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Door Gerrit van Burgeler bron: de Blauwe Wimpel

Nederland – Australië: ruim 400 jaar maritieme betrekkingen
Deel I Van VOC-jachten tot clippers
Het is dit jaar (lees: was in het jaar 2006) 400 jaar geleden dat Nederlandse zeelieden als eerste
Europeanen voet aan wal zetten in Australië. Die zeelieden waren opvarenden van de “Duyfken”,
een jacht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, dat er door het VOC hoofdkantoor in
Bantam op uit was gestuurd om de kust van “Nova-Guinea en andere Oost- en Suyderlanden'”te
verkennen en in kaart te brengen.
Dit jaar (in 2006 dus) vaart de welbekende Australische replica van de “Duyfken” opnieuw langs
de kusten van het vijfde continent als bindend element in een reeks van nationale evenementen
om de eerste contacten van Europeanen met Australië te herdenken. Aangezien dat eerste
contact met Nederlanders was, wordt dit jaar zowel in dat land als hier ook op allerlei manieren
aandacht gevestigd op het feit dat een en ander dus ook betekent dat er al 400 jaar betrekkingen
tussen de twee landen bestaan. Betrekkingen die, hoe kan het anders met een door zeeën
omspoeld continent, voornamelijk een maritiem karakter hadden.
De overkoepelende rol bij de evenementen in Australië wordt gespeeld door de organisatie
“Australia on the map 1606 – 2006”. Eén van de doeleinden van deze organisatie is om de
Australiërs zich er bewust van te maken dat de moderne geschiedenis van hun land al veel
eerder begonnen is dan met de wijd en zijd bekende landing van kapitein Cook met zijn
'Endeavour' in Botany Bay in 1770. Het wil dit onder meer doen door de zeelieden te eren die,
de naam van de organisatie zegt het al, reeds eerder een groot deel van de kusten van
Australië in kaart hebben gebracht en die de eerste contacten hadden met de oorspronkelijke
bevolking van dat land, de Aborigines.
Aangezien Australië lange tijd een Britse kolonie was en nu nog steeds van “Groot-Brittannië”
een dominion is, mag het niet verbazen dat de geschiedenis van het land lange tijd parallel liep
met de Britse bemoeienissen ermee.
Als beginpunt werden de reizen aangemerkt van Britse zeevaarders, culminerend in de tocht uit
1770, waarbij James Cook de Australische oostkust met zijn bark “Endeavour'” in kaart bracht,
het achterliggende gebied New South Wales noemde en het opeiste voor de Britse kroon. Die
claim werd in daden omgezet in 1788. In dat jaar arriveerde kapitein Arthur Philips met de
zogenaamde “first fleet”, bestaande uit 11 schepen met in totaal ruim 1.500 mensen aan boord,
van wie de helft gestraften, waarna hij bij Port ]ackson (het huidige Sydney Harbour Port
Jackson) een eerste strafkolonie vestigde.
In totaal zouden in de periode tot 1888 160.000 mannelijke en vrouwelijke veroordeelden naar
Australië worden gebracht. In deze periode werden op steeds meer plaatsen langs de
Australische kust en op Tasmanië Britse kolonies gevestigd. Later zouden die zich ontwikkelen
tot deelstaten, die sinds 1906 samen het Gemenebest van Australië vormen.
Veel van die staten schreven hun eigen geschiedenis, gebaseerd op wat sinds het begin van de
Britse kolonisatie op hun grondgebied was gebeurd. “Australia on the map” wil bereiken dat er
een algemene geschiedenis tot stand komt, waarbij ook de ontwikkelingen vóór 1770 volledig
zijn opgenomen en waarbij ook de Australiërs, die geen Britse “roots” hebben, zich betrokken
kunnen voelen.
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Want de bevolking van het vijfde continent bestaat al lang niet meer alleen uit mensen uit
Groot-Brittannië en Ierland plus een lange tijd gemarginaliseerde groep afstammelingen van de
oorspronkelijke bevolking.
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog zijn grote groepen immigranten binnengekomen, eerst
uit Europese landen als Griekenland, Italië en niet te vergeten Nederland, later ook uit
Aziatische landen als Libanon, Vietnam, China en de Filippijnen.
Het eerste contact
Waar “Australia on the
map” bij het aanmerken
van lotgevallen van oude
zeevaarders als
historisch belangrijke
gebeurtenissen vooral
belang aan hecht is dat
er documenten over hun
reizen bewaard zijn
gebleven, dat ze delen
van de kust in kaart
hebben gebracht en dat
ze contacten hebben
gehad met de
oorspronkelijke
bevolking. Het is op die
basis dat de reis van de
“Duyfken” als beginpunt
van de moderne
Australische
geschiedenis wordt
gezien. Het VOC-jacht
“Duyfken” vertrok in
november 1605 uit Bantam om onder schipper Willem Jansz in opdracht van de VOC-leiding de
kust van Nieuw-Guinea “ende andere Oost- ende Suyderlanden” in kaart te brengen. Wat dat
laatste betreft werd ongetwijfeld gedoeld op het onbekende Zuidland, het “Terra Australis”, dat
volgens de overlevering een groot deel van de onderste regionen van het zuidelijk halfrond
moest omspannen en waar ongekende rijkdommen te vinden zouden zijn, De “Duyfken” stootte
al vlot op de zuidkust van Nieuw-Guinea en voer daarna verder in oostelijke richting. De kust,
die in zuidelijke richting afboog, volgend, voer Jansz” zonder het te weten, langs de westelijke
toegang tot de lorres Straat tot hij eind maart 1606 op de westkust van Kaap York stuitte, het
lange schiereiland aan de Australische noordkust dat de Koraal Zee, aan de oostkust, scheidt
van de grote Golf van Carpentaria, aan de westkant. Omdat de toegang tot Straat Torres
wemelt van eilandjes, riffen en ondiepten ging Jansz er ten onrechte van uit dat het gewoon een
heel laag stuk was van de kust van Nieuw-Guinea.
Overigens meldde hij later wel dat hij toch dacht ergens een “open” te hebben gezien.
Niettemin voer hij verder in de vaste overtuiging dat het land aan bakboord nog steeds deel
uitmaakte van Nieuw-Guinea. Bij een verkenningstocht met de sloep op een rivier ontmoetten
de mannen van de “Duyfken” ook de eerste oorspronkelijke Australiërs, de Aborigines.
“Ontmoeting” is hier trouwens een eufemisme. De mannen in de sloep werden plotseling met
speren bestookt, waarbij één opvarende om het leven kwam. Omdat bij een eerder treffen met
Papoea”s al acht schepelingen waren omgekomen, betekende dat, dat het jacht behoorlijk
onderbemand raakte. Niettemin zette schipper Jansz door.
3

Hij bracht in totaal 300 kilometer van de westkust van Kaap York in kaart tot gebrek aan
drinkwater en voedsel, het land was kaal en dor, hem dwong terug te keren. Het punt, waar hij
omkeerde noemde hij Kaap Keerweer, een naam die nog steeds zo op de kaart staat. Terug in
Bantam rapporteerde Jansz, dat op de door hem verkende kusten niets te halen was. Intussen
was de Spanjaard Luis Vaez Torres met twee schepen van west naar oost door de uiterst
moeilijk bevaarbare zeestraat tussen Nieuw-Guinea en Australië gevaren, overigens evenmin
zonder zich te realiseren dat het land aan bakboord tot een nog onontdekt werelddeel
behoorde. Hij had aangenomen dat het alleen maar een paar grote eilanden waren. Het verslag
van zijn reis zette de Spanjaarden niet aan het nadenken. Ze organiseerden ook geen nieuwe
reizen en zo bleef zijn ontdekking van de pas veel later naar hem genoemde zeestraat nog
lange tijd onbekend.
De VOC-bestuurders bleven evenwel wel piekeren over het “open” dat Jansz zou hebben
gezien. Bijna een eeuw lang zijn nog expedities in die richting uitgestuurd zonder dat men ooit
de doorvaart ontdekte. Was dat wel gebeurd, dan was men uitgekomen bij de veel vriendelijker
oostkust van Australië en had de geschiedenis misschien een heel andere loop genomen!
Expedities en rampen
Na 1606 bleven de Nederlanders enige jaren weg uit de Australische wateren, maar na 1616
doken ze er steeds vaker op. Dit was een gevolg van de keuze van de VOC voor een snellere
route naar Java.
Hendrik Brouwer, een latere gouverneur-generaal, volgde in dat jaar als commandeur van de
“Rode Leeuw” en de “Gouda” vanaf Kaap de Goede Hoop niet de oude Portugese route, langs
de Oostkust van Afrika, Madagaskar en Mauritius, maar koerste als eerste zuidwaarts tot het
gebied van de “Roaring Fourties”, met zijn krachtige westelijke winden. Vervolgens verlegde hij
zijn koers naar het oosten tot hij zich volgens zijn gegist bestek precies ten zuiden van Straat
Soenda bevond. Daar draaide hij naar het noorden, waarna hij in een recordtijd Bantam
bereikte.
Het gevaar van de nieuwe route was dat de schepen, doordat men nog niet in staat was om
astronomisch de lengte te bepalen, na Kaapstad hun oostelijke koers nog wel eens te lang
aanhielden. Als ze daarna naar het noorden koersten, kwamen ze dicht, soms te dicht bij de
Australische westkust met zijn gevaarlijke riffen en lage eilanden. En zo belandde Dirk Hartog
op 25 oktober 1616 met de “Eendracht” bij het eiland op ongeveer 25° ZB, dat nog steeds zijn
naam draagt.
Hij richtte er een paal op met een tinnen schotel, waarop hij zijn tweedaags verblijf bij het eiland
vermeldde. Het achterliggende land noemde hij naar zijn schip het Land van de Eendracht. In
1622 stelde de “Leeuwin” het meest zuidwestelijke punt van het onbekende land vast.
De hoge kaap, die daar ligt, heet sindsdien Kaap Leeuwin. Een flinke prikkel om de Australische
kusten goed in kaart te brengen was de bijna-stranding, in 1627, van de “Gallas” met nota bene
gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen aan boord op de Houtman Abrolhos.
De groep lage eilanden had haar naam gekregen van Frederik de Houtman, die haar in 1619
als eerste in zicht had gekregen (Albrolhos, vrij vertaald, kijk uit je ogen, was een naam die de
Portugezen aan gevaarlijke eilanden plachten te geven). Coen realiseerde zich dat de
bestaande kennis van het zeegebied totaal onvoldoende was en beval zijn superieuren aan
heel de kust van het nieuw ontdekte land in kaart te brengen. De GG had overigens nog alle
geluk van de wereld gehad. Twee jaar later liep het retour schip “Batavia” op één van de riffen
van de Abrolhos.
Die stranding en met name de daaropvolgende muiterij leverde verscheidene noviteiten op voor
Australië. Onder leiding van een dappere soldaat, Wiebe Hayes, bouwden de opvarenden, die
niet aan de muiterij meededen, het eerste Europese bouwwerk in het gebied, een fortje van los
opgestapelde stenen, waarin ze de aanvallen van de muiters konden weerstaan. In de afloop
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van het drama werd er de eerste rechtszaak op Europese beginselen gehouden, werden er
door Europeanen de eerste executies voltrokken en werden er voor het eerst twee mannen
veroordeeld tot ballingschap in Australië. Het is niet iets om trots op te zijn, maar ook wat dat
betreft waren de Nederlanders de Engelsen voor.
In de daaropvolgende periode werden verscheidene malen schepen er op uitgestuurd om delen
van de kust in kaart te brengen.
Echt groot werd de zaak
aangepakt in 1642.
Gouverneur-generaal
Anthonie van Diemen gaf
schipper Abel Jansz
Tasman en zijn “stuyrmanmayor” Franchoys
Jacobsen Visser opdracht
tot een nieuwe zoektocht
naar bekende en nog niet
bekende delen van het
Zuidland, de zuidoostkust
van Nieuw-Guinea en de
eilanden daarom heen.
Tasman moest onder meer
nog eens bekijken of er
toch geen doorvaart tussen
Nieuw-Guinea en Australië
bestond.
De twee schepen van de
expeditie, het vlaggenschip “Heemskerck” en de fluit “Zeehaen” voeren eerst in zuidelijke
richting naar Mauritius om vandaar in westelijke richting naar Australië te koersen. Omdat ze
iets te zuidelijk zaten, kwamen ze niet uit op de zuidkust van het continent zelf, maar stootten
ze wel op een gebied dat Tasman naar zijn broodheer Anthonie van Diemenslandt noemde.
Wat hij niet wist, was dat het niet om een deel van het vasteland ging, maar om een eiland en
wat hij uiteraard niet kon weten was dat dit later naar hem Tasmanië zou worden genoemd.
De eenvoudige schipper uit het Groningse Lutjegast is daarmee met de Engelse koningin
Victoria de enige persoon, wiens naam verbonden is met een Australische deelstaat.
De namen van de twee expeditie schepen leven voort in twee bergen op Tasmanië, Mount
Zeehaen en Mount Heemskerck.
Toen de Tasmanische kust in noordelijke richting afboog, konden de twee schepen die wegens
de westelijke winden niet blijven volgen. Ze voeren door tot ze als eerste Europese schepen het
tegenwoordige Nieuw-Zeeland bereikten. Vandaar ging het via de Tonga- en Fiji-eilanden en
benoorden Nieuw-Guinea langs terug naar Indië. Tasman was daarmee de eerste die helemaal
rond Australië was gezeild en hij had daarmee meteen ook aangetoond dat het gebied geen
deel uitmaakte van het veronderstelde Zuidland. Ook had hij uit de zware deining op de
Indische Oceaan opgemaakt dat er in het zuiden ook niet hoefde te worden gezocht naar een
groot continent.
Maar erg tevreden was Van Diemen niet. De expeditie had bijvoorbeeld opnieuw geen
uitsluitsel gegeven over het al dan niet bestaan van een zeestraat tussen Nieuw-Guinea en het
nieuw ontdekte gebied. Wat de reis wél had opgeleverd was een naarn voor het nieuwe
continent; Nieuw Holland.
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Het zou zo blijven heten, ook toen de Engelsen er zich al gevestigd hadden. Pas in 1817
veranderden ze de naam in Australië, naar Terra Australis, het legendarische Zuidland waarvan
men inmiddels had vastgesteld dat dat niet bestond.
Tasman werd er dus in 1644 opnieuw op uit gestuurd, nu rnet de jachten “Zeemeeuw” en
“Limmen” en met de galjoot “Bracq”. Ditmaal had hij opdracht de route van Willem Jansz. te
volgen, dus langs de zuidkust van Nieuw-Guinea. Mocht hij een doorvaart vinden, dan moest hij
die volgen om vervolgens via de oostkust, Tasmanië en de zuidkust terug te keren. Maar orn
onduidelijke redenen heeft Tasman er kennelijk met de pet naar gegooid. Hij voer
plompverloren op ruirne afstand langs de eilanden en riffen aan de ingang van Straat Torres en
zette het geheel op de kaart als een aaneengesloten kust. Na ook de rest van de kusten van de
Golf van Carpentaria in kaart te hebben gebracht, keerde hij terug en rapporteerde dat NieuwGuinea en wat hij noemde “het bekende Zuidland” één land waren.
Van Diemen geloofde er niets van en liet zijn superieuren in Amsterdam, de Heren Zeventien,
weten dat hij, als de gelegenheid daar was, een nieuwe expeditie zou uitsturen onder leiding
van moediger en doortastender mannen dan Tasman. Maar het is er niet meer van gekomen.
De energieke, op expansie gerichte Van Diemen overleed in 1645 en zijn opvolgers zagen
rneer nut in consolidatie dan in verdere, geldverslindende ondernemingen. Er zouden nog wel
wat schepen naar de westkust van Nieuw-Holland worden uitgestuurd, maar dat was alleen om
hulp te bieden na strandingen van VOC-retourschepen, als de “De Vergulde Draeck” (1656) en
de “Ridderschap van Holland” (1694).
Eén van de laatste, zo niet het laatste in documenten vastgelegde contact, van VOC-schepen
rnet Australië, dateert uit 1756. Conzal en Van Asschens voeren in dat jaar met de “Rijder” en
de “Buys” naar de Golf van Carpentaria, waarbij ZE verscheidene keren in aanraking komen met
de plaatselijke Aborigines. Maar toen was het ook echt afgelopen.
Voerden de schepen die de Australische kusten aandeden tot dat jaar in grote meerderheid de
Nederlandse vlag, na 1756 zijn het uitsluitend nog Franse en Engelse schepen, die hier
opduiken om kustgedeelten in kaart te brengen en soms ook hele stukken van het continent
voor hun land op te eisen.
De VOC ging aan corruptie ten onder en de Nederlandse vlag verdween tijdens de Vierde
Engelse Oorlog (1780), toen honderden schepen door de Engelsen werden buitgemaakt, van
de wereldzeeën.
Australië herontdekt
Na de val van Napoleon, onder de koopman-koning Willem I leefde de vaart op Indië door een
aantal kunstgrepen weer op. Subsidies voor de bouw van schepen en garanties voor uiterst
lucratieve retourladingen met tropische producten deden de koopvaardij snel groeien, maar
maakten veel reders ook gemakzuchtig.
Waarom naar nieuwe markten zoeken als op de vertrouwde route naar en van de Oost zo
makkelijk geld kan worden verdiend.
Pas toen de beschermende maatregelen een voor een wegvielen, rond het midden van de
negentiende eeuw, zochten de meest ondernemende reders naar nieuwe wegen. Eén daarvan
leidde naar Australië, zeker toen daar in 1851 goud werd gevonden. Nog geen jaar later liep in
Melbourne al een dertigtal Nederlandse schepen binnen. Goed geld kon onder meer worden
verdiend rnet het vervoer van emigranten uit Engeland. Tot de reders, die hier wel brood
inzagen, behoorden L. Bienfait & Soon in Amsterdam, die hiervoor een van de eerste
Nederlandse clippers liet bouwen, het ijzeren fregat “California”. Dit succesvolle scheepje, het
mat maar 649 ton, zeilde in 1853 met een honderdtal Engelse landverhuizers in maar 86 dagen
van Londen naar Port Adelaide.
Ongeveer een eeuw later zouden opnieuw Nederlandse schepen met emigranten de
Australische havens binnenlopen.
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Maar toen waren de emigranten Nederlanders. Meer hierover in het tweede deel van dit artikel
over 400 jaar betrekkingen tussen Nederland en Australië.

Deze kaart werd gemaakt na de eerste reis van Tasman. Australië en Nieuw-Guinea vormen
een aaneengesloten landmassa. Ook een deel van het latere Tasmanië en de oostkust van
Nieuw Zeeland zijn te zien.
Deel 2 van dit boeiende stukje geschiedenis volgt
volgende week.

Sovjet-marine in de kaart gekeken
uit zeewezen april 1971. nr 4.

Ondanks hun perfecte en vrijwel wereldwijde spionagesysteem, waarmee zij de bewegingen
van de westerse zeestrijdkrachten op de voet trachten te volgen, zullen de heren van de
Russische marine inlichtingendienst enig „huiswerk" moeten verrichten.
De reden hiervan? Bij de Orkney- eilanden benoorden Schotland heeft een tweetal Sovjetoorlogsbodems op beschamende wijze bakzeil moeten halen door een verkeerde interpretatie
van geallieerde documenten, die hun via Arabische vliegtuigkapers in handen waren gevallen.
Deze gegevens bevonden zich aan boord van de Boeing 707, toen deze door Palestijnse
guerrilla's geroofd en ontvoerd werd, en zij hadden betrekking op de maritieme oefening
„Wintex 1971" van de NAVO. Het ligt voor de hand, dat de kapers die plannen aan de Russen
hebben toegespeeld.
Op het tijdstip, dat de oefening zou beginnen, lagen de Russische potte-kijkers nl. prompt bij de
Orkneys verankerd. De geallieerde schepen bevonden zich daar inderdaad in de haven, maar
niet één vertoonde zich buitengaats.
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Tijdens operaties in de Atlantische Oceaan is Hr. Ms. onderzeebootjager „Gelderland" langszij het Amerikaanse
vliegkampschip .John F. Kennedy" aan het olieladen. t Official U.S. Navy Photography byCVA-67)

Oorlogvoering op papier
Bevreesd voor de Russen? Geen sprake van. Wat de verbaasde Sovjet-marine niet wist,
althans niet had begrepen, was dat het hier een stafoefening op papier betrof, zodat er niets te
schaduwen viel. Het ging alleen om het toetsen van de logistiek en de verbindingen; daaraan
kwamen geen schepen en bemanningen te pas. Deze „papieren oorlogvoering" is overigens
niet ongebruikelijk. Verondersteld werd, dat een groot deel van de Britse vloot aan de oefening
„Wintex" deelnam. Nadat de Russen zich zo deerlijk in de kaart lieten kijken, werden zij op hun
beurt geschaduwd door de enige Engelse oorlogsbodem, die pas dagen later naar buiten voer,
de mijnenveger „Wotton". Intussen hebben zij de les geleerd papieren stafoefeningen van reële
vlootmanoeuvres te moeten onderscheiden.
Rivaal van Orion onthuld
De Sovjet-marineleiding heeft nog meer reden zich in de kaart gekeken te weten: ditmaal als
gevolg van Nederlandse
vindingrijkheid. Als eerste in de wereld heeft namelijk het blad „Herkenning", een
tweemaandelijkse uitgave van de Nederlandse zee-, land- en luchtstrijdkrachten, in zijn jongste
nummer de karakteristieken onthuld van de maritieme uitvoering van het machtige viermotorige
Sovjet-verkeersvliegtuig van het type Iljoesjin-18. Deze versie werd angstvallig geheim
gehouden. Van de 11-18 is bekend, dat dit toestel een uitzonderlijk groot vliegbereik heeft. Uit
deze gigant is voor het opsporen en bestrijden van onderzeeboten een indrukwekkend langeafstands patrouillevliegtuig ontwikkeld. In NAVO-code wordt dit type „May" genoemd. Ondanks
de Russische pogingen tot geheimhouding is de redactie van het Nederlandse tijdschrift voor
vliegtuig-, scheeps- en pantserherkenning erin geslaagd niet alleen de bijzonderheden van de
„May" te achterhalen, maar het blad publiceerde ook een afbeelding (natuurgetrouwe „artist's
impression" van L. A. M. van 't Hoff) van dit vliegtuig.
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Zowel de afmetingen en het profiel als de bewapening en de opsporingsapparatuur konden
worden getraceerd.
Verwarrende gelijkenis Dank zij ..Herkenning" is het silhouet van de Russische ..May", die
merkwaardig veel weg heeft van de Amerikaanse Lockheed P-3C ..Orion" - vijf jaar eerder als
onderzeebootbestrijdingsvliegtuig met onovertroffen actieradius in dienst gesteld - voor alle
NAVO-strijdkrachten herkenbaar geworden.
Deze herkenbaarheid is natuurlijk van het grootste belang, want de „May" vormt een nieuwe
geduchte belager van de geallieerde onderzeeboten, die ingeval van oorlog tot taak hebben: 1.
een groot deel van hun bijna 400 Russische soortgenoten te lijf te gaan en 2. zo nodig
ballistische projectielen van het type Polaris/Poseidon op strategische Sovjet-doelen af te
vuren.
Orion houdt wereldrecord
De „May" is evenals de 11-18 voorzien van vier schroefturbinemotoren (straalaandrijving als
hulp vermogen), maar de romp is langer. Niettemin verklaart de Lockheed-fabriek, dat het
nieuwe wereldafstandsrecord voor vliegtuigen met schroefturbinemotoren, dat de P-3C Orion
onlangs vestigde met een vlucht van Japan naar een marinevliegkamp in Maryland (VS), nog
ongebroken is. Sedertdien heeft de Orion, die ook door de maritieme luchtvaart van Australië,
Nieuw-Zeeland, Spanje en Noorwegen wordt gebruikt, nog zeven andere wereldrecords
gevestigd. Het vliegtuig bereikte een snelheid van 805 km/u, waarmee het Russische record
van 723 km/u - met een 11-18 - werd geslagen. Een zestal andere Russische records zijn
eveneens gebroken.
Van het type Orion, dat ontwikkeld is uit de Lockheed Electra II (tot voor enige jaren ook bij de
KLM in gebruik), zijn thans meer dan 300 toestellen gebouwd en de productie ervan zal zeker
nog vijfjaar duren.

Vlucht naar IJsland
Vermeld zij, dat de bevelhebber der zeestrijdkrachten, vice-admiraal J. B. M. J. Maas, onlangs
op uitnodiging van de Amerikaanse commandant „Iceland Defense Force", sbn John K. Beling,
tezamen met autoriteiten van de MLD door een vlucht naar IJsland kennis heeft gemaakt met
de bijzondere eigenschappen van de P-3 C Orion als lange afstand patrouillevliegtuig. Op het
marinevliegkamp Valkenburg stond het machtige toestel gereed om het gezelschap naar de
basis Keflavik mee te nemen. Onderweg hield de Orion oefeningen in het opsporen en
bestrijden van onderzeeboten. Op IJsland volgden informaties over de Amerikaanse
patrouilletaak boven de noordwestelijke wateren. De volgende morgen werden admiraal Maas
en de zijnen afgehaald door een eigen Bréguet Atlantic, die vier uur later veilig landde op
Valkenburg.
Escorte voor USS „John F. Kennedy"
Zowel in februari als in de afgelopen maand is het Nederlandse smaldeel onder bevel van
schout-bij-nacht E. Roest zeer bedrijvig geweest in de oostelijke delen van de Atlantische
Oceaan en heeft het ook deelgenomen aan geallieerde vlootoefeningen. Zo werden twee van
onze jagers, Hr. Ms. „Drenthe" en „Gelderland", tezamen met Hr. Ms. fregat „Evertsen",
betrokken in de NAVO-oefening „Magie One". Hun rol was het de grote Amerikaanse carrier
,John F. Kennedy" (waterverplaatsing 83.000 ton, machinevermogen 200.000 pk, aantal
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vliegtuigen plm. 90, bemanning ruim 5000 koppen) twee dagen lang te escorteren. De schepen
bevonden zich ca. 100 mijl bezuiden Ierland.
Het werd een bijzondere ervaring. Van het Amerikaanse vliegdek af werden niet minder dan 8l
vluchten uitgevoerd. De „Gelderland" is gedurende de operatie ook nog van brandstof voorzien
door langszij de carrier olie te laden. En daarbij bleef het niet. Aan boord van de ,John F."
werden de tweede dag - een zondag - van elk der drie Nederlandse schepen acht
bemanningsleden uitgenodigd voor een bezoek aan het reusachtige vliegkampschip. Het
transport gebeurde heen en terug per helikopter. In de scheepskrant van Hr. Ms. „Drenthe", die
de toepasselijke naam „Bartje" draagt (naar de bekende streekroman van Anne de Vries uit
Assen), verschenen later kleurrijke verhalen over wat onze mannen aan boord van de Amerikaanse carrier hadden opgemerkt. In sommige opzichten bleek een vergelijking met de goede
oude „Karel Doorman" in het voordeel van onze voormalige carrier uit te vallen. Maar wat wil je
in zo'n massaal bedrijf?
Naar zuidelijke regionen
Een deel van Nederlands veertien eenheden tellende smaldeel vertrok begin maart met Hr. Ms.
kruiser „De Zeven Provinciën" als vlaggeschip voor oefeningen naar de Noordzee. Een andere
formatie - Hr. Ms. kruiser ,,De Ruyter", een jager en twee fregatten - zocht al oefenend
zuiderlijker zones op, aanvankelijk ter hoogte van Frankrijk en Spanje, later nog verder om de
zuid. Daarbij werden de havens van Funchal (Azoren), Gibraltar en Tanger aangelopen.
De oefeningen in OB werden van de wal af ondersteund door Neptune-patrouillevliegtuigen van
de MLD, die voor deze gelegenheid op een vliegbasis in Frankrijk waren gestationeerd. Het
permanente NAVO-smaldeel (Stanavforlant), waarbij Hr. Ms. fregat „Isaac Sweers" is
ingedeeld, beweegt zich nog in het oostelijk deel van de Atlantische wateren. Van 9 tot 22
maart bevonden de schepen zich voor onderhoud in Chatham.
Na het „opwerken" bezocht de Standing Naval Force Atlantic van 30 maart tot 5 april de haven
van Hamburg en van 7 tot 12 april Bergen in .Noorwegen.
Fransen doen weer mee
Stanavforlant was tevoren betrokken bij de grote geallieerde vlootoefening
„Sunny Seas 71", waarvan het thema was: beveiliging van de maritieme as Perzische Golf - Het
Kanaal. Deelnemende landen waren: Nederland (behalve de „Isaac Sweers" ook Hr. Ms.
onderzeeboot „Dolfijn"), Engeland, de VS, West-Duitsland, Noorwegen, Portugal en - voor het
eerst na de breuk met het geallieerde opperbevel - de Fransen. De oefening „Sunny Seas 71"
stond onder commando van de Amerikaanse admiraal Fluckey en had tot doel de paraatheid
van Stanavforlant op de proef te stellen. De hernieuwde Franse bijdrage mocht er zijn: het
vliegkampschip „Arromanches" en zeven andere oorlogsschepen van formaat. De voornaamste
verrichtingen van de deelnemende schepen en vliegtuigen vonden ter hoogte van Lissabon
plaats.
Samen met Russen en Chinezen
Sovjet-Rusland en rood China behoorden tot de 21 landen, die de vorige maand in de Franse
havenstad Bordeaux deelnamen aan het vierdaagse internationaal colloquium met tentoonstelling over de exploitatie van de oceanen, de ontwikkeling van de kustgebieden en de ontginning
van het continentale plat. Als president van de intergouvernementele oceanografische
commissie hield schout-bij-nacht ir. W. Langeraar, chef hydrografie en oceanoloog, de openingstoespraak. Alle maritieme mogendheden van enige betekenis waren vertegenwoordigd.
De delegatie uit Peking was acht man sterk.
Aan dit evenement werd luister bijgezet door de aanwezigheid van opnemingsvaartuigen en
schepen voor oceanografisch onderzoek uit 15 landen in de haven van Bordeaux, zoals de
Akademik Vernadski" (Rusland), de gele onderzeeboot „Kane" (VS) en Hr. Ms. „Snellius". Op
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de tentoonstelling „Oceanexpo" waren o.m. inzendingen te zien van de gemeente Rotterdam en
het Waterloopkundig Laboratorium in Delft.
NORMINEX bij Cherbourg
Wij blijven nog even bij „la douce France" (driemaal is scheepsrecht). Nederlandse
mijnenvegers hebben deelgenomen aan de geallieerde oefening in mijnenbestrijding, die van 2
tot 15 maart bij Cherbourg werd gehouden. Codenaam van deze oefening was NORMINEX.
Er waren Franse, Belgische en Duitse eenheden, die samen met de onze verscheidene
veegoperaties simuleerden en van de nieuwste methoden gebruik maakten. Het mijnengevaar
blijft nu eenmaal een latente dreiging in het smalle vaarwater tussen Kanaal en Kattegat.
D. Mdk.

Vervolg Coen Bot
De eerste motorreddingboot van 'Noord'
Het jaar 1923 was een mijlpaal voor het reddingswezen. De eerste, in Duitsland gebouwde,
motorreddingboot voor 'Noord' was gereed en Coen werd hierop benoemd als schipper. De
reddingboot werd als eerbetoon vernoemd naar Dorus Rijkers. Nadat in Amsterdam de boot
aan het publiek was tentoongesteld moest hij naar zijn thuishaven in Den Helder worden
overgebracht voor een aantal aanpassingen. Coen vroeg Dorus, inmiddels met pensioen, om
met hem mee te gaan naar Amsterdam. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd, alleen was
Dorus teleurgesteld dat ze via het Noordhollandskanaal moesten varen en niet buitenom.

Een smokkelschip levert goud op
Op 12 november 1926 strandde het Franse stoomschip 'Perdreau' in een dichte mist op de
Noorderhaaks. Dit werd pas de volgende dag opgemerkt toen een vissersvaartuig met vijf
schipbreukelingen die van een vlet waren opgepikt de haven van Den Helder binnenvoer. Coen
en zijn bemanning gingen op zoek naar het schip. Het bleek een smerig schip te zijn met dito
bemanning. Niet zo verwonderlijk, het was namelijk van onder tot boven beladen met briketten
en was zinkende zodat de rest van de bemanning ook het schip zo snel mogelijk wilde verlaten.
De volgende dag werd ontdekt dat het kolenschip een smokkelschip was. De briketten bleken
een lading whisky en cognac te verbergen die door het kapot geslagen schip in zee terecht was
gekomen en aangespoeld op het strand.
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De Gouden Franse medaille op naam van Coen Bot voor de redding van de “Perdreau”op 12-11-1926

De politie, douane en strandvonders hadden handenvol werk, maar er werd niet veel bij de
strandvonderij aangebracht! Als dank voor de redding ontving schipper Bot van de Franse
reddingmaatschappij boven afgebeelde gouden medaille, de 'Federation Nationale de
Sauvetage'
Nu ook een Engelse reddingsmedaille
Twee jaar later was er opnieuw eremetaal. Nu voor de redding van de bemanning van het
Engelse stoomschip 'Shonga'. Het zou een van de zwaarste schipbreuken worden die Coen
zou meemaken. Het gebeurde op 18 februari bij een vliegende storm. De 'Shonga' was op 17
februari uit IJmuiden vertrokken, maar nauwelijks buiten de pieren werd het door een windstoot
gegrepen en aan de grond gezet. Het schip, dat was geladen met 6.000 balen cacao, brak in
tweeën. De reddingboten var IJmuiden en Wijk aan Zee voeren onmiddellijk uit ter assistentie.
Na verschillende pogingen moesten beide roeireddingboten hun pogingen staken. Nu moest
Coen met zijn motorreddingboot vanuit Den Helder naar IJmuiden varen waar hij tegen drie uur
aankwam Na veel problemen konden uiteindelijk 33 schipbreukelingen van boord worden
gehaald. De redding had veel belangstelling van publiek en pers. Bij terugkomst in Den Helder
werd de bemanning van ce 'Dorus' zelfs verwelkomd door admiraal Quant, die vertelde dat de
marine met zijn stukje zeemanskunst had meegeleefd. Enige tijd later beloonde de Engelse
koning de redders met een zilveren 'Sea Gallantry Medal ',14
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Koninklijke Engelse onderscheiding voor C. Bot voor de redding van de 'Shonga'. Zijn naam, datum en naam van
het schip zijn in de rand van de onderscheiding gegraveerd.

Beloningen van de Noord - en Zuid Hollandse Reddingmaatschappij
Behalve bovenbeschreven onderscheidingen werd Coen Bot ook groot aantal keren door de
Maatschappij voor zijn reddingen beloond. In het najaar van 1928 werd de kust geteisterd door
zware najaarsstormen. In een periode van negen dagen moesten de reddingboten een groot
aantal keren uitvaren om hulp te bieden. Alle bemanningsleden ontvingen de grote zilveren
medaille met daarin gegraveerd de reddingen waarbij zij betrokken waren.
Voor Coen was in die periode betrokken bij de 'Eugina' ter hoogte van Noorderhaaks en Texel,
de 'Garm', 'Peter Schopp' en de 'Salento'
bij Callantsoog. In hoofdstuk 3 zijn de
namen van alle redders opgenomen die
deze grote zilveren medaille ontvingen.
Voor alle volgende reddingen waarvoor hij
een grote zilveren medaille zou krijgen
werd geen medaille, maar een gesp
uitgereikt. Deze werd op het lint van de
eerder uitgereikte medaille gedragen.
De grote zilveren medaille voor 'Bijzondere
Diensten' van Coen Bot in de periode 18 t/m 27
november 1928. Op het lint is een zilveren gesp
voor de redding van het Zweedse ss 'Magdalena' op 7 november 1941. De gesp zit ten onrechte aan de achterkant
van de medaille.

Een gouden medaille
Ter nagedachtenis aan alle redders werd besloten in Den Helder een gedenkteken op te
richten. Het is een imposant monument geworden dat in 1935 door koningin Wilhelmina werd
onthuld in bijzijn van Coen die lid van het ontvangstcomité was. Die dag werd hij, samen met
twee andere redders, door de Maatschappij beloond met de kleine gouden draagmedaille.
Hoewel de uitvoering gelijk is aan de reddingsmedaille werd hij niet verleend voor een redding,
maar als eerbetoon aan alle redders.

In 1935 werd het Reddingsmonument In Den Helder onthuld
door Koningin Wilhelmina. Op de afbeelding complimenteert de
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Het imposante monument heeft
veel bijzondere onderdelen die

koningin Coen Bot die betrokken was bij
De realisatie van het monument.

refereren aan het reddingswerk.

Zo vader zo zoon
De tweede zoon van Coen, Pieter Wilhelmus, had een aardje naar zijn vaartje. Hij ging op 15jarige leeftijd al met de reddingboot mee als 'boventallig' en werd in 1934 ingeschreven als
opstapper bij de Maatschappij. Op 1 januari 1939 werd hij benoemd als stuurman van de 'Dorus
Rijkers'. Hij zou de moeilijke oorlogsjaren met zijn vele gevaarlijke reddingen samen met zijn
vader meemaken en meedelen in de eerbewijzen. De vaste bemanning zou lange tijd bestaan
uit Coen Bot (schipper) Pieter Bot (stuurman) en Rijer Eelman (motordrijver).
Rijer Eelman was als machinist belangrijk voor het functioneren van de reddingboot. Hij werd
dan ook vele malen onderscheiden en ondermeer benoemd tot Broeder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Oorlogsdreiging
Aan het einde van de dertiger jaren was er de dreiging van een nieuwe wereldoorlog. Hoewel
het nog niet zover was werd het voor de redders wel gevaarlijker op zee, doordat er overal
mijnen werden gelegd waardoor menig koopvaardijschip werd getroffen.
Toen in 1940 de oorlog echt uitbrak werd Den Helder met zijn marinebasis zwaar
gebombardeerd. Veel inwoners vluchtten naar veiliger oorden, maar de vaste bemanning van
de reddingboot bleef op zijn post. De oorlog bracht verhoogde activiteiten mee, schepen liepen
op mijnen, werden getorpedeerd en beschoten en vliegtuigen stortten neer. Voor elk
neergestort vliegtuig moest de reddingboot de zee op, waarna meestal alleen lijken mee terug
werden gebracht.
Nadat de Duitsers de baas waren in Den Helder werden de reddingsopdrachten door hen
gegeven.
Er werd benadrukt dat reddingboten alleen gebruikt mochten worden voor het redden van
schipbreukelingen en voor niets anders. Hieraan mochten geen concessies worden gedaan
omdat dit volgens de bepalingen van de Conventie van Geneve hulpverlening aan de vijand zou
betekenen.
Om herkenbaar te zijn moest de romp boven de waterlijn en het dek wit geschilderd worden met
een rode horizontale rode band en op het dek en stuurhut moest het Rode Kruisteken worden
aangebracht. In de voortop werd de Rode Kruisvlag gehesen die 's nachts door een zoeklicht
moest worden beschenen.

Drie keer is scheepsrecht
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In het eerste oorlogsjaar zou de Sinterklaasperiode een bijzondere zijn. Binnen één etmaal
kwamen er gelijktijdig drie schepen in de problemen. De 'Dorus Rijkers' ging erop uit met de
vaste bemanning en de opstappers Runnenburg en Fillerup.
'A7'- '(ex)Paranagua'
Het eerste schip dat in de problemen kwam was het Duitse stoomschip 'A7- Paranagua'.
Het was op een mijn gelopen waarbij twee matrozen waren omgekomen waarna, de kapitein
het internationale noodsein had laten hijsen. Bij aankomst van de reddingboot stonden de
opvarenden al bepakt en bezakt aan dek. In korte tijd werd een groot aantal Duitse opvarenden
aan boord van de kleine reddingboot genomen! In het donker, met een te zwaar beladen boot,
moesten ze tussen de mijnen door laveren naar de haven waar op 6 december om 6.45 uur
werd afgemeerd.
Het Zweedse stoomschip 'Ossian'
Nauwelijks terug en aan de koffie kwam er een nieuwe melding. De Zweedse 'Ossian' was in
aanvaring gekomen met het hospitaalschip ZRD 10, waarbij een groot gat in de romp was
ontstaan en aan de grond moest worden gezet. In een steeds aanwakkerende wind ging de
'Dorus' er weer op af. De kapitein van de 'Ossian' wilde echter alleen sleepboothulp en toen
deze arriveerde ging Coen weer terug naar de haven. Maar een paar uur later had de 'Ossian'
alsnog het noodsein gehesen. De wind was inmiddels aangewakkerd tot orkaankracht en het
voorschip van de Ossian stond al onder water. Alle 22 opvarenden konden aan boord van de
'Dorus Rijkers' worden genomen die opnieuw veilig de haven kon bereiken.
De botter'HD 82'
Nauwelijks bekomen van de vermoeienis of de
kustwacht meldde dat er een klein, onbekend schip in
moeilijkheden verkeerde, dus er weer op uit. Vlak
voordat de duisternis inviel werd een klein vaartuig
opgemerkt dat zwaar in de aanschietende zee lag te
stampen en hevig aan de ankertros rukte. Het bleek
de botter 'HD 82' te zijn, een plaatsgenoot van
Coen.20 Aan dek stonden drie mannen die er slecht
aan toe waren. Pas 's avonds om 19.00 uur was de
reddingboot weer terug in Den Helder en konden
alsnog de Sinterklaascadeautjes worden uitgepakt.
Het resultaat van bovenstaande was dat er binnen 24
uur bij drie reddingen 73 zeelieden werden gered. De
bemanningsleden werden op het stadhuis beloond
voor hun reddingswerk. Coen werd door de
Maatschappij beloond met de grote gouden medaille
van de Maatschappij. Deze is zeldzaam en wordt wel
gelijk gesteld aan de MWO.
Vanaf de instelling in 1887 zijn er slechts acht
uitgereikt. Motordrijver Reijer Eelman ontving de
eveneens zeldzame kleine gouden medaille. Pieter
Bot, Runnenburg en Fillerup kregen de grote zilveren
reddingsmedaille.
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Het was een memorabel hoogtepunt voor
de redders, maar waar hoogtepunten zijn,
zijn er ook dieptepunten. Ook het relaas
over deze zwarte bladzijde heeft Coen
beschreven in zijn boek. Kort
weergegeven volgt hier zijn verhaal:
".....In de ochtend van 22 december 1941
werd ik gevraagd om naar het stadhuis te
komen waar de burgemeester me vertelde
dat ik met mijn zoon en motordrijver Reyer
Eelman ons in groot tenue moesten
melden bij Regierungsrat Rombach in het
Kenaupark van Haarlem. Vervolgens zou
men ons vergezellen naar Den Haag voor
een ontmoeting met Seyss-lnquart.
Deze wenste ons te huldigen voor het
reddingswerk waarbij 63 Duitse onderdanen waren gered.
Dit voelde niet goed en ik gaf de burgemeester aan dat ik hierover met de voorzitter van de
Maatschappij, de heer Booy, moest praten. Deze gaf de Duitsers aan dat we deze huldiging niet
op prijs stelden, en nog dezelfde middag kreeg ik bericht dat alles was afgeblazen.
Wat later werd ik opnieuw bij de burgemeester ontboden die nu in gezelschap was van de heer
Rombach en de secretaris van Seyss-lnquart, Meyer. Ik gaf nogmaals aan niets voor een
huldiging te voelen. Als dit dan toch moest, dan alleen door een Duitse reddingmaatschappij,
maar niet door de Duitse overheid waarmee we in oorlog waren. Ze dropen woedend af en ik
dacht er mooi vanaf te komen. Om tien uur 's avond belde de burgemeester opnieuw.
Rombach had hem opgedragen dat ik moest komen anders zou dit vervelende gevolgen
hebben voor de Maatschappij. Ik heb toen in overleg met mijn mannen besloten om toch maar
te gaan om ergere dingen te voorkomen. De volgende morgen gingen we in mijn oude DKW
naar Haarlem waar Rombach ons oppikte en we naar Den Haag reden.
Ik vroeg hem of de hele geschiedenis louter reclame was maar hij stelde ons gerust;
Seyss-lnquart stelde veel belang in ons reddingswerk. Hoe dan ook, ik stond erop dat er geen
foto's gemaakt zouden worden. In het paleis werden we na enige tijd naar een zaal gebracht
waar de Rijkscommissaris, omringd door een grote lijfwacht, Regierungsrat Rombach en
secretaris Meyer aanwezig waren.
Seyss-lnquart sprak een paar woorden van bewondering over ons werk en ik moest naar voren
komen om een doosje aan te nemen. Ik wist niet wat er in zat en wilde het niet weten ook.
Ik kneep er uit alle macht in en voelde iets breken en daarmee was de beschamende
plechtigheid voorbij. Ook Pieter en Reyer namen onder pijnlijk stilzwijgen een dergelijk doosje in
ontvangst. Ik meende nu dat het klaar was en we liepen naar de deur toen secretaris Meyer ons
terugriep. Kapitein Bot, u moet enkele woorden zeggen tot de commissaris.
Plompverloren antwoordde ik dat ik geen Duits sprak en het ook niet verstond.
De Duitsers schoten in de lach en van zenuwachtige kwaadheid moesten we ook glimlachen.
Toen was het 'klik' van een fototoestel. Dit moment hadden de smeerlappen af gewacht om ons
te fotograferen en de volgende dag konden vele Nederlanders deze ongelukkige foto in de
kranten bekijken.
Die foto heeft me heel wat ellende bezorgd. Vele verontwaardigde brieven ontving ik, alle
anoniem zodat ik geen kans kreeg te reageren en me te rechtvaardigen. Het machteloze gevoel
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van woede en haat dat mij bekroop toen mijn reputatie door de moffen als oud vuil door het slijk
werd gesleurd heeft me nog lang dwars gezeten.
In het doosje bleek een gouden horloge te bevatten met een tekst en de handtekening van
Seyss-lnquart. Maar de gebalde vuist had afdoend werk verricht, de wijzers zijn nooit verder
gekomen dan vijf minuten voor twaalf!".
Pieter Bot en Reyer Eelman ontvingen een zilveren horloge met inscriptie en handtekening van
Seyss-lnquart. Het zilveren horloge van Pieter Bot heeft de tijd overleefd, het maakt nu deel uit
van een particuliere verzameling en is hieronder afgebeeld.
De negatieve reacties over de redding van de bemanning van het Duitse schip en het bezoek
van de bemanning aan Seijss-lnquart had ook koningin Wilhelmina bereikt. Zij gaf duidelijk haar
mening weer door te verklaren dat, ongeacht de omstandigheden mensen op zee gered diende
te worden. Het bezoek vond plaats onder dwang en kon de bemanning niet kwalijk worden
genomen.

De ontmoeting met Seyss-lnquart
en uitreiking van de horloges op 23
december 1940.

Het zilveren
horloge dat Pieter
Bot van Seysslnquart ontving.
Het binnendeksel
van het horloge
heeft de
gravering'Als
Anerkennung zur
Retttung aus
Seenot' en is
voorzien van de
handtekening van
Seyss-lnquart. Het horlogemerk is Eterna, gemaakt in
Grenchen en genummerd 2287917. Seyss-lnquart werd in 1946
opgehangen in Nürnberg.

Wordt vervolgd…
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Toen Noach klaar was met zijn ark
nam hij van iedere diersoort een
mannetje en een vrouwtje mee
opdat de dieren niet zouden
uitsterven.
Om echter te voorkomen dat zij
zich in de nauwe ark al te ijverig
zouden voortplanten, liet hij alle
mannetjes de benodigde
apparatuur inleveren en gaf ze
allemaal daarvoor een genummerd
bonnetje in de plaats.

Na de zondvloed konden alle dieren met hun bonnetjes naar het magazijn gaan om hun
eigendommen op te halen, legde hij uit. Het ging allemaal prachtig. Na de landing verlieten alle
dieren de ark. Alleen zat in een hoekje nog een muis die zich kennelijk kostelijk amuseerde en
zonder ophouden schaterde van het lachen.
Een haas had al een hele tijd naar hem zitten kijken en vroeg ten slotte: "Waarom heb jij zo’n
plezier?"
Het muisje lachte nog harder en gaf proestend ten antwoord:
"Ik zou de olifant wel eens willen zien als hij merkt dat ik zijn bonnetje heb omgeruild voor de
mijne !“
………………………………………………………………………………………………………….

Oceanografisch verslag van Hr. Ms. L 9609
9 OKTOBER—20 DECEMBER

Biak—Panama
Commandant: luitenant ter zee der 1e klasse M. W. J. Muller
Na het bereiken van het
akkoord over de overdracht
van westelijk Nieuw-Guinea
werd in het kader van het
terugtrekken van de
Nederlandse strijdkrachten
besloten Hr. Ms. L 9609
naar Nederland te dirigeren.
De factoren, welke van
bijzondere invloed zijn op
een grote zeereis van een
landingsvaartuig van nog
geen 500 ton water
verplaatsing, zoals de
eigenschappen als
zeeschip, beïnvloed door de
vorm en het
motorvermogen, de
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actieradius en het noodzakelijke onderhoud gedurende de reis, werden overwogen. Daarom
werden zowel de route via het Suezkanaal als die via het Panamakanaal bezien.
De route via Suez biedt het voordeel van een groot aantal havens, welke kunnen worden
aangelopen, zowel voor de bevoorrading als in noodgevallen. Een aanzienlijk nadeel was
echter dat in de periode, waarin de overtocht moest geschieden, nog een grote kans bestond
op plotseling optredend slecht weer.
Dit type landingsvaartuig is, hoewel vrij goed bestand tegen slecht weer, bij dit weer al spoedig
niet meer in staat om koers en vaart te behouden. Door de vierkante bouw en de geringe
diepgang verlijert het snel bij windkrachten groter dan 10—15 m/sec. en door iedere zeegang
wordt de vaart beïnvloed. Bij vol vermogen bedraagt de vaart 8 knopen; bij lange oceaandeining
werd reeds een vaartverlies van 1 knoop geconstateerd; bij een golflengte kleiner dan de lengte
van het schip en voren inkomende zee kan de vaart afnemen tot 2 a 3 knopen.
Bij het optreden van slecht weer kan dus vaak onmogelijk een bepaalde koers worden
behouden, zodat in dat geval ook een uitwijkhaven onbereikbaar zou zijn. Weglopend voor
slecht weer bij voldoende zeeruimte ligt dit type schip echter vrij rustig, zodat dit zonodig zonder
bezwaar kan geschieden. De route via Suez impliceerde ook een overtocht van Gibraltar naar
Nederland in een ongunstig jaargetijde. Bovendien was het schip niet voorzien van verwarming.
De route via het Panamakanaal biedt het nadeel van een gering aantal aanloophavens maar
een kleine kans op ongunstige weersomstandigheden en het schip kon voor de oversteek over
de Atlantische Oceaan in de Antillen een gunstig jaargetijde afwachten. De keus viel dan ook op
deze oplossing. Thans bleef nog de keuze van de route en de nodige aanloophavens over.
De route in het gunstigste gebied voor de te verwachten weersomstandigheden zou moeten
liggen in de equatoriale zone. Weliswaar is dit het gebied van de ,intertropical convergence’
zone, gekenmerkt door zware regenbuien, vergezeld van windstoten en slecht zicht, maar de
kans op windkrachten groter dan 4 en golfhoogten groter dan 10 voet zijn gering.
Dit gebied ligt in de laatste maanden van het jaar globaal tussen 0 en 8 graden noorderbreedte.
Aangezien rekening moest worden gehouden met de actieradius van het schip, viel de route via
de eilandengroepen bezuiden de equator via bijvoorbeeld Fyi, Samoa en Marquesas-eilanden
als mogelijkheid af.
Aanvankelijk werd dan ook de route
gekozen via Ocean Island, Hawaïeilanden, Manzanillo (Mexico) naar
Panama.
Tijdens de voorbereiding van de reis
bleek dat op eenvoudige wijze de
actieradius van het schip kon worden
vergroot door een ballasttank geschikt
te maken voor brandstoftank, waarna
de route nogmaals werd bezien.
Gedurende de gehele passage kon
worden gerekend met een windkracht
van 3 - 4 uit oostelijke richtingen. Verder moest er rekening worden gehouden met de
zeestromingen, die een belangrijke invloed konden uitoefenen op het generale behoud.
Bezuiden 4 graden noorderbreedte treft men een zuidequatoriale stroom in westelijke richting
aan, die soms een kracht bereikt van meer dan 3 knopen. Benoorden 8 graden noorderbreedte
treft men de noordequatoriale stroom aan, eveneens in westelijke richting, die soms meer dan
2^ knoop bereikt. Daartussen ligt het gebied van de equatoriale tegenstroom in oostelijke
richting, die nogal variabel is en snelheden kan bereiken van meer dan 2 mijl per uur, maar
19

soms volkomen afwezig is of in tegengestelde richting loopt. Al deze gegevens werden ontleend
aan de pilots en kaarten, uitgegeven door de British Admiralty en pilots charts van het United
Stated Hydrografie Office te Washington.

Gestreefd werd dus naar de route tussen 4 en 8 graden noorderbreedte, waarna Ocean Island
werd geschrapt uit de route en in de plaats hiervan werd Majuro Atol in de Marshalleilanden
aangedaan.
Rekening houdend met vaartverlies ten gevolge van de oceaandeining, wind en zeegang, werd
een reisschema uitgezet met een behoud van 6 knopen. Gezien de grote afstanden kon echter
een gering verschil in de berekende vaart aanzienlijke afwijkingen van het tijdschema
veroorzaken.
Er werd naar gestreefd medio december Curaçao te bereiken.
Ten gevolge van een motordefect vertrok het schip 9 dagen later dan was voorzien. Gehoopt
werd, dat dit verlies met een mogelijk gunstige zeestroom kon worden ingelopen, doch dit werd
slechts gedeeltelijk gerealiseerd. In verband hiermede werd het bezoek aan Manzanillo
geschrapt en werd besloten de overtocht van Pearl Harbour naar Panama rechtstreeks te
maken. Na zorgvuldig berekenen bleek de optimale route van Hawaï naar Panama te liggen via
het gebied van de equatoriale tegenstroom, dus tussen 4 en 8 graden noorderbreedte. Van
Pearl Harbour af werd dan ook een zuidoostelijke koers gevolgd, teneinde dit gebied zo spoedig
mogelijk te bereiken. Deze route was weliswaar 375 mijl langer dan de route volgens de
grootcirkel, maar zij kon in kortere tijd worden afgelegd. Gezien het feit, dat het schip de reis tot
Pearl Harbour goed had doorstaan ondanks slecht weer, werd het bezwaar van gebrek aan
uitwijkhavens op deze route aanvaard. De drie trajecten Biak—Majuro—Pearl Harbour—
Panama bedroegen nu respectievelijk 2200, 2400 en 5200 zeemijl, die met een algemeen
gemiddelde van 5.9 knopen werden af gelegd.
Het is in de huidige tijd een bijzonderheid, wanneer een schip van de Koninklijke marine in
belangrijke mate rekening moet houden met meteorologische en oceanografische gesteldheden
gedurende een reis. Het gebruikelijke exacte tijdschema was in dit geval niet mogelijk.
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Aangezien wind en zeegang aanzienlijke invloed hebben op het behoud van dit type schip,
doch nauwkeurige gegevens hiervan niet bekend waren, konden ook geen nauwkeurige
stroomgegevens worden verzameld. Wel kon worden geconstateerd, dat deze, zoals de pilots
ook aangeven, zeer onbetrouwbaar zijn in richting en kracht. Hoewel geen definitieve
aanwijzingen werden gevonden voor stroom in tegengestelde richting, was de gemiddelde
stroomsterkte kleiner dan aangegeven in de pilotcharts en werden ook, vooral tussen Pearl
Harbour en Panama, krachtige dwars-stromen geconstateerd zowel in noordelijke als in
zuidelijke richting. Volgens dezelfde gegevens moest de kans op windsterkten groter dan 4 op
5% worden gesteld; men ondervond ±25% windkracht groter dan 4 Beaufort.
Na vertrek uit Biak werd, teneinde snel in het gebied van de equatoriale tegenstroom te
geraken, een noordoostelijke koers gestuurd. De eerste dagen stond een matige wind,
ongeveer kracht 3 tot 4, langzaam toenemend in kracht. Over het algemeen was de
windrichting tussen oost en noordoost met enige malen zuidoost. Op ongeveer 5 graden
noorderbreedte werd de oostelijke stroom merkbaar en werd de koers naar het oosten verlegd.
Deze gunstige stroom hield slechts een dag aan, waarna de kracht en de richting van de stroom
niet duidelijk meer waren te constateren, mede doordat wind en deining het behoud
beïnvloedden en niet was na te gaan in hoeverre ieder der factoren van invloed was. Teneinde
alsnog te trachten van een eventuele gunstige stroom te profiteren, werd de route nog meer
naar het noorden verlegd, echter zonder resultaat.
Hoewel gedurende verscheidene dagen van het eerste gedeelte der tocht een totaal bewolkte
hemel voorkwam, werden slechts zelden regenbuien geconstateerd en dan nog in lichte vorm.
Na een verblijf van een dag te Majuro op de Marshall-eilanden werd de reis voortgezet naar
Pearl Harbour op 22 oktober. Met harde oostelijke wind, kracht 7, en een golvende zee werd
een oostelijke koers bepaald, daar moest worden vrijgevaren van een gebied van 600 mijl
rondom Johnston Island, alwaar nucleaire proeven werden gehouden. Voor dit type schip waren
de wind en de golven op de kop een ernstige handicap. De snelheid werd sterk verminderd
door de golven, die recht op de vierkante boeg sloegen en behalve een snelheidsverlies ook
hevige trillingen door het gehele schip veroorzaakten, De koers ongeveer 35 graden naar
bakboord verleggen was niet mogelijk, gezien het gevaarsgebied rond Johnston Island. Naar
stuurboord uitwijken zou een belangrijke omweg betekenen en een schuin inkomende zee zou
zwaar slingeren veroorzaken, zodat noodgedwongen tegen wind en zee moest worden
ingestoomd.
Na enige dagen zwakten zee en wind af en kon met rustiger weer verder worden gevaren. Dit
was een gelukkig toeval, daar juist na het ruwe weer enige motorstoringen optraden en
tweemaal beide hoofdmotoren enige uren buiten werking waren, zodat de elementen vrij spel
hadden.
Varend langs de 600-mijlscirkel rond Johnston Island werden enige waarschuwingen van
patrouillerende Amerikaanse Neptunevliegtuigen ontvangen, om niet binnen het
bekendgemaakte gevaarsgebied te komen.
Bij nacht werden in totaal drie atoomexplosies waargenomen, die voor enige seconden van de
nacht een dag maakten.
Het traject voerde met variërende koersen langs het gevaarsgebied en daarna recht naar Pearl
Harbour. Op dit gedeelte traden ook nog enige motorstoringen op, maar het weer bleef verder
gunstig met goed zicht en een rustige zee.
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Op 6 november arriveerde het
schip te Pearl Harbour, waar
snel enige reparaties werden
verricht, daar het schip enkele
scheuren in de opbouw had
opgelopen ten gevolge van
de zware trillingen, die het
had moeten doorstaan. Na
drie dagen ontspanning,
reparaties en bevoorrading
vertrok het schip op 9
november weer naar zee
voor de langste trip van de
gehele reis naar Panama.
Na op de rede van Pearl
Harbour de
kompasfouten voor het
magnetisch
stuurkompas te hebben
gecontroleerd, werd de tocht
aangevangen dicht onder de kust van de oostelijke Hawaï-eilanden langs.
Onder bescherming van deze eilanden voer het schip in rustig water met een heldere hemel en
zeer weinig wind. Nauwelijks was echter het meest oostelijke eiland Hawaï gepasseerd of de
wind nam toe tot kracht 5 a 6 en de zeegang nam toe tot golvend.
De volgende dag nam de windkracht toe tot 6 a 7 en de toestand van de zee nam toe tot ,zee’,
uit overwegend oostelijke tot noordoostelijke richting. De gestuurde koers bedroeg 105 graden
rechtwijzend en het behoud resulteerde in 140 graden rechtwijzend, ten gevolge van de
westelijke stroom en het sterke verlijeren. Daar de snelheid ten gevolge van de ruwe zee door
het water slechts 4 a 5 mijl bedroeg, was de verplaatsing ten gevolge van de sterke dwarswind
van grote invloed. De behouden koers van 140 moest echter weer naar het gebied der
equatoriale tegenstroom voeren.
Na 8 dagen in slecht weer te hebben gevaren, werd de koers verlegd naar 120 graden
rechtwijzend en 2 dagen later werd oost gestuurd, daar het tegenstroomgebied ruim was
bereikt, hoewel van een voordelige stroom nog niets merkbaar was. Slechts van 8 tot 10
december was de stroom merkbaar om de oost geweest en liep het behoud op tot 8 knopen.
Op 10 december raakte echter een der hoofdmotoren buiten gebruik. Deze kon pas na een
reparatie, welke zes dagen en nachten in beslag nam, op vijf van de zes cylinders verder
draaien. De wind was na 20 december afgenomen tot kracht 4 en ook de toestand van de zee
werd aanmerkelijk rustiger, zodat het schip toch goed manoeuvreerbaar bleef. Een voordelig
punt was, dat tijdens deze laatste trip veel korte, hevige buien optraden. Daarvan werd gebruik
gemaakt om de slinkende zoet-watervoorraad op peil te houden. Soms werd in tien minuten tijd
meer dan een ton zoetwater in de dekzeilen gevangen en naar de drink watertanks gevoerd. In
totaal werd op dit traject ongeveer 25 ton water opgevangen.
Opmerkelijk was, dat op dit traject vaak variërende noordelijke en zuidelijke stromingen
voorkwamen, zodat het geen zin had de verplaatsingen ten gevolge van de stroom te
corrigeren, daar een volgende dag automatisch de oude breedte werd bereikt.
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Van scheepvaart op het traject Pearl Harbour - Panama kon nauwelijks sprake zijn. Slechts een
tanker kwam binnen gezichtsveld en als bijzonderheid mag nog worden vermeld, dat juist voor
dit schip moest worden uitgeweken. Naarmate de positie zich verder om de oost verplaatste,
verbeterde de weerstoestand en
de toestand van de zee.
L9609 afgemeerd te
Curaçao 1963

Op 16 december werd
rendez-vous gemaakt
met Hr. Ms. Van Ewijck,
welke schip ter
assistentie uit
Willemstad tegemoet
was gezonden. Die
zelfde dag werd de
sleepverbinding tot
stand gebracht,
teneinde Hr. Ms. L 9609
tijdig te Balboa te laten
arriveren, aangezien
aldaar de bemanning
zou worden afgelost om
voor Kerstmis in
Nederland te kunnen
zijn.
Deze laatste dagen werd onder prima weersomstandigheden gevaren: een stralende hemel,
een zeer kalme zee en een zachte oostelijke wind.
Op 20 december werd Balboa bereikt en na olie te hebben geladen werd ontmeerd en het
Panama-kanaal doorgevaren naar Cristobal. Al daar werd het schip gedokt, teneinde de aan de
scheepshuid ontstane schade op te nemen.
Het bleek, dat het ruwe weer een gat aan stuurboord in het middenschip had veroorzaakt en dat
ook enige te Pearl Harbour herstelde scheuren opnieuw waren opengegaan.
Over het algemeen genomen zijn tijdens de tocht bijzonder weinig vissen waargenomen.
Slechts enige vliegende vissen en een grote school walvis achtigen, waarschijnlijk potvissen,
werden opgemerkt. Het zicht gedurende de gehele reis was helder, uitgezonderd tijdens de
zware buien, waarbij het zicht soms nog slechts enkele tientallen meters bedroeg.
Hoewel steeds vele dagen achtereen op open zee werd gevaren zonder zicht van land of
schepen en er vaak dagen achtereen reparaties moesten worden verricht, heeft het moreel van
de bemanning daaronder nooit geleden.
Dit was mede hieraan te danken, dat voor een grote hoeveelheid ontspanningsmateriaal was
gezorgd in de vorm van lectuur, films en spelen en dat de georganiseerde competities met
kaarten en andere spelen met veel animo werden gehouden.
Verder was er de verzekering, dat een ieder met Kerstmis in Nederland zou zijn.
Behalve de normale gevallen van lichte ontstekingen, lichte verwondingen en enkele gevallen
van angina, was de gezondheidstoestand goed.
Voor de bemanning was deze tocht in ieder opzicht een bijzondere ervaring, waaraan met trots
zal worden teruggedacht.
Foto’s uit het archief van “ten Anker”, fotograaf onbekend.
Bron: Jaarboek Koninklijke Marine 1962
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kiellegging ”tydeman”
Op 29 april jl. om precies 15.30 uur, tilde de reusachtige portaalkraan van de scheepswerf en
machinefabriek "De Merwede" te Hardinxveld - Giessendam onder grote belangstelling van
werf- en marineautoriteiten de 42 ton wegende eerste sectie van het nieuwe occanografisch
vaartuig de "Tydcman" op de hellingblokken.

Bij de foto: Behoedzaam wordt de 42ton wegende eerste sectie van de
"Tydeman" op de hellingblokken
afgevierd.
Burger en militair kijken gespannen
toe.
Nadat het gezelschap, waaronder de
plv. Vlagofficier Materieel (N), ir J.F.
Meyer, de Chef der Hydrografie,
schout-bij-nacht H.H. van Heelde, de
aangewezen commandant van het te
bouwen opnemingsvaartuig, KLTZ
H.N.B. Roels, directie en kaderleden
van "De Merwede", de gloednieuwe en enige "pas" gemaakte sectie hadden beklommen, werd
door de PLAVCM (Nieuwbouw) een bord onthuld waarop het bouwnummer, datum, naam van
schip en werf, type en opdrachtgever vermeld stonden.
Bij de foto: De kiellegging is een feit
en de plaatsvervangend VOM (IV), ir
J.F. Meyer, onthult de identiteit van
de pas gelegde eerste sectie.
Met de onthulling van dit bord, dat
geflankeerd werd door de
Nederlandse en de werfvlag, was de
officiële kiellegging voltooid en begaf
het gezelschap zich over het
zonovergoten werf- terrein via de
montagehallen naar het
Hoofdkantoor, waar men in een
informeel samenzijn een
toast uitbracht op een voorspoedige bouw en samenwerking tussen "De Merwede" en de
Koninklijke marine.
Met het aanvaarden van deze opdracht doet "De Merwede" haar faam eer aan in de bouw van
specialistische schepen en vaartuigen. Bij het ontwerp van dit opnemingsvaartuig is rekening
gehouden met de wensen van zowel militair- als civiel-wetenschappelijke onderzoekers.
Het wordt hiermee het eerste Nederlandse schip dat volledig voor onderzoek van oceanen is
uitgerust. Het schip, dat nog in december van dit jaar te water moet worden gelaten, om in het
najaar van 1976 haar proeftocht te kunnen maken, is uitgerust met tal van laboratoriumruimten
op het gebied van hydrografische, fysische, chemische, biologische, meteorologische,
geologische en geofysische onderzoekingen.

24

Het schip krijgt, behalve voor de 62 bemanningsleden, accommodatie voor vijftien
wetenschappelijke werkers.
De bouwkosten zijn, buiten dc wetenschappelijke apparatuur, voorlopig geraamd op ongeveer,
f 37.850.000.
Bij de foto: Artist 's-impression van het
oceanografie^ opnemingsvaartuig "Tydeman".
Zo gaat het hydrografische opnemingsvaartuig
van de Koninklijke marine er ongeveer uit zien.
Het schip krijgt een lengte van 90 meter, een
breedte van 14.4 meter en een diepgang van
4,75 meter bij een waterverplaatsing van plm.
3000 ton. De voortstuwingsinstallatie zal
bestaan uit dieselmotoren, welke voeding
geven aan draai stroomgeneratoren die op
hun beurt gezamenlijk of afzonderlijk stroom leveren aan de
voortstuwing of andere
werktuigen aan boord.
Bij de foto: Met grote
belangstelling bekijkt schout-bijnacht H.H. van Veelde het
schaalmodel var. de "Tydeman",
waarbij duidelijk de 31
bouwsecties kunnen worden
getoond.

Bron: Marine Nieuws mei 1975

Persoonlijke Oorlogsverhalen…
Verhaaltje uit de Oud-Rotterdammer van mei 2021

Avondklok Winter 1944. Met m’n vader sluip ik, meisje van bijna zes jaar, door de verduisterde
straten van Rotterdam. Het is ver na achten. Sperrzeit is al lang ingegaan. Ik heb
bloedvergiftiging in mijn rechter ringvinger. Een rode streep loopt al vanaf mijn hand over m’n
onderarm. Bij de waarnemend huisarts worden we snel binnen gelaten. Nadat de arts mijn hand
behandeld heeft, begint de levensgevaarlijke weg terug naar huis. Levensgevaarlijk, omdat m’n
vader, een dertiger, direct opgepakt kan worden als de Duitsers ons snappen. We komen veilig
thuis. Over avondklok gesproken... Wil Baghuis-Correljé
Wil@compubest.nl
Redactie: Wil bedankt voor het leuke gesprek….
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Hoofdstewardess op Nieuw Amsterdam
Met grote belangstelling heb ik het verhaal van de Nieuw Amsterdam gelezen in de krant van 9
februari. Daar kan ik nog wel iets aan toevoegen. Een tante, Maria Pieternella de Bruin, van
mijn moeder heeft enige tijd, van 20 maart 1938 tot ergens in september 1939, op de Nieuw
Amsterdam gevaren als
hoofdstewardess. Hoe
weet ik dat allemaal?
Haar laatste
monsterboekje en haar
‘Zakboekjes’ zijn in mijn
bezit.

Maria Pieternella de
Bruin, geboren 11
augustus 1887 in Hooge
en Lage Zwaluwe, trad op
1 april 1909 in dienst bij
de NASM/HollandAmerika Lijn. Op 3 april
1909 begon ze haar
loopbaan op het SS Rotterdam als ‘Juffrouw’. Al in 1910 werd zij ‘1e klas Stewardess’. In 1913
werd zij ‘1e Stewardess 1e klas’. Later ‘Hoofdstewardess’. En dat is zij tot aan haar pensioen
gebleven.
New York
Zij heeft ook de proefvaart van de Nieuw Amsterdam meegemaakt en heeft er daarna nog 18
volledige reizen op gemaakt. Tot de reis 19, die begon op 18 september 1939 en voor haar
eindigde in New York. Ze is in haar monsterboekje ook nooit afgemonsterd van deze reis. De
Nieuw Amsterdam werd opgelegd in New York na de inval van Hitler in Polen. Mijn oudtante
kreeg een baan aangeboden als hostess in het Hollandse zeemanshuis in New York. Die baan
heeft zij aanvaard, hetgeen tevens betekende, dat zij de oorlog niet aan den lijve ondervond,
maar wel vaak in grote onzekerheid verkeerde over het lot van haar broer en vijf zussen met
hun gezinnen. Direct oorlogsleed bleef haar dus bespaard, maar de gevolgen van die oorlog
konden haar zo nu en dan toch stevig raken.
Zo ontmoette zij bijvoorbeeld Hollandse zeelieden in het Zeemanshuis, die natuurlijk ook hun
zorgen hadden over het thuisfront, waarmee de gesprekken toch op een ander niveau kwamen
dan koetjes en kalfjes. Maar dan kon het goed gebeuren, dat zij een paar dagen later hoorde,
dat het schip, waarop zo iemand was uitgevaren getorpedeerd was en de bemanning om het
leven gekomen was. Dat ging niet altijd in haar koude kleding zitten.
Iron Lady
Natuurlijk heeft zij ook mooie momenten meegemaakt. In een interview in het Algemeen
Dagblad van 24 maart 1973 naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van de HAL vertelt zij
onder andere, dat zij de hand geschud heeft van Winston Churchill, nadat zij zijn echtgenote en
dochter op de Statendam had verzorgd. Ook koningin Wilhelmina heeft zij ontmoet en voorzien
van een versnapering tijdens het bezoek van de koningin aan het Zeemanshuis. Daar bestaat
een foto van. Tijdens haar verblijf in New York moest zij ook een voor die tijd vrij riskante
operatie aan haar keel ondergaan en dan ligt eenzaamheid door gebrek aan contact met familie
op de loer. Maar ver vóór Margaret Thatcher was zij al een Iron Lady. Overigens staat er bij het
interview een foto, waarbij zij met een doosje op schoot zit, waarin volgens het bijschrift
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souvenirs van haar loopbaan. Datzelfde doosje is nu in mijn bezit met haar gegevens. Ook ben
ik in het bezit van een fraai boekwerk, met voorin met prachtige, sierlijke letters haar naam, ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de HAL.
Mooie spullen
Mijn moeder heeft ook wel
verteld, dat, na het beëindigen
van de oorlog, zeelieden, die
gedurende die tijd buitengaats
geweest waren éénmalig
belastingvrij spullen mochten
invoeren. Mijn oudtante kon om
mij onbekende redenen niet
direct na het beëindigen van de
oorlog naar huis. Zij is pas in de
loop van 1946 thuis gekomen.
Omdat de gemiddelde zeeman,
zeker ook in die tijd, weinig
sjoeche had van behoeften voor
het huishouden, werd mijn
oudtante regelmatig gevraagd
mee te gaan en te adviseren
over aankopen voor het
thuisfront van de zeeman. Dat
deed zij, maar wel met de vraag,
of de betreffende zeeman, dan
ook een kleinigheidje mee wilde
nemen voor haar familie in
Rotterdam. Dat was nooit een probleem. Dientengevolge hadden mijn moeder en haar ouders
al mooie spullen in huis, waar anderen met bonnen niet direct aan konden komen. De verloofde
van mijn moeder, later haar echtgenoot met als resultaat mijn vader, had mijn oudtante nog
nooit ontmoet. Want mijn ouders kregen pas in de loop van de oorlog verkering. Maar voor
kleding werd al wel de nodige informatie doorgegeven, waardoor mijn vader voor die tijd fraai
gekleed kon gaan.
Westendam en Veendam
Hoe mijn oudtante uiteindelijk thuis gekomen is, weet ik niet. Als passagier op “één onzer
schepen” wellicht. In ieder geval is zij op 27 juni 1946 weer aangemonsterd op de ‘Westerdam’.
Daar heeft zij nog vijf reizen op gemaakt en daarna nog zeven reizen op de ‘Veendam’. Op 25
oktober 1947, zestig jaar en twee-en-een-halve maand oud, is zij van de ‘Veendam’
afgemonsterd en met pensioen gegaan. Vanuit de Verenigde Staten ontving zij ook maandelijks
een pensioen door middel van een cheque in US$. Dat was altijd wel interessant, als ze dan
naar de bank ging om in te wisselen. De US$ heeft toen een tijd op ruim drie-en-een-halve
gulden gestaan. Dat was niet verkeerd. Aan het eind van mijn tienerjaren ben ik ook wel eens
mee geweest als een soort bodyguard.
Herdenking
Enige tijd na het in de vaart komen van het ss Rotterdam in 1959 ben ik eens met mijn oudtante
op dat betreffende schip geweest. Eerst naar kantoor, waar zij dus meer dan twaalf jaar na haar
pensioen nog met alle respect behandeld werd. Daarna een wandeling over het schip. Toen, ik
was een jaar of twaalf, heb ik me dat niet zo gerealiseerd, maar ondanks, dat ook zij voor het
eerst op het schip was, zijn we nooit verdwaald en wist zij goed te vertellen, in welke ruimtes we
waren. Voor de jaarlijkse herdenking bij “De Boeg” werd mijn oudtante altijd opgehaald en
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aldaar met veel eerbied tegemoet getreden. Haar optreden in New York als gastvrouw in het
Zeemanshuis heeft haar duidelijk heel veel goodwill opgeleverd. Zij was voor de familie zeker
niet de makkelijkste in de omgang, maar het was wel een dame met een natuurlijke uitstraling
van gezag. Dat moest natuurlijk ook wel, wilde je als vrouw 38 jaar overeind blijven in die
wereld.
Keteljongen
Op de lagere school al wist ik, dat ik wilde
gaan varen. Mijn ouders vonden dat best,
maar mijn vader leek het verstandig, om,
voordat ik beroepsonderwijs in die richting zou
gaan volgen, eerst even aan een schip en
zeewater te proeven. Stel je voor, dat het
meteen al niets zou zijn, dan werd er geen
geld en energie aan een verkeerde opleiding
besteed. In de zomervakantie van 1965
tussen klas 3 en 4 van de MULO heb ik toen
van 3 tot en met 21 augustus een reis als
keteljongen naar New York heen en weer op
de Nieuw Amsterdam gemaakt. Dat was wat.
Na de MULO heb ik aan de Hogere School voor Scheepswerktuigkundigen aan de Willem
Buytewechstraat in Rotterdam van 1966 tot en met 1969 de 3-jarige BM cursus gevolgd en met
succes afgerond. Later ook nog de cursus A en B2. Gevaren heb ik bij de Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd vanaf 1969, al tijdens mijn eerste reis opgegaan in de Nedlloyd. Daar heb
ik tot juni 1987 gevaren op diverse schepen.
Kerncentrale
Vanaf juni 1987 heb ik op de kernenergiecentrale in Borssele op de regelzaal gewerkt tot mijn
laatste werkdag in 2010. Op de regelzaal controleerden wij het proces en stuurden indien nodig
bij.
Fred van den Bogaard Oost-Souburg
fbgrd@zeelandnet.nl
uit de Oud Rotterdammer
…………………………………………………………………………………………………………….

Rotterdam en z’n Marinierskapel
Wie “mariniers” zegt, zegt: “Rotterdam”. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Tot 12 mei 1940 was het prachtige Arsenaal aan het Oostplein in gebruik als marinierskazerne
en helaas door een brandbom, voorafgaand aan het bombardement van 14 mei, verwoest.
In 1946 werd de kazerne aan het Toepad in Kralingen in gebruik genomen en die blijft, dankzij
de inspanningen van burgemeester Ahmed Aboutaleb, ook voor Rotterdam behouden.
Met deze mariniers, en daar wilde ik het over hebben, is ook de Marinierskapel der Koninklijke
Marine, zoals hij officieel benaamd is, in onze stad gebleven. Ik heb het genoegen mogen
smaken als tamboer/hoornblazer met deze marinierskapel te mogen werken. In de jaren zestig,
mijn jaren dus, was een terugkerend ceremonieel om op de eerste woensdag van de maand
een mars door de stad te maken. Vanuit de kazerne aan het Toepad gingen we met de
toenmalige groene legerbussen naar de Parkkade en van daaruit werd met muziek naar het
Westplein gemarcheerd. Hier begon het eigenlijke ceremonieel. Op nummer 12 was destijds het
hoofdkwartier van het Korps gevestigd. Om 9.00 uur werd daar, in het bijzijn van de
Marinierskapel, de vlag gehesen, gevolgd door het volkslied en vrolijk klinkende marsmuziek. Ik
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heb overigens altijd het idee gehad dat de staf van het Korps daar de blits wilde maken bij het
(vrouwelijke) kantoorpersoneel dat ieder optreden in grote getale in het geheel aanschouwde.
De tamboer-maître ging
voorop
Schepje bovenop
Op de derde dinsdag van
september, bij de opening
van de Staten Generaal,
werd er nog een schepje
bovenop gedaan en
marcheerde de
marinierskapel, in groot
ceremonieel tenue, gevolgd
door twee gewapende
detachementen, door de
stad. Iedere maand werd er
een ander stadsdeel
uitgekozen om zich te
presenteren. Dat was een
goed gebruik en werd door
de respectievelijke wijkbewoners zeer zeker op prijs gesteld. Het gemotoriseerde verkeer was
zeer geduldig en sloot achteraan. Met het huidige drukke verkeer zal het waarderingscijfer lager
zijn.
Morricone
Onlangs is de Italiaanse componist
Ennio Morricone, bekend van de
soundtracks van ‘The Good, the
Bad and the Ugly’ en ‘Once Upon a
Time in the West’, op 91-jarige
leeftijd in het ziekenhuis als gevolg
van een val overleden. Hij werd
geroemd om zijn muzikale
kwaliteiten. Hij had de gave te
componeren, te arrangeren en
schreef muziek razendsnel op
papier. Ik had een muzikale
collega, Nico de Jeu en hij had
deze gave ook. Nico was tamboer,
maar speelde ook trombone. Hij
ging ’s avonds naar de
muziekschool en viel op bij de
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toenmalige dirigent van de Marinierskapel, Joop Laro.
Als muzikant moest je minimaal voor één instrument een afgeronde conservatoriumdiploma
hebben, maar Nico mocht komen voorspelen
en werd op zijn avondschooldiploma
aangenomen. En hij stelde niet teleur.
Leukemie
Hij werd na verloop van tijd eerste trombonist.
Voor de kapel ging hij arrangeren en
muziekstukken schrijven. Hij deed dit
razendsnel en uit zijn hoofd en meervoudige
partijen voor alle instrumenten. Hij was
veelzijdig. Gaf hem een instrument en hij
speelde er op. In korte tijd klom hij op van
marinier der derde klasse, naar sergeant
majoor en stond op het punt om bevorderd te
worden tot adjudant, totdat het noodlot
Nico de Jeu
toesloeg. Hij werd getroffen door leukemie. Hij
bleef optimistisch en dacht dit ook te boven te
komen, maar helaas; op 20 december 1990 verloor hij de strijd. Tijdens de zeer druk bezochte
uitvaartdienst speelde de Marinierskapel enkele van Nico’s muziekstukken. Ook nu doet het me
nog goed om bij diverse muziekverenigingen composities en arrangementen van Nico de Jeu
tegen te komen, de trombonist van de Rotterdamse Marinierskapel.
Harry Pruijsten
apruijsten@upcmail.nl

Belangrijk
Een commandant en een hoofd-machinekamer kregen onenigheid over de vraag wie van hen
het belangrijkst op het schip was. Ze besloten van plaats te verwisselen om daar zelf achter te
komen. Enige uren later dook de commandant op uit de vetpul, onder het roet en de olie en liep
naar de HMK op de brug. “Kerel, ik heb je nodig”, schreeuwde hij, daarbij wild zwaaiend met
een Engelse sleutel in zijn hand. “Ik krijg er geen beweging meer in”! “Natuurlijk niet”, brulde de
HMK, “we zitten aan de grond”!

Nederland – Australië deel 2
Merkwaardige marine wapens uit de tweede wereldoorlog
Hollands Glorie in ruste
Reisverslag squadron mijnenvegers 206
Persoonlijke Oorlogsverhalen ,blijf doorvertellen.
De Slagh bij Ter Heijde, een ongelijke strijd…
De Pil
Merkwaardige aanvaring
En andere….
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