voor de strijd en verlieten de haven omstreeks 1900 uur, en kapitein Waller, de 
hoogste in rang, besloot rechtstreeks naar de straat van Soende te varen, zonder een bocht om 
de invasietroepen te maken, zoals admiraal Helfrich had bevolen. Dit was de kortste weg, maar 
ook de gevaarlijkste. De Japanners waren geland in Bantam Bay aan de noordkust van Java, 
bij Merak in Sunda Strait en bij Eretan Ewan, ten oosten van Tandjong Priok. De twee 
geallieerde kruisers hadden te maken met het escorte-squadron, dat in drie groepen was 
verdeeld: de ene was van de invasiemacht voor Merak en bestond uit de lichte kruiser Yura en 
vier destroyers, de tweede was de invasiemacht bij Bantam Bay en bestond uit 1 kruiser en 11 
destroyers en tot slot de steungroep in de Javazee, met de lichte drager Ryujo, de zware 
kruisers Mogami, Mikuma, Kumano en Suzuya. Mikuma en Mogami reden heel dicht bij de 
landingsplaats in Bantam Bay. Er was ook een invasiemacht bij Eretan Ewan, maar die nam 
niet deel aan de uiteindelijke vernietiging van de geallieerde schepen. De Perth en Houston 
voeren, zoals gezegd, op topsnelheid rechtstreeks naar de de straat van Soena  en kwamen 
rond 22.30 uur de Japanse torpedojager Fubuki tegen, die de oostelijke regio bewaakte. Ze 
vuurde haar 9 Long Lance-torpedo's af op ongeveer 3000 meter en trok zich terug. De kruisers 

Battle of Sunda Strait 

Part of World War II, Pacific War 

Date 28 February – 1 March 1942 

Location Sunda Strait, Dutch East Indies 

Result Japanese victory 
 

Belligerents 

 United States 

 Australia 

 Netherlands 

 Japan 

Commanders and leaders 

Hector Waller † 

Albert H. Rooks † 

Kenzaburo Hara 

Takeo Kurita 

Strength 

American: 

1 heavy cruiser 

Australian: 

1 light cruiser 

Dutch: 

1 destroyer 

1 light carrier 

1 seaplane carrier 

5 cruisers 

12 destroyers 

1 minelayer 

58 troopships 

Casualties and losses 

1 heavy cruiser sunk 

1 light cruiser sunk 

1 destroyer sunk 

1,071 killed 

675 POWs 

1 minelayer sunk, 

4 troopships sunk or 

grounded,  

1 cruiser damaged, 

3 destroyers damaged 

10 killed, 

37 wounded 

• The Japanese minelayer was sunk by friendly 

fire 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunda_Strait
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_of_Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Hector_Waller
https://en.wikipedia.org/wiki/Killed_in_action
https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_H._Rooks
https://en.wikipedia.org/wiki/Killed_in_action
https://en.wikipedia.org/wiki/Takeo_Kurita
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_carrier
https://en.wikipedia.org/wiki/Seaplane_carrier
https://en.wikipedia.org/wiki/Cruiser
https://en.wikipedia.org/wiki/Destroyer
https://en.wikipedia.org/wiki/Minelayer
https://en.wikipedia.org/wiki/Troopship
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zagen nu de invasiemacht in de Bantam Bay en vuurden op de tientallen transportschepen 
daar.  
Op dat moment waren er twee destroyers in de baai en die probeerden meteen rookschermen 
te maken om de transportschepen  te beschermen. Desalniettemin scoorden de geallieerde 
kruisers treffers op de transporten, maar geen enkel schip werd tot zinken gebracht . Op dit 
moment kwamen sterkere Japanse strijdkrachten dichter bij het kleine squadron, maar het 
enige resultaat waren treffers op Japanse oorlogsschepen en geen enkele op de geallieerden. 
Dit zou snel veranderen. Japanse torpedobootjagers vuurden ongeveer 28 torpedo's af, 
waarvan er gelukkig geen een raakte. De Perth en Houston reageerden met snel kanonvuur en 
in het geval van Perth ook torpedo's en slaagde erin om meerdere treffers op de destroyers te 
scoren, maar werden zelf ook licht beschadigd door kanonschoten. Maar de zware kruisers 
Mogami en Mikuma arriveerden op het slagveld. Hun 8 inch granaten bestookten de Perth en 
Houston en ze vuurden ook torpedo's af. Rond 23.20 uur hadden de geallieerde kruisers geen 
munitie meer en konden ze nu alleen maar hopen om met hoge snelheid veiliger water te 
bereiken. Japanse torpedo's raasden over het slagveld en scoorden één treffer op de Perth, 
later gevolgd door nog eens twee. Dit resulteerde in ernstig verlies van levens, vooral in de 
machinekamers. Waller beval het schip te verlaten, maar de Perth kreeg haar vierde treffer, 
Deze treffer gaf de genadeslag  Ze zonk en nam de helft van de bemanning mee. Tegen die tijd 
hadden ook de Houston verschillende treffers ontvangen, waaronder vitale treffers. Een reeks  
kanonsalvo’s  raakten de achter machinekamer , waar de stoom onder hoge druk en 
temperatuur bijna iedereen doodde. Het centrale vuurleidingssysteem was samen met een van 
de voorste 8 inch-torentjes uitgeschakeld. Omstreeks 00.20 uur werd de laatste operationele 
toren getroffen  en gaf Captain Rooks het bevel de voorste munitiemagazijnen te laten vollopen   
Zonder de zware batterijen vocht ze nu een nutteloze strijd. Maar ze had nog steeds haar 5-
inch kanonnen en haar machinegeweren en zette het gevecht voort. Omstreeks 00.30 uur 
raakten drie torpedo's de Houston aan stuurboord. Het water kwam van alle kanten het schip 
binnen en Rooks beval het schip te verlaten. Kapitein Rooks stierf toen hij werd geraakt door 
een deel van een machinegeweerfundering. Hij stierf in de armen van zijn officieren. 
Commandant Roberts merkte dat de Houston nog veel snelheid had en besloot te wachten met 
het verlaten van het schip. De kanonnen vuurden op dit moment nog steeds, maar het schip lag 
voor dood in het water en de Japanse torpedobootjagers namen de dekken met hun 
machinegeweren onder vuur. De Houston zonk en nam tweederde van zijn bemanning mee. 
Slechts ongeveer 368 van een bemanning van meer dan 1000 werden gevangen genomen. 
 

. 
Australie lichte kruiser (HMAS) Perth 
 

 

 
 

       "The Galloping Ghost of The Java Coast" 
           USS heavy cruiser Houston (CA-30)  
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De Evertsen wordt door de eigen bemanning tot zinken gebracht 

 
De Evertsen had zich in haar draai in de richting van Banka Strait bij de Western Striking Force 
gevoegd, maar waren die op de terugweg uit het oog verloren. Ze keerde terug naar Tandjong 
Priok en wachtte op bevelen. Ze zag de Perth en Houston Tandjong Priok verlaten en ontving 
van de Perth de opdracht "Neem een kilometer voor mij positie in ". Op dat moment had 
Evertsen geen voortstuwing vermogen en kon hij de orders niet opvolgen en kon hij pas na een 
uur na de Perth en Houston vertrekken. Ze ontving officieel orders van Helfrich om Perth en 
Houston te begeleiden, maar beide kruisers waren nergens te bekennen. Ze zette koers naar 
de Soenda zeestraat en probeerde ze in te halen. Na enkele uren zag ze vuursalvo’s  oplichten 
en overal tracers vliegen. De commandant  besloot hier niet bij betrokken te raken en te 
proberen de gevechtsschepen te omzeilen en de straat van Soenda te passeren.  Alles ging 
goed tot het eiland met de naam Dwars in de Weg. Ze kwam met hoge snelheid twee schepen 
tegen en dacht dat het de Perth en Houston waren, maar een ervan deed een zoeklicht aan en 
opende het vuur. Evertsen veranderde de koers van de schepen af en wist ze af te schudden. 
De commandant  besloot het opnieuw te proberen, maar nu op een meer oostelijke koers. 
Nadat zestraat van Soenda weer weer was binnengekomen, ontmoette ze de twee schepen 
opnieuw. Deze schepen, de torpedobootjagers Murakumo en Shirakumo, die op patrouille 
waren om de zuidelijke flank van de landingsplaats Bantam Bay te beschermen, openden 
onmiddellijk het vuur dat vanaf het begin zeer goed was gericht. De Evertsen had slechts twee 
van haar drie ketels in bedrijf, omdat de commandant  het te gevaarlijk vond om ook de derde te 
gebruiken, vanwege de rook die het zou veroorzaken. De Evertsen legden een rookgordijn aan 
en veranderden van koers ten opzichte van de Japanners. Het vuren stopte toen ze niet meer in 

https://i.redd.it/94kk6dqesrh41.jpg
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zicht was, maar ze had in een zeer korte tijd maar liefst 7 hits gekregen. Een van hen had een 
brand op de achtersteven veroorzaakt die de brandbestrijding ploeg niet kon blussen en een 
raakte de het voorste ketelruim  waardoor de snelheid werd verlaagd. De Evertsen probeerden 
te ontsnappen door een koers te volgen die heel dicht bij Sumatra lag, maar de Japanse 
torpedobootjagers kwamen weer dicht bij en openden het vuur. Het vuurleidingssysteem was 
uitgevallen, het vuur bereikte een van de munitie magazijnen , die niet onder water gezet kon 
worden en de bemanning was ongetraind. Dit alles leidde tot de beslissing om het schip op een 
kustrif bij Seboekoe Besar te stranden. De torpedo's werden afgevuurd en de geheime codes 
werden overboord gegooid. Vandaar ontsnapte de bemanning aan land en toen de brand het 
achterste magazijn bereikte, explodeerde het en blies het grootste deel van de achtersteven 
weg. Het grootste deel van haar bemanning werd op 9 of 10 maart 1942 gevangen genomen. 
Sommige kleine groepen verlieten het eiland om naar Sumatra te gaan, maar de meesten van 
hen verdwenen spoorloos of werden afgeslacht. De commandant  stierf in april 1942 als 
krijgsgevangene. 
 
Nasleep 
 
De slag om de straat van Soenda  was het grootste deel van de oorlog onbekend. De 
bemanningen van de schepen werden gevangen genomen en de geallieerden hadden 
aanvankelijk geen idee wat er met hen was gebeurd. Alleen van de Evertsen was bekend dat 
ze strandde, zoals ze het aan Helfrich meldde, maar van de Perth en Houston ging zo'n signaal 
niet uit. Alleen het feit dat enkele jaren later een Japans transport met Australische 
overlevenden van de Perth werd getorpedeerd en de Australiërs werden gered, werpt enig licht 
op wat er met de Perth is gebeurd. Er was geen verslag van wat er destijds met Houston 
gebeurde. 

 
USS destroyer Pope, being sunk by gunfire from 

Japanese heavy cruisers, 1 March 1942. 

 

De slag om de Straat van Soenda symboliseert 
de hele campagne voor Nederlands-Indië. Het 
was een strijd om een superieure vijand en met 
hetzelfde resultaat: de vernietiging van de 
geallieerden. De Japanners leden niet veel 
schade: er werden geen schepen tot zinken 
gebracht, behalve die met eigen handen: een 

mijnenveger werd geraakt door een torpedo van zware kruiser Mogami en werd samen met een 
transportschip, de Sakura Maru, in stukken geblazen. Drie andere transporten werden 
beschadigd door eigen torpedo's. Opnieuw zegevierde de keizerlijke Japanse marine in een 
gevecht over de geallieerde marines, maar het zou een van haar laatste zijn. 

 
Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sunda_Strait 
 

“Brastagi” ontsnapt aan raider “Komet” 
 
DOOR A.R. KELDER 
 
Uit de Blauwe Wimpel augustus 2003 
 
Ons verhaal, of liever gezegd het verhaal van Leen van Sliedrecht uit Rotterdam, over de 
kaping van de „Kota Nopan” van de Rotterdamsche Lloyd en de daaropvolgende 
gevangenneming van de complete bemanning die uiteindelijk in een kamp in Duitsland 

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sunda_Strait
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terechtkwam, zoals gepubliceerd in het oktober- en novembernummer 2002 van de Wimpel 
heeft tot verschillende reacties geleid, waarbij we er één beslist niet aan onze lezers willen 
onthouden. Het is de reactie van lezer H.A. Boekwijt, gepensioneerd Rijksloods te Heemstede 
en in de Tweede Wereldoorlog op zee als 4de en 3de officier en geruime tijd als gunnery officer 
op o.a. het ss „Palembang”. 
 
Voorgeschiedenis 
Zoals bekend werd de „Kota Nopan” op 17 augustus 1941, alleen varend onderweg van 
Nederlands-Indië naar New York via het Panamakanaal, op 40 mijl afstand van de Galapagos 
Eilanden gesnapt en prijs gemaakt door de „Kornet”. De raider was rond 12 november van dat 
jaar in het zeegebied rond de Galapagos aangekomen, een veelbelovend „jachtgebied' in 
verband met de nabijheid van het Panamakanaal. Al op 14 augustus volgde het eerste succes 
voor commandant Robert Eyssen. Er kwam een schip in zicht dat later het Britse „Australind” 
(1929, 5020 brt) bleek te zijn dat van Adelaide. geladen met zinkerts en gedroogd fruit 
onderweg was naar Engeland. Op de „Kornet” zag men dat het kanon op het achterschip van 
de „Australind” bemand werd, waarop door de „Kornet” twee waarschuwingsschoten werden 
gegeven. Kapitein Steven van de „Australind” liet zich echter niet intimideren en gaf zijn 
telegrafist opdracht om QQQQ te seinen  
Hij moest deze beslissing evenwel met zijn bijna onmiddellijke dood bekopen: de „Kornet" 
schoot gericht op de brug en midscheeps. Het vuur was direct dekkend als gevolg waarvan de 
kapitein en een 4de wtk gedood werden. Aangezien de lading voor de Duitsers niet waardevol 
was, werd de , Australind” diezelfde dag nog met springladingen tot zinken gebracht, nadat de 
bemanning, waarbij nog een gewonde 4de wtk, overgevaren was. Als gezegd, het is tamelijk 
druk in dat zeegebied en al de volgende morgen werden bij dag worden door de uitkijken aan 
bakboord achteruit opnieuw masten waargenomen. 
 
Memoires 
Dit is het moment waarop wij Wimpellezer Boekwijt aan het woord laten, door te citeren uit zijn 
eigen op schrift gestelde herinneringen. Hij schrijft ons: „Ik was toen 4de stuurman op de 
„Brastagi" van de Rotterdamsche Lloyd. Hierbij ingesloten vindt u mijn memoires m.b.t. deze 
gebeurtenis.” 
 
„Op de dagwacht van de vijftiende augustus (1941), de zon was net boven de kim, verkende ik 
een schip aan stuurboord vooruit. Het vaartuig tekende zich af als een tegenligger, komende 
van het Panamakanaal. We kwamen al aardig in de buurt van de Golf van Panama waardoor 
het waarnemen van andere schepen verwacht kon w orden. Na verloop van enige tijd kwam het 
vreemde vaartuig langzaam dichterbij, ondanks het feit dat wij wat uit waren gaan sturen om zo 
ver mogelijk bij hem uit de buurt te blijven. De kapitein die intussen was gewaarschuwd, liet 
alarm maken. De 3de stuurman begaf zich daarop met zijn matrozen naar ons geschut op het 
achterschip. De enige verklaring die ik voor de vreemde gedragingen van onze tegenligger kon 

bedenken was de wat naïeve 
veronderstelling dat het een Japans 
bevoorradingsschip was dat ons 
voor een Duitse hulpkruiser hield.  
 
De heer H.A. Boekwijt, toen 4de officier, 
meet hier staande op de BB-vleugel van 
de brug van het het ss „Palembang" van 
de R.L. met de sextant de afstand tot de 
voorligger in het konvooi. Naast hem de 
3de officier B van As. Let op het met 
betonplaten beschermde brughuis, 
waarachter de antenne van de 
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radiorichtingzoeker nog net te zien is. Links voor op de foto nog een stukje van de MK-telegraaf. Foto via 
H.A. Boekwijt, Heemstede. 

Onze kapitein. .Kromme" Jansen, van mening zijnde dat deze nonsens lang genoeg had 
geduurd, liet het andere schip recht achteruit brengen en gaf order aan de machinekamer om 
uiterst vermogen te gaan draaien. We konden daarmee ruim 16 knopen ontwikkelen en 
langzaam liepen wij de vreemdeling uit zicht. Wij hadden, zonder ons dat te realiseren. een 
ontmoeting gehad met de „Kornet", een Duitse hulpkruiser.  
Tot zover de herinneringen van de heer Boekwijt. 
 
4de Officier H.A. Boekwijt tijdens een 
oefening achter het Hotchkiss 
machinegeweer op de brugvleugel van de 
„Palembang". Foto via H.A. Boekwijt, 
Heemstede. 
 

Dagboek van schout-bij-nacht  
Robert Eyssen 
Het interessante is nu dat we aan de 
hand van het dagboek van schout-bij-
nacht Eyssen. de commandant van 
..Schift 45". van minuut tot minuut kunnen lezen wat de waarnemingen aan boord van zijn schip 
waren. Voorop stond bij dit soort oorlogsvoering, dat de hulpkruiser zijn ..prooi" door list of 
vermomming binnen de schootsafstand van zijn formidabele bewapening van 15 cm kanons 
moest zien te brengen. in de praktijk een afstand van zo’n 10-12 zeemijl, terwijl je, bij goed zicht 
overdag vanaf een koopvaardijschip de masten van een ander schip al op zo'n 15 tot 20 mijl 
kunt waarnemen. Op 15 augustus 1941 schrijft sbn Eyssen in zijn dagboek: „Galapagosinseln, 
wind Zuidoostelijk 2-3:05.55 uur. De uitkijk op de brug meldt een schip in zicht, achteruit aan 
bakboord. Motor 2 ook bijgezet en op tegen-koers gegaan, zodat ik het schip aan bakboord 
vooruit kreeg. Met volle kracht op het schip af gevaren. Deze veranderde verschillende malen 
van koers, waaruit af te leiden viel dat het om een vijandelijk, of een voor de vijand varend schip 
ging. Het andere schip voer op ongeveer zes streken op mij af. Ik liet „uiterst vermogen” geven 
en koos voor een koers die voor de gebruikelijke koers van een schip van Panama naar Nieuw-
Zeeland, zuidelijk langs Pitcaim Eiland voerend, zou kunnen worden gehouden. Een peiling 
wees uit dat het andere schip langzaam naar stuurboord wegzette. Ik kwam langzaam dichterbij 
en het was duidelijk te zien dat het om een Nederlands schip ging van het type „Weltevreden" of 
„Brastagi”. schepen die een 15 tot 16-mijls vaart konden lopen. Het schip liep van bakboord 
naar stuurboord voor mij over en ging toen een van mij af liggende koers voorliggen. Zelfs niet 
door voorzichtig méér op hem toe te gaan liggen en ondanks uiterste vaart gelukte het mij niet 
binnen schootsafstand te komen”, schrijft Eyssen en hij vervolgt wat verderop: „Helaas werd al 
snel duidelijk dat het schip uit zicht geraakte en klaarblijkelijk sneller dan 12 mijl liep. Zelf 
konden wij, door aangroei van de huid en motoren die groot onderhoud behoefden, niet meer 
dan 13-14 mijl maken.” Het ontkomen van deze buit is buitengewoon betreurenswaardig”, 
schrijft commandant Eyssen tenslotte, „omdat het een zeer aantrekkelijke prijs voor het 
vaderland zou zijn geweest”. Twee dagen later werd Eyssens teleurstelling omgezet in vreugde 
door de succesvolle kaping van de „Kota Nopan”. 
De memoires van de heer Boekwijt delen ons hierover nog mede: „Op 17 augustus, dus twee 
dagen na dit voorval, maakte de „Kornet” de „Kota Nopan” van onze maatschappij buit en 
bracht dit schip met een prijsbemanning, opvarenden, lading, enz., naar Bordeaux, waar zij in 
november 1941 aankwamen. In tegenstelling tot de verklaring van schout-bij-nacht Eyssen zou 
ik willen stellen, dat wij wel degelijk binnen schootsbereik zijn geweest. Doch niet dichtbij 
genoeg om met zekerheid onze afweer met één van zijn eerste schoten te kunnen 
uitschakelen”.  
Wij danken de heer Boekwijt voor de gelegenheid te hebben mogen citeren uit zijn 
herinneringen. 
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Het ms -Brastagi’ (1937, 9246 brt, 16 mijl) van de Rotterdamsche Lloyd in oorlogsgrijs.Het schip maakte 
deel uit van een serie van vier kort voor het begin van WOU door De Schelde, Piet Smit Jr. en Krupp/Kiel 
voor de lijndienst op Indië opgeleverde eenheden. De „Brastagi" deed later in de oorlog dienst als 
troepenschip met een capaciteit van 1100 militairen, kwam de oorlog goed door maar strandde na een 
navigatiefout in oktober 1947 op een koraalrif in de Indische Oceaan bij Moqambique, als gevolg waarvan 
het schip nog datzelfde jaar moest worden geabandonneerd. Foto Kon. Rotterdamsche Lloyd. 
 

 
 
 

Naar het land van het witte goud en de kunstmatige meren. 
De Mijnenopruimdienst op bezoek bij de Banka-Tinwinning 
(B.T.W.) 
 
Naar Banka 
Ongeveer drie maanden geleden was onze ploeg op het eiland Banka aan het werk geweest 
om een serie aangespoelde zeemijnen op te ruimen, zo schrijft de heer Alard Jansen, adj.-
torpedo-maker bij de M.O.D. in Nederlands-Indië.  
Wij maakten toen een avontuurlijke tocht naar het nabij gelegen eiland Lepar, waar ook enige 
mijnen waren aangespoeld. Thans kwamen er nieuwe, berichten van aangespoelde zeemijnen 
en zo trokken wij (vier man) van de Mijnenopruimdienst der Marine wederom naar Banka. 
Ditmaal met een der schepen van de K.P.M., de ,.Generaal Verspyck”, een klein maar 
geriefelijk bootje, dat een veertiendaagse dienst met dit eiland onderhoudt. 

 
Het tinbaggerbedrijf van de Billiton-Mij. De spuitbagger III is 
bezig met het lichten van bovenlagen. Op de voorgrond een 
boorstel voor grondonderzoek. Op de achtergrond links de 
Goenoeng Mang; daarnaast de Boeroeng Mandi.  
(Foto archief Indisch Instituut) 

 
De reis van Batavia duurt 2 dagen (eigenlijk IV2 dag), 
maar de laatste nacht lagen wij voor anker. Er worden 
in deze buurt nog veel drijvende mijnen 
gerapporteerd, zodat het niet raadzaam is, om ’s 
nachts door te varen. En daar ook de aanwezigheid 
van de M.O.D. aan boord niet helpt deze drijvende 
mijnen ’s nachts op een afstand te houden, lagen wij 
dus stil. Bij daglicht stoomden wij door en we lagen 
vroeg die dag op de rede voor Pangkal Pinang, 
gelegen op de Oostkust van Banka. Maar.... dan sta 
je nog niet aan de wal. Het vaarwater is hier tot op 
een afstand van 2 uur varen uit de kust zó ondiep, dat 
alleen kleine sleepboten en laadprauwen de wal 
kunnen bereiken. 
 
Deze voeren dan ook reeds in de buurt van de 
ankerplaats rond. De laadprauwen, die de lading voor 
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Pangkal Pinang innemen, komen aan B.B., de sleepboot, die de passagiers naar de wal brengt, 
aan S.B. Precies 1½ uur later voeren we de kali Balam op, welke hier in zee uitmondt. Nog een 
kwartier deze rivier op ligt een aanlegplaats, „Pakal Balam”, een steiger met enkele 
opslagloodsen. 
 

 Tinwinning op Banka: 
een moderne 
tinbaggermolen aant het 
werk. De foto werd 
genomen voor het 
Handelsmuseum en 
werd ons ter publicatie 
afgestaan door het 
Indisch Instituut. 
 

Hier hebben wij nog 
even last met de erg 
nauwkeurige douane-
ambtenaar, die met 
alle geweld passen 
voor onze (militaire) 
wapens wil zien.  

Die hebben wij echter niet; wij vonden onze uniform als pas genoeg. 
Een auto brengt ons de paar kilometer naar Pangkal Pinang, het heerlijke, rustige residentie-
plaatsje van Banka, mooi gelegen in laag heuvelland. Daar staat een wagen gereed voor 
Muntok, ons werkterrein. Dat plaatsje ligt geheel Westelijk, dus aan de andere kant van het 
eiland. Deze wagen is voor ons beschikbaar gesteld.... en voort gaat het, de 135 km naar 
Muntok. 
„Is dat eiland nog zo groot?” hoor ik u al onwillekeurig zeggen. Ja, naar Hollandse begrippen 
gerekend zeker, hier spreekt men van „het eilandje”, maar het is toch altijd nog 10.000 km2 
groot.... 
De tocht is eigenlijk eentonig. Onmiddellijk valt de rode kleur grond van de vrij goede wegen op. 
De oorzaak is, dat Banka’s grond ijzererts bevat; voorlopig heeft deze erts echter nog niet de 
belangstelling. 
Wij rijden voornamelijk langs bos en laag struikgewas, bijna zonder afwisseling en bereiken na 
enige uren het kleine plaatsje Muntok. Het ligt in het heuvelgebied rondom de kust en doet 
prettig aan. Wij installeren ons in de Pasang Grahan (logeergebouw van de B.T.W.).... en ons 
werk kan beginnen. 
 
Op verschillende plaatsen langs de kust liggen de mijnen, de een bleek gemakkelijker te 
bereiken dan de ander. Soms moesten wij uren door de dichte bebossing een weg zoeken om 
het strand te bereiken. Soms vele km langs het strand marcheren in de gloeiende tropenzon. 
Een enkele maal zelfs brede kali’s overzwemmen, die in zee uitmondden. Maar na veertien 
dagen schoot het werk zo op, dat wij ons wel eens een afwisseling konden veroorloven, die 
enkele dagen geleden door hier gemaakte vrienden der. B.T.W. was aangeboden. En zo kwam 
het, dat wij, M.O.D.’ers, op bezoek gingen bij de B.T.W. Wij hoorden en zagen veel van dit 
interessante Gouvernementsbedrijf, dat ons de op het ogenblik zo nodige deviezen helpt 
verschaffen. 
 
Bezoek aan een der tinmolens 
Een auto bracht ons na twee uur rijden bij een der tinbaggermolens. Even tevoren waren wij 
een van de vele „nederzettingen” der B.T.W. gepasseerd. Dit zijn kampongs waar de Chinese 
werkkrachten wonen en ook de werkplaatsen staan, om de nodige herstellingen ter plaatse te 
kunnen uitvoeren. Van hier uit hadden wij al de bijna eeuwig durende cadans van de piepende 



 

12 
 

en schurende band der emmer-ladder gehoord. Een paar honderd meter voor de molen 
stappen wij uit en staan voor een der kunstmatige meren, zoals Banka er zoveel heeft. Midden 
in dat meer ligt de imposante tin-baggermolen, met de hoge opbouw en zingt zijn lied van 
ononderbroken arbeid.... 
Wij worden met een bootje aan boord gebracht en door de molenbaas vriendelijk ontvangen. 
Daar staan wij voor het gevaarte en twee vragen dingen zich onmiddellijk aan ons op: „Hoe 
lappen die Hollanders dat om deze molens die lange, lange weg over zee hierheen te slepen?” 
En ten tweede: „Hoe komen die molens in vredesnaam hier, in het hartje van het eiland?” De 
eerste vraag, gesteld door Marinemannen, zou natuurlijk niet op haar plaats zijn en wij 
aanvaarden dit verder dan ook maar als de gewoonste zaak ter wereld. Onderwijl echter zerken 
wij even aan het boek „Hollands Gl:rze~ De andere vraag doen wij wel en deze waadt 
welwillend aanvaard.... 
 
Dan. begint de molenbaas zijn interessante uitleg: „Jullie hebt natuurlijk bij het mijnen ruimen  
langs de kust de vele inhammen in het hoger gelegen strand en bosgedeelte wel opgemerkt 
zegt hij. „Ja”, beamen wij, „dat hebben we”, en merken meteen op, dat deze inhammen aan het 
strand weer zijn dichtgeslibt. 
„Juist”, vertelt onze man, „deze inhammen zijn gemaakt door de molens. Zo hebben zij zich, al 
baggerend en tin verzamelend, naar het hart van het eiland een weg gebaand. En is op dit 
gedeelte de tinlaag niet lonend genoeg meer, wel, dan graaft hij zich langs een andere weg 
weer naar zee terug en begint het werk op een nieuwe plaats. Maar dat duurt wel enige jaren, 
hoor....” 
En de zee slibt de gaten aan het strand weer dicht.... maar de kunstmatige meren blijven en 
verzoeten volkomen. Zo ontstaat het merenrijk in de tingebieden van Banka.... 

 
 de mannen van de 

Mijnenopruimdienst stellen belang 

in het iggerbedrijf op Banka. 

 
Reeds onmiddellijk bij het 
baggeren vanuit zee wordt 
er tin in rijke hoeveelheid 
gevonden. Het is wel 
zeker, dat de zeebodem 
tussen Banka en Billiton en 
naar het Westen tot aan de 
Riouw-Archipel veel tinerts 
bevat. Wij vragen of hij ons 
iets van het ontstaan der 
tinerts kan vertellen, maar 
krijgen een ontwijkend 
antwoord. Er zijn inderdaad 
theorieën opgebouwd, 

maar de geologen zijn het er zelf nog niet over eens hoe deze stof uit de materie is 
voortgekomen. 
 
Dan gaan wij de verschillende ladders op en komen boven in de molen. De lange emmer-
ladder, zonder begin, zonder einde, draait onder ons door, de grond soms tot 20 meter diep 'uit 
Banka’s bodem delvend. Wij tellen.... honderd en tien emmers draaien ons voorbij, elke emmer 
gevuld met meer dan een halve m3. Zwart ziet deze grond van tinerts, terwijl er langs de randen 
een witte laag klei zit. Dan zegt de molen-baas: „We baggeren tot wij deze laag bereiken; 
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daar houdt de erts op. De laag varieert sterk, soms van 6 tot 20 meter. Maar we weten nu 
reeds, dat op sommige plaatsen de erts op 40 meter of nog dieper voorkomt”. 
Wij dalen de eerste ladder af en staan dan voor een grote draaiende stalen trommel, ongeveer 
2 meter in diameter en zeker 8 meter lang. Hij heeft een schuine stand en rust op zware stalen 
rollen. Aan de aflopende kant wordt de trommel door dezelfde soort rollen tegen wegglijden 
behoed. In deze trommel, de „cribleur” genaamd, zitten vele gaten. Dan zien wij hoe de massa 
grond uit de emmers in de trommel stort en rondtollende zich door de schuine stand van de 
gribleur naar voren verplaatst. Grote stralen water worden tevens in de trommel gespoten en 
wanneer de grond eindelijk het einde van de gribleur bereikt, zijn het alleen de brokken klei en 
steen, die langs een goot in het meer terugvallen. Zand, grint en aarde, waarin de kostbare erts, 
zijn, vermengd met water, door de gaten van de trommel gestroomd naar lange houten bakken. 
Deze bakken zijn ook in schuine stand geplaatst en voorzien van vele verticale schotjes.  
De zwaardere erts zakt naar de bodem der bakken en tegen de schotjes. Voor de laatste 
gepasseerd zijn is alle tinerts uit de grond verwijderd en is het slechts zand, stenen, enz. wat in 
het meer terugvloeit. De verkregen erts wordt nogmaals gewassen en verzameld in emmers. 
Op het eind van het proces zien wij de nu gedroogde zwarte erts in zakjes doen voor de 
verzending, hoofdzakelijk naar Amerika. De vroeger zo beroemde „tinschuitjes”, de zuivere 
Banka-tin, worden hier thans niet meer gegoten. De fabrieken zijn volkomen ontmanteld door 
de Jappen, machines mankeren; daarom wordt thans alleen de erts verscheept. Er worden ons 
nog enkele getallen genoemd welke voor zichzelf spreken. De machine, die de emmerladder in 
beweging brengt, is slechts 250 pk, maar het resultaat der overbrenging van beweging naar het 
geweldig grote tandwiel, die deze lange keten doet ronddraaien, is enorm groot (ten opzichte 
van de machine maakt dus de emmerladder zeer weinig omwentelingen). Verder is er een 
aparte machine, die zorgt voor de draaiende beweging van de gribleur, een pomp, welke het 
water in de trommel spuit en een machine, die de geweldig grote lier bediend. Al deze 
werktuigen worden gevoed door de aan boord aanwezige stoomketel, welke per dag 75 ton 
hout verslindt. Dit hout wordt uit de bossen van Banka verkregen. Per wacht (8 uur) wordt 
ongeveer 1500 m3 grond verzet. Uit deze grond wint men 25 kwintaal erts (100 kg). Het 
tingehalte bedraagt 70%. 
 
De geweldige lieren, grote trommels met stalen kabels, geven het gevaarte elke gewenste 
beweging. De molen wordt eerst langzaam 100 meter vooruit getrokken door een der lieren. De 
kabel staat ergens, ver het land in, vast. Twee andere lieren zorgen voor de beweging naar 
stuur- of bakboord, een volgende trekt de molen weer de 100 meter terug, zo gaat het 
ononderbroken door tot de konglaag is bereikt en dat gedeelte voorlopig is afgegraven. 
Na nog een praatje te hebben gemaakt namen wij afscheid. Vaak hadden wij er al over horen 
spreken, maar thans met eigen ogen mogen zien hoe de tinerts uit de bodem gewonnen wordt. 
 
Bezoek aan de tinmijnen 
Een tweede interessante tocht wachtte ons nog. Door Banka’s landschap reden we naar een 
der vele tinmijnen. Van mijnen, zoals wij ze kennen, dus voordien van diepe schachten enz., is 
hier geen sprake. Het zijn meer geweldig grote kuilen, waar wij even later voor staan. Het 
eerste wat ons opvalt, zijn de stalen buizen, die schijnbaar zonder einde zich in de wijde verte 
verliezen. Deze buizen zijn ongeveer 30 cm in doorsnede. Zij liggen vrij van de grond op houten 
stellingen en eindigen in de geweldige kuil. Het water uit de meren wordt door een krachtige 
persinstallatie door deze leiding naar de kuil geperst. Op de bodem der kuil staat een zware 
monitor (waterkanon), die dit water met een krachtige straal tegen de wanden van de kuil spuit 
en zo de grond loswerkt. Deze grond met water vermengd stroomt naar een verzamelplaats. 
Een tweede stalen leiding loopt van deze verzamelplaats naar de bovenrand der kuil en eindigt 
in een grote op een stellage staande trechter. Het mengsel wordt door een grondpomp via de 
leiding naar de trechter geperst. En dan herhaalt zich hetzelfde proces als op de molen. Langs 
houten bakken, voorzien 
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Een kijkje op het interessante baggerwerk voor de tinwinning op Banka. 
van vele schotjes, stroomt het mengsel van klei, zand en erts. De tinerts blijft op de bodem en 
tegen de schotjes achter, de rest van het mengsel zand, grint en klei, wordt af gevoerd. 
Diep beneden ons zien wij de waterkanonnen hun krachtige stralen tegen de wanden der kuil 
spuiten, steeds bezig de grond los te woelen, waarbij zij tevens zorgen, dat de kostbare grond 
bijna vloeibaar blijft om de perskracht der pompen niet over te belasten. Te weinig water 
schaadt, maar.... teveel water ook, zoals thans na de zware regens, welke hier vielen en 
waardoor enkele mijnen „verdronken” zijn, tot het water weer is verwerkt. 
 
Zo wordt ook op deze manier het witte goud gewonnen. Thans werken er alweer 4 molens op 
volle kracht en ook vele mijnen zijn weer in bedrijf gesteld. De opzet der Jappen, dit alles te 
vernietigen, is mislukt. Het kost veel inspanning de zaak draaiende te houden. Aan alles is 
gebrek, maar, Nederland en Amerika bouwen molens en als deze hier arriveren, zal de 
tinproductie weer gelijk of zelfs boven die van voor de oorlog komen. 
Met een diepe indruk van de energieke werklust, welke hier op Banka ondanks alle 
moeilijkheden wordt tentoongespreid, verlaten wij het eiland. Het doet de mens goed iets te 
mogen zien van het weer opbloeiende bedrijfsleven. Good luck, B.T.W.! 
 

 

 
Het omgaan met brandrisico’s aan boord van marineschepen… 
DOOR ING. A.J. BOES 
SENIOR ADVISEUR AON HUDIG, AMSTERDAM 

 
Aan boord van schepen is het risico van brand 
altijd aanwezig. In de juni-Wimpel van vorig 
jaar stond in dat verband de brandbeveiliging 
van civiele schepen centraal. Onlangs stelde 
de Koninklijke Marine ons in de gelegenheid 
kennis te nemen van de geheel eigen wijze 
waarop men omgaat met brandpreventie en -
repressie aan boord van marineschepen. 
 
Het omgaan met brandrisico’s aan boord van 
marineschepen…Nog sterker dan aan boord 
van civiele schepen, houdt men aan boord van 
marineschepen rekening met het brandrisico. 
Ook in de Tweede Wereldoorlog bleek dat de 
overwinning tijdens zeegevechten voor een 
belangrijk deel afhangt van een succesvol 
optreden bij branden aan boord. En 
marineschepen zijn nu eenmaal speciaal 
gebouwd en uitgerust om te functioneren 
onder extreme omstandigheden, met name 
tijdens gevechtshandelingen. 
De organisatie rond de bestrijding van brand, 
opleidingsmethoden en -faciliteiten en de 
passieve brand-bescherming aan boord van 
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marineschepen stonden centraal tijdens een seminar, georganiseerd door het Brandpreventie 
Forum (vakgroep van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde), in nauwe 
samenwerking met de school voor Nucleaire, Biologische, Chemische Bescherming, Damage 
Control en Bedrijfsveiligheid (NBCD & BV) op het Nieuwe Havencomplex van de Koninklijke 
Marine (KM) in Den Helder. 
Actieve brandbeveiliging 
Tot ongeveer tien jaar geleden lag het accent van de brandbescherming van marineschepen 
vooral op het treffen van voorzieningen om branden zo effectief en efficiënt mogelijk te 
bestrijden, door de be-80 schikbaarheid van voldoende blusmiddelen en een optimale 
organisatie. Het doel was daarbij schepen zo lang mogelijk in de strijd te kunnen houden. De 
laatste tien jaar wordt echter naast deze „actieve brandbeveiliging” meer aandacht besteed aan 
de „passieve brandbescherming”. Dit houdt met name in hogere eisen stellen aan 
brandwerende compartimenteringen en maten aal specificaties. 
 
KLTZ B. Duell, hoofd van de school voor NBCD & BV in Den Helder, memoreerde dat alle, 
ongeveer 12.000 varende KM-personeelsleden getraind zijn om branden te bestrijden en zo te 
voldoen aan de doelstelling „actieve brandbeveiliging”. Daarbij staat voorop dat een 
marineschip wordt gekenmerkt door een grote bevolkingsdichtheid en zeer veel kleine en 
moeilijk bereikbare ruimten. Ook dient men „selfsupporting” te zijn in het bestrijden van 
branden. Aan boord van de schepen besteedt men daarom veel aandacht aan de 
betrouwbaarheid van de blussystemen. Deze moeten zo lang mogelijk, onder de meest extreme 
omstandigheden, optimaal blijven functioneren. Essentiële functies aan boord zijn meestal 
dubbel uitgevoerd. Centraal staat tevens dat de (brand)gevaren waarmee men bij de 
brandbestrijdingstraining kan worden geconfronteerd, zo volledig mogelijk zijn geïnventariseerd. 
 
Oorlog en vrede 
Voor een optimaal resultaat zijn 
behalve een goede organisatie rond 
de bestrijding van brand op 
marineschepen, ook de juiste 
opleidingsmethoden en faciliteiten 
van het grootste belang, zo stelden 
LTZT1 B. Pollman en LTZT2OC H. 
Goos. Bij de organisatie maakt men 
een strikt onderscheid tussen de 
vredes-situatie en de 
omstandigheden tijdens 
gevechtshandelingen. 
In vredestijd telt het brandpiket aan 
boord van een fregat met 180 
bemanningsleden: 15 koppen (zowel mannen als vrouwen). De „manager” van het brandpiket 
geeft leiding aan een hoofdploeg (met een aanvals- en ondersteuningsploeg), alsmede aan een 
beperkings- en een specialistenploeg. Speciale aandachtsgebieden zijn onder meer de ruimten 
met munitie en andere brandgevaarlijke stoffen, de handhaving van de bluswater- en 
persluchtvoorziening. 
 
In oorlogstijd resoneren onder de daarvoor aangestelde „NBCD- officier” een 45-tal 
bemanningsleden. Deze zijn verdeeld over „damage control’’-ploegen (ingedeeld in brandblus- 
en averijherstellings-ploegen, die een bepaald deel van het schip toebedeeld krijgen) en 
„voortstuwings-en energieploegen”, die verantwoordelijk zijn voor het herstellen van schade aan 
voorzieningen. Per calamiteit zijn minimaal zes bemanningsleden per ploeg beschikbaar. 
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Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat men te maken kan krijgen met meerdere 
calamiteiten. 
De brandblusploegen hebben de beschikking over een grote hoeveelheid blusmiddelen. Zo zijn 
de machinekamers voorzien van halonblusinstallaties. De (handmatige inschakeling daarvan 
geschiedt vanuit bedieningsruimten buiten de machinekamer, bij de toegang daarvan.  
Ook bevindt zich in de machinekamers een blusschuiminstallatie, waarmee in geval van brand 
direct het scheepsvlak (bilge) wordt volgeschuimd. Dit ter voorkoming van branduitbreiding via 
de daar altijd aanwezige olieachtige afzettingen. 
 
Bij de marine is de aanleg van nieuwe halonblussystemen nog steeds toegestaan; dit in 
tegenstelling tot vrijwel alle civiele toepassingen. Wel wordt ook bij de marine uitvoerig 
onderzoek gedaan naar de vervanging van halon door andere blusmedia. 
Een belangrijk aspect is nog dat branden aan boord van Nederlandse marineschepen in 
principe alleen bestreden dienen te worden door de eigen bemanning. Een uitzondering daarop 
vormen de periodes waarin de schepen afgemeerd liggen bij het marinecomplex in Den Helder, 
waar men de beschikking heeft over de eigen marine-brandweer. 
 
Passieve brandbescherming 
„Bij de Koninklijke Marine is er wat betreft de brandveiligheid aan boord sprake van een 
accentverschuiving van actieve naar passieve brandbestrijding”, aldus de heer A. Mulder, Hoofd 
Sectie Scheeps-architectuur en Scheepsveiligheid (en tevens voorzitter van het Brandpreventie 
Forum). In feite fungeert deze sectie als een, “klasse bureau” binnen de KM-organisatie. 
Internationaal bestaan geen algemeen gehanteerde brandveilig-heidsregels en -normen 
waaraan bij de bouw van marineschepen dient te worden voldaan. Dit in tegenstelling tot 
zeegaande koopvaardijschepen. Hier gelden de reeds tientallen jaren internationaal 
gehanteerde SOLAS-regels, opgesteld in IMO-verband. 
 

„Wat betreft de (brandveiligheidsvoorzieningen aan 
boord staat centraal dat de operationele 
inzetbaarheid zo lang mogelijk behouden moet 
blijven, ondanks hoge en heftige dreiging”, stelt de 
heer Mulder. „Uitgangspunt voor een marineschip is: 
vechten, varen en drijven (in deze volgorde!). Bij het 
treffen van voorzieningen moeten we er rekening 
mee houden dat het gewicht daarvan zo gering 
mogelijk blijft. Verder moeten de schepen 
„gasgesloten” uitgevoerd worden om een aanval met 
gas of chemische stoffen te weerstaan (waarbij 
tijdens de vaart een overdruk gehandhaafd moet 
kunnen worden). En tenslotte: het budget voor de 
bouw van marinevaartuigen is uiteraard ook een 
belangrijke factor! Bij de bouw van marineschepen 
worden tegenwoordig - meer dan in het verleden - 
civiele normen, die voor koopvaardijschepen gelden, 
als uitgangspunt gekozen. Overigens moeten 
marineschepen wel voldoen aan bepaalde 
internationaal gehanteerde regels, zoals op 
milieugebied (MARPOL-regels). Bij het ontwerp van 

nieuwe schepen wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan bepaalde brand-scenario’s. Zo 
zijn de nieuw te bouwen Luchtverdedigings- en Commando Fregatten (LCF) door 
brandwerende schotten in zeven zones verdeeld. Bij een brand in één van die zones, kunnen 
de essentiële functies veelal overgenomen worden door systemen in de andere zones.  
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Deze „passieve brandbeschermingsvoorzieningen” kunnen tijdens gevechtshandelingen ertoe 
bijdragen dat de gevechtskracht van een dergelijk schip aanzienlijk langer in stand kan worden 
gehouden.” 
 
Training 
Op het Nieuwe Havencomplex in Den Helder beschikt de KM over uitgebreide faciliteiten om 
het personeel zowel theoretisch als praktisch te trainen in het omgaan met calamiteiten aan 
boord. Een probleem van (marine)schepen is dat het casco doorgaans grotendeels bestaat uit 
metaal (staal en aluminium), of kunststof (glasvezelversterkt polyester). De zone-scheidingen 
zijn van brandwerend materiaal voorzien. De brandvertragende waarde daarvan is meestal 
beperkt tot hooguit 30 minuten. 
Bij de brandtrainingen wordt ook aandacht besteed aan het met water koelen van de binnen de 
zone liggende compartimenten (de zogenaamde „bounderycooling”). Bij het blussen met water 
moet men er overigens wel steeds rekening mee houden dat de stabiliteit van het schip niet in 
gevaar wordt gebracht. Voor het blussen van de branden zijn aan boord van de schepen 
brandkranen aanwezig waarop 2” slangen worden aangesloten op een druk van 8 bar. In de 
nauwe scheepsruimten vergt het omgaan met deze slangen heel wat training! Ook moet de 
bemanning tijdens het blussen van branden „zeevast” zijn, omdat het schip tijdens de blusacties 
zwaar kan slingeren! 
Bij de aanleg van de brandbluslei-dingen en pompinstallaties is er rekening mee gehouden dat 
bij een brand in één van de scheepszones, de bluswatervoorziening in de aangrenzende 
compartimenten gewaarborgd blijft. Ook wordt bij de training aandacht besteed aan het blussen 
van branden waarbij veel rook vrijkomt (door verantwoord gebruik van persluchtvoorzieningen). 
 
 

Bij de school voor NBCD & 
BV heeft men een 25-tal 
cursussen samengesteld die 
een trainingsperiode van 1-20 
dagen omvatten. Jaarlijks 
nemen zo’n 10.000 cursisten 
deel aan deze trainingen, die 
plaatsvinden op het Nieuwe 
Havencomplex in Den 
Helder. Het gaat daarbij 
zowel om basis- en 
vervolgtrainingen voor nieuw 
aangeworven personeel als 
om herhalingscursussen die 
het marinepersoneel verplicht 
dient te volgen. 
 

Specifieke aandacht wordt daarbij besteed aan: 
 
- het bestrijden van verschillende soorten branden; 
- het behoud van drijfvermogen op schepen bij calamiteiten; 
- individuele en collectieve beveiliging tegen nucleaire, biologische of chemische     

aanvallen; 
- het doelmatig uitvoeren van gewondentransport; 
- vorming van personeel op het gebied van bedrijfsveiligheid; 
- voorlichting van personeel op het gebied van milieu. 
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Om de diverse vaardigheden praktisch te oefenen, beschikt men op het Nieuwe Havencomplex 
over allerlei faciliteiten. Daar kunnen bijvoorbeeld brandoefeningen worden uitgevoerd, zoals 
het blussen van kombuisbranden. Er zijn twee grote oliebakken opgesteld om op realistische 
wijze het blussen van helikopterbranden na te bootsen en er zijn verschillende objecten 
aanwezig voor de oefening van gewondentransport, persluchtoefeningen en het omgaan met 
hydraulisch gereedschap. 
Tot de verschillende modules die opgesteld zijn, behoort de zogenaamde „averijmoot” van 10 x 
5 x 6 meter, speciaal voor de KM ontwikkeld. Dit betreft een nabootsing van een zone van een 
fregat, compleet met waterdichte deuren, luiken, leidingen en trappen. De gehele zone kan 
hydraulisch in beweging worden gebracht om een slingerend schip na te bootsen.  

 
 
Om de gevolgen van een aanvaring te simuleren (of een gesprongen pijpleiding) kan 150 m3 
water per uur in een deel van de zone worden gepompt, waarbij de cursisten de opgave krijgen 
het lek te dichten in de „scheepswand”, terwijl de zone in beweging is. Verder zijn er een 
rookmaker en een geluidsinstallatie waarmee ontploffingen en andere geluidseffecten kunnen 
worden nagebootst. Ook beschikt men overeen „managementtrainingssimulator”, waarin de 
technische centrale van een fregat is nagebouwd. Hier kunnen alle benodigde 
communicatieprocedures worden geoefend, die aan de orde kunnen zijn bij een calamiteit aan 
boord. 
De school heeft een vaste staf van ongeveer 100 medewerkers. Daarbij zijn teams, die aan 
boord van schepen van de Koninklijke Marine assisteren bij het trainen van bemanningen. Het 
gaat daarbij onder andere om zeewacht- en reewacht- piket, het trainen van averijploegen en 

noodlandingsprocedures van helikopters aan boord van de 
schepen. 
Onderdeel van het seminar was een bezoek aan het 130 m 
lange fregat Hr. Ms. „Tromp” (1975), met een accommodatie 
voor zo’n 180 bemanningsleden. Om te voldoen aan het 
uitgangspunt dat het schip tijdens gevechtshandelingen zo 
lang mogelijk operationeel blijft, wordt bijvoorbeeld het schip 
voortgestuwd door twee, in separate machinekamers 
opgestelde, gasturbine-installaties. In de ene machinekamer 
zijn twee gasturbines geïnstalleerd met een totaal vermogen 
van 38.000 kW (gekoppeld met de twee schroefassen) voor 
een maximum snelheid van 30 knopen (c.a. 55 km/uur). In de 
andere machinekamer zijn twee gasturbines met een totaal 
vermogen van 8000 kW opgesteld, eveneens gekoppeld met 
de schroefassen. Hiermee kan een snelheid van 20 knopen 
worden bereikt. 
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De gevechtshandelingen worden geleid vanuit de diep in het schip -onder de waterlijn - 
gesitueerde commandocentrale. Dit om het schip zo lang mogelijk operationeel te houden om 
gevechtskracht te kunnen leveren. 
 
Blauwe Wimpel 1999 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Deel 2 van een Marinier aan boord van de Doorman 
Door Wim van der Meer 
 
  
Zoals eerder gemeld werd ik als marinier, op 1 april 1967, aan boord van het vliegkampschip 
Karel Doorman geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mariniers aan boord waren ingedeeld bij NBCD en liepen de gehele dag de boel te 
controleren op rookverbod, lekkages, rommel opruimen die voor de roosters lagen die water 
moesten afvoeren enz enz. 
Mijn werkzaamheden waren tijdens de gewone scheepsdienst, schrijver bij de Onderofficier van 
Politie (O.o.v.Pol) en tijdens oorlogswacht maakte ik deel uit van de bemanning van de 40 mm 
mitrailleur die net voor de brug stond.  
 
Verder maakten we deel uit van de kern van het landingsdetachement en in buitenlandse 
havens verzorgden de mariniers de SP (Shore patrouilles). We droegen dan een witte helm met 
een rode band met in het midden een gekroond anker. Volgens onze marine collega’s was deze 
rode band bedoeld, als markering van tot daar mogen ze de grond in.  
Ook was het mijn taak de arrestkist te beheren. Dat was geen kist, maar een ruimte aan boord 
waar de gevonden en opgeruimde spullen bewaard werden. Deze schreef ik op een lijst en van 
tijd tot tijd was er een vendu, de opbrengst ging naar het M.S.F. ( Marine Sanatorium Fonds). 
De verkoop van bv een deken of jekker werd goed geadministreerd. De reden was dat een 
kledingstuk met een ander marine nummer dan het jouwe, jouw eigendom was geworden.  
 
De Doorman was een vliegkampschip met 1300 tot soms wel 1500 man aan boord. De 
bemanning had geen tijd zich te vervelen. Oefeningen wisselden elkaar in snel tempo af, dat 
ging de klok rond. Soms met Chinese zeewacht (alles op en niets af) 
Daar het reisschema meestal bekend was, wisten we ook wanneer dit alles tot een eind kwam 
en welke haven we zouden oplopen. 
 
Maar voor we aan de reizen beginnen, terug naar 1 april 1967. Ik kwam aan boord toen de 
Doorman nog voor groot onderhoud bij de “Wilton Feijenoord” werf lag. Na een maandje werf, 

De bewapening was: 10 
mitrailleurs van 40 mm Bofors 
en 2 dieptebomrekken.  
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was de Doorman zover dat ze naar Portsmouth kon om de katapult te beproeven (24 mei 1967) 
en om de vliegers weer te kwalificeren voor deklandingen. 
In juni lagen we van 9 t/m 11 ten anker te Aberdeen en van 16 t/m 18 juni te Rosyth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 22 augustus was het dan zover, de Doorman verliet als vlaggenschip van Smaldeel V de 
marinehaven van Den Helder. Dit was een indrukwekkend smaldeel. Het bestond uit de 
Doorman, de kruiser De Zeven Provinciën, het bevoorradingschip Poolster, de B-jagers 
Limburg en Drenthe, de A- jagers Noord-Brabant en Zeeland, de fregatten van Speijk en Van 
Nes, de onderzeeërs Potvis en Walrus, totaal 4000 man personeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter hoogte van Scheveningen kwamen eerst de heli’s en daarna de vliegtuigen aan boord, voor 
velen aan boord van het smaldeel was dit de eerste maal dat ze dat zagen. Gedurende het 
aanvliegen en landen van de vliegtuigen, bleven de heli’s rond de Doorman vliegen om 
onmiddellijk in actie te kunnen komen als het fout zou gaan.  

Rosyth  
Forty Bridge 
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Tijdens de 1e oefenreis van Den Helder (22 aug. 1967) naar Lissabon (1 sept. 1967) werden 
verschillende oefenprogramma’s afgewerkt; waarbij de onderzeeërs zowel aanvallers als 
aanvalsdoel waren. Het was een zeer indrukwekkend schouwspel om de jagers met hoge 
snelheid om ons heen bezig te zien. 
We bezochten tijdens deze reis Lissabon en Gibraltar.  
Te Gibraltar werden de mariniers met de heli’s op de rots gedropt om weer een beetje (marine-) 
infanterist te kunnen spelen. 
Al met al voor de mariniers ook historische grond, want in 1704 streden de Britse en de 
Nederlandse mariniers zij aan zij bij de verovering van “the Rock”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sgt Mierlo, Ltn Kok, Marn 1 van der Meer 

Deze foto’s zijn vanaf het open G-Dek 
genomen. 
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In Lissabon zag ik voor het eerst, wat ik daarna in iedere haven zou zien, het Marinewonder . 
 
Wat is nu het marinewonder; dit wonder bestaat uit 2 delen: 
 1e deel: nadat de vloot is afgemeerd en toestemming tot wal passagieren is gegeven, kon je 
vanaf het vliegdek van de Doorman zien dat een lint van 1000 man zonder mankeren, de 
kroegen, de dames van plezier en de winkels konden vinden. 
 2e deel is misschien nog indrukwekkender om diezelfde 1000 man, waarvan het merendeel een 
stuk in z’n kraag had ’s avonds weer aan boord te zien terugkomen. 
 
P.S.: Taxi’s werden bijna nooit 
genomen, dat liet het katje (salaris) 
niet toe. Men kocht liever een pijpje 
(marine uitdrukking voor een flesje 
bier) aan boord. Officieel niet meer 
dan 90 cl per dag per man. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Lissabon gingen we voor een weekend recreatie ten anker in de Lagos baai, gelegen ten 
oosten van Kaap St. Vincent. 
Schrijver van dit artikel redde toen een korporaal kleermaker van de verdrinkingsdood. Het 
heeft nooit de analen van de marine historie bereikt en is nu voor het eerst op schrift gesteld. 
Op 1 oktober 1967 liep de gehele vloot weer Den Helder binnen.  
 
Einde deel 2 
Wordt vervolgd… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

Mijn Avontuur met de “Kasimbar” 1957-1958 
 
KPM-kapitein Albert van der Meulen vertelde… 
 
DOOR KEES DE HAAS 
Na de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië: op 27 december 1949 
konden de KPM-schepen nog tot 1957 ongehinderd in de wateren van de 
archipel blijven varen. In de loop van dat jaar werd de toestand echter 

slechter en eind 1957 werden schepen en gebouwen van de KPM door het nieuwe bewind in 
beslag genomen. Mede door tijdig door de rederij genomen maatregelen konden in maart 1958 
nog 40 KPM-schepen, bemand met een klein aantal officieren en met walpersoneel als 
roerganger en kok, Singapore bereiken. 

Mariniers in het 
cafetaria van de 
Doorman 1967 
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Het motorschip 
„Kasimbar” was onder 
bouwnummer403 besteld 
bij de NDSM in 
Amsterdam en daar op 13 
juli 1948 na proeftocht 
overgedragen aan de 
KPM. Ze behoorde tot een 
serie van vier vrachtpassagiersschepen, waarvan de drie andere waren: „Karossa”, „Karaten” 
en „Kaloekoe”. De „Kasimbar” was 2180 brt groot, had accommodatie voor 58 klasse- en 825 
dekpassagiers, en een bemanning van 69 personen. 
 
 
Kapitein Albert van der Meulen, geboren 3 november 1909 te Drachten en daar 
25 juli 2004 overleden, kwam op 29 april 1930 als 4e Stuurman in dienst van de 
KPM. Na bevorderingen tot 3e, 2e en 1e stuurman volgde per1 juli 1954 zijn 
aanstelling tot gezagvoerder. Per 22 februari 1960 beëindigde hij op eervolle 
wijze zijn dienstverband. Hij voer op vele kleine en grote KPM-schepen, zoals 
„Sidajoe" (op 2 maart 1942 te Soerabaja door eigen bemanning tot zinken 
gebracht), „Plancius", „Op ten Noort", „Van Heutsz", „Van Riemsdjjk", „Van 
Riebeeck" en „Baud". Van der Meulen was drager van het Oorlogsherinnering- 
kruis met de gespen, en van de speld van de Oorlogsveteranen. 

Gevangene op eigen schip 
In december 1957 voer kapitein Van der Meulen als gezagvoerder op de „Kasimbar” op de 
lijndienst Palembang-Javahavens-Bomeo, met Samarinda als eindpunt. Op 2 en 3 december 
lag het schip gemeerd aan de steiger van Samarinda. Er deden zich toen moeilijkheden voor 
aan boord, zoals weigering van de bedienden om de officieren aan tafel te bedienen. In de 
middag van 3 december vertrok het schip van Samarinda naar Balikpapan. Behalve lading 
waren er ongeveer 100 Indonesische dekpassagiers, terwijl de hutten in de klassen waren 
bezet door officieren en onderofficieren, die allen gewapend waren. 
Kort na vertrek ontving men op de „Kasimbar” het volgende bericht van KPM-Singapore: „Tracht 
buitenlandse haven te bereiken in verband met moeilijkheden”. Van der Meulen had toen een 
probleem. Zowel bemanning als passagiers waren immers Indonesiërs, met als bestemming 
Balikpapan en enkele andere havens. Bovendien had hij voor het traject naar Singapore geen 
zeekaarten, hoewel de wel aanwezige kleinbestekkaart in dit geval wel voldoende was geweest. 
Het bleek dat de Indonesische scheepsonderofficieren, die al jaren bij de KPM in dienst waren, 
geen bezwaar hadden om op te stomen naar Singapore. Maar de passagiers, waaronder de 
militairen, verzetten zich en stelden Van der Meulen voor de keus: naar Balikpapan of 
terugkeren naar Samarinda. Hij koos voor Balikpapan, omdat daar bij de BPM nog veel 
Nederlanders werkten. Maar omdat de Indonesische militairen de kapitein niet vertrouwden, 
namen ze het gezag over en bezetten ze de brug. Daarmee was Van der Meulen dus 
gevangene op zijn eigen schip. 



 

24 
 

 
De „Kasimbar" ligt hier 
gestopt, na aanhouding 
door de „Drenthe" op 20 
december 1958. Langszij 
ligt de motorbarkas van het 
oorlogsschip. De 
Nederlanders zijn dus al 
aan boord. Foto via Dick 
Pilkes. 

Men voer naar 
Balikpapan. Daar kregen 
de Nederlanders te 
horen dat de „Kasimbar” 
in opdracht van Djakarta 

in beslag werd genomen en er een militaire wacht aan boord werd geplaatst. Van der Meulen 
moest nadere orders afwachten en de scheepspapieren 
en scheepsbewapening (een simpele revolver) afgeven. 
De geheime oorlogscode, die in de brandkast lag, wist 
hij nog te vernietigen. Ook voor zijn hut kwam een 
militaire wachtpost. 
 

Verhoor 
Na twee dagen kwam de opdracht de 
„Kasimbar” met militaire bewaking naar 
Soerabaja te brengen en wel onder 
Indonesische vlag. Omdat Van der 
Meulen dit weigerde en intussen ook 

had vernomen dat de aanwezige Nederlandse vlag was 
verscheurd en het Indonesische dundoek op het schip 
was gehesen, werd hem bevolen, samen met de andere 
Nederlandse scheepsofficieren, de „Kasimbar” te 
verlaten. Vervolgens werden de Nederlanders met een 
busje afgevoerd en ondergebracht in het gastenverblijf 
van de BPM ter plaatse. Behalve Van der Meulen waren 
dat de eerste stuurman, de tweede stuurman, de 
hoofdwerktuigkundige en de tweede werktuigkundige. 
Intussen kreeg de rest van de bemanning onder leiding van Indonesische onderofficieren de 
opdracht onder militaire bewaking te gaan varen. 
 
Al de volgende dag werd Van der Meulen verhoord door de chef van de politie en de rechter 
van Balikpapan. Hij werd ervan beschuldigd het economische leven van Indonesië te willen 
verstoren door met het schip naar Singapore te varen. 
Daarmee had hij een strafbaar feit gepleegd waarop een 
maximale straf stond van vijfjaar gevangenis. Van der 
Meulen verzette zich tegen de beschuldiging en stelde dat 
hij met zijn officieren onrechtmatig werd vastgehouden. 
Op grond daarvan verzocht hij naar Singapore te mogen 
vertrekken. Vervelend voor hem was dat hij het contact 
met de KPM-directie had verloren en dus geen overleg 
kon voeren. 

Tot de KPM-schepen, waarop Van 
der Meulen, toen nog stuurman, heeft 
gevaren, behoorde de „Plancius", 
gebouwd door de NSM te Amsterdam 
(1924; 5955 brt). Overleefde WO-2 en 
werd in 1958- '59 te Hongkong 
gesloopt. Foto uit „Het Indische Boek 
der Zee", 1925. 
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De „Kasimbar" voor Manokwari. Op de voorgrond een viskotter, „De Goede Hoop", van het Gouvernement 
van Nieuw Guinea. Daarachter de „Banjoewangi", op 12 maart 1958 naar Nieuw Guinea ontkomen. Foto via 
Dick Pilkes. 

Orang baik 
 
Begin maart 1958 kwam er gelukkig een einde aan de verhoren. Er werd door de autoriteiten 
een proces verbaal opgemaakt en aan Van der Meulen voorgelezen. Op zijn verzoek werden 
nog twee punten toegevoegd. Die hielden in dat de kapitein zijn personeel altijd goed had 
behandeld. Indonesische zeelieden, die bij Van der Meulen hadden gevaren, noemden hem 
een orang baik, een goed mens. Bovendien had hij zijn beste krachten gegeven aan de 
wederopbouw van Indonesië. 

 
Daarna was het even een paar weken stil rond de gevangen 
Nederlanders, totdat op 11 april 1958 plotseling vanuit Djakarta de 
mededeling kwam dat Van der Meulen met zijn mensen naar het 
buitenland mocht vertrekken. Met behulp van de BPM werd 
onmiddellijk passage geregeld op de Engelse tanker „Northia” die 
hen op 13 april naar Singapore bracht, waar de Nederlanders, 
geweldig opgelucht, twee dagen later arriveerden. Voor hen was 
daarmee een onzekere en uiterst dreigende situatie ten einde. 
 
De „Kasimbar” was intussen in februari 1958 van Soerabaja naar Ba-
likpapan vertrokken, en vandaar naar Oost-Bomeo, met een 
Indonesische gezagvoerder, bemanning, veertien militairen en 22 
passagiers. Op 20 december van dat jaar trof Hr.Ms. „Drenthe” het 

KPM-schip aan in Straat Makassar, waarna het door de Nederlanders werd aangehouden en 
opgebracht naar Manokwari (destijds Nederlands-Nieuw Guinea). 
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.De onderzeebootjager „Drenthe", evenals de „Kasimbar" gebouwd bij de NDSM te Amsterdam 
(bouwnummer 436,1955). Skyfotos (Fotoflite). 

Bronvermelding:  
 
 

MARINELUCHTVAARTDIENST 
 
Commandant: kapitein ter zee vlieger A. Ehbel 
 
Algemeen 
De meest ingrijpende gebeurtenis, die zich in het verslagjaar 1968 voor de 
marineluchtvaartdienst heeft voorgedaan, is het afvoeren van Hr. Ms. Karel Doorman uit de 
sterkte van de Koninklijke marine, waarmede een 25-jarige periode werd afgesloten waarin veel 
personeel van de marineluchtvaartdienst met toewijding en enthousiasme hun taak vanaf en 
aan boord van het vliegkampschip hebben vervuld. 
Het boordvliegtuigsquadron 4, uitgerust met vliegtuigen van het type S-2A, zag zich 
dientengevolge zijn taak van close support in smaldeel 5 ontvallen, maar heeft de geoefendheid 
weten te behouden door oefeningen in smaldeel verband, waartoe een aantal detacheringen op 
de Base Aéronavale te Lann Bihoué, op het Royal Naval Air Station te Yeovilton en bij de Royal 
Air Force te Gibraltar hebben geleid. 
 
Op 29 maart werd vliegtuigsquadron 8 uit dienst gesteld en werden de hefschroefvliegtuigen 
van het type SH-34J, waarmede dit squadron was uitgerust, ingedeeld bij vliegtuigsquadron 7. 
Ook hier kwam de onderzeeboot-bestrijdingstaak van de hef schroef vliegtuigen, tengevolge 
van het afvoeren van Hr. Ms. Karel Doorman, te vervallen. Een nieuwe taak, zij het in een 
geheel andere rol, is deze hefschroefvliegtuigen ten deel gevallen aan boord van Hr. Ms. 
Poolster. 
 
Eveneens een gevolg van het uitdienststellen van het vliegkampschip was, dat het 
vliegtuigsquadron 2, uitgerust met vliegtuigen van het type S-2A, als instandhoudingssquadron 
voor het boordvliegtuigsquadron 4, overbodig was geworden, waardoor genoemd squadron op 
19 augustus uit dienst werd gesteld. 
Teneinde te voorkomen, dat door het wegvallen van Hr. Ms. Karel Doorman met zijn 
onderzeebootbestrijdingsvliegtuigen een ernstige lacune zou ontstaan in het 
onderzeebootbestrijdingspotentieel, werd door de regering besloten tot de aankoop van negen 
maritieme patrouillevliegtuigen van het type Breguet-Atlantic.  
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Een geselecteerde groep personeel van de marineluchtvaartdienst, onder leiding van de 
toekomstige commandant van het op te richten vliegtuigsquadron 321, bereidde sedert 1 
oktober in Frankrijk de invoering van dit type vliegtuig in de Koninklijke marine voor, nadat 
hieraan een talenpracticum in de Franse taal vooraf was gegaan. 
De hiervoor genoemde gebeurtenissen hebben tot gevolg gehad dat het aantal 
personeelsmutaties het gebruikelijke aantal verre heeft overschreden. 
 
Evenals vorige jaren werden de eenheden in Nato-verband geoefend door deelname aan die 
Nato-oefeningen, welke een goede oefengelegenheid boden op het gebied van de 
onderzeebootbestrijding. De hierbij behaalde successen en de over de gehele lijn stijgende 
bedrevenheid in de onderzeebootbestrijding zijn voor een niet gering deel te danken aan de 
taktische trainers van de grondschool van het marinevliegkamp te Valkenburg. De synthetische 
trainers zijn gedurende het verslagjaar, met uitzondering van een gering S-2A gedeelte, geheel 
voltooid. 
Ook het marinevliegkamp De Kooy heeft in deze periode zijn oefenfaciliteiten uitgebreid en wel 
met een dummy flight deck ten behoeve van het vliegtuigsquadron 860, het moedersquadron 
voor de Wasp hefschroefvliegtuigen, dat belast is met de opleidingen van vliegers en 
boordvliegtuigploegen bestemd voor de Van Speijk-klasse fregatten. 
De introductie van een op meer moderne leest geschoeid systeem voor bedrijfsleer in de 
onderhoudssector — het zogenaamde 3-M systeem - waarmee aan het eind van het vorige jaar 
een begin was gemaakt, werd dit jaar verder voortgezet. 
Een periode van beproeving en evaluatie werd afgesloten met het advies van een daartoe 
ingestelde werkgroep om het 3-M systeem voor planonderhoud van vliegtuigen integraal bij de 
marineluchtvaartdienst in te voeren, de nodige wijzigingen in de bedrijfsorganisatie aan te 
brengen en de bedrijfs-en werkplaatsadministratie bij de vliegtuigsquadrons en het vliegkamp te 
hervormen en geschikt te maken voor mechanisatie. Dit laatste mede met het oog op het 
verkrijgen van een actuele beleidsinformatie. 
 
In de tweede helft van het verslagjaar werden, ter voorbereiding van de te verwachten 
vernieuwingen en hierbij aangemoedigd door de zich verder voortgezette gunstige tendens van 
de bedrijfsresultaten bij de SP-2H vliegtuigen, reeds de nodige plaatselijke maatregelen 
genomen om bij het marinevliegkamp te Valkenburg tot een organisatie te komen, waarin alle 
diensten en takken van dienst, betrokken bij de instandhouding van vliegend materieel, onder 
een centrale technische en logistieke directie zijn geïntegreerd in een 
vliegtuigonderhoudsdienst. Hiermede heeft het technische bedrijf bij de marineluchtvaartdienst 
de eerste stap gezet naar het systeem management. Gedurende het verslagjaar werden de 
marinevliegkampen te Valkenburg en De Kooy door de commandant der zeemacht in 
Nederland geïnspecteerd, terwijl de vliegtuigsquadrons 2, 4, 5, 7, 8, 9, 320 en 860 door de 
commandant van de marineluchtvaartdienst in Nederland werden geïnspecteerd. Tevens 
werden werkbezoeken gebracht aan de marinedetachementen te Brustem (België) en te Gilze-
Rijen. 
De enige vliegoperatie waaraan gelijktijdig door 40 luchtvaartuigen van alle, bij de 
marineluchtvaartdienst in dienst zijnde, typen werd deelgenomen, vormde het luchtdefilé op 30 
april te Den Helder ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de 
Koningin. 
 
Op 10 oktober werd op het marinevliegkamp De Kooy op plechtige wijze het feit herdacht dat 50 
jaar geleden dit marinevliegkamp in gebruik werd genomen en dat 25 jaar geleden het 
vliegtuigsquadron 860 in het Verenigd Koninkrijk in dienst werd gesteld. Ter herinnering aan de 
oprichting van het marinevliegkamp De Kooy, werd door de commandant der zeemacht in 
Nederland een gedenkteken onthuld dat deze periode in de historie van het vliegkamp tot 
uitdrukking brengt. 
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Op 12 december werd op het marinevliegkamp te Valkenburg het commando over de zeemacht 
in Nederland door vice-admiraal jhr. W. C. M. de Jonge van Ellemeet overgedragen aan schout-
bij-nacht A. van der Moer. 
 
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1968 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Bange gevoelens        KM-Herinneringen 
 
Onlangs vroeg een (ex) collega me tijdens een reünie, was jij nooit bang in het buitenland als je 
ging hardlopen of fietsen. Jij deed dat toch ook vaak Bart?” 
Die vraag kon ik maar half beantwoorden want een andere collega mengde zich in het gesprek. 
Echter, de vraag bleef me nadien toch wel bezighouden. Was ik wel eens bang?  
Als ‘redelijke’ sportman deed ik zoveel mogelijk aan sport. Thuis hardlopen, voetballen en fietsen. 
Aan boord gebruikte ik de home trainer zoveel als mogelijk. Ook deed ik aan knikken en knakken 
en liep ik indien mogelijk zelfs rondjes rond de dekhuizen. Diverse marathons liep ik in die tijd ook 
en ik was liefhebber om eens per jaar, in een dag, een rondje IJsselmeer op de fiets te doen. En 
als we met ons marineschip in het buitenland tegen de kant lagen, ja dan moest er hardgelopen 
worden op de wal. Zo ook probeerde ik dan in die weekenddagen een lange fiets tocht te maken.  
Dat eerste rondje hardlopen was altijd wel te doen. Je stapte in je hardloop kloffie in de namiddag, 
(als de dienst het toeliet) de valreep af en hup, hollen maar. Langs de kade of rivier. Meer dan 
een uurtje had je voor die eerste keer dat je weer aan de wal lag niet nodig.  
Voor het fietsen had je wat meer voorbereidingen te treffen. Allereerst moest je een kaartje van 
de omgeving zien te krijgen. Meestal kwam de lokale VVV bij binnenkomst wel aan boord met het 
nodige informatie materiaal. Foldertjes over wat er te doen was in de stad. En als je er vlot bij 
was kon je het treffen dat er een omgevingskaartje bij zat. Gezien het feit dat ik meestal toch wel 
veel fietskilometers wilde afleggen op zo`n dag moest ik daar toch wel het nodige voor doen. In 
een boekenwinkel of iets van dien aard, daar slaagde je meestal wel om een wegenkaart te 
kopen. Het liefst ging ik op de dag van aankomst al direct rennen en op een van de volgende vrije 
dagen een lange fiets rit maken. 
 
Bang dus? Ja toch wel. Twee maal lichtelijk. Eigenlijk zonder reden. Maar toch, zo ineens 
overkom je dat. Een bepaald gevoel. Je kijkt om je heen en vertrouwt het ineens niet meer voor 
het volle honderd procent.  

Tijdens het hardlopen had ik dat eenmaal in Trinidad. 
Een lieflijk eiland waar ik al vaker was geweest. Ook nu, 
op de dag van aankomst in Port of Spain ging ik tegen 
half vijf in de middag, mooi voor het avondeten, 
hardlopen. De ergste hitte was inmiddels voorbij.  
De loopschoenen werden aangetrokken en hollen 
maar. Over de weg en langs de baai die in een boog 
wat rond liep. Het ging lekker en voor ik het door had 
was het al dik vijf uur geweest. Terug dus. Omdat die 
baai wat rond liep wilde ik -op mijn gevoel- een stukje 
afsnijden, dacht ik! Niet meer langs de zelfde weg terug, 

maar min of meer een hoofdweg nemend. Na een minuut of tien kwam ik toch terecht in een wijk 
waar je normaliter niet alleen wilt zijn. Het schemerde al. Ineens die rilling. Bevooroordeeld ben 
je dan min of meer ook. Je zou het misschien ook wel voorzichtig kunnen noemen. Je gaat 
achterom en met meer interesse naar links en rechts kijken. Ook tracht je zoveel mogelijk het 
midden van de weg te houden.  
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Het kwam allemaal goed, maar in gedachten zag ik mijzelf al bij de valreep aan komen.  
Alleen nog in mijn sportbroekje zonder shirt, schoenen en horloge. Niet al te dure spullen, maar 
toch? Nogmaals, deze gedachten overkomen je zomaar in eens en gelukkig maar zelden. 
 
Met de (race) fiets had ik min of meer een zelfde ervaring. In Philadelphia. In de loop van de 
ochtend was ik vertrokken voor een tour langs de Schuykill rivier. (Vernoemd naar de Nederlander 
Schuilink.) Gewapend met een goede wegenkaart, voorzien ook van rugzak met proviand en wat 
drinken voor onderweg was ik op weg gegaan.   
Een heerlijk zonnetje en fietsen maar. Het was de bedoeling een rondje om de stad heen te 
rijden maar dat pakte even anders uit. Wat “VVV-borden” wezen mij na een paar uur op een 
nationaal park. Nou, maar eens gaan kijken daar was de gedachten. Het zal wel niet zo groot 

zijn. Dus kwam ik terecht in  
Valley Forge. Voorheen nog nooit van gehoord. Daar in 
de vallei, 3.500 acres groot, vocht Generaal George 
Washington een strijd uit namens de nieuw gevormde 
United States of America. Een strijd die zes maanden 
duurde gedurende de winter van  1777 - 1778. Onder 
extreem slechte weersomstandigheden werd deze strijd 
gevoerd. Honger en ziekte en veel desertie vond er 
tijdens die strijd plaats.  
 
National Menorial Arch-valley Forge                          

 
Veel gerestaureerde behuizingen van soldaten, kanonnen, emplacementen en andere historische 
attracties beelden uit hoe de strijd daar had plaats gevonden. De tijd vloog om. Veel te laat begon 
ik aan de terugtocht. Ik had geen idee hoe ver ik van het centrum van Philadelphia verwijderd 
was. Waarschijnlijk een kilometer of vijftig/zestig. Dus op de pedalen maar. Stevig de vaart er in. 
Bij de buitenwijken van de stad aangekomen begon ik me al wat meer op mijn gemak te voelen.  
Echter het begon ook kalm aan donkerder te worden.  
Via de buitenwijken kwam ik dan toch in de voormalige High Street terecht. Nu de Market Street 
geheten.  
Een bijna 10 km lange verbindingsstraat.  
Dit alles nog aan de westzijde van de 
Schuylkill River.  
En daar had ik ineens weer dat gevoel. 
Een rilling, ben ik veilig hier? Ik ging om 
me heen kijken. De weg in dit deel van 
de stad, niet het beste deel van de stad, 
bestond uit vier rijbanen die zover als ik 
het kon inschatten door een ieder werd 
gebruikt. Boven de binnenste twee 
rijbanen, ondersteund door massief 
gegoten fraaie gietijzeren palen, reden 
de treinen. Daarnaast links en rechts  een rijbaan. Donker en drukker werd het in dubbel opzicht 
in dit deel van de stad.   
Hard rijdend, met de auto`s mee, dan weer vertragend probeerde ik de stoplichten op elke hoek 
van de straat steeds mee te hebben. Stoppen wilde ik liever niet. 
Uiteindelijk passeerde ik de Schuykill rivier weer en kwam ik terecht in het wat lichtere deel van 
de (normale) stad. Een kleine zucht van verlichting werd geslaakt. Ook nu weer realiseer ik me 
dat deze angst voortkwam uit een mogelijk vooringenomen standpunt van me. Een standpunt wat 
eigenlijk niet bij mij past. Maar zo`n gevoel, dat bekruipt je. Zo maar, ineens.  
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Na de laatste drie kilometers afgelegd te hebben, nog steeds in de Market Street, bereikte ik uit 
eindelijk de Delaware river. Ik was weer terug aan boord. Veilig en wel.  
Aan boord vond ik overigens wel de hond in de pot. Het was veel te laat geworden om nog kans 
te maken om aan tafel te gaan. Maar daar vindt de gemiddelde marineman wel een oplossing 
voor. In de gamellen, met een knipoog naar de hofmeester valt altijd wat voedzaams te vinden.  
Terugkijkend was het een mooie dag geweest met bijzondere ervaringen. Veel geleerd die dag. 
Over de historisch van Amerika, maar toch ook over zaken die ik uit oogpunt van veiligheid toch 
beter niet had kunnen doen. Niet meer alleen zo`n hele dag in den vreemden op stap gaan.  
En natuurlijk ook dat knagende gevoel van binnen. Waarom, had ik deze bange gevoelens?  
 
                   Bart Nijeburght     
 

Persoonlijke Oorlogsherinneringen  
Stukje uit de Oud-Rotterdammer 
 
Twee herinneringen  
Ik heb twee herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, die me altijd zijn bijgebleven. Ik ben 
geboren op 28 januari 1939, op de Mathenesserweg. Mijn ouders verhuisden eind 1940 naar de 
Waterloostraat in Kralingen. Mijn vader was broodbakker en ging daar werken bij bakkerij 
Arkesteijn. Wij woonden recht tegenover de bakkerij, halverwege de Waterloostraat. Op 3 april 
1945, vlak voor het einde van de oorlog, speelde ik met een paar vriendjes buiten in de 
Waterloostraat. We hoorden harde knallen. Dat bleken geweerschoten te zijn. Nieuwsgierig als 
je bent als kind gingen we kijken waar dat vandaan kwam. We liepen richting Oostzeedijk. 
Aangekomen op de hoek van de Hoflaan, het schieten was inmiddels gestopt, zagen we tegen 
het talud van de Oostzeedijk mensen liggen, die door de Duitsers doodgeschoten waren. Op dat 
moment beseften we niet wat daar gebeurd was. Na de oorlog bleek dat het een vergeldingsactie 
was voor de aanslag van het verzet op een majoor van de Ordepolitie. Het waren 20 mannen in 
de leeftijd van 18-52 jaar, die als leden van het verzet vastzaten op het Haagse Veer. Ik ga nog 
elk jaar naar de Oostzeedijk om even stil te staan bij wat daar gebeurd is en de mannen te eren 
die voor onze vrijheid gevochten hebben en daarvoor hun leven gegeven hebben.  
 
Mijn tweede herinnering was het vergeten bombardement op Rotterdam West op 31 maart 1943. 
Ik was toen vier jaar en ging die dag samen met mijn moeder op visite bij mijn oma, die in de Van 
Duylstraat woonde, op de hoek van de Mathenesserdijk. Mijn moeder ging in het begin van de 
middag een paar boodschappen doen voor oma en ik bleef samen met oma thuis. Mijn moeder 
was net vertrokken of we hoorden een heel hoog fluitend geluid, toen heel veel lawaai, het huis 
trilde en de ruiten vlogen er uit. Oma nam me mee naar de gang, waar we onder de trap zijn gaan 
zitten. Na enige tijd werd het doodstil en gingen we naar buiten. Overal grote stofwolken en 
brandende huizen en tot onze grote opluchting kwamen we op de Mathenesserdijk mijn moeder 
tegen, die ongedeerd was gebleven. Dat waren mijn heftigste herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog, al zijn er nog wel meer gebeurtenissen die mij bijgebleven zijn.  
 
Karel Leeuwangh Schiedam  
karelleeuwangh@kpnplanet.nl 
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