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Driemaal reDDingsboot “ branDaris ii “
Vorig jaar, tijdens een bezoek aan Terschelling, kwam ik in de haven van West de „Brandaris II”
tegen. Van de voormalige stoere reddingboot was weinig meer over. Het open voordek en het
springnet hadden plaatsgemaakt voor een stuurhut, annex dekhuis; de open stuurstand op het
achterschip was verdwenen. Bovendien was de reddingboot niet bijzonder goed onderhouden.
De „Brandaris II" op weg naar de
„Katowice". Naar een schilderij
van H.A. Jaarsma, 1949. Via Dick
Overduin.

De „Brandaris II” heeft een
roemrijk verleden achter de
rug.
In 1923 werd het schip
gebouwd bij de Nederlandse
Scheepsbouw Maatschappij
in Amsterdam. De Stichting
Hulp na Onderzoek schonk
de reddingboot aan de
N.Z.H.R.M. als vervanging
voor de op 23 oktober 1921
vergane „Brandaris I". Van 1923 - 1960 deed de „Brandaris II" dienst op Terschelling.
In 1949 werden de twee Kromhout-motoren vervangen door twee Glenniffermotoren van ieder
120 pk.
Van 1960 tot 1965 werd de „Brandaris II” als vervanging van de „Arthur” te Scheveningen
gestationeerd; deed daarna als reserveboot dienst en werd in 1966 verkocht en tot plezierjacht
verbouwd. Na een periode in het Middellandse Zeegebied te hebben gevaren, bracht men het
schip weer terug naar Nederland met enkele Terschellingers als bemanning. Pogingen daarna
om haar weer in de oude staat als reddingboot terug te brengen, mislukten door het ontbreken
van de benodigde financiële middelen.
Een beroemde naoorlogse „gouden redding” was die van de „Katowice" in 1949 onder
commando van schipper Douwe Tot. Om 09.30 uur van de 1e maart 1949 voer de „Brandaris II”
uit, omdat men zich ongerust maakte over een tjalk en een schelpenzuiger, die in de WestMeep ten anker lagen. De zuidwestenwind van de avond er voor was inmiddels aangewakkerd
tot een vliegende storm. Aangekomen bij de schelpenzuiger bleek alles in orde te zijn, evenals
op de tjalk. De reddingboot zette weer koers naar de Terschellinger haven. In de Slenk ontving
men van de Kustwacht Brandaris het bericht dat op de Noordwestergronden een Pools schip
was gestrand en gebroken. De kapitein had dringend om reddingboothulp gevraagd.
Bedolven onder hoge golven en zeer zware brekers zette „Brandaris II” koers naar de Pool.
Bij de „Katowice” aangekomen zagen de redders fonteinen water over het wrak vliegen.
De bemanning stond op het voorschip klaar om over te springen. Schipper Douwe Tot
manoeuvreerde de „Brandaris II” aan stuurboordzijde langs het voorschip, waarbij de
reddingboot het voorschip van de „Katowice” ramde. Daarbij bleef het bakboordsanker achter
de verschansing van de Pool haken; gelukkig brak de ankerketting, en de reddingboot was
weer vrij. Bij een volgende poging wist één Poolse matroos in het springnet te jompen, de
eerste man was gered!
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De „Brandaris II" omstreeks 1951 in
de haven van West-Terschelling
broederlijk naast de „Oceaan" en
Holland III" paraat om uit te varen.
Foto Dick Overduin.

Daarna volgden nog diverse
pogingen; uiteindelijk lukte het
26 schipbreukelingen - de
gehele bemanning - over te
nemen en behouden aan wal te
brengen! Een uur later, om
14.00 uur, voer de „Brandaris”
opnieuw uit.
Bij het lichtschip
Terschellingerbank lag de
Nederlandse kustvaarder „Hast
IV” met motorpech. Na een
moeizame en zware tocht
bereikte men de kustvaarder, doch de bemanning was in afwachting van de sleepboot „Holland
UI” en wilde niet van boord. Tijdens de terugtocht werd de „Brandaris II” door een zware
grondzee platgegooid en kwam dwars op zee te liggen. Tegelijkertijd sloeg een breker over het
dek en verkreukelde de koperen buiskap, waarbij tevens de invoer van de antenne van de
radiozender werd ontzet en waardoor geen contact met de wal meer mogelijk was. Voor de
Terschellingers betekende dit vele uren van spanning, aangezien de oproepen van de
Kustwacht Brandaris door de reddingboot niet werden beantwoord.
Gelukkig signaleerde men de reddingboot tegen 20.00 uur in het Schuitengat en kon - na twaalf
uur in touw te zijn geweest - in de haven van West-Terschelling worden afgemeerd. Schipper
Douwe Tot werd voor deze „gouden" redding onderscheiden met de grote gouden
draagmedaille van de K.N.Z.H.R.M.; de grote zilveren draagmedaille ontvingen: Jaap de Beer,
stuurman; Klaas Tot, tweede stuurman en Eelke de Beer, opstapper.
Bron: De Reddingboot, nr.68, juni 1950.

Queen Wilhelmina P 801
Vanaf het moment dat
Hr.Ms. Queen
Wilhelmina in dienst
werd gesteld op 6
augustus 1942 was het
schip een vreemde eend
in de bijt van de
Koninklijke Marine.
Het oorlogsschip was
nooit besteld door de
marine maar een
persoonlijk geschenk
van president Roosevelt
aan Nederland. De
naam, ook door de
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Amerikaanse president voorgesteld, werd door de marine overgenomen waardoor het schip qua
naam eveneens een uitzondering vormde. Verder kreeg het schip geen officiële classificatie.
De Amerikanen noemden het patrol crafts (patrouilleboten). Maar door de specifieke
bewapening met o.a. een dubbele Mousetrap (raketlanceerinrichting tegen onderzeeboten),
dieptebomrekken en met bijvoorbeeld asdic en sonar was het meer een onderzeebootbestrijder.
De geringe afmetingen (36.3×6.2×1,9m) en snelheid van max. 15½ knopen maakten het echter
weer niet tot onderzeebootjager.
Voor Nederlandse begrippen was zij zwaar bewapend. Een schip van nog geen 300 ton zou
volgens ontwerp slechts uitgerust zijn met één kanon, twee mitrailleurs en enkele
dieptebomrekken. Maar de Amerikanen propten ‘The Queen’ vol met een 7,6cm kanon tegen
zee- en luchtdoelen, een 40mm en vijf 20mm mitrailleurs en de genoemde wapens voor
onderzeebootbestrijding. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het geclassificeerd als
patrouilleboot.
De Queen Wilhelmina arriveerde in oktober 1942 in Curaçao, waar zij, samen met de
kanonneerboot Hr.Ms. Van Kinsbergen en de omgebouwde mijnenlegger Hr.Ms. Jan van
Brakel, werd ingezet als konvooibegeleider. In deze functie kon zij in 1944 o.a. twee
drenkelingen redden van een Amerikaans vliegtuig dat in zee was gestort. In dat jaar werden
ook 31 overlevenden van een door een Duitse U-boot getorpedeerde Amerikaanse tanker
gered.
Op 17 februari 1945 voer het schip vanuit Miami via Bermuda en de Azoren naar Plymouth in
Engeland en op 25 maart meerde zij af in Londen langszij Hr.Ms. Soemba. Hoewel Hr.Ms.
Queen Wilhelmina nooit bij spectaculaire acties betrokken was geweest had zij toch tot dan toe
al 79.000 zeemijlen afgelegd. Vanaf 1945 werd de Queen Wilhelmina ingezet voor veerdiensten
tussen Londen en Rotterdam voor repatriatie van marinepersoneel en een jaar later als
Scheldewacht vanuit Vlissingen. Tijdens deze wacht kwam het schip in de Wielingen in
aanvaring met een Brits motorschip waarbij de boeg beschadigd werd.
Na reparatie van de schade werd de Queen Wilhelmina vanaf 15 juni 1948 geclassificeerd als
patrouilleboot. In de daaropvolgende jaren deed zij dienst als politiekruiser en vaartuig voor de
visserij-inspectie op de Noordzee. Bovendien stond het schip ter beschikking voor
matrozenopleiding. Vanaf 1948 werd zij volgschip van ons vliegkampschip Karel Doorman,
want een vliegkampschip had altijd een volgschip om gecrashte piloten op te pikken.
De manier waarop de Koninklijke Marine afstand deed van de Queen Wilhelmina was al even
uitzonderlijk als de wijze waarop zij in Nederlandse dienst was gekomen. Normaal gesproken
wordt afscheid van een oorlogsschip genomen als het wordt verkocht, gesloopt of door een
vijand tot zinken gebracht. Maar de ‘QW’ werd in 1963 in bruikleen overgedragen aan de
Nigeriaanse marine. De Nigerianen hadden bij Wilton Feijenoord een fregat besteld en een
klein oorlogsschip nodig voor opleiding van Nigeriaans marinepersoneel. De overdracht van de
QW vond officieel plaats op 26 juli 1963, waarna het schip werd omgedoopt tot NNS Ogoja. Op
16 september 1965 werd het schip geschonken aan Nigeria en kwam een einde aan het
bestaan van een vreemd, maar veelzijdig schip bij de Koninklijke Marine. NNS Ogoja tenslotte,
werd door de Nigeriaanse regering succesvol ingezet tegen rebellen tijdens de burgeroorlog
van 1967-1970 en is onder onbekende omstandigheden voor de Nigeriaanse kust in 1969
vergaan.
Bronnen W.H.E. van Amstel, De schepen van de Koninklijke Marine vanaf 1945; Ph.M.
Bosscher, De Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog.
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Maritieme
geschiedenis/Taalgeschiedenis/Tip
Het kofschip is in Nederland
vooral bekend vanwege het
taalkundige ezelsbruggetje ‘t
kofschip dat in het onderwijs
wordt gebruikt om te bepalen hoe
werkwoorden in de verleden tijd
vervoegd moeten worden. Vrijwel
iedereen kent het schip hierdoor,
maar slechts weinigen weten hoe
het schip er eigenlijk uitzag.
Kofschepen werden vanaf de
achttiende eeuw veel in Nederland
gebruikt voor de kust- en binnenvaart. De zeilschepen hadden meestal twee masten, een ronde
voor- en achtersteven en een platte bodem. De meeste kofschepen moesten vanwege een
grote drift met zwaarden varen. Het scheepstype was onder meer populair vanwege zijn
geringe diepgang, waardoor ook de Zuiderzee en de Zeeuwse wateren prima bevaren konden
worden. Verder bood het vlakke laadruim veel mogelijkheden, bijvoorbeeld voor de opslag van
graan. Het tuigage was relatief eenvoudig te bedienen. Een zevenkoppige bemanning was
voldoende.
Taal
Bekender dan het schip zelf
is tegenwoordig het
ezelsbruggetje waarmee snel
uitgezocht kon worden hoe
werkwoorden in de verleden
tijd vervoegd moeten worden.
Bij de vervoeging van zwakke
werkwoorden kijkt men naar
de medeklinkers uit het
woord ‘t kofschip (t, f, k, s,
ch en p). Als de stam van het
hele werkwoord eindigt op
één van deze medeklinkers,
wordt het woord vervoegd
met -te. De andere
werkwoorden krijgen de
vervoeging -de.

Ook interessant:
Ezelsbruggetjes – Herkomst
van het begrip
Overzicht van historische uitdrukkingen en woordbetekenissen
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In Dordt naar school en toch weer de “Sibajak”
DOOR AD OUDES
Omdat ik een nogal technische belangstelling had, lag het voor de hand dat ik een
werktuigkundige opleiding zou volgen toen ik in juli 1944 van de middelbare school kwam.
De ontreddering van West-Nederland na Dolle Dinsdag in september 1944 was er de oorzaak
van dat dat moest worden uitgesteld tot na de capitulatie van de bezetter. Eigenlijk was ik
arbeidsdienstplichtig, maar - net als mijn vader - meldde ik mij niet. De zee leek verder dan ooit.
Nog net voor de totale chaos kon ik enkele studieboeken voor de Kweekschool voor
Scheepswerktuigkundigen bemachtigen, maar van schoolgaan was geen sprake.
Vrijwel direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog kon ik in Dordrecht een dagcursus
volgen voor het Voorlopig Diploma aan de Gemeentelijke School voor Nijverheidsonderwijs.
Dordt, zoals de stad door de inwoners wordt genoemd, had in die tijd de charme van de
binnenvaart onder stoom. Dat was mooi te zien in de stadshavens. In die verwachtingsvolle tijd
van „na de oorlog” ontdekte ik ook dat er nog veel te leren viel voordat ik kon gaan varen...
Na een aanvullende korte leertijd op een scheepswerf in Sliedrecht en daarna bij de
machinefabriek „Werkspoor” - onderbroken door een korte tijd als zeemilicien - was ik zeer
gelukkig toen ik eindelijk, na twee jaar, bij de Rotterdamsche Lloyd in dienst kon komen als
leerling-machinist.
De „Sibajak"
Tien jaar nadat ik voor het
eerst kennis had gemaakt
met de „Sibajak”, kwam ik
als 2e wtk op dit schip.
Voor één reis in de zomer
van 1957 (zie DBW ’82,
blz. 18-20). Nu, na 40 jaar
staat deze voor mij zo
indrukwekkende reis mij
nog levendig voor de
geest. Als tastbare
herinneringen bewaarde ik
een luchtfoto, die in Het
Kanaal is gemaakt, een
folder van de „rond-de-wereld-reis”, via Nieuw-Zeeland en Australië, alsmede de
bemanningslijst uit de „Lloydmail” van juli '57, die alle als illustratie zullen worden gebruikt voor
een volgend artikel. Verder een metalen asbak met de „Sibajak” erop, die ik op mijn 30ste
verjaardag kreeg en die we nog steeds gebruiken voor bezoek dat rookt.
Aan mijn hut van 2e wtk, gelegen op het sloependek aan bakboord, tegenover die van de hwtk,
bewaar ik nog enkele markante herinneringen. Toen ik daar mijn voeten onder het schrijfbureau
wilde steken, bleek die ruimte in beslag genomen te zijn door een koelkast, die door de
hutjongen op zee steeds bijgevuld werd met bier en frisdranken; zij het dat er steeds een
bonboekje aanwezig was. In de onderste lade onder mijn „kooi” bleken enkele prachtige
messing scheepsklokken te liggen. Of dat voor reserve was of iets voor in de toekomst wist ik
niet, maar ik heb de lade weer gesloten en er verder niet over gepraat. Toen mijn zoon Jaap
zijn studie scheepsbouw afrondde. kreeg ik als dank een prachtige messing scheepsklok, die
glazen slaat. Een bewijs dat ik er jaren later wel degelijk over heb gesproken.
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De Nieuwe Haven te Dordrecht
De zeehavens van „Dordt” liggen buiten de stad; de binnenvaart legde aan in de stad. In de
laatste jaren ’40 kon men de stoomslepertjes nog veelvuldig aantreffen in de Nieuwe Haven.
Langs de kaden waren kleine machinefabrieken, die nog stoomketels en machines bouwden.
Die werden dan naar buiten gerold over goten en dan met een drijvende bok in de sleepbootjes
neergelaten. Spannend vond ik het er, als ik in de middagpauze daar mijn boterham ging lopen
eten. Vanuit het Kromhout, waar de Gemeentelijke School voor Nijverheidsonderwijs stond, was
het niet zo ver. Wat ik op school aan stoomwerktuigen leerde, kon ik in die havens in
werkelijkheid zien.
De sfeer op een lome zomerse dag werd bepaald door de geur van het rivierwater, de damp uit
de vele zwarte schoorsteentjes, het krijsen van enkele meeuwen en het geluid van een
schrapende kolenschop, die op een of andere boot een schepje op het opgebankte vuur deed.
Op de kaden ratelde soms een kar, of klonken hamerslagen. Alles opgenomen in een
verwachtingsvolle stilte.
Wanneer er opeens een stoomslepertje weggleed uit het haventje, hoorde je alleen het zuchten
van de stoommachine en de stootsgewijze koelwateruitlaat plonzen.
Alsof het nooit anders zou worden.
Bron: uit de Blauwe Wimpel jan ‘99
…………………………………………………………………………………………………………….
KM- herinneringen
Machtig en trots gevoel
Een machtig en trots gevoel overheerste er bij de bemanning van Hr. Ms. Tromp. Dan weer met
bijna volle kracht vooruit, het volgende moment stil liggend.
We hadden middels een Fleet Review deelgenomen aan een eerbetoon aan de Engelse Koningin
Elizabeth II. Zij vierde haar 25 jarig Silver Jubilee als koningin in juni 1977.
Op 6 februari 1952 overleed haar vader Koning George VI. Zij en haar man prins Fhilip waren op
dienstreis naar Australië en Nieuw Zeeland. Op het moment van overlijden waren ze voor een
tussenstop in Kenia en keerden met spoed terug naar Engeland. De volgende dag, 7 februari
werd ze per Proclamation of Accesion koningin. De kroning tot koningin vond plaats op 2 juni
1952 in Westminster Abdij te Londen.
Nu dus, vijfentwintig jaar later werd dit op 28 juni 1978 groots gevierd, onder ander met een
enorme vlootshow te Portsmouth. Meer dan honderd marine schepen uit alle delen van de wereld
waren in formatie ten anker gekomen op Spithead nabij de Solent, het water bij Portsmouth.
Natuurlijk veel marine schepen van de gemenebestlanden en oude koloniën, maar natuurlijk ook
van bevriende naties. Wij zelf hadden een dag voor het ten anker gaan at Spithead eerst Hr. Ms.
Tromp, onder de kust van Engeland van een nieuw M2 grijs jasje voorzien. Iets wat gebruikelijk
was in de marine. Voor er aan iets officieels deelgenomen werd, eerst het schip in de tjet.
Gedurende het weekend had Koningin Elizabeth II, vanaf haar schip HMY Britannia een vloot
show afgenomen door langs al die afgemeerde schepen te varen. Alle schepen, keurig voor anker
brachten haar het vereiste saluut. Vanaf ons schip viel er aan boord van HMY Britannia weinig te
onderscheiden. Maar het was wel een indrukwekkend tafereel. Al die schepen ten anker.
Opgetuigd en wel. De nodige toeters en bellen. Ja, het deed me wel wat. Het staat me nog helder
voor de geest.
Wat een mooie bijkomstigheid was voor twee opvarende van ons schip, het HTD en Chef
Voortstuwing was, dat zij vijfentwintig jaar daar voor, ook aan boord van de (oude) Tromp bij de
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kroning van Elizabeth aanwezig waren geweest. Zij haalden nu zelfs de feestelijke lokale krant
met hun verhalen.
Nu dit achter de rug was en het
maandagochtend geworden was,
was het tijd om anker op te gaan
en naar zee te vertrekken. Het
zou de Tromp niet geweest zijn
als zij niet als eerste van de
gevormde linie schepen anker op
ging. En neen, niet de kortste
route nemend naar buiten, naar
zee, maar door eerst de Solent op
te varen begon zij, van achteren
uit met haar show. Zoals gezegd,
met beide Olympus gasturbines
op bijna vol vermogen werd er
gestart.
Aangekomen,
op
anderhalve scheepslengte van
het daar ten anker liggend schip werden de machines op stop en in de achteruit gezet. Ter hoogte
van het te passeren schip lag de Tromp dan ook stil. De tamboer gaf op zijn trompet het saluut
“halt en front maken” af. Er werd gegroet naar het ten anker liggende schip. Het sein “doorgaan”
van de tamboer volgde en weer werden de beide machines op (bijna) vol vermogen vooruit gezet.
Op naar het volgende
schip wat in de linie ten
anker lag.
In eerste instantie had
een
deel
van
de
bemanning zelf ook niet
door wat er gebeurde,
maar alras stond een
ieder, die zich vrij kon
maken, aan dek om dit
schouwspel
mee
te
maken. Enkelen gingen
het halfdek/waaigat op
om naar de hoge hekgolf
te kijken die het schip zelf
creëerde. De gehele linie
schepen waar zij, de
Tromp zelf deel van had
uitgemaakt
werd
zo
afgewerkt. Steeds vol
vooruit, halt en front
maken, salueren en op naar de volgende. Merkbaar in het schip was het dat men zich trots voelde.
Trots op haar schip, op haar prestaties en dat wij dit konden.
De Royal Navy had weliswaar schepen met dezelfde gasturbines aan boord, maar het was
algemeen bekend dat wij voor wat betreft de bediening / regeling van de machines een veel
betere installatie hadden dan de Engelsen zelf. Vergeleken met ons remote control en directe
bediening van de brug, was dat voor onze buren met hun houtjes touwtjes systemen een andere
koek. Zoals opgemerkt, bijzonder trots waren we op deze manier van afscheid nemen, daar at
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Spithead voor de kust van Portsmouth. We zaten nu aan boord van de Tromp, maar waarschijnlijk
hadden we een beetje hetzelfde gevoel als wat Michiel de Ruyter in juni 1667 in Engeland gehad
moet hebben. We hebben ze een poepje laten ruiken.
Zelf heb ik er nog twee bier
pullen aan overgehouden.
Ja, en ook zelf betaald.
Een pint en een half pint.
Op beide pullen de zelfde
opdruk. Aan de voorzijde
de beeltenis van The
Queen, aan de achterzijde
Hr. Ms. Tromp. Omgeven
door ten anker liggende
schepen. Er uitgedronken?
Nee, nog niet. Dat moet
nog gebeuren.

Ze ogen door de foto wat schots en scheef maar zijn toch recht.
Bart Nijeburght
*********************************************************************************************************

VISSERIJ EN SPIONAGE
Nevenstaand bericht uit de krant
van 29 Augustus j.l., en voorgaande
krantenberichten van gelijke
strekking, welke de veronderstelling
van door Rusland geleide
spionnage in de territoriale wateren
van de Westerse landen volkomen
rechtvaardigen, roepen wederom
levendig in onze herinnering de
daaraan nagenoeg analoge
handelswijze van de Japanners in
de Pacific en in de wateren van de
voormalige Nederlands-Indische
Archipel, in de jaren voorafgaande
aan het uitbreken van de laatste
oorlog in het Verre Oosten.
Laten wij daarom nog eens nagaan,
hoe het Japanse Keizerrijk, in zijn
streven naar de hegemonie in Azië,
en ter voorbereiding van zijn
expansieplannen, onder meer van
zijn vissersvloten gebruik maakte.
9

Die expansieplannen in Zuidelijke richting, met name de voorbereidingen voor een bezetting van
het toenmalige Nederlands-Indië, dateerden reeds uit de jaren 1914—1918, dus uit de tijd van de
eerste wereldoorlog.
Behalve handelaren en eigenaars van houtzagerijen, vestigden zich reeds toen vele Japanse
vissers op de strategisch meest belangrijke punten van onze Archipel, met als enig doel de
defensie van Nederlands-Indië te leren kennen, plaatselijke bekendheid op te doen, maritieme
gegevens in territoriale wateren te verzamelen en door kaarteringen van die gebieden, hun
vaderland de gegevens te verschaffen, die het voor een eventuele opmars naar het Zuiden
nodig zou hebben.
Het bedrijven van visserij was slechts een dekmantel voor hun bovengeschetste acties.
Die visserij was dan ook verre van winstgevend, zodat de Japanners doorgaans in armelijke
omstandigheden verkeerden. Het optreden van deze lieden was vaak zeer brutaal en
intimiderend en niet zelden namen zij een dreigende houding aan tegen het Nederlandse
gezag.
Het bedrijven van subversieve acties — ondermijning van het Nederlandse gezag en terrorisatie
van de inheemse bevolking — was dan ook een neventaak van hen.
Uiteraard was Nederland niet bij machte over de grote uitgestrektheid van de Archipel en
voornamelijk op de afgelegen punten, zijn gezag voldoende te doen gelden. Openlijk verzet
tegen dit zwakke Nederlandse gezag kwam dan ook meerdere malen voor. Wij denken aan het
bekende geval te Sarmi (Nieuw- Guinea), waar Japanse vissersboten, wegens een overtreding
door de plaatselijke politie werden aangehouden; onder het voorwendsel van opkomend slecht
weer vroegen en verkregen de vissers toestemming hun boten te mogen verhalen. Tijdens dit
verhalen overrompelden zij de politiemannen, wierpen hen over boord en vluchtten.
Zoals reeds vermeld, vestigden de Japanse vissers zich voor hun spionnerende en subversieve
acties uiteraard op de strategisch meest belangrijke punten van onze Archipel, zoals aan de
Noordoosthoek van Celebes, op Borneo, bij de ingang van straat Makassar, te Singapore en in
de zeestraat tussen Nieuw-Guinea en Australië.
In de laatste jaren voor de oorlog bedroeg het aantal Japanse vissers in de wateren van
Nederlands-Indië ongeveer 4000, terwijl het aantal vissersboten waar zij over beschikten,
ongeveer 500 bedroeg.
Het vissen in open zee was uiteraard niet verboden, doch de Japanse vissers hielden zich, voor
het verkrijgen van de door hen gewenste gegevens, natuurlijk voornamelijk op in de
Nederlands-Indische territoriale wateren. Overtredingen waren dan ook aan de orde van de
dag.
Het was onder meer de taak van de Koninklijke marine om met schepen en vliegtuigen die
overtredingen tegen te gaan en, op heterdaad betrapt, de boten aan te houden en met hun
bemanningen op te brengen. De successen waren echter gering, enerzijds door de grote
uitgestrektheid van de Archipel en anderzijds, doordat vele vissersboten uitgerust waren met
moderne radioapparatuur, zodat de nadering van patrouillerende marineschepen, door
onderschepping van radioberichten, meestal vroegtijdig werd onderkend.
De vliegtuigen waren door hun grote snelheid meestal gelukkiger. Zo werd in October 1938
nabij Billiton door een vliegtuig een Japanse motorboot verkend, die zich onder verdachte
omstandigheden in onze territoriale wateren ophield. Het incident dat toen volgde heeft veel stof
doen opwaaien. De boot weigerde namelijk — zelfs na herhaalde aanmaningen en een
waarschuwingsschot voor de boeg — te stoppen, waarop het vliegtuig het vuur op de boot zelf
opende. We weten hoe daarbij enige slachtoffers te betreuren waren. Dit was het eerste
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incident, waarbij aan de zijde van de Japanse vissers doden vielen. Het was koren op de molen
van Japan.
Tot nu toe waren alle protesten van Nederlandse zijde glimlachend ter zijde gelegd; thans
echter nam Japan deze gelegenheid te baat om op impertinente en hoogst arrogante wijze van
de Nederlandse regering te eisen, dat zij officieel haar verontschuldigingen zou aanbieden, dat
de commandant van het vliegtuig zou worden gestraft, dat een flinke schadevergoeding zou
worden betaald en dat alle mogelijke maatregelen zouden worden getroffen om herhaling te
voorkomen.
Dit incident luidde het begin in van een Japanse, door pers en radio verbreide, antiNederlandse campagne.
Uiteraard heeft Nederland de onbeschaamde eisen niet ingewilligd. Wel werd kort hierna, toen
opnieuw een dergelijk incident zich voordeed op de westkust van Borneo, waarbij gelukkig bij
de beschieting geen Japanners werden getroffen, door de Nederlandse regering besloten de
vliegtuigen uitsluitend voor verkenning te benutten. Het aanhouden en beschieten werd dus in
den vervolge aan onze vliegers verboden.
Deze verordening lekte natuurlijk spoedig uit, hetgeen dan ook nadien, door het aanmatigende
optreden van de Japanse vissers, bij nadering van Nederlandse vliegtuigen, overduidelijk is
gebleken.
Op 6 Mei 1940 volgde wederom een incident. In de Riouw-Archipel werd toen namelijk opnieuw
door een vliegtuig een Japanse motorboot in de territoriale wateren aangetroffen. De
verschillende aanmaningen van de zijde van het vliegtuig om het Nederlandse rechtsgebied te
verlaten, werden natuurlijk volkomen door de Japanner genegeerd. De vlieger liet het er niet bij
en landde. Daarop poogde de motorboot het vliegtuig te rammen en kon de vlieger, teneinde de
Japanner van zijn euvele opzet te weerhouden, niet anders doen dan waarschuwingsschoten
voor de boeg van de motorboot af te geven. De Japanner draaide daarop tijdig af.
De Nederlandse vlieger handelde natuurlijk geheel in strijd met de hem gegeven voorschriften.
Onder deze omstandigheden echter werd hij daartoe wel gedwongen. Het enige verwijt dat hem
gemaakt zou kunnen worden, was dan ook de onvoorzichtigheid om in de nabijheid van de
vissersboot te landen. Door de toenmalige Japanse Consul-Generaal in Nederlands-Indië, werd
dit laatste incident gretig uitgebuit om de anti-Nederlandse stemming in Japan te vergroten.
Deze Consul-Generaal, de beruchte Ototsugu Saito, was namelijk een groot voorstander van
een onmiddellijke Japanse aanval op Nederlands-Indië. Hij liet dan ook geen enkele
gelegenheid onbenut om zijn regering hiertoe over te halen. Hij rapporteerde dit laatste incident
aan Tokio, waarbij hij verklaarde dat op de „onschuldige” vissers meedogenloos geschoten zou
zijn, tezamen met een gefingeerd bericht over een landing van Britse troepen op Java. Hij
verzocht daarbij dringend om het zenden van een kruiser, teneinde de Japanse vissers en
kustvaarders tegen het „aanmatigende” optreden en de „willekeur” van de Nederlandse marine
te beschermen.
Japan achtte echter de tijd voor het ontketenen van een oorlog in de Pacific nog niet gekomen,
zodat ook deze maal Saito’s poging mislukte.
Niet alleen in de Nederlands-Indische Archipel, doch op alle strategisch belangrijke punten in de
Pacific, zoals op Malakka, de Philippijnen en de verschillende Amerikaanse eilandengroepen,
bedreven de Japanners met succes hun spionnerende acties ter voorbereiding van hun
expansieplannen. Zo werden bijna alle belangrijke Amerikaanse eilanden in het oostelijk deel
van de Pacific, tot de westkust van Amerika toe, onder meer geregeld door Japanse vissers
bezocht. Op Midway bijvoorbeeld kwamen zij geregeld, armelijk gekleed en met door storm en
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regen verweerde gezichten, de bevolking om onderdak en voedsel vragen. De Amerikanen
verwonderden zich doorgaans wel over het sublieme Engels dat door deze „arme” en
„ongeletterde” vreemde vissers werd gesproken, doch verzorgden hen liefdevol, zonder
daaraan verder enige aandacht te schenken.
Het uitbreken van de oorlog met Japan, bracht uiteindelijk pas het antwoord op de vraag, waar
deze arme lieden de tot dusver onbegrijpelijke kennis van de Engelse taal vandaan haalden.
Door al deze acties verkreeg Japan, evenals van onze Archipel, nauwkeurige gegevens van
wind, tij, riffen en vaarwaters en beschikten de Japanners bij het uitbreken van de oorlog over
de meest nauwkeurige en up to date bijgewerkte zeekaarten van het oostelijk deel van de
Pacific, terwijl Amerika zich in het begin van de oorlog voor een groot deel van de westelijke
Pacific moest behelpen met kaarten, die volkomen verouderd waren en doorgaans nog
berustten op gegevens van de Duitsers uit de oorlog van 1914—1918.
Al deze acties werden gesteund en voorbereid door de Japanse marine. Voor wat NederlandsIndië betrof, gingen die acties voornamelijk uit van Japanse marine-officieren, gestationneerd te
Palao, de hoofdplaats van het Japanse mandaatgebied. Deze officieren bezochten dan ook
geregeld de verschillende nederzettingen der Japanse vissers in onze Archipel.
Uiteraard was het de Nederlanders opgevallen dat de zogenaamde vissers er doorgaans veel
te intelligent uitzagen. De Japanners verstonden de kunst van vermomming echter bijzonder
goed, zodat het zeer moeilijk was te bewijzen, dat men, in stede van met gewone vissers, te
doen had met agenten van de Japanse inlichtingendienst en met reserveofficieren der
Keizerlijke marine. De voortdurende toenemende bedrijvigheid en brutaliteit der Japanse
visserijbedrijven, culmineerde uiteindelijk in de oprichting in November 1940 van de Japan
Ocean Bonito en Tonijn visserij maatschappij (Nippon Enyo Katsuo Maguru KK.). Deze
maatschappij beoogde de vestiging van 6 visserijstations (te Batavia, Soerabaia, Amboina,
Makassar, Menado en Manokwari), van waaruit met trawlers gevist zou worden. De opzet is
geheel duidelijk. Zij kozen de — vanuit maritiem strategisch standpunt bezien — 6 belangrijkste
punten van onze Archipel uit, teneinde bij het uitbreken van de oorlog, aldaar reeds hun
handlangers (reservepersoneel van de marine) te hebben, die zowel plaatselijk, als met de
vaarwaters van het omringende zeegebied, geheel bekend zouden zijn.
Nederlands-Indië heeft zijn les gehad. De Nederlandse regering kon, in verband met haar
immer gehuldigde opendeur politiek, moeilijk straffer tegen de Japanners optreden en hen
zeker niet het vestigen in Nederlands-Indië en het oprichten van bedrijven, die de openlegging
en de opbouw van het land beoogden, verbieden. Voor alle landen lag immers in NederlandsIndië — zonder enige discriminatie — de gelegenheid open aan die openlegging en opbouw
mede te werken.
Met de geleerde lessen voor ogen is het echter wel zaak uiterst diligent te zijn voor Russische
of althans communistische activiteiten, zoals in het in de aanhef geciteerde persbericht vermeld.

GERAADPLEEGDE BRONNEN:
Tien jaar Japans gewroet in Nederlands-Indië — publicatie van de regering van Nederlands-Indië (1942).
Builders for battle — David O. Woodbury (1946).
Secret missions — Captain Ellis M. Zacharias, USN (1946).
Memoires van luitenant-admiraal b.d. C. E. L. Helfrich (1950).
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Een marinier aan boord van de Doorman
Deel 3
.
Door: Marinier Wim van der Meer
De 2e reis was de najaarsreis genaamd, deze duurde van 23 oktober tot 30 november 1967.
Ook nu weer bezochten we, wat we zelf de 2e marinehaven noemden “Gibraltar”.
Op 3 november liep het smaldeel de Franse marinehaven Toulon binnen. Na het afgeven van
de saluutschoten, waarbij een peloton mariniers aan dek stond opgesteld om eerbewijzen af te
geven zoals presenteer geweer voor de Franse vlag, meerden we af aan de steigers van het
Marinecomplex l’Aresenal.

Hier liepen de mariniers ook weer SP, maar de vrije manier van doen was er hier niet bij. Hier
liep een Franse officier met getrokken sabel voorop, gevolgd door een matroos met lantaarn en
daarachter liep een man of 10 waaronder 4 Nederlandse mariniers, we voelden ons net eendjes
die de moederkloek volgden.
De “jannen” aan boord vonden dit schouwspel hoogst vermakelijk. Minder vermakelijk was het
feit dat de Fransen snel aangebrand waren en vechtpartijen uitlokten, hierbij maakten ze
gebruik van kapotgeslagen wijnflessen. Al met al een zeer gevaarlijk wapen.
In Toulon waren er ook diverse sportieve ontmoetingen, ik zelf zat in de judoploeg van de
Doorman, onder leiding van de Kpl Zwitser. De uitslag was 30 punten voor de Franse marine en
27 punten voor de Doorman.
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In al de plaatsen die we aanliepen, werd er ook aan sport gedaan, ik moest als judoka, de eer
van de marine en de Antwerpse club Brabo hooghouden.
P.S. Ik heb in 1964/1965 in Antwerpen gewoond en was lid van de Antwerpse judoclub Brabo
en heb daar les gehad van de Japanner Ichiro Abé, 7 e Dan .
Ik kan u verheugen met de mededeling dat ik nooit een wedstrijd verloren heb.
In mijn plakboek nog een vaantje met:
Sala de Judo Anaterve Recuerdo de la competicion del 27-2-1968 con la escuadra
Holandesa en TENERIFE
In Barcelona liepen we walpatrouille met de Amerikanen, in ieder café, verwisselde de koppel,
de knuppel en de SP-band van eigenaar en tegen middernacht, liepen we door Barcelona met
een paar dronken Amerikaanse
SP’ers.
Tijdens deze reis kwam er hoog en zeer heilig bezoek aan boord.
Eerst kwam prins Bernhard aangevlogen en later bleek ook dat Sinterklaas zich ingescheept
had. Bezoek of niet, het oefenprogramma ging door. De Doorman was dag en nacht in bedrijf,
zowel met haar vliegtuigen als met het overgeven van lasten en brandstof.
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Dat overgeven van brandstof was een welkome onderbreking van de dagelijkse routine. Op
afroep, kwam dan met hoge snelheid een jager aan stuiven, kwam stuurboord langszij en het
oliegerei werd overgebracht. Eerst werd een lijn overgeschoten en daarna trok men over en
weer steeds dikkere lijnen totdat het oliegerei over was. Gezien het feit dat er altijd deining loopt
op zee, gingen de jagers door hun geringe diepgang heftig te keer.

Diegenen die zeeziek op dek zaten waren in korte tijd ook nog eens geheel schoongespoeld,
ben je al doodziek word je ook nog eens zeiknat. Wij, vanaf de Doorman zagen dit minzaam
gebeuren.
Na deze reis kwam er een periode van min of meer rust.
Het stappen in buitenlandse havens werd nu stappen in Den Helder en als je geen weekend
wacht had dan kon je van vrijdagmiddag tot zondagavond naar huis.
In de maand december kwam ook voor de 2e maal de TV aan boord. Eerst hadden ze tijdens de
reis opnames gemaakt en in Den Helder werd een show opgenomen.
Daar ik nabij het gangpad redelijk vooraan met een Helderse schone zat, kwam ik veelvuldig in
beeld.
Nog altijd ken ik de eerste regels van het liedje wat toen aan boord in de hangar gezongen
werd:
“Weet wat ik zie als ik gedronken heb, allemaal beestjes om me heen, enz. enz.”.
Het op de TV komen, is nu al bijna gewoon, doch was toen iets heel bijzonders, zoiets als de
reis van Eddy Wally naar de USA. Veel mensen in Terneuzen spraken me aan en vertelden dat
ze me op de TV hadden gezien. Ik was ineens net zo beroemd als den Eddy.
Net voor het Kerstverlof werd er door de Vlop (vlootpredikant) en de Vlam (vlootaalmoezenier)
aan boord van de Doorman nog een groot kerstfeest voor de gehele bemanning georganiseerd.
De hangaar was geheel ingeruimd met tafels en stoelen, zodat de gehele bemanning
gezamenlijk kon eten. De wanden van de hangar waren voorzien van tekeningen, gemaakt door
de marinier Willem van Houten. Al met al een bijzondere gebeurtenis.
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Kerst 1967 in de Hangaar.
Deze foto’s komen uit het boek
De Dikke boot van Arie Hoog.

Toespraak Ktz. Veltkamp

Vlop ds. Kramer en
Vlam pater Buijsen
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De "kleine zeeoorlog" in het Kanaal
Een Nederlandse marine-vlieger kreeg gedurende de oorlogsjaren een opdracht in Nederland
uit te voeren. Toen hij terugkwam in Engeland en over zijn niet alledaagse tocht vertelde in
gezelschap van verschillende jonge officieren van de motortorpedoboten, kreeg hij de
uitnodiging om een tochtje mee te maken.
Het leek de marine-vlieger wel interessant en er werd afgesproken, dat hij een raid op de
Belgische en Hollandse kust mee zou maken. De vlieger ging varen en hieronder vertelt hij,
voor de lezers van "Wapenbroeders" wat gebeurde. Zijn verhaal geeft een goede kijk op het
moeilijke werk van de mannen op de motortorpedoboten.
"Om ongeveer 11 uur 's
avonds vertrokken wij uit de
haven van Felixstowe met 3
boten; ik zat aan boord bij
de leider van het flottielje.
Het was een prachtige nacht
voor ons doel, met een lichte
nevel op het water, halve
maan en heldere lucht.
Buiten de havenversperring
gekomen werd in het begin
volle kracht gedraaid
vanwege de accoustische
mijnen, die door de Duitsers
in de vaargeul onder de kust
waren gelegd
De topsnelheid van de boten
was ongeveer 33 mijl en wanneer men bij deze vaart over een accoustische mijn voer, was men
bij de ontploffing meestal ver genoeg verwijderd om het er levend van af te brengen.
Eenmaal buiten, op zee, werd geminderd tot ongeveer 20 mijl en werd koers gezet op de
Franse kust, bij Nieuwpoort. De overtocht verliep zonder enige bijzondere belevenissen. Even
bezuiden Nieuwpoort liepen wij de kust aan en met langzaam draaiende motoren, z.g. op
sluipvaart, werd onder de kust koers gezet om de Noord. Bij het aanlopen van de kust werden
wij blijkbaar gehoord door de Duitsers, die ons met zoeklichten probeerden te vinden en daarbij
eerst het luchtruim afzochten, waarschijnlijk denkende, dat het geluid van vliegtuigen afkomstig
was. Langzaam draaiden de stralen van het zoeklicht echt omlaag en gezien mijn ervaring als
vlieger met dit soort apparaten, leek het mij toe, dat wij spoedig opgemerkt zoden worden. De
nevel boven het water bleek echter dicht genoeg om ons vanaf de wal volkomen onzichtbaar te
doen zijn. Bovendien maakten onze motoren bij geringe snelheid slechts weinig lawaai,
zodat de zoeklichten al spoedig gedoofd werden.
Wij voeren in kiellinie. De boot, waarop ik mij bevond, ging voorop. Na een half uurtje varen
doemde plotseling het silhouet van een schip op in het maanlicht. Met nog minder vaart slopen
de 3 torpedobootjes naderbij en voeren in een grote boog om het verkende schip heen. Het
geheel deed mij denken aan een troep honden, die snuffelend om een eventuele prooi
heensluipen.
Aan boord stond iedereen gespannen op post en het gaf mij een, enigszins hulpeloos gevoel
om er .zo als passagier voor spek en bonen bij te staan. Het bleek echter, dat het bewuste
vaartuig het wrak was van een Engelse torpedobootjager, die enige maanden tevoren bij de
evacuatie uit Duinkerken tot zinken was gebracht door Duitse vliegtuigen en thans hoog en
droog op het zand zat. Een tegenvaller, maar wij hadden nog een hele trip voor de boeg. In
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dezelfde formatie werd de tocht voortgezet.
Ter hoogte van Ostende gekomen, besloot de flottielje-commmandant het binnenvaarwater te
ne men, waarbij wij zo dicht onder de wal kwamen, dat ik ondanks de betrekkelijke duisternis
en heiigheid , de haven van Ostende duidelijk kon zien.
Ik kreeg indruk, dat men mij echt "iets wou laten zien" en dat dit bravourstukje nu niet bepaald
nodig was. Erg leuk vond ik het niet, want zonder dit geloofde ik ook wel in de flinkheid van
deze jongens van de vloot.
De Duitse zoeklichten begonnen weer rond te spelen en al spoedig waren er 2 of 3 rechtstreeks
op ons gericht. Ik dacht, nu gaat het lieve leventje wel beginnen, doch het bleek, dat de
betrekkelijk kleine en lage scheepjes toch nog voldoende beschutting vonden in de lichte nevel,
die op het water dreef.
Wij voeren thans zo dicht onder de kust, dat men aan boord onbewust ging fluisteren uit angst,
dat men ons van de wal zou horen.
Plotseling praaide een van de uitkijken "schip aan bakboord" en direct werd hierop koers gezet.
Dichterbij gekomen bleek het een voor anker liggend schip te zijn van ongeveer 3 à 400 ton,
waarschijnlijk een Duits oorlogsschip, belast met de bewaking van de mijnenvelden voor
Ostende. Blijkbaar had men aan boord onze tegenwoordigheid opgemerkt, want plotseling werd
vuur geopend met een zware mitrailleur, dat echter direct werd beantwoord met het vuur van
alle 8 lichte mitrailleurs, die in 2 torens van 4 aan boord van onze motortorpedoboot stonden
opgesteld. Tegelijkertijd werd besloten een torpedo te lanceren. De afstand tot het doel werd
vergroot, teneinde een behoorlijke aanvalsrun te maken.
Deze motortorpedoboten behoorden nl. tot een vrij ouderwets type, waarbij 2 torpedo's aan
boord werden meegevoerd, die bevestigd waren op rails aan stuur- en bakboord van het schip.
Een torpedo-lancering bij dit type boot vond als volgt plaats: met sluipvaart werd in de richting
van het doel gestoomd, terwijl van tevoren de torpedo-bevestiging op de rails werd los gemaakt
Op bepaalde afstand gekomen werden de motoren op volle kracht gezet en door de plotselinge
snelheidsvermeerdering gleed de torpedo achterwaarts van de rails te water, waarbij
tegelijkertijd roer aan boord werd gegeven om met de boot uit de baan van de torpedo te
komen.
Op deze wijze werd een aanval tegen het vaartuig ingezet. De eerste torpedo miste haar doel
echter. Ondertussen waren de Duitsers vanaf de wal gaan schieten met 40 mm mitrailleurs en
zwaardere anti-luchtkanons. Het was niet de eerste keer, dat er op mij geschoten werd en dat ik
de veelkleurige kogelbanen van de 40 millimeters langs mij heen zag trekken. Ik had toen
echter steeds achter het stuur vare mijn vliegtuig gezeten,. wat je toch min of meer het gevoel
geeft je lot in eigen handen te hebben. Thans, als passagier en werkeloos toeschouwer,
miste ik deze zekerheid en vond al dat geschiet bepaald onaangenaam. Gelukkig ging echter
alles ver over en naast.
Een tweede aanval werd ingezet en op de goede koers en afstand werd volle kracht gegeven,
waarbij de torpedo achterwaarts te water gleed. Met roer aan bakboord draaide de boot
tegelijker!ijd af, maar nog voor 90° van koers veranderd was, in mijn herinnering slechts enkele
ogenblikken na het lanceren van de torpedo, vond een zware ontploffing plaats, vlak achter ons,
waarbij practisch ons gehele achterschip uit elkaar geslagen werd.
Ik stond op dat ogenblik in de afgang naar de kajuit en sloeg met mijn hoofd tegen het dek.
Enigszins versuft begreep ik niet precies wat er gebeurde, maar ik kreeg de indruk dab het
achterschip was geraakt door een Duitse granaat en wij tegelijkertijd tegen een muur waren
gevaren. De boot lag ogenblikkelijk gestopt met het achterschip onder water, de neus omhoog. In enigszins versufte
toestand, waarschijnlijk als reactie vanwege de helling die de boot had aangenomen, klom ik
tegen het schuin liggende dek omhoog en op de neus gekomen, klaarde mijn hoofd weer wat
op.
Om mij heen kijkend, zag ik een van de andere boten langszij komen. Men wierp een trosje
over, dat ik opving en om een van de bolders legde. De commandant van onze boot kwam wat
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nerveus op mij af en drong er op aan, dat ik het eerst van boord zou gaan. Van zijn standpunt
bekeken volkomen juist, aangezien hij in grote moeilijkheden zou geraken, wanneer hij zonder
mij naar zijn basis zou terugkeren. Officieel was ik niet aan boord en dus moeilijk als vermist of
gedood af te schrijven.
Mijn brein
.was echter nog steeds niet volkomen heIder
en
het enige, wat bij mij opkwam, was dat bij
een schipbreuk vrouwen en kinderen
het eerst van boord gingen. Ik verzette
mij dus tegen de wens van de
commandant en ging terug naar het
achterschip, waar een matroos knijp
zat tussen het restant van de sloep
en het dek:
Ondertussen zwommen en dreven
enige leden van onze bemanning, in
het water rond, die door de derde
motortorpedoboot werden opgepikt. Het
bleek, dat niemand vermist werd en slechts
enkelen
licht gewond waren. Met de commandant stapte ik tenslotte
aan boord van
het andere vaartuig in de veronderstelling, dat wij er nu zo spoedig mogelijk van door zouden
gaan.
Het bleek echter, dat in de kajuit vin het wrak verschillende geheime papieren waren
opgeborgen en dat de houten boot, ondanks de beschadigingen, niet zonk. Het was echter niet
mogelijk naar binnen te gaan, omdat de toegang tot de kajuit ander water stond. Met
handgranaten en mitrailleurs werd getracht het wrak tot zinken. te brengen, dat echter weinig
neiging vertoonde om op de bodem te gaan liggen.
Door al dat vuurwerk kregen de Duitsers aan de wal ons hoe langer hoe beter op de korrel en
ik begon de toestand vrij onaangenaarn te vinden. Bovendien merkten we een vaartuig op,
waarschijnlijk een Duitse torpedobootjager, die uit de haven van Ostende naar buiten kwam. De
tijd was gekomen om dit brandpunt van belangstelling vaarwel te zeggen en met volle kracht
werd dan ook koers op Engeland gezet, waarbij al spoedig het Duitse schip uit het gezicht
verdween. Om van de schrik te bekomen, kregen wij in de kajuit een glaasje rhum. Zonder
verdere moeilijkheden bereikten wíj de overkant, helaas echter met 2 i.p.v. 3 schepen.
Gedurende de terugtocht waren al enige veronderstellingen opgeworpen, wat ons nu eigenlijk
getroffen had. Enkelen dachten, zoals ik, direct aan een ontploffing van onze eigen torpedo
achter het schip. Anderen spraken over een mijn, of een ontplofte granaat vlak achter ons in het
water. Wat het nu precies geweest was, konden wij echter niet vaststellen.
Enige maanden later sprak ik mijn gastheer nog eens, die mij vertelde dat de gehele zaak door
de Admiraliteit was onderzocht. De experts waren inderdaad tot de conclusie gekomen, dat wij
door onze eigen torpedo tot zinken waren gebracht. Een torpedo wordt n.l. afgesteld op een
bepaalde diepte doch maakt in het begin van zijn baan wel eens een gier naar beneden. Zeer
waarschijnlijk was nu de torpedo, kort na het lanceren., in haar duik tegen de steile wand van
het vaartuig gekomen en ontploft. Zoals gebruikelijk bij de Britse marine, kreeg de bemanning
van het verloren gegane schip 14 dagen verlof.
Daar ik als passagier natuurlijk geen aanspraak op verlof kon maken, bleek het glaasje rhum
het enige extratje voor mij.
In het algemeen zij nog vermeld, dat de Engelsen dit onderdeel van hun vloot, de
motortorpedoboten, de laatste jaren voor de oorlog zeer hadden verwaarloosd en slechts
enkele ouderwetse scheepjes tot hun beschikking hadden. De Duitsers daarentegen hadden in
deze periode reeds de beschikking over een groot aantal zeer moderne en snelle
motortorpedoboten, in Engeland bekend als E-boten, waarmee zij de geallieerde convooien
onder de Engelse kust belangrijke schade toebrachten. Van onze kant kon toen nog weinig
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gedaan worden om de Duitse scheepvaart langs het vasteland van Europa te belemmeren,
hetgeen voor de Duitse oorlogvoering een groot voordeel was. Er werd dan ook met volle
kracht begonnen met een aanbouw-programma van moderne motortorpedo-boten, waarmee
echter pas in de tweede helft van de oorlog successen werden behaald en waarbij ook
Nederlandse bemanningen van zich deden spreken".
Bron: "Wapenbroeders" 21 juli 1949 Via George J. Visser (IMH) †
……………………………………………………………………………………………………………

Het langgerekte witte gebouw met groene strepen op het omslag van het boek ‘Duivelseiland’
doet denken aan een fabriekshal of tram- of treinloods. De dubbele prikkeldraadomheining en
de wachttoren om het bouwwerk heen vertellen echter een ander verhaal. De locatie is het
voormalige eiland Urk in de Zuiderzee.
In 1915 werd de afgebeelde barak hier gebouwd voor het interneren van Belgische, Franse en
Engelse officieren die als vluchtgevaarlijk bekend stonden. Weliswaar was Nederland niet
betrokken bij de Eerste Wereldoorlog, maar volgens het Vredesverdrag van 1907 moesten
oorlogvoerende militairen die een voet op neutrale Nederlandse bodem zetten geïnterneerd
worden. Een weinig bekende geschiedenis die door journaliste en oud-Urker Mandy van Dijk
(1981) tot in detail is onderzocht.
Internering
Een boek als dit zou kunnen beginnen met de opening van het interneringskamp, maar
daarvoor kiest de schrijfster niet. Ze introduceert eerst enkele van de geïnterneerde militairen
die de hoofdrol spelen. In het eerste hoofdstuk maken we kennis met de Belgische
onderluitenant van de artillerie Louis Williame. Beschreven wordt hoe hij in 1910 op
achttienjarige leeftijd zijn opleiding begon aan de militaire school in Brussel. Vier jaar later werd
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hij met zijn eenheid gelegerd bij Schans Drijhoek. Gedurende de Duitse belegering van
Antwerpen moesten hij en zijn kameraden het fort in allerijl verlaten. Nadat er vanwege de
rappe Duitse opmars binnen de gelederen paniek uitbrak en hun ondergeschikten op de vlucht
sloegen, zat er voor Williame en enkel andere onder-luitenanten niets anders op dan de grens
met Nederland oversteken. Zouden ze dat niet doen, dan werden ze waarschijnlijk
krijgsgevangen genomen. Na hun wapens aan de klaarstaande Nederlandse militairen
afgegeven te hebben, werden ze overgebracht Amersfoort waar ze geïnterneerd werden.
Urk
Williame had de vier oorlogsjaren rustig in Nederland kunnen doorbrengen, maar dat was zijn
eer te na. Eigenlijk wilde hij zo snel mogelijk terugkeren naar het front om voor zijn land te
vechten. Hij had echter in Nederland zijn erewoord gegeven dat hij niet zou ontsnappen en daar
hield hij zich aan. In Amersfoort hielp hij echter wel honderden Belgische soldaten met hun
ontsnapping. Dit bleef uiteindelijk niet onopgemerkt door de Nederlandse autoriteiten en in het
voorjaar van 1915 werd hij overgebracht naar Urk, waar reeds ruim vijfentwintig officieren
verbleven, waaronder behalve Engelsen en Fransen ook achttien van zijn landgenoten.
Allemaal waren ze hier terecht gekomen omdat ze op een eerdere interneringslocatie een
ontsnappingspoging hadden ondernomen. Urk was weliswaar geen strafkamp, maar midden in
de Zuiderzee was het wel een locatie waarvandaan ontsnappen moeilijk was. Al zouden de
mannen daartoe wel verschillende pogingen doen, zo vertelt de schrijfster in geuren en kleuren.
Verveling
We maken kennis met verschillende geïnterneerden, maar ook met de bewakers en de
bewoners van Urk. Laatstgenoemde groep was niet zo gecharmeerd van de aanwezigheid van
de buitenlandse officieren op hun eiland. De militairen spraken hun taal niet en gedroegen zich
arrogant. Luitenant-kolonel Vreedenberg, de
commandant van het ‘interneringsdepot’, en
burgemeester Gravestein hadden er een flinke
kluif aan om alles in goede banen te leiden.
Het verblijf op Urk werd door de officieren als
eentonig en uitzichtloos ervaren en de verveling
sloeg toe. Vooral in de gure winters ging de tijd
tergend traag voorbij. Zelfs de tafelschikking kon
voor de geïnterneerden daarom reden zijn om
hun beklag te doen. Ontsnappen lukte slechts
een enkeling, al moest er telkens wel een trucje
bedacht worden om het erewoord niet te
schenden. Een van de beschreven
ontsnappingspogingen doet denken aan ‘The
Great Escape’ van tijdens de volgende oorlog.
Het lukte de mannen met veel moeite en
toewijding om vanuit hun barak een meterslange
ondergrondse tunnel te graven die echter ontdekt
werd voordat er gebruik van gemaakt kon
worden.
Duivelseiland – Mandy van Dijk
Doordat Mandy van Dijk het interneringskamp
vanuit alle mogelijke invalshoeken beschrijft, is
haar knap geschreven verhaal heel afwisselend.
Behalve over de internering van buitenlandse militairen en hun achtergronden komt de lezer
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ook iets te weten over de Urker samenleving. Er is bijvoorbeeld aandacht voor interessante
details over klederdracht en visserij. Verder houdt ze oog voor het grote geheel door aandacht
te besteden aan de ingewikkelde, neutrale positie waarin Nederland zich tijdens de Eerste
Wereldoorlog bevond. Beide strijdende partijen moesten immers te vriend gehouden worden en
klachten en ontsnappingspogingen van geïnterneerden stelden de verhoudingen danig op de
proef. De schrijfster wist contact te leggen met nabestaanden van de hoofdpersonen,
interessant fotomateriaal te verzamelen en aan de hand van imposant bronnenonderzoek deze
fascinerende geschiedenis tot leven te wekken.

Een knap geschreven en uitstekend onderzocht boek over een fascinerende maar weinig bekende
geschiedenis.
~ Kevin Prenger

Persoonlijke Oorlogsherinneringen
Schipperskind niet bang in oorlogstijd

Mijn ouders woonden en voeren al vanaf hun huwelijk op onze sleepboot. Die heette toe nog
Henry maar later Greta, naar mijn moeder. Dus voordat ik geboren was, woonde ik al op het
water. Ik denk dat ik daarom zo graag vaar. Ik ben bij mijn ouders en broertjes aan boord
gebleven tot mijn achtste jaar; toen moest ik naar school.
Een oom en tante zonder kinderen (een zus van mijn moeder, ‘tante Grie’ en haar man ‘oom
Piet Delgman’) hebben mij van boord gehaald vanaf de Belgische grens met de motor met
zijspan. Wel spannend natuurlijk en eigenlijk wist ik niet goed wat er gebeurde, alleen dat ik
voorlopig bij hen in Rotterdam zou blijven om naar school te gaan. Dat was in 1938. In 1940
brak de oorlog uit, daardoor heb ik het bombardement van Rotterdam van dichtbij meegemaakt.
Deze oom en tante
woonden echt in het
centrum, in de Jonker
Fransstraat 47. Het was het
laatste huis dat afbrandde.
Dat kun je zien, doordat er
nu een tegel (of lichtje) op
die plek in het trottoir zit.
Niet echt bang Wij, mijn
tante, oom en ik, moesten
op de trap wachten tot we
naar buiten mochten. We
zagen echt de muren
bewegen en de vlammen
kwamen al onder de deur
door, akelig hoor, maar toch
was ik niet echt bang en dat
snap ik nu eigenlijk niet. Wij
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speelden voor die tijd in de tuin (groot, met een seringenboom en een tuinhuis), want ze
woonden in een benedenhuis boven een fietsenstalling.
Als er geen alarm was, ging je gewoon lekker
buitenspelen. De oorlog begon op 10 mei en
het bombardement op 14 mei 1940 heeft
‘slechts’ een paar uur geduurd, tot ‘s middags
een uur of drie. Na het bombardement zijn we
op zoek gegaan naar de Goudse Rijweg, daar
woonde een nicht van mij (tante Lien en oom
Albert en hun dochter Corrie), maar die hebben
we toen niet gevonden. Daarna naar
Hillegersberg, op zoek naar leerlingen van mijn
oom (pianoleraar). We zijn toen met z’n drieën
en de hond bij de familie Mijnlief in huis komen
te wonen. Na aankomst zijn we inkopen gaan
doen in Hillegersberg. Daar waren geen
bommen gevallen. Wij hadden alleen nog ons
lijfgoed. Dus er moest van alles gekocht
worden. We zijn daar circa twee maanden
gebleven. Het bleek dat ik mazelen had en drie
weken in bed moest blijven. Boot gezonken
Toen de oorlog begon, waren mijn ouders met
m’n broertjes Henk en Cor met de boot in
Brabant. Na een paar maanden kwam mijn
vader naar Rotterdam om mij op te halen en
zijn we naar Brabant gegaan, waar de boot,
helaas gezonken, lag. De boot kon gelukkig
gerepareerd worden in de Nassauhaven, zodat mijn ouders er mee verder konden varen. Mijn
ouders voeren overal naartoe om boten te slepen en als we in Rotterdam waren, lagen we ook
in de Nassauhaven. Net voor de bevrijding waren wij met ons gezin in Engelen bij Den Bosch.
Het was september en we lagen met de boot op de Dieze. De Duitsers hadden mijn vader
opgeroepen als machinist om met een boot twee Duitsers naar Hannover te brengen. Ze
zeiden: “U kunt kiezen, óf u neemt ons mee in uw eigen boot, óf u brengt ons met een andere
boot.” Hij koos voor een andere boot. Hij is na een paar dagen gevlucht (samen met een andere
man) en weer bij ons teruggekomen en heeft zijn eigen boot laten zinken voor de veiligheid.
Tijgeren Mijn moeder zat inmiddels met drie kinderen bij de dominee in huis. Aan de kant waar
wij woonden (op de dijk) was het front, met aan de ene kant de Duitse soldaten en aan de
andere kant van het kanaal de bevrijders, de geallieerden (uit Schotland). We zijn uit dat huis –
en met ons de dorpelingen – gevlucht, want we zaten midden in de vuurlinie. We kwamen in de
weilanden terecht en moesten tijgerend onze weg in het pikkedonker zoeken. En m’n vader riep
aldoor zachtjes, waarschijnlijk als er weer eens geschoten was: “Leida, leef je nog? Henk, leef
je nog? Cor, leef je nog?” We hebben daar een paar nachten gezeten. Toen vloog er een
hooimijt in brand en zagen we dat we omringd waren door Duitsers. We konden het kanaal niet
over, dus we zijn langs de Maas gegaan met een jeep met Duitse soldaten die ons naar
Haarsteeg brachten. We belandden in een school naast de kerk en dachten “eindelijk geen
granaten meer”, maar ‘s morgens toen we wakker werden zagen we dat er toch granaten waren
ingeslagen in de kerk.
Dus weer vlakbij. Bevrijd Daarna kwamen we in de kelder van een boerderijtje, waarvan de
mensen waren weggevlucht. We zijn daar, met wat anderen een tijdje gebleven. Er waren een
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paar dagen zelfs twee gevluchte Duitsers (ook bang en heel moe) die later vertrokken.
Uiteindelijk zag mijn vader op een ochtend dat er kerken rondom ons in brand stonden. We
waren bevrijd! Ik meen dat het 4 november was. Rotterdam was nog niet bevrijd. Toen
Rotterdam bevrijd was, zijn mijn ouders en ik daar later aan de wal gaan wonen.
Bronvermelding: Leida Heijmans-Hozeman
am.hozeman@hotmail.com
De Oud Rotterdammer 18 mei 2021
……………………………………………………………………………………………………………..

Bonaire’s mannen van de zee (1)
Op de vlag van Bonaire staat een kompas, trots de dapperheid van de vroege eilandelijke zeelui
prijzend die de wilde zeeën bevoeren.
De eerste Bonaireanen, de Arawak Indianen, kwamen op het eiland aan in kleine kano’s die op de
kusten van Zuid Amerika met de hand waren uitgehouwen. Zij bevoeren de vaak verraderlijke
wateren tussen Venezuela en Bonaire met niet veel meer dan intuïtie en ervaring.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arowakken
Met de inbreng van verschillende culturen
gedurende de eeuwen, groeiden de
Bonaireaanse vaardigheden in de scheepsbouw
en navigatie waardoor de eilandelijke kapiteins
en bemanningen tot de meest gezochte werden
in het Caribisch gebied. Pas na de afschaffing
van de slavernij en de opkomst van de privé
plantages op Bonaire, verwierven de eilanders
veel ervaring op zeevaart gebied. Elke plantage
bouwde haar eigen schepen om de vracht naar
de markt te vervoeren en de lokale zeelui, die in
het begin van de vorige eeuw hun vaardigheden
verbeterden op deze lokale schepen, waren later in staat hun zeemanschap om te zetten in goed
betaalde banen, beginnend bij de scheepvaartlijnen van de Verenigde Staten die vracht en
passagiers vervoerden over het gehele westelijk halfrond. In het begin van de vorige eeuw,
vanwege gebrek aan werk op Bonaire, verliet een relatief grote groep Bonaireanen het eiland, op
zoek naar beter betaalde banen. Sommigen gingen werken op de suikerplantages in Cuba,
anderen in de kopermijnen in Venezuela en sommigen gingen werken voor
scheepvaartmaatschappijen in de Verenigde Staten. Nadat de eersten terugkeerden op Bonaire
met mooie kleding en indrukwekkende eigendommen, was snel bekend op het eiland dat in de
Verenigde Staten het geld goed was en het leven gemakkelijk. Spoedig stroomden Bonaireanen
met enige zee-ervaring naar de V.S. om te gaan werken voor scheepvaartmaatschappijen zoals
Red D Line, Grace Line, United Fruit Company, Puerto Rico Line, Bull Line en Wall Line. Wall Line
was een kleine maatschappij waarvan de schepen hoofdzakelijk voeren tussen havens in het
Caribisch gebied en Centraal Amerika, inclusief Havana (Cuba) en Mexico. Sporen van
Bonaireaanse ervaringen, opgedaan tijdens het varen naar andere havens, zijn vandaag de dag
nog steeds te zien.
Morro Castle, bij de ingang van Havana, heeft haar plaats gevonden in de Bonaireaanse
geschiedenis toen Chèfi de Palm, een Bonaireaan die voor de scheepvaartmaatschappij werkte,
terugkeerde naar Bonaire en zijn kunuku (akkerland) Morro-castle noemde. Toen de grote
depressie de V.S. trof in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw, moesten de meeste Bonaireanen
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die in New York woonden, naar huis terugkeren. Het werd moeilijk om werk te vinden op de
schepen; de Amerikanen kregen de voorkeur. De crisisjaren waren moeilijk voor de Bonaireanen
die in de V.S. achterbleven. Om zichzelf te voeden, wilden ze viskoppen van bemanningen van
terugkerende vissersschepen in de haven van New York. Denkend dat de kop het minst gewilde
deel van de vis was, gaven ze die graag weg aan de Bonaireanen. Blijkbaar hadden ze nooit “sopi
di piská” (vissoep) geproefd, een heerlijke Bonaireaanse specialiteit.
Een bekende Bonaireaan in
de V.S. gedure
nde die tijd was Nene de
Palm, een van de eerste
Bonaireanen die naar de
V.S. emigreerde. In
Brooklyn, waar de meeste
Bonaireanen in de V.S.
woonden, opende hij een
pension op 48th Street.
‘Willemstad’ en ‘Ino’ afgemeerd
aan de oude pier te Bonaire

De Palm hielp Bonaireanen
die voor de eerste keer in de
V.S. arriveerden, door ze
kosteloos in zijn pension te
laten verblijven tot ze werk
hadden en ze hielp zich aan te passen aan het leven in een vreemd land. Gebruikmakend van zijn
goede relaties met de scheepvaartmaatschappijen, zou de Palm namens zijn landgenoten
bemiddelen om ze zo snel mogelijk aan werk te helpen. Het pension was een tijdelijke
verblijfplaats, maar als ze eenmaal werk hadden, zouden ze met drie of vier samen een
appartement huren. Oude Bonaireaanse zeelui herinneren zich die gelukkige dagen als ze van zee
terugkeerden in New York, hun eerste stop bij de Palm zou zijn, waar ze afrekenden met heimwee
en honger door zijn verrukkelijke Bonaireaanse voedsel te nuttigen. Gedurende de crisisjaren werd
de Palm’s pension gesloten, maar hij woonde tot zijn dood op Long Island. Andere Bonaireaanse
zeelieden bleven ook in de V.S. en stichtten er gezinnen.
De ontdekking van olie in de Mene Grande in Venezuela in 1914, betekende nieuwe banen voor
zeelieden in de Nederlandse Antillen. De Venezolaanse olie werd verscheept in kleine tankers die
door de ondiepe wateren van Lake Maracaibo konden navigeren. Vanwege hun diepwater havens
en hun directe nabijheid van Venezuela, hadden Shell in 1915 en Lago Oil & Shipment Company in
1925, hun blik gericht op respectievelijk Curaçao en Aruba om er hun aardolie stations te vestigen
die later raffinaderijen werden. Shell werd operationeel in 1918 en Lago tien jaar later, in 1928.
Bonaireanen kregen goed betaalde banen bij Shell en Lago door het varen in het Caribisch gebied
en zelfs naar Afrika en Europa.
In die tijd waren er drie soorten kapiteins bekend op Bonaire, de zeekapiteins, de ongediplomeerde
kapiteins en de zoetwater kapiteins. De zeekapiteins volgden een cursus of studie in de V.S.,
gewoonlijk bij de Captain Pennrich Nautical Academy in Bosten. Een van deze zeekapiteins was
wijlen Francisco (Chicu) Mercelina, die in 1925 zijn diploma ontving. Andere zeekapiteins waren
Jerry Newton en Abraham (Bambam) Neuman.
De ongediplomeerde kapiteins studeerden nooit formeel, maar leerden het navigeren in de praktijk
als ze onder een zeekapitein werkten. De zoetwater kapiteins voeren meestal tussen Bonaire en
Curaçao, maar nooit verder dan Aruba of Venezuela. De Bonaireaanse mannen van de zee
hebben het ver geschopt sinds de eerste Bonaireanen arriveerden in hun uitgehouwen kano’s.
Door de eeuwen heen maakten de Bonaireaanse zeelui naam voor zichzelf door te varen op
schoeners, stoomschepen en tankers in internationale wateren.
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Gedurende de oorlog.
Bonaireaanse kapiteins werden door scheepseigenaren van over de hele wereld gezocht, maar
één wiens zeevaartkundige
bekwaamheden onovertroffen
waren, was wijlen Jerry
Newton. In 1918 stak hij de
Atlantische Oceaan over en
gedurende de Tweede
Wereldoorlog smokkelde hij
een lading rum naar Europa.
Hoewel oudgedienden het niet
met elkaar eens zijn of hij naar
Le Havre of naar Bordeaux
ging, neemt dat niet weg dat
de wateren vol mijnen lagen.
Vakkundig navigeerde Newton
door de gevaarlijke wateren
en keerde terug naar de
Antillen om erover te vertellen.
De tweemaster golet ‘Hughes’ ter
reparatie op Bonaire in 1939

Niet alle Bonaireanen waren even fortuinlijk gedurende de oorlog. In relatie tot de eilandelijke
bevolking, werden meer Bonaireaanse zeelui gedood dan zeelui van de andere eilanden. Duitse
aanvallen op tankers in het Caribisch gebied waren veelvuldig en dodelijk. Het meest eerloze
verlies van Bonaireaanse levens vond plaats op 16 februari 1942 toen de Duitse onderzeeboot U156, verschillende tankers aanviel tussen Aruba en Venezuela. Om precies 1:31 AM trof de eerste
torpedo de tanker Pederales, waardoor het schip veranderde in een brandende hel. Twee minuten
later trof een andere torpedo de tanker Oranjestad. Daarna werd de tanker Arkansas aangevallen
die gestationeerd was bij Eagle Beach. De meeste bemanningsleden vonden hun graf in de
tankers.
Na de oorlog dienden de
Bonaireaanse zeelieden die de
oorlog hadden overleefd als
kapitein en bemanning op de
tankers dicht bij huis en op
scheepvaartlijnen.
Ter ere van de Bonaireaanse
zeelieden die hun leven
verloren gedurende de
Tweede Wereldoorlog, is aan
de voet van de Noord Pier in
Kralendijk een monument
opgericht.
In de volgende aflevering van
“Bonaire’s mannen van de
zee” wordt aandacht besteed
aan Juan Fransisco Mercelina,
beter bekend als Chicu. Chicu
was een van de eerste
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Antillianen die een diploma als zeekapitein haalde. Als eerbetoon aan Fransisco “Chicu” Mercelina
is de oude pier tegenover het Wilhelminapark op Bonaire naar hem vernoemd.
Bron: Boanire’s men of the sea; Deborah Diggons
Foto’s: Familie Mercelina
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens
……………………………………………………………………………………………………………..

Model Hr. Ms. kruiser „De Ruyter" in drie jaar gebouwd
uit de Blauwe Wimpel 1972

ARTIFOTO — Rotterdam

In een tijd, waarin niemand meer tijd heeft, vormt de heer C. Oliemans uit Papendrecht (Jan
Steenlaan 21) een opwekkende uitzondering.
De heer Oliemans heeft het namelijk gepresteerd in 3 jaar vrijetijdsbesteding bijgaand
afgebeeld model van Hr. Ms. kruiser „De Ruyter" te bouwen, en wel op schaal 1 : 125. Lengte
ca. 149 cm, breedte ca. 13 cm.
Materiaalgebruik: romp en opbouw van hout; masten, schroeven, railing en scheepsbel koper;
kanonslopen nikkelstaal; sloepen hout.
De energie voor alle draaibare onderdelen en de verlichting wordt geleverd door 13 stuks 1 1/2 V
batterijen.
………………………………………………………………………………………………………………

Een jongensdroom ging in vervulling
Ik kwam ter wereld in 1934 in Kralingen op de Oudedijk en verhuisde al spoedig naar de
Kortekade. Als echte Rotterdamse jongen liep ik vaak langs de Maas en keek dan naar de
overkant en daar lagen de prachtige passagiersschepen van de HollandAmerika Lijn aan de
Wilhelminakade, zoals de trotse Nieuw Amsterdam, de Volendam en de Veendam. In
gedachten zag ik mij al aan boord stappen om dan mee te varen en veel van de wereld te zien.
Het leek een illusie.
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ss Nieuw Amsterdam

In 1950 haalde ik mijn mulodiploma
en werkte daarna een tijdje op een
kippenboerderij in het oosten van ons
land. Na terugkeer bij mijn ouders in
Kralingen zocht ik een leuke baan en
op een dag zag ik een advertentie
van de HAL in het Rotterdams
Nieuwsblad, waarin een jongste
bediende werd gevraagd voor de
Passage Afdeling op de
Wilhelminakade. Direct gesolliciteerd
en ik mocht komen praten. Hoewel er
meerdere gegadigden waren, kreeg
ik de voorkeur en werd aangenomen.
Op 9 oktober 1950 fietste ik over de Maasbruggen naar mijn eerste baan en nog wel bij die
maatschappij met die prachtige schepen. Ik werd geplaatst op de postkamer van de Passage
Afdeling en moest de inkomende post sorteren en rondbrengen. Daar werden de reserveringen
verzorgd voor alle passagiersschepen, passagebiljetten vervaardigd en in- en ontschepingen
geregeld. Vanuit het raam van mijn kantoor kon ik de grote schepen nu van heel dichtbij
bekijken, maar het bleef voorlopig bij kijken. Op een dag zei mijn chef, dat ik de passagierspost
aan boord moest brengen van de Nieuw Amsterdam, die voor de kade lag. Dit was het grote
moment om aan boord te komen van dit grote schip. Snel de post bij de purser afgegeven en
een rondje over het schip gemaakt. Ik keek mijn ogen uit, wat een prachtig schip en die enorme
luxe. Trots vertelde ik mijn ouders dat ik op de Nieuw Amsterdam gelopen had.
Overgeplaatst
Na enige tijd werd ik overgeplaatst naar de onderafdeling Emigratie, waar alle boekingen
werden gemaakt voor de duizenden emigranten, die ons land gingen verruilen voor een hopelijk
betere toekomst in Noord-Amerika. Hier kreeg ik direct te maken met de inschepingen. Dus
contact met passagiers, die je ook te woord moest staan. Soms gezinnen met wel 14 kinderen
of meer. De meeste passagiers reisden goedkoop met onder andere de Grote Beer of
Waterman. In de wintermaanden bleven de schepen in Noord-Amerika en maakten luxe
cruises, meestal van New York naar het Caribisch gebied. Dan was er in Rotterdam op de
Passage Afdeling veel minder werk en werd personeel deels tijdelijk overgeplaatst naar andere
diensten op het hoofdkantoor. Hier zag ik mijn kans en verzocht om overplaatsing naar de
interne reisafdeling van de Passage Afdeling, een tweemansafdeling, waar alle reizen werden
geregeld voor personeel, zowel per trein als vliegtuig. En ook de doorreizen voor passagiers,
zowel voor Amerika als Europa. Daar wilde ik heel graag zitten. Men vond dat een goed idee en
wilde mij een kans geven. Ik moest een IATA-luchtvaartopleiding volgen bij de KLM. Ik had ook
bemerkt dat de chef van deze kleine afdeling en zijn rechterhand regelmatig naar Le Havre of
Southampton reisden en daar aan boord gingen om tussen Southampton en Rotterdam de
gewenste doorreisbiljetten uit te reiken, die zij vanuit Rotterdam hadden meegenomen. Soms
gebeurde dit vanaf Le Havre. Men vond mij nog wat te jong om dit werk te doen. Mijn kans
kwam toen mijn collega werd opgeroepen voor herhalingsoefeningen in het leger en mijn chef
niet meer om mij heen kon. Ik moest naar het ss Rijndam in Le Havre en reisde per trein via
Parijs (overnachting) naar Le Havre. Ik zou nu echt eens meevaren met een groot
passagiersschip, hoewel het maar een kort stukje was. Aan boord kreeg ik een hut toegewezen
en deed mijn werk in het kantoor van de purser. Het was geweldig om ‘s ochtends de Nieuwe
Waterweg op te varen. Ik had nu echt gevaren en dacht aan jaren geleden, toen ik langs de
Maas liep en naar de overkant keek. De grootste verrassing kwam enkele dagen later toen ik
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naar Southampton moest reizen om daar aan boord te gaan van die geweldige ss Nieuw
Amsterdam. Een jongensdroom ging nu echt in vervulling. Het werd een wat langere reis van
Southampton via Le Havre naar Rotterdam, een bootreis van 24 uur. Aan boord kreeg ik een
mooie eerste klasse-hut en mocht eten in de eerste klasse diningroom. Wat een belevenis voor
een jongen van net twintig! Reisjes naar Southampton volgden elkaar nu snel op.
Onvergetelijke ervaring
In 1961 werd ik bij de directie ontboden. Die vond dat mijn tijd was gekomen een oriëntatiereis
te maken langs diverse HAL-kantoren aan de oostkust van Amerika, zoals New York,
Washington DC, Boston, Toronto en Montreal. Destijds waren een visum en een
pokkenvaccinatie nog verplicht voor de USA. Het vertrek was in januari. Ik was toen 27 jaar. De
heenreis ging per ms Noordam, een reis van tien dagen naar New York. We arriveerden een
dag te laat in verband met een enorme storm op de Atlantic. Het verblijf in de USA en Canada
is een verhaal apart. De rondreis eindigde in Halifax, alwaar de ss Maasdam arriveerde, die mij
terugbracht naar Rotterdam, via Southampton en Le Havre. Een onvergetelijke ervaring. In de
volgende jaren werden de lijndiensten op Noord-Amerika gestaakt, daar de vliegtarieven met
snelle verbindingen steeds lager werden. Veel Europese cruise-passagiers en crew werden
voortaan overgevlogen. Mijn werk bestond nu uit vliegtickets regelen met vliegmaatschappijen
en vaak hele charters voor groepen. Ik vloog vaak over de wereld om vele zaken te regelen. Na
44 jaar mocht ik met pensioen in 1994 na een baan waarbij ik heel veel van de wereld had
gezien.
Uit de oud Rotterdammer v.d. Peter Crum (esmirmis@hotmail.com)

Walvischvaarders.
Hr.Ms. Utrecht uit de scheepskrant de Uwtrechter
de Drie Claxons
Lord Louis Mountbatten, .. de oude held en de zee.
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