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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 
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Nederland – Australië: ruim 400 jaar maritieme betrekkingen 
 
Deel II Bondgenoot en nieuw vaderland 
 
Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, was Australië als dominion van 
Groot-Brittannië al in oorlog met Duitsland. Het land werd dus automatisch een bondgenoot. Tot 
militaire samenwerking kwam het voorlopig nog niet, al nam de lichte kruiser Hr. Ms. Tromp' wel 
deel aan een zoektocht naar de in november 1941 spoorloos verdwenen Australische lichte 
kruiser HMAS 'Sidney'. Die zoektocht was tevergeefs. De 'Sidney' was, naar later bleek, met 
man en muis vergaan tijdens een fataal treffen met de Duitse hulpkruiser 'Kormoran'. Echt tot 
militaire samenwerking werden de Nederlanders en Australiërs gedwongen toen Japan in 
december 1941 aan zijn grote offensief begon om zich meester te maken van de rijkdommen 
van zuidoost Azië en met name die van het toenmalige Nederlands-Indië. 
 
Voor Nederland was samenwerking met grotere en sterkere staten, met name de Verenigde 
Staten en Groot-Brittannië, broodnodig, omdat het alleen al helemaal geen kans maakte tegen 
de sterke en goed-geoefende Japanse strijdkrachten. Voor Australië gold dat al evenzeer, 
omdat het immers heel mogelijk was dat de Japanse opmars niet aan de zuidoostelijke grenzen 
van Nederlands-Indië zou stoppen. Die samenwerking werd vormgegeven in een gezamenlijk 
militair opperbevel, ABDA-com. ABDA stond voor American, British, Dutch, Australian en com 
voor command.  
Het bleek uiteraard niet mogelijk om een samenraapsel van schepen, vliegtuigen en 
grondtroepen van de vier landen in een tijdsbestek van enkele weken om te smeden in een 
wapen dat partij kon bieden aan de geoliede Japanse oorlogsmachine. Malakka viel, Singapore 
capituleerde en na de verloren slag in de Javazee gingen ook Java en de rest van Nederlands-
Indië verloren. Bij de laatste strijd van het eskader van Karel Doorman ging, behalve de 
Nederlandse kruisers 'De Ruyter' en 'Java', ook weer een Australisch schip verloren.  
De kruiser 'Perth' stootte op de terugtocht, richting Straat Soenda, op een overmacht aan 

Japanse schepen en ging, 
samen met de Amerikaanse 
zware kruiser 'Houston', 
strijdend ten onder. 
 
De rol van de Koninklijke 
Marine  
De resterende Nederlandse 
marineschepen en vliegtuigen, 
veel waren het er niet rneer, en 
een aantal koopvaardijschepen, 
meestal met militairen aan 
boord, trokken zich terug op 
Ceylon, zoals Sri Lanka toen 
nog heten en op Australië. 
De lichte kruiser "Tromp" was al 
eerder een Australische haven 
binnen gelopen om de schade te 
herstellen, die het schip had 
opgelopen tijdens een gevecht 
met Japanse schepen in Straat 

Bandoeng, voor de zuidoostkust van Bali. Afgezien van de 'Tromp' hadden de naar Australië 
uitgeweken eenheden nauwelijks enige gevechts-waarde. Van de drie onderzeeërs werden er 
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twee al snel buiten dienst gesteld, omdat ze helemaal opgevaren waren. Later in de oorlog 
zouden modernere onderzeeboten naar Australië komen, die nog wél een effectieve bijdrage in 
de strijd zouden leveren. De 'Zwaardvisch' zou zelfs in de Javazee een voor dat gebied heel 
uniek slachtoffer maken; de Duitse onderzeeboot U-168. 
 
Hr.Ms Zwaardvisch 
was één van de 
meest succesvolle 
Nederlandse 
onderzeeboten, die in 
de nadagen van de 
Tweede 
Wereldoorlog vanuit 
Fremantle 
opereerden. Foto 
NIMH 
 
 
 
Wat de bovenwaterschepen betreft was er verder nog de "Abraham Crijnssen" die 
gecamoufleerd als drijvend eiland uit Soerabaja had weten te ontsnappen en enkele kleinere 
mijnenvegers.  
De "Crijnssen"is als enige  overlevende uit de Tweede Wereldoorlog nog steeds te zien bij het 
marinemuseum in Den Helder. Het "scheepje zou in Australië voornamelijk worden gebruikt voor 
opleidingen. De situatie veranderde met de aankomst van twee nieuwe, na het uitbreken van de 
oorlog in Engeland aangekochte torpedobootjagers, de 'Van Galen' en de 'Tjerk Hiddes' en van 
de luchtverdedigingskruiser 'Jacob van Heemskerk'. Deze vier schepen hebben ongeveer twee 
jaar lang een rol gespeeld bij de bescherming van de scheepvaart langs de Australische kusten. 
De 'Jacob van Heemskerk' met zijn batterij van tien kanons die zowel tegen zee- als luchtdoelen 
konden worden gebruikt, lag daarnaast geruime tijd in Fremantle, waar het schip deel uitmaakte 
van de luchtverdediging van de stad.  
Vaste steunpunten voor de schepen van de Koninklijke Marine waren Sidney en Fremantle, waar 
de bemanningen zich na verloop van tijd erg thuis ging voelen. Er waren veel contacten met de 
plaatselijke bevolking en menig marineman vond er een levensgezellin. 
 
In de konvooien, die ze begeleidden, voeren uiteraard ook Nederlandse schepen mee. Zo 
escorteerden de vier schepen begin 1943 een groot konvooi, waarvan behalve de 'Queen 
Mary', de 'Aquitania' en de 'Ile de France' ook de 'Nieuw Amsterdam' deel uitmaakte. Met deze 
schepen keerde een complete divisie van 30.000 Australische militairen uit het Midden-Oosten 
terug. De vreugde en dankbaarheid onder de Australische bevolking over de behouden 
terugkeer van hun mannen en zonen en over de versterking van hun eigen defensie was enorm 
en ook de mannen van de 'Tromp', de 'Jacob van Heemskerk', de 'Van Galen' en de 'Tjerk 
Hiddes' deelden hierin. 
 
Nederlands (enige) troef: de koopvaardij. 
De grootste Nederlandse maritieme bijdrage aan de verdediging van Australië werd echter 
geleverd door de koopvaardij. En dat gold dan vooral in de eerste periode na de val van Java. 
Om hun invloeds- en veiligheidssfeer nog wat verder uit te breiden waren de Japanners op de 
noordkust van Australisch Nieuw-Guinea, nu Papua Nieuw-Guinea, geland als onderdeel van 
een opmars naar de strategisch belangrijke haven van Port Moresby, aan de zuidkust van het 
eiland. Van daaruit zouden ze de Koraal Zee kunnen beheersen en zouden ze een directe 
bedreiging vormen voor Australië.  
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Voor het uitbreken van de oorlog was het aandeel van de Nederlandse koopvaardij in de vaart 
op Australië vrij bescheiden. Het kwam voornamelijk op rekening van de Koninklijke 
Pakketvaart Maatschappij, de grote rederij die het leeuwendeel van het vervoer over zee binnen 
de Indische Archipel en met de omringende gebieden voor haar rekening nam. Australië werd 
voornamelijk aangedaan door KPM-schepen van de Java-Australië Lijn en van de South Pacific 
Line. Na 10 mei 1940 werd het al drukker. Verscheidene Nederlandse schepen werden naar 
Australische werven gedirigeerd om van bewapening te worden voorzien en voor andere 
werkzaamheden. Zo werd het nog nieuwe vlaggenschip van de Maatschappij Nederland, het 
passagiersschip 'Oranje' er verbouwd tot hospitaalschip.  
 
Het MS Oranje van de 
Stoomvaart Maatschappij 
Nederland vervoerde in zijn rol 
als hospitaalschip in 40 reizen 
ruim 32.000 zieken en 
gewonde militairen. Het schip 
arriveert hier met gewonden 
van af het front in Melbourne. 
 
De Japanse opmars in 
Zuidoost-Azië deed het aantal 
Nederlandse schepen, voor het 
overgrote deel van de KPM, in 
de Australische wateren snel 
toenemen, zeker na de val van 
Java.  
Ze konden al snel aan de slag. Aanvankelijk moesten Amerikaanse en Australische troepen 
naar de gebieden ten noorden van Australië worden gebracht in een vergeefse poging de 
Japanners tegen te houden. Toen deze eenmaal op het oostelijk deel van Nieuw-Guinea waren 
geland, speelden de Nederlandse koopvaardijschepen een doorslaggevende rol bij de 
bevoorrading van de troepen die moesten voorkomen dat de Japanners doorstoten naar Port 
Moresby. Van de koopvaardijschepen, die onder voortdurende aanvallen van Japanse 
bommenwerpers en onderzeeboten troepen, wapens en munitie naar bedreigde plaatsen 
brachten, behoorde het merendeel tot de vloot van de KPM. Bij de strijd om Milne Bay, aan het 
oostelijke uiteinde van Nieuw-Guinea, voerden twee van de drie schepen die daar het belaagde 
Amerikaans/Australische garnizoen bevoorraadden, de Nederlandse vlag.  
 

De Maetsuycker van de KPM liep 
spitsroeden bij de bevoorrading van de 
Australische en Amerikaanse troepen 
die de opmars van de Japanners op 
Nieuw Guinea tot staan brachten. Later 
zou ze worden verbouwd tot hospitaal 
schip. 
De Amerikaanse commandant ter 
plaatse zei later dat hij schepen als de 
'Van Heemskerk', de 'Maetsuycker', de 
'van Heutsz' en de 'Tasman' nooit zou 
vergeten.           
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Toen de Amerikaanse en Australische strijdkrachten vervolgens in het offensief gingen en de 
Japanners, ondanks hun taai verzet, begonnen terug te dringen, werd voor de aanvoer naar 
Oro Baai, aan de noordkust van Nieuw-Guinea, een speciale transporteenheid gevormd 
bestaande uit escortevaartuigen en vrachtschepen, deze laatste bijna allemaal onder 
Nederlandse vlag. De eenheid, die de bijnaam Lilliput Navy kreeg en met name de Nederlandse 
schepen, oogstte veel lof. De Australische marine historicus H.G. Gil schreef; 'Lilliput is een 
monument voor de uitstekende prestaties van de Nederlandse schepen, die vrijwel zonder 
uitzondering het transport voor hun rekening namen. Hun bijdrage was van onschatbare waarde 
en ze waren, tijdens de periode dat Lilliput operationeel was, onvervangbaar'. Wat dat laatste 
betreft, daarvan was geen woord overdreven. De Amerikaanse oorlogsindustrie, die zulke 
gigantische hoeveelheden materiaal zou gaan produceren, moest toen nog op gang komen. De 
eerste standaardschepen, zoals Victory's en Liberty's zouden pas in de wateren rond Australië 
verschijnen in de loop van 1943. De Australische Schout bij nacht G.C. Muirhead-Gould liet zich 
ook zeer lovend uit over de KPM-ers. In een rapport aan de Australische marineleiding vroeg hij 
speciaal aandacht voor de schitterende plichtsbetrachting van kapiteins en bemanningen van 
de Nederlandse schepen die de voorraden vervoerden tussen het Australische vasteland en de 
havens van Port Moresby, Milne Baai en Oro Baai op Nieuw-Guinea. 'Er is', verklaarde hij, 'door 
hen nimmer een klacht geuit of terughoudendheid betoond, dit ondanks het feit dat de 
algemene opinie was dat alleen de Nederlandse schepen naar de echt gevaarlijke plaatsen aan 
de omstreden noordkust werden gestuurd terwijl de Amerikaanse en Australische schepen nooit 
verder kwamen dan Milne Baai'. Dat het voortdurend opereren in zo hevig omstreden wateren 
tot verliezen moest lijden, was onontkoombaar. Verscheidene schepen zijn tijdens de strijd om 
Australië verloren gegaan, andere liepen soms zware schade op tijdens Japanse 
luchtaanvallen. Onder de schepen die tot zinken werden gebracht, waren de 's'Jacob', de 
'Bantam' en de 'Van Heemskerk'(niet te verwarren met de bijna gelijknamige lichte kruiser), alle 
eigendom van de KPM. Er waren uiteraard ook doden en gewonden te betreuren. In totaal heeft 
de Nederlandse koopvaardij gedurende de tweede wereldoorlog meer mensen verloren, dan 
zeemacht, landmacht en luchtmacht te samen! Net als voor de marinemannen was Australië 
ook voor veel koopvaardijpersoneel lange tijd een plaatsvervangend thuis. Er werden 
zeemanshuizen ingericht, ziekenhuizen beheerd door de KPM en zelfs een sanatorium. 
Soortgelijke voorzieningen werden getroffen voor de niet-Europese opvarenden, Indonesiërs en 
Laskaren. Mochten de verhoudingen tussen de mannen van de marine en koopvaardij en de 
gewone 'Aussies' heel warm worden genoemd, op politiek gebied ging het tegen het einde van 
de oorlog minder goed tussen de Nederlanders en de Australiërs. Waren de Nederlanders 
aanvankelijk gezien als medestanders in een strijd op leven en dood met Japan, toen dat land 
geen echte bedreiging meer vormde, gingen andere zaken spelen. De Australiërs hadden met 
het kolonialisme weinig op en voelden dan ook weinig voor de plannen van de Nederlandse 
regering om haar gezag in Indië te herstellen. Daarbij kwam nog eens dat binnen de 
Australische regering, ondanks haar antikoloniale houding, een sterke stroming bestond die 
vond dat Australië in de toekomst op zijn minst medezeggenschap zou moeten krijgen in het 
bestuur daar. De vakbonden, die eerder al in het geweer waren gekomen voor de in hun ogen 
zwaar onderbetaalde en achtergestelde Indonesische schepelingen op de Nederlandse 
koopvaardijschepen en voor de vele dienstweigeraars onder deze groep, zetten hun aversie 
uiteindelijk om in een boycot van alle Nederlandse schepen die na de Japanse capitulatie 
goederen naar Indonesië vervoerden die zouden kunnen worden gebruikt tegen de 
nationalisten. Die afkeer bij de bonden voor de Nederlandse politiek zou, veel later, in 1960 nog 
een keer tot uiting komen toen het vliegkampschip Hr. Ms. 'Karel Doorman' Fremantle aandeed 
op weg naar het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea, waar een Indonesische invasie dreigde. 
De havensleepboten weigerden assistentie te verlenen bij het afmeren. De commandant loste 
het probleem op door een aantal vliegtuigen met draaiende motoren dwars op het dek te 
plaatsen, waarna ze het schip met hun propellers keurig op zijn plaats bliezen. En dat vonden 
die Australiërs nou wel weer mooi. 
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Een nieuw vaderland 
Een nieuwe piek scheepvaartverkeer op Australië ontstond in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Grote aantallen Nederlanders wilden toen uit Nederland weg. Ze vonden het land te vol, 
ze waren bang voor 'de Russen' of ze dachten elders kansen te krijgen die ze hier niet hadden. 
Die verlangens strookten met de opvattingen van de regering die vreesde voor overbevolking 
en werkloosheid. Premier Willem Drees verklaarde dan ook in een nieuwjaarstoespraak in 1950 
dat 'een deel van ons volk het moet aandurven, zoals in vroeger tijden zijn toekomst te zoeken 
in grotere gebieden dan eigen land'. Van de honderdduizenden mensen, die het advies van 
'vader Willem' volgden, hebben er meer dan 160.000 gekozen voor Australië als nieuw 
vaderland. De luchtvaart had zich in die tijd nog niet zover ontwikkeld dat zulke grote aantallen 
mensen voor een redelijke prijs naar de andere kant van de wereld konden worden vervoerd. 
De meeste emigranten reisden dus over zee, wat extra goedkoop was doordat de regering de 
kosten van de overtocht zwaar subsidieerde. De reis werd soms gemaakt aan boord van door 
de regering gecharterde reguliere passagiersschepen, zoals de Johan van Oldenbarnevelt' van 
de Maatschappij Nederland of de kleinere 'Sibajak' van de Rotterdamse Lloyd. Deze schepen 
waren vaak speciaal aangepast voor het vervoer van grote groepen emigranten. De 'Johan van 
Oldenbarnevelt' bijvoorbeeld bood in de vooroorlogse periode als passagiersschip op de lijn 
Amsterdam - Batavia overwegend luxe accommodatie voor een kleine 700 reizigers. Als 
emigrantenschip had ze plaats voor meer dan het dubbele aantal; ruim 1.400 mensen, maar die 
moesten dan ook voor een deel genoegen nemen met slaapzalen in plaats van luxe hutten. De 
regering had ook eigen emigranten schepen en wel het bekende trio 'Waterman', 'Zuiderkruis' 
en 'Groote Beer'. Dit waren tijdens de oorlog gebouwde Victory-standaardschepen, die de 
Nederlandse staat in 1947 van de Verenigde Staten had gekocht voor het vervoer van troepen 
naar en repatrianten uit het toenmalige Nederlands-Indië. Begin jaren vijftig waren ze geschikt 
gemaakt voor het vervoer van emigranten. Dat betekende een ingrijpende verbouwing, waarbij 
ze de vorm kregen, zoals de meeste mensen zich die herinneren. Een belangrijk onderdeel van 
het werk was het aanpassen aan de geldende veiligheidseisen voor passagiersschepen. De 
veiligheidsvoorzieningen waren namelijk totaal onvoldoende. Afgezien van hun bemanningen 
hadden de Victory's als troepenschip 1.600 militairen of repatrianten aan boord voor wie maar 
vier reddingboten en honderd vlotten beschikbaar waren! Na de verbouwing werden 18 sloepen 
meegevoerd. Een en ander had ook gevolgen voor de vervoerscapaciteit; die liep terug tot 
ongeveer 900 personen, wat nog steeds erg veel was voor zulke betrekkelijk kleine schepen. 
De hausse in het emigrantenvervoer duurde tot 1960, Toen moest voor de drie ander emplooi 
worden gezocht. Eenmaal in Australië aangekomen, voegden de immigranten uit Nederland 
zich bij de vele duizenden landgenoten, die zich na de soevereiniteit s overdracht vanuit het 
voormalige Nederlands-Indië in dat land hadden gevestigd. Een klein deel van de voormalige 
Nederlanders werd en wordt ten slotte gevormd door voormalige marinemensen en zeelieden 
van de koopvaardij, die vaak op grond van hun prettige ervaringen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, zich na hun pensionering blijvend in Australië hebben gevestigd. Dankzij deze 
mensen is De Blauwe Wimpel ook 'down under' geen onbekend verschijnsel!. 
 
Nederland - Australië nu 
 In het eerste artikel over de betrekkingen tussen Nederland en Australië zagen we dat het na 
de dood van gouverneur-generaal Van Diemen in 1645 gedaan was met de belangstelling voor 
Nieuw-Holland. Er was, dacht men, immers niets te verdienen. Dat dit nu wel anders is, mag 
worden afgeleid uit het feit dat Nederland wat betreft investeringen in het verre Australië de 
vierde plaats 
inneemt. Ook politiek is weer botertje tot de boom en dat is helaas voor een deel ook weer te 
danken aan een oorlog, de 'war on terror', zoals president Bush die pleegt te noemen tegen het 
islamitisch terrorisme. Australische militairen treden in het zuiden van Afghanistan samen en 
onder bevel van een Nederlandse troepenmacht op tegen de Taliban en de twee landen 
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hebben zelfs besloten tot het oprichten van een gezamenlijke ambassade in Kaboel, De band 
blijft! 
 
Geraadpleegde bronnen: 
Nederlanders ontdekken Australië, door 
J.P. Sigmond en L.H. Zuiderbaan, 
De Nederlandse Koopvaardij in de 
Tweede 
Wereldoorlog, door L.L von Münching 
Verdreven doch niet verslagen, door 
K.W.L. Bezemer 
De Vierde Bondgenoot, door Doug 
Hurst 
Standaardschepen 1939-1945, door D. 
Gorter 
en G.J. de Boer 

        
Nederlandse emigranten debarkeren in 
Australië. foto Nationaal Archief 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

MERKWAARDIGE MARINEWAPENS UIT DEN AFGELOOPEN OORLOG 

 
In de afgeloopen oorlogsjaren hebben de betrokken mogendheden voor verschillende 
doeleinden een aanzienlijk aantal merkwaardige wapenen gebruikt. Vele van deze vindingen 
zijn thans aan de openbaarheid prijsgegeven. Wij willen onze lezers hierover één en ander 
vertellen. Uiteraard zullen wij ons moeten beperken en slechts een greep 'doen uit dé 
zonderlingste constructies en alleen datgene behandelen, wat op de Marine betrekking heeft.  
 
Hier volgt de eerste bijdrage 
Een kiekje van een Vickers „Wellington” voorzien van den ring voor het opruimen van magnetische mijnen 
 

 
 
Vliegende mijnenvegers 
 
Bij het uitbreken van den 
oorlog bleek, dat de 
Duitschers beschikten over 
een nieuw soort mijn, de z.g. 
magnetische mijn. Deze 
mijnen konden niet op de 
toen gebruikelijke wijze 
worden geveegd en 
onschadelijk gemaakt. 
Massa’s van deze 
magnetische mijnen werden 
om Engeland gestrooid, 
waardoor er veel 

scheepsruimte verloren ging. Nadat het geheim van deze magnetische mijnen en het principe, 
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waarop zij berustten, was ontdekt, kon men naar tegenmiddelen gaan zoeken en men vond een 
merkwaardige constructie uit, nl. een cirkelvormigen ring, welke onder verschillende 
„Wellington”-machines werd aangebracht.  
Door middel van dezen formidabelen ring, op de foto goed zichtbaar, werd een sterk 
magnetisch veld ontwikkeld, zoodra een toestel zich boven het te vegen ge bied bevond. Het 
bleek een prachtige en doelmatige oplossing. In de meeste gevallen werd op zger geringe 
hoogte — tien tot vijftien meter — boven het wateroppervlak gevlogen, waardoor de 
magnetische mijnen, tengevolge van het magnetisch veld in den ring, tot detonatie werden 
gebracht. 
 
En zoo moet de vliegende observatiepost in 
werking gegaan zijn. De aan de oppervlakte 
varende U-boot trekt de gyro, welke een hoogte 
van ongeveer drie honderd meter kon bereiken, 
achter zich aan 

 
Meestentijds formeerde men hiervoor 
kleine escadrilles „Wellingtons”, die 
dicht bij elkander vlogen en aldus een 
grooter oppervlak met grootere 
doelmatigheid van mijnen konden 
zuiveren. Doch ook onze Engelsche 
bondgenooten legden naderhand, in de 
door de Duitschers bezette riviermondingen e. d., magnetische mijnen en op hun beurt zochten 
de Duitschers haar tegenmiddelen. De succesvolle „Wellingtons” voor oogen houdende, rustten 
zij vele Junkers Ju-52’s aan de onderzijde der romp met dergelijke ringen uit en ofschoon deze 
kleinere afmetingen hadden dan die der „Wellingtons”, berustte de werkwijze op hetzelfde 
principe. Boven ons land werden deze Junkers-toestellen in de eerste oorlogsjaren dikwijls 
waargenomen en ook zij vlogen meestal in groepen van drie toestellen bij elkaar. 
 
 

Een vliegende 
observatiepost 
Een nog vreemder geval, 
waarvan de Duitschers 
begin 1945 gebruik 
maakten, was de 
vliegende observatiepost, 
die door de Duitsche 
onderzee booten, voor 
hun operaties in den 
Atlantischen Oceaan, 
werd meegenomen.  
 
Dat een dergelijk toestel 
gebruikt werd, was mede 
het gevolg van het 
offensief, dat de 

'Geallieerden hadden ingezet ter vernietiging van deze onderzeebooten. 
 
Een met JATO-installatie uitgeruste Glenn L. Martin ji PBM-3 „Mariner” van de Amerikaansche Marine tijdens den 
start. De JATO is aangebracht onder den vleugel  
 
Ofschoon de idee niet geheel nieuw was — men had voor den Tweeden Wereldoorlog reeds 
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geëxperimenteerd met verkenningsvliegtuigen aan boord van groote onderzeebooten —, was 
het feitelijk een heel simpel uitgevoerd gyrotoestel, dat voornamelijk bestond uit een 
staalbuisconstructie, waarop een open bestuurderszitplaats gemonteerd was met normale 
besturing aan het voorstuk, terwijl aan het einde een gewoon-staartstuk was bevestigd; doch 
als draagvlak fungeerde een driebladige rotor, zooals bij een autogyro wordt aangetroffen. 

Ter hoogte van den bestuurder was voorts aan beide zijden een soort ski gemonteerd, welke 
als onderstel dienst deed en om het apparaatje op het dek van de U-boot in evenwicht te 
houden. Voorts had de vlieger, die gelijk als waarnemer fungeerde, een klein instrumentenbord 
ter beschikking en kon „boven” blijven tot op een hoogte van rond driehonderd meter bij een 
opmerkelijk lage snelheid. Vanaf deze hoogte had hij dus een prachtig uitzicht over het 
wateroppervlak en verrichtte zoodoende verkenningen ten behoeve van de onderzeeboot. 
Zoodra een vijandelijk schip werd gesignaleerd, werd dit door den waarnemer onmiddellijk per 
telefoon aan den U-bootcommandant doorgegeven. Het klinkt eenvoudig, doch het leidde wel 
eens tot zonderlinge situaties voor den man in het „kraaiennest”! Het moet nl. voorgekomen 
zijn, dat een dergelijk geval door vliegtuigen ontdekt werd, waarop de U-boot bemanning niet 
anders meer doen kon dan de kabel losgooien en zelf ijlings onderduiken, waardoor de 
observatiepost met levende have aan de elementen was overgeleverd en in het zilte nat 
belandde. 
 
De „Jato”-startraketten 
De JATO-installaties (Jet-Assisted-Take-Off) waren zeer veel aangebracht op Amerikaansche 
vliegbooten en ook op toestellen, welke op kleine vliegkampschepen waren gestationneerd: 
doch ook Engeland en Duitschland gebruikten dergelijke installaties. In Engeland noemde men 
deze installaties RATOG, hetgeen eenzelfde beteekenis heeft als JATO. Het succes van de 
Duitsche installaties was minder groot, de start bleek gewoonlijk minder goed te gaan. 
 
Deze startraketten, of „JATO-tubes”, werden zeer veel toegepast om de startlengte te verkorten 
— niet zoozeer, om de snelheid te verhoogen. Zij zijn doorgaans paarsgewijze, aan weerszijden 
van den romp of onder de vleugels aangebracht, hetgeen op de foto duidelijk is te zien. Deze 
kleine raketten ontwikkelden namelijk een enorme stuwkracht, zij het dan, dat zij deze 
stuwkracht voor slechts luttele oogenblikken konden ontwikkelen. Na den start, die een 
opmerkelijk stijl verloop heeft, zijn ze niet meer van nut en worden derhalve afgeworpen, omdat 
zij teveel weerstand opleveren. Bij de Engelsche „Seafire” -jagers, bijvoorbeeld, waren ook  
raketten aangebracht, met behulp waarvan de machine binnen vier seconden het luchtruim in 
stoof, met een startlengte van slechts zestig meter! 
 
Zelfmoord vliegtuigen 
Dit zijn vliegtuigen waarmee de Japanners zich met opoffering van hun leven op geallieerde 
schepen stortten. 
Dergelijk fanatisme en zulk een mentaliteit is voor ons Westerlingen een begrip, dat ons verre 
boven het hoofd gaat, ja, onbegrijpelijk is, doch het nam niet weg, dat de geallieerde vloten voor 
een ware verrassing stonden toen zich voor de eerste maal een Baka-bom op hun schepen 
stortte. 
Nu moet men niet veronderstellen, dat de piloten van Harakiri-vliegtuigen dit in een soort 
extatische opwelling verrichtten, doch wel degelijk werden er plannen van tevoren beraamd! 
Eerst werden er jagers en bommenwerpers gebruikt, die ontdaan waren van bewapening en 
alle onnoodige uitrusting, doch tot in de uiterste hoeken met zware explosieve stoffen waren 



 

10 
 

volgepropt. En bij een officiële Harakiri-plechtigheid waren piloten van deze toestellen aanwezig 
en gingen doelbewust den heiligen dood tegemoet! 
 

 Een Harakiri-piloot met zijn Baka-zelfmoordbom in 
den aanval, hevig beschoten door geallieerde 
luchtdoelar-tillerie 

 
Maar later ontwierpen de Jappen een 
wapen, dat er heelemaal op berekend was, 
door den piloot, met opoffering van eigen 
leven, in de vernietiging te worden gevlogen! 
Deze toestellen droegen den Japanschen 
naam „Jinray”, wat „donderslag” beteekent, 
doch de Yanks ' vonden een beteren naam 
in „Baka”; het Japansche woord voor 
„dwaas”.  
En Baka is het tenslotte gebleven. 
Het toestel dan had een metalen romp van 
zes meter lengte, terwijl een kleine houten 
vleugel een spanwijdte had van vijf meter. 

De staartvlakken waren eveneens van hout. 
De voorzijde van den romp was geheel ingenomen door een springlading en aan de achterzijde 
waren er een drietal raketten ingebouwd. Tenslotte in het midden de vlieger, die aan rug- en 
onderzijde door een zware pantsering was beschermd. 
Zoo’n zelfmoordaanval ging als volgt in zijn werk. Voor de start werd de Baka onder een „Betty”-
bommenwerper gehangen. Tijdens de vlucht naar het doel — dat door den piloot van den 
bommenwerper werd uitgekozen — hadden piloten van Baka en bommenwerper telefonisch 
contact met elkaar. Boven het doel aangekomen , verbrak de piloot van den bombardeur de 
verbinding en ging de Baka in zweefvlucht over  
Werd het doel dicht genoeg benaderd, dan werden de raketten in werking gesteld en de aanval 
ingezet, waarbij een snelheid van een dikke 800 kilometer per uur werd bereikt. Om zoo min 
mogelijk trefkans van vijandelijke luchtdoel-artillerie te ondervinden, beschreef het toestel snelle 
wendingen en cirkels. De aanval geschiedde doorgaans vanuit de zonzijde. De uitlaatgassen 
der Baka verspreidden een bruingelen rook. Deze toestellen werden voornamelijk gebruikt in de 
Rioekioe-Archipel en zij opereerden vanaf bases op Okinawa, waar een aantal, geheel in tact, 
door de Amerikanen na de verovering werd aangetroffen. Al met al, een uiterst gevaarlijk 
wapen! 

 
 
Een Consolidated 
PB4Y-2 „Privateer”, 
uitgerust met een anli-
Radar-installatie, die 
men als witte bulten 
onder den rompneus 
kan waarnemen. Zij 
moesten de werking 
van vijandelijke Radar 
onmogelijk maken. De 
machines lanceerden 
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eveneens de BAT-bommen  
Afgevuurd door een “Privateer”zoekt de BAT-bom haar 
doel op, daar zij voorzien is van een eigen radar installatie, 
die zich in de neus bevindt. Zij werd voornamelijk tegen 
Japansche doelen gebruikt. 

 
Anti-Radar en de ..Bat’’  
Een zeer typisch wapen, dat de Amerikaansche 
Marine ontwikkelde, was de anti-Radar om de 
werking van de vijandelijke Radar tegen te gaan. 
De Ver. Staten en Engeland beschikten 
weliswaar over verschillende uitstekende 
Radartypen, doch Duitschland en Japan zaten evenmin stil en ontwierpen hun eigen Radar-
installaties, alhoewel zij nimmer dezelfde perfectie hebben kunnen bereiken als de 
Geallieerden. Zij waren zeer primitief, doch de Geallieerden lieten zich niets ontgaan en 
zochten naar tegen-middelen en na verschillende proefnemingen werden schepen en 
vliegtuigen met een nieuwe vinding, de anti-Radar, uitgerust. In hoeverre zij in hun opzet 
geslaagd zijn, vijandelijke Radar onmogelijk te maken, is ons niet bekend, doch wel heeft men 
vrij behoorlijke aantallen vliegtuigen er mede uitgerust en één hiervan was de Consolidated 
PB4Y-2 „Privateer”, waarvan wij een afbeelding plaatsen en waarop men de anti-Radar kan 
herkennen aan de vreemdsoortige bulten aan de onderzijde van den rompneus. Nu we het toch 
over de „Privateer” hebben, rest ons nog een woordje over de BAT*)-bommen die deze 
machines afvuurden. Onder elke vleugelhelft was zoo’n BAT-bom aangebracht. Door middel 
van een speciale lanceerinrichting werden zij door de „Privateer” afgevuurd waarna de BAT — 
die van vleugels voorzien was —, door eigen Radar bestuurd het doel tegemoet vloog en ter 
bestemde plaatse detoneerde. Deze gevleugelde bommen zijn hoofdzakelijk tegen Japansche 
doelen gebezigd. 
*) = vleermuis 
 
Uit “Onze Vloot”1947 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Over slap ge-eikel gesproken 

“Goede morgen”. 

“Dat is nou een beetje jammer”. 

“Wat is jammer?” 

“Nee, laat maar”. 

“Moet je nog eten?” 

“Dat is nou een beetje jammer, ik ben net klaar”. 

“Oh, heb je al gegeten, dan ga ik wel alleen aan tafel”  

“Dat is nou een beetje jammer, de kaas is op”. 

“Oh, maar ik eet gewoon een bordje pap”. 

“Dat is nou een beetje jammer, die is koud”. 

“Nou dan neem ik wel een eitje”. 

“Dat is nou een beetje jammer, ik heb net de laatste op 

 “Dan neem ik maar een boterham met jam”. 

“Dat is nou een beetje jammer, die is over zijn tijd heen  

“Dat is nou een beetje jammer”. 

“Dat is zeker een beetje jammer”. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Hollands glorie in ruste  
TEKST EN FOTO'S LEO BERSEEE 

In Egmond aan Zee ligt 
het „Tehuis voor oud-
zeelieden”. 
Een zeer toepasselijke 
plaats want het ligt op 
steenworp afstand van 
daar waar ooit de 
zeeman het grootste 
deel van zijn leven 
doorbracht: de zee. 
Eens komt voor iedere 
zeeman het moment 
dat hij voorgoed aan 
wal zal raken. Voor de 
één een moment van 
vreugde; het harde 

werken zit erop. Voor de ander is het de grootste klap die hem overkomen kan; als een soort 
vreemdeling in eigen land zal hij de verdere rest van z’n leven slijten. 

 
Op 24 maart 1874 werd de eerste steen van het gebouw gelegd door Prins Hendrik. Hij was de 
derde zoon van de Prins van Oranje (de latere Koning Willem III) en Prinses Anna Paulowna. 
Omdat Prins Hendrik koos voor het zeemansleven bij ’s lands marine en de hele wereld bevoer, 
werd hij al spoedig aangeduid als Prins Hendrik de Zeevaarder. 
Geen wonder dus dat de nieuwe stichting naar hem werd vernoemd: de Prins Hendrik Stichting. 
Doel van de stichting: opvang bieden aan de ouden van dagen onder de behoeftige bevolking 
van Egmond. In oktober 1875 kwamen de eerste ouderen binnen. 
Het is driejaar later, in 1878, als het doel van de stichting wordt gewijzigd. Het wordt ‘s lands 
tehuis voor behoeftige oud-zeelieden. Een citaat uit die tijd: ..Na een leven vol avontuur, zonder 
rust, met opoffering van huiselijk geluk, verlangt de zeeman naar een „home” waar hij tusschen 
zijns gelijken leeft, die zijn taal spreken en hem verstaan, waar hij de geneugten van een pijp 
tabak smaken kan en zich op tijd een goeden maaltijd voorgezet ziet, waar hij eenige 
compensatie vindt voor hetgeen hij in zijn leven aan huiselijkheid heeft gemist.” 
 

 Binnenkomst in de hal. 

 
De behoefte van veel oud-zeelieden aan een gezamenlijke 
laatste rustplaats kreeg zo gestalte. Naast het feit dat voor 
hem de band met de zee en de zeevaart veel sterker bewaard 
bleef, werd ook de niet geringe kans van „vereenzaming aan 
de wal” veel minder. 
De toeloop van oud-zeelieden werd met de jaren groter. In 
1895 werd derhalve het tweede grotere gebouw in gebruik 
genomen. Vier decennia later barstte ook dit uit zijn voegen, 
hetgeen uitmondde in het derde en huidige gebouw, 
opgeleverd in 1937. 
De toeloop van oud-zeelieden kon nog verder toenemen. 
Voor maximaal 200 mensen was er plaats. Het dagblad Vizier 
doet op 30 oktober 1948 uitgebreid verslag. Onder de kop 
„Hollands Glorie in ruste" vermeldde het blad o.a. het 
volgende:  
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„De Prins Hendrik Stichting is het laatste baken waarop oude moegewerkte „zeerobben” 
koersen, ze zijn blij in het tehuis een vaste ankerplaats te hebben gevonden. Is ook de vrouw 
van de voormalig zeeman nog in leven dan kan ook zij, die zovele bange uren om haar man 
heeft moeten doorstaan, hier samen met hem een rustige levensavond genieten. ” 
 
Sinds de beginjaren vijftig is er echter het nodige veranderd. Vanaf die tijd zijn er overal in 
Nederland bejaardentehuizen uit de grond verrezen. De bejaarde zeeman kreeg hierdoor een 
nieuwe keuze. Door intrek te nemen in een bejaardentehuis in de buurt zou hij in z’n eigen 
omgeving kunnen blijven. Menig oud-
zeeman uit bijvoorbeeld Vlissingen of 
Rotterdam gaf hieraan de voorkeur. 
 
 Laatste baken waarop oude 
moegewerkte ”zeerobben” koersen. 
 

Het gevolg van deze ontwikkeling is 
geweest dat de laatste decennia 
steeds minder oud-zeelieden naar de 
Prins Hendrik Stichting toekwamen. 
Van de grote toeloop uit het verleden 
is geen sprake meer. De plaatsen die 
open bleven werden ingenomen door 
de bejaarden uit Egmond. Dat dit 
hard is gegaan wordt zichtbaar aan de hand van de volgende cijfers. Anno 1996 hebben van de 
huidige 160 inwoners er zo'n 30 een zeevaartverleden. Ook zijn de mannen er allang niet meer 
in de meerderheid; tegenover 100 vrouwen staan 60 mannen. 
 
Het is in de mooie hal van het gebouw dat ik Kees Coens ontmoet. Hij is één van die dertig oud-
zeelieden. Geboren op 12 februari 1916 in het dorpje Stiens te Friesland verhuisde hij al op 
jonge leeftijd met zijn ouders naar Noord-Holland. Uitgeest werd zijn nieuwe woonplaats: zijn 
middelbare schooltijd brengt hij door in Velsen. In IJmuiden wordt hij gefascineerd als hij de 
schepen het zeegat ziet kiezen en het duurt niet lang voordat hij het zeker weet: zijn leven zal 
op zee liggen.  

 
Niet zo verwonderlijk overigens want in de familie van moeders 
kant zat menig zeeman. Ja, naar zee zou Kees gaan. Hoe..., als 
stuurman. 
Na het behalen van zijn HBS-diploma laat Kees zich keuren. Hij 
wordt afgekeurd op zijn ogen, kleurenblind. Na het verwerken 
van de klap luidt de vraag: wat nu..., technische of civiele 
dienst? Kees is er snel uit want zo vertelt hij: „die vet-put is niks 
voor mij”. De jonge Kees volgt verschillende cursussen en doet 
praktijk op in het horecabedrijf. Als hij 25 jaar oud is, is het 
moment daar. 
 
Prins Hendrik de Zeevaarder 

 
Als kok vertrekt hij voor het eerst naar zee. Hij doet dit op de 
“Embla” , een grote coaster onder Nederlandse vlag van de 
Noorse reder Fred Olsen. Het bevalt. Als kok vaart hij jarenlang 
op de Noord- en Oostzee. Na een paar jaar verandert hij zowel 

van functie als vaargebied.  
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Als hofmeester komt hij op grotere schepen terecht, die de hele wereld bevaren. Vanaf die tijd 
draagt Kees Coens de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van het eten, de inkopen, de 
bediening en de hele administratie die daar voor komt kijken. Als ik de nu bijna tachtigjarige 
Kees Coens vraag wat hij nou eigenlijk het mooiste van het varen vond, antwoordt hij spontaan: 
“Het leven aan boord”. Het was de sfeer, het teamwork en het werk op zich dat het varen zo 
mooi maakte. Op de vraag of hij ook nog wel eens wat van de wereld zag merkt Kees lachend 
op: .Nee hoor. van de wereld zag je niet veel, havens I Trouwens als hofmeester kon je in 
havens nauwelijks weg. Het afgeven van de was en het controleren van de „stores" lieten 
weinig tijd over om de wal op te gaan." 
In de jaren die volgden bleef Kees varen. Bleef zijn functie dezelfde, van rederij wilde hij nog 
wel eens wisselen. Zijn laatste Hollandse boot was de „Leersum" van Vinke. Vervolgens voer hij 
jaren voor de Amerikaanse rederij Tradax en ook nog voor de Ethiopian-Shipping-Line.  
Wat Kees wel jammer vond, was dat je steeds vaker met allerlei nationaliteiten voer.  
De bemanning splitste zich op; een groepje Polen hier, wat Joegoslaven daar, Afrikanen weer 
bij een ander tafeltje en ga zo maar door. De hechte teamsfeer van voorheen leek grotendeels 
te verdwijnen. 
„Eenmaal heb ik geprobeerd daar wat aan te doen”, vertelt Kees verder. „Aan de ouwe vroeg ik 
of hij het goed vond als ik de afzonderlijke groepjes zou „afbreken”. „No problem”, zei hij. 
 
Kees Coens (rechts) en Cor Visser. 

 
De volgende dag zette ik de 
Polen, Joegoslaven en Afrikanen 
bij elkaar aan tafel. Praten 
mochten ze alleen in het Engels. 
Zolang ik aan boord was, zijn ze 
zo bij elkaar blijven zitten. Wat er 
gebeurd is toen ik van die boot 
stapte, tja... dat weet ik niet. De 
bemanning dient een eenheid te 
zijn, een team”, vat Kees Coens 
het nog eenmaal samen. 
„Hé daar, die moet je hebben”, 
roept hij plotseling uit. „Dat is Cor 
die heeft ook gevaren en praat er nog iedere dag over!” Op verzoek van Kees voegt ook Cor 
Visser zich bij ons aan tafel. Is Kees 79 jaar, Cor is twaalf jaar jonger, 67. 
Hij is een rasechte „IJmuienaar”, zo laat hij me weten. Net als Kees heeft ook Cor alle 
wereldzeeën bevaren. Het liefst voer hij op Zuid-Amerika en een reis duurde soms wel tien 
maanden. 
„Niet dat dat een probleem was”, vertelt Cor „maar aanpakken was het wel. Werk in de 
machinekamer was er altijd, ik was er olieman. Eenmaal voer ik met een vent die er de kantjes 
van afliep. Altijd mankeerde hij wel wat, waardoor hij zogenaamd niet mee kon helpen. Maar 
toen we in Monrovia lagen was er plotseling niks aan de hand, want hij voelde zich goed 
genoeg om te gaan stappen”, gaat Cor Visser verontwaardigd verder. 
„Nou daar hebben we toen een stokkie voor gestoken; niet werken, dan ook niet stappen! De 
wal is hij er niet op gegaan. Dat gebeurde wel toen we weer terugkwamen in Rotterdam. Toen 
mocht die vent wel de wal op, voorgoed!” 
 
De levendige ogen van beide mannen laten me weten dat de herinneringen aan het varen nog 
vers in het geheugen liggen. Voordat ik opstap stel ik een laatste vraag: „Wat zouden jullie doen 
als je opnieuw jong zou zijn?” „Dan zou ik ’t zo weer overdoen”, zegt Kees. Cor denkt er net zo 
over als hij vol overtuiging zegt: „Dan ging ik morgen weer naar zee”. 



 

15 
 

 
Uit een recent onderzoek is komen vast te staan dat veel veteranen. die in de Tweede 
Wereldoorlog bij de marine of de koopvaardij hebben gediend, in de toekomst in de Prins 
Hendrik Stichting zouden willen wonen. Problemen die het gevolg zijn van oorlogservaringen en 
die vaak op oudere leeftijd naar boven komen, kunnen worden gedeeld en bovendien 
verwachten de veteranen dan ook meer erkenning te krijgen voor hun oorlogsverleden.  
In de toekomst zullen in de Prins Hendrik Stichting 50 tot 60 plaatsen voor hen beschikbaar zijn. 
  
Bron: Buitengaats nov. 1996  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Reisverslag binnenlands vlagvertoon squadron mijnenvegers 205 
13-30 MAART 1961 

Amsterdam-Utrecht-Nijmegen-Rotterdam-Gorinchem-Amsterdam- Den Helder 

Commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie J. Th. Meijers 
 

Hr.Ms. Van Straelen (vlag), commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie .1. Th. Meijers 

Hr. Ms. Lacomblé, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie H. Mijsberg  

Hr. Ms. Van Hamel, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie D. M. J. den Boer 

Hr. Ms. Van Moppes, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie C. G. J. van Doorn 
 

 
Op 13 maart vertrok het squadron ondiepwatermijnenvegers 205 uit de hoofdstad voor een 
binnenlandse vlagvertoonreis naar Utrecht tijdens de aldaar gehouden jaarbeurs, Nijmegen, 
Rotterdam en Gorinchem. Het squadron voer door het Amsterdam-Rijnkanaal en verder door 
het Merwedekanaal naar de ligplaats aan de Muntkade tegenover de Margriethal. Onderweg 
waren de masten geheel neergeklapt, zodat bij kanaalpeil bij het passeren onder de laagste 
spoorbruggen 20-25 cm tussenruimte overbleef. Daar het Merwedekanaal te smal is om er te 
draaien, moest dit nabij een zijarm gebeuren. Dit kanaal moet met grote omzichtigheid worden 
bevaren in verband met de beperkte diepte en de vele woonarken, die er gemeerd liggen. 
Hoewel de bruggen in het bevaren gedeelte van het Merwedekanaal kunnen worden geopend, 
moeten de masten gestreken blijven, daar de basculebruggen niet geheel verticaal kunnen 
worden geleld. In het algemeen kan dit kanaal alleen bij weinig wind worden bevalen. Acht 
journalisten maakten de vaartocht aan boord mede. 
 
Utrecht 
In verband met de stenen beschoeiing van het Merwedekanaal had het bestuur der Koninklijke 
Nederlandse Jaarbeurs op de ligplaats te Utrecht speciale voorzieningen getroffen. Er waren 
enige palen geslagen, waaraan vlotten werden bevestigd. Verder waren enige landvasten 
geplaatst. In verband met de geringe breedte van het kanaal werd ten gevolge van de sterke 
zuiging hinder van passerende schepen ondervonden. 
Na aankomst te Utrecht werden 12 journalisten van de plaatselijke en de landelijke pers aan 
boord ontvangen. Op 14 maart legden de commandant van het squadron en de overige 
commandanten bezoeken af bij de burgemeester van Utrecht en de garnizoenscommandant, 
die de volgende dag een tegenbezoek aan boord brachten. 
 
Ter gelegenheid van de opening van de Marijkehal van het gebouw der Koninklijke 
Nederlandse Jaarbeurs brachten Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Marijke een bezoek aan boord van Hr. Ms. Van Straelen. Daarbij werden de prinses 
een scheepsembleem van de mijnendienst en een mascotte van het squadron aangeboden. Na 
afloop der plechtigheid werden de officieren van het squadron door het jaarbeursbestuur voor 
het diner uitgenodigd. 
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Op 15 maart hield het gemeentebestuur een korte ontvangst 
voor alle officieren, waarna de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging ,Onze Vloot’ een cocktailparty gaf. De volgende 
dag was er aan boord van Hr. Ms. Van Straelen en Hr. Ms. 
Van Moppes een ontvangst voor een 3O-tal genodigden. De 
schepen konden dagelijks worden bezocht. Bovendien 
bestond voor een aantal scholen in de morgenuren 
gelegenheid de schepen in groepsverband te bezoeken, 
waarvan druk gebruik werd gemaakt. Behalve deze scholieren 
werden ongeveer 1600 bezoekers aan boord rondgeleid. 
 
Het bestuur en de medewerkers der Koninklijke Nederlandse 
Jaarbeurs spanden zich bijzonder in, om het verblijf te Utrecht 
voor de bemanningen zo aangenaam mogelijk te doen zijn. 
Daar het voorgenomen bezoek aan Arnhem in verband met de 
lage waterstand geen doorgang kon vinden, werd het verblijf 
te Utrecht tot 20 maart verlengd. 

 
Nijmegen 
In de vroege ochtend van 20 maart vertrok men uit Utrecht. Met bestemming Nijmegen voer 
men door het Merwedekanaal terug naar het Amsterdam-Rijnkanaal, waarna men door de 
sluizen te Wijk bij Duurstede en Tiel de Waal bereikte. Inmiddels nam de windkracht, die te 
Utrecht nog gering was, geleidelijk tot stormkracht toe, zodat men bij het passeren van de 
sluizen veel hinder ondervond van valwinden, die het manoeuvreren zeer bemoeilijkten. De 
vaart op de Waal leverde geen moeilijkheden op. Er kon echter niet sneller dan 8 mijl worden 
gevaren, daar de schepen bij hogere vaart de neiging hadden uit het roer te lopen. De schepen 
werden gemeerd aan de Waalkade te Nijmegen, op een gunstig midden in de stad gelegen 
punt tegenover de Grotestraat, dat zich bijzonder goed leent voor propagandistische 
doeleinden.  
De squadroncommandant en de overige commandanten bezochten de burgemeester en de 
garnizoenscommandant, die een tegenbezoek aan boord brachten. Op 22 maart werd aan 
boord van Hr. Ms. Van Straelen en Hr. Ms. Lacomblé voor een 3O-tal genodigden een 
ontvangst gehouden. De schepen konden dagelijks worden bezocht. Hiervan werd druk gebruik 
gemaakt. Behalve een 50-tal scholieren van de technische school te Nijmegen, die op 22 maart 
de schepen bezochten, werden ongeveer 1200 bezoekers aan boord rondgeleid. 
 
De burgemeester van Nijmegen toonde zich zeer enthousiast over het bezoek en sprak de 
hoop uit, dat het zou worden herhaald. 
In verband met de lage waterstand van de rivier de Dieze kon het voorgenomen bezoek aan ’s-
Hertogenbosch niet doorgaan en werd op 23 maart opgestoomd naar Rotterdam. 
 
Rotterdam 
Langs de Waal, de Merwede, de Noord en de Nieuwe Maas bereikte het squadron Rotterdam 
voor een verblijf van 3 dagen. De tocht leverde geen bijzondere moeilijkheden op. De masten 
waren gestreken. Na aankomst deelde de heer Torensma, die met 5 andere medewerkers van 
de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs de tocht mede maakte, namens de directie mede, dat 
aan de 4 schepen ter herinnering aan het bezoek aan de jaarbeurs een bronzen legpenning zou 
worden uitgereikt. 
 
Gorinchem 
Op 26 maart werd langs de Nieuwe Maas, de Noord en de Merwede opgestoomd naar 
Gorinchem. De tocht, waarbij de masten eveneens waren geileken, leverde geen bijzondere 
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moeilijkheden op. Er werd gemeerd aan een tweetal steigers, gelegen bij het stadspark. Uit een 
propagandistisch oogpunt was deze ligplaats zeer goed. In verband met de geringe diepgang 
ter plaatse werden door de zorg van de commandant van de vaar- en duikerschool 2 pontons 
geleverd, waardoor de schepen in dieper water lagen. De squadroncommandant en de overige 
commandanten legden bezoeken af bij de loco-burgemeester en de garnizoenscommandant. 
De schepen konden dagelijks worden bezocht. Op 28 maart brachten de leerlingen van de 
hoogste klassen der Jan van Arkelschool, welke is aangesloten bij de Nederlandse vereniging 
voor adoptie van schepen, een bezoek aan boord. Behalve deze scholieren werden ongeveer 
500 bezoekers aan boord rondgeleid. Op 28 maart maakten de bemanningen een excursie naar 
de fabrieken van de N.V. De Vries Robbé. Verscheidene opvarenden brachten tevens een 
bezoek aan de vaar- en duikerschool der Koninklijke landmacht. In verband met de slechte 
weersomstandigheden op 29 maart werd besloten door de binnenwateren naar Den Helder op 
te stomen, welke reis in twee dagen werd volbracht. 
 
Amsterdam 
Het squadron vertrok aldus op 29 maart langs het oude Merwedekanaal naar Vianen. Dankzij 
de geringe scheepvaart was de bevaarbaarheid van het kanaal redelijk. Op dit traject moesten 
12 bruggen en 3 sluizen worden gepasseerd. Daar het niet mogelijk is bij bruggen af te meren, 
is deze route bij harde dwarswind minder aan te bevelen. Indien voor een brug moet worden 
gewacht, is het op een neer houden in het kanaal zeer bezwaarlijk in verband met het smalle 
vaarwater. Van Vianen werd door het Amsterdam-Rijnkanaal opgestoomd naar Amsterdam, 
waar tegen de avond werd afgemeerd. De masten waren gedurende de gehele reis 
neergeklapt. 
 
De volgende dag werd van Amsterdam door de Zaanstreek, het Alkmaarder meer en het 
Noordhollands kanaal opgestoomd naar Den Helder, op welk traject de masten tot Alkmaar 
waren neergeklapt. 
Samenvattend kon worden gezegd, dat de reis uit een oogpunt van binnenlands vlagvertoon 
aan het doel heeft beantwoord, daar de schepen in de verschillende plaatsen grote 
belangstelling trokken en het bezoek overal veel publiciteit genoot. De bemanningen en in het 
bijzonder de commandanten deden veel ervaring op bij het bevaren van de binnenwateren en 
het daarbij behorende veelvuldige manoeuvreren in een beperkte ruimte. Het verdient 
aanbeveling dit soort bezoeken op iets langere termijn voor te bereiden, ten einde de 
desbetreffende instanties in de te bezoeken plaatsen meer tijd te geven de nodige 
voorzieningen te treffen. Voorts is het gewenst, tijdens het bevaren van binnenwateren, waar 
basculebruggen aanwezig zijn, de masten van ondiepwatermijnenvegers neer te klappen, daar 
sommige bruggen niet geheel in verticale stand kunnen worden gebracht. 
 
Bronvermelding: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1961 
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Persoonlijke OOrlOgsverhalen… 
 

De Oud Rotterdammer. 
Dinsdag 4 mei 2021 

 
Ook dit jaar heeft De OudRotterdammer weer gekozen 
voor een speciaal nummer over de Tweede 
Wereldoorlog en bevrijding die veel van onze lezers 
hebben meegemaakt. En hoewel dat er wel steeds 
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minder worden, blijft het belangrijk de verhalen over de oorlog door te vertellen.  
Al was het maar omdat er zoveel overeenkomsten zijn met hedendaags racisme en 
discriminatie. Dat vindt ook regisseur en stemacteur Peter Lems. Hij schreef en regisseerde een 
theaterstuk getiteld ‘Ik ga op reis, Pieter!’, dat speelt in Rotterdam Kralingen in de oorlog. Hij 
koos voor een geheel nieuwe manier om het oorlogsverhaal voor het voetlicht te brengen: door 
kinderen. “Historisch besef is van groot belang”, stelt Peter Lems. “Het is nodig om nieuwe 
oorlogen te voorkomen. Maar minstens 
zo belangrijk is het bewust worden van 
stereotypering, vooroordelen, 
uitsluiting, racisme, antisemitisme, 
verdrijving en vernietiging. We kunnen 
daar niet alert genoeg op zijn. Daar 
gaat het dan ook over in Ik ga op reis, 
Pieter.” Het theaterstuk was eigenlijk al 
bedoeld voor vorig voorjaar en had 
toen ook een aantal succesvolle try-
outs in de zalen. Schoolvoorstellingen 
én familievoorstellingen voor jong en 
oud, waar ook opa’s en oma’s met hun 
kleinkinderen naar toe kwamen. Hun 
oordeel was lovend: indrukwekkend, 
aangrijpend en meeslepend. Toen 
kwam echter corona en gingen de 
theaters dicht. Dit voorjaar besloot Lems het over een andere boeg te gooien. Hij liet in lege 
theaterzalen het stuk verfilmen en zendt dit nu, tegen een kleine bijdrage van de kijker, uit via 
streaming op internet. Op 4 en 5 mei stonden de laatste voorstellingen in Rotterdam-Kralingen 
gepland. Dat is nog steeds zo, maar nu dus te zien via de computer, laptop, tablet of 
smartphone. De voorstelling op 4 mei begint om 20.30 uur, na Dodenherdenking. De 
voorstelling op Bevrijdingsdag 5 mei is om 15.00 uur. Viool In Ik ga op reis, Pieter spelen Esther 
en Pieter de hoofdrollen. Het stuk begint in de tegenwoordige tijd als een kleinzoon, Johan, zijn 
opa vragen stelt over de Tweede Wereldoorlog. Die gaat vertellen. Het verhaal dat dan volgt, 
gaat over het joodse meisje Esther, dat aan haar beste vriendje Pieter haar viool in bewaring 
geeft, als ze hoort dat ze ‘op reis gaat’. In werkelijkheid eindigt ze in een concentratiekamp van 
de Duitsers. Voor het verhaal gebruikt Lems drie verschillende casts met verschillende kinderen 
voor de hoofdrollen. De kinderen leefden zich in en bezochten de locaties van het verhaal in 

Kralingen, waar het zich afspeelt: 
het vroegere woonhuis van Pieter 
en Esther, de boekhandel, de sjoel 
(synagoge), de kerk, de 
onderduikruimte achter het orgel, 
het Rozenburgpark waar ze 
speelden: Lems: “Zij ‘zijn’ Esthers 
en Pieters geworden.” Drie 
generaties later is Johan, 
kleinzoon van Pieter, inmiddels 
grootvader, verbaasd, verbijsterd, 
verontwaardigd over wat er 
allemaal is gebeurd.  
 
Pieter en Esther spelen de hoofdrol in het 
theaterstuk 

De kinderen die het theaterstuk ‘Ik ga op reis, Pieter’ spelen 
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Vooral over het racisme. Als kind van zijn tijd realiseert hij zich: ‘’Het kan zomaar weer 
gebeuren, opa!’’ Het leidt tot een vlammende act in de slotscène met vuur en rook! ‘Ik ga op 
reis, Pieter!’ is een multimediaal verhaal: een theaterstuk met filmfragmenten, maar er is ook 
een boek over verschenen voor kinderen en er is een GPS-route door Kralingen langs de 
locaties uit het verhaal, die je met je smartphone kunt lopen. Op ikgaopreispieter.nl kunnen 
bezoekers een ticket van 5 euro bestellen en de streaming bekijken. Geschikt voor 11 tot 80-
plus.  
 
Het bijbehorende boek met AV-link bij de voorstelling is verkrijgbaar bij Boekhandel Amesz, 
Voorschoterlaan 145 in RotterdamKralingen.  
 
Peter Schilthuize 
…………………………………………………………………………………………………………. 

De Slagh bij Ter Heijde 
 
In augustus 2003 deed Dick Overduin verslag vanaf de „Javazee” van de KNRM van de 
herdenking van de slag bij Ter Heyde, waarbij 350 jaar geleden Maarten Harpertszoon Tromp 
sneuvelde.  
 

   
 
Hij stuurde ons mooie foto’ s van de , Endeavour”, een Nieuw-Zeelandse replica van het 18e-
eeuwse Engelse zeilschip van James Cook, die aan de festiviteiten deelnam. 
 

   
 
Dick was zich niet bewust van de fotografen op het strand. Een daarvan was de heer Gerritsma, 
die zich intussen een zwaardere pc had aangeschaft om probleemloos films te kunnen 
bewerken, digitale foto’s te corrigeren én te manipuleren... 
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Hij stuurde ons de hierbij afgedrukte plaatjes, vergezeld van de woorden: „Toen ik mijn camera 
in de computer leegde, zag ik de replica van de , Endeavour” vredig langs Hr.Ms. „Tromp” 
varen.  
Dit bracht mij op het idee er een fotograpje van te maken. Hoewel op een na alle foto’s zijn 
gemanipuleerd, wil ik u dit toch niet onthouden. Bij deze mijn fotoverslag van „De slagh bij Ter 
Heide een ongelijcke strijd". 
 

   
 
Bron: DB september 2004 
En daar konden wij geen weerstand aan bieden. Red. 
 

                 De Pil 
“Wat doe je nerveus, is er wat met je?” vroeg ik hem. Hij keek mij 
aan en nam een forse slok bier. Voorzichtig keek mijn oud marine 
maatje rond om zich ervan te overtuigen dat niemand mee luisterde 
en vertelde fluisterend: “Wat ik heb meegemaakt, dat wil je niet 
weten.” ”Doe dat toch maar, dat lucht op!” antwoordde ik; hij maakte 
mij nieuwsgierig.                         
“Met begon allemaal op mijn toilet; ik kon niet poepen. Wat ik ook 
deed, het zat kennelijk helemaal vast. En wat doe je in zo’n geval; je belt de dokter. Ik kreeg de 
arts-assistente aan de lijn en ik vond het té gênant om haar te vertellen dat ik niet poepen kon, 
dus vertelde ik dat “mijn afvoer” was verstopt. “Oh, daar hebt U de dokter niet voor nodig, maar 
de “Plumber”. Ze gaf mij een telefoonnummer van een “Plumber”, dus vermoedde ik dat hij een 
speciale arts was. Dus belde ik de “Plumber” en vertelde hem met enige schaamte dat “mijn 
afvoer” verstopt was. “Ik ben met een half uurtje bij U” zei de “Plumber”. Enigszins verbaasd dat 
een arts voor een verstopping langs kwam, liet ik hem korte tijd later mijn huis binnen. “Waar is 
de verstopping?” vroeg de in overal geklede “Plumber”. “Ik kan niet poepen!” zei ik voorzichtig. 
”Dus de toiletpot is verstopt.” Nee, ik kan zélf  niet poepen!  “Dan heb je mij toch niet voor nodig, 
ik ben de loodgieter. Je moet naar een dokter, ik ga niet aan je kont sleutelen!” 
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Nadat ik de voorrijkosten van de loodgieter had betaald, belde ik 
opnieuw de arts-assistente die, na uitleg van mijn probleem, voor 
een zetpil verwees naar een apotheek. Onderweg daarheen vergat 
ik de naam van de pil, dus toen de apotheker vroeg wat ik wilde 
hebben, antwoordde ik de pil. “Dus U wil Uw zwangerschap 
voorkomen; geinig, U ben een man!” grijnsde de apotheker. “Ik 
ben naar U verwezen door de arts-assistente.” stamelde ik. “Hoe 
heet de dokter dan?”            “Ja,….weet ik veel, dokter Oetker.” 
“Dat is een bakproduct” grijnsde de apotheker opnieuw. “Bent U lid 
van een zorgverzekering?” “Nee, van een zangvereniging.” “Wat is 
Uw naam, dan kijk ik in mijn register.” zei de man 
hoofdschuddend. Ik dacht ’wat moet ik met die kerel, ik geef alleen 
een andere naam op.’ “Ik heet Repelsteeltje.”          

 “Zo, zo, U woont dus in het grote sprookjesbos!” “Ja, in een vogelhuisje, maar ik ga binnenkort 
verhuizen: die kabouters maken te veel herrie.” “Wellicht is zo’n vogelhuisje wel iets voor mij in 
de tuin.” grapte de apotheker, “wat moet het kosten?” “Dat gaat niet want ik heb een 
huurachterstand en zit daardoor in de “Sociale verzekering” met uitzicht op een krantenwijk.” 
verzekerde ik hem.                                                        “Ik zal U een zetpil geven want een zet in 
de goede richting heeft U nodig.” besloot de apotheker. 
 
“Ja…! De zetpil daar kwam ik voor; ik was de naam vergeten. Maar ik denk dat ik de zetpil niet 
meer nodig heb want ik voel op dit moment dat het borrelt in mijn buik en ik drang krijg om te 
poepen; kan ik hier naar de wc?”  “Jammer voor U, maar wij poepen altijd in de tuin als 
compost, dus U zult naar huis moeten.” lachte de apotheker breed uit. 
 In een versnelde pas, met de billen samengeknepen, spoedde ik mij naar huis. Maar 
gedeeltelijk was het al te laat. Op het laatst liep ik als “meneer Wijdbeens” over straat. Thuis viel 

alle druk weg maar de hele woning rook nog dagen lang naar “Chanel 5. 
“   
   
                   Diemen, 1 juni 2021 
                            Wim Degen 
 
                          
 
 

 

 Merkwaardige 
aanvaring 

Tijdens de reünie van Radio 

Holland op 15 mei in het 

voormalig emplacement van de 

Holland-Amerika Lijn, lag de 

zeesleper „Elbe" - trots en mooi - 

afgemeerd aan de 

Wilhelminakade. Weer voorzien 

van het radiostation uit 1959, dat 

de Stichting Historisch Materiaal 

Radio-Holland in bruikleen heeft 

gegeven aan het Havenmuseum 

Rotterdam. Foto Harry Visser. 
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Alle betrokkenen 

 
Slachtoffer en dader 

Tekst en foto’s…. Piet van Dijk 

 

In de uiterste hoek van de Wiltonhaven in Schiedam ligt al geruime tijd de zeesleper „Elbe”. Het 

schip ziet er keurig uit en de zwarte schoorsteen met brede blauwe band verwijst heel duidelijk 

naar de vroegere eigenaar L. Smit & Co’s. Internationale Sleepdienst te Rotterdam. 

 

Toch heeft Smit het schip al bijna 30 jaar geleden vaarwel gezegd en sindsdien heeft de sleper 

regelmatig de pers gehaald... als actieschip „Greenpeace” van de gelijknamige milieubeweging. 

De Wimpel heeft meerdere malen aandacht aan dit schip geschonken. Sinds twee jaar is de 

sleper eigendom van de Stichting Maritieme Collectie Rijnmond en er wordt door vrijwilligers 

hard gewerkt om dit stukje Hollands glorie in oude staat terug te brengen en er een 

museumschip van te maken. 
   

De zeesleper gold in 1959 als één van de sterkste sleepboten ter wereld 

met een vermogen van 4500 ipk, geleverd door twee MAN dieselmotoren. 

 

In schril contrast en toch weer niet ligt even verderop in dezelfde haven van de voormalige werf 

Wilton- Fijenoord het splinternieuwe zware ladingschip „Fairpartner”. Het schip met imo nr  

9243849 is op 30 oktober 2003 bij de Damen-scheepswerf in Galatz, Roemenië te water 

gelaten voor Kahn Special Transport BV te Rotterdam. 

Ook dit schip heeft twee MAN dieselmotoren, die echter 11.740 rpk leveren. Bij de “Fairpartner” 

draait het ook om kracht, geen trekkracht zoals bij slepers, maar hefvermogen. Daarvoor 

worden bij het gespecialiseerde bedrijf Huisman-Itrec te Schiedam twee zware kranen 

gemonteerd. 

 

En dan gebeurt het. Op vrijdag 30 juli 2004 worden de motoren van de „Fairpartner” getest en 

door nog onbekende oorzaak schiet het schip los van de kade. De enkele tientallen meters tot 

aan de „Elbe” zijn in zeer korte tijd overbrugd. De bulbsteven van de „Fairpartner” boort zich 

midscheeps in de „Elbe”, die meteen water begint te maken in de machinekamer en dreigt te 

zinken. De toegeschoten sleepboot „Stella” van Kotug biedt enige hulp. 

De volgende dag al wordt het gat in de „Elbe” gedicht, waarbij het schip wordt opgetakeld door 

de bokken „Matador” en „Taklift 3”. Zo ligt er zeer veel „mechanische spierkracht” gebundeld in 

een stil hoekje van de haven. 

Overigens heeft de „Fairpartner” geen zichtbare schade overgehouden aan de botsing.                                                                                                                                                          
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Hangend en.... 
....opgetild 

 

De "Elbe" in de bokken  De "Fairpartner" 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: De Blauwe Wimpel 10/2004 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Heldhaftig Vastberaden Barmhartig 
  

 In de vijftiger jaren nam de Koninklijke marine twaalf nieuwe 

onderzeebootjagers in dienst. Het waren moderne, snelle schepen met nog een 

stukje romantiek, waar menig opvarende een dankbare herinnering heeft 

overgehouden. 

 De jagers waren snel, de B-jagers konden 36 knopen per uur halen. Hr.Ms. 

Amsterdam was zo’n B-jager, de laatste van de serie. 
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De naam Amsterdam was eigenlijk niet zo vanzelfsprekend, want ze behoorde tot de Friesland-
klasse en alle schepen van deze klasse voerden een provincienaam. Omdat er twaalf jagers 
waren en toen nog maar elf provincies en Noord- en Zuid-Holland samen naamgever waren 
voor één schip - Hr.Ms. Holland - besloot men de twee laatste jagers te vernoemen naar de 
twee grootste steden: Amsterdam en Rotterdam. 
 
 De jagers waren goede zeewaardige schepen, die een slagzij van 40° makkelijk konden 
weerstaan, al hadden de opvarenden daar wel eens moeite mee. Maar een jager-man had nu 
eenmaal geen luxe bestaan. 
Zo was bijvoorbeeld het slapen in het 77-mansverblijf geen pretje. Maar als compensatie had 
men de gewaarwording op een echt levend schip te varen, dat rookte, stampte, slingerde en 
altijd doordrongen was van de lucht van stoom en stookolie. 
 
 Evenals haar zusterschepen heeft de Amsterdam vele lange reizen gemaakt, Het schip 
is anderhalf jaar naar Nieuw-Guinea geweest en heeft drie termen in de West gemaakt, 
alsmede vele verre reizen in NAVO-verband. De Amsterdam heeft twee-en-twintig jaar onder 
Nederlandse vlag gevaren, al is ze ook wel eens Den Helder binnengevaren onder de vlag van 
de gemeente Amsterdam. Maar dat was een ‘geintje’ en werd ook nog niet door iedereen 
gewaardeerd. In mei 1980 werd de Amsterdam overgedragen aan Peru en begon daar als BAP 
Villar aan haar tweede carrière. 
 
 Zoals alle oorlogsschepen die naar gemeenten genoemd zijn, voert zij in haar embleem 
het gemeentewapen. Dit bestaat uit een veld van keel met een paal van sabel waarop drie 
zilveren St.Andries-kruizen. De embleemspreuk - in Latijnse letters van sabel op een lint van 
zilver - luidt: ‘Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig’. Deze spreuk werd aan Amsterdam door 
koningin Wilhelmina verleend vanwege de verdiensten van de stad in de Tweede Wereldoorlog. 
 
 Sedert 2 september 1995 wordt het embleem gevoerd door de nieuwste aanwinst van de 
Koninklijke marine, het supermoderne bevoorradingsschip Amsterdam dat de taken van de 
verouderde Hr.Ms. Poolster heeft overgenomen.  

 
REISVERSLAG VAN Hr. Ms. AMSTERDAM 
8 oktober—29 november 
 

DEN HELDER—GIBRALTAR—PALERMO—BEYROUTH— PORT SAID—ADEN—COLOMBO—FREMANTLE—PORT DARWIN 

—BIAK 

Commandant: kapitein-luitenant ter zee J. G. A. Siliacus 

 
Bij stralende zonneschijn en windstilte ontmeerde Hr. Ms. Amsterdam op donderdag 8 oktober 
ten 11.00 onder zeer grote belangstelling te Den Helder, ten einde de reis naar Nederlands 
Nieuw-Guinea aan te vangen. Buitengaats werd het zicht slecht. Dit verbeterde eerst in het 
Engels kanaal. Op de platvoet van 9 oktober werd kaap Quessant gerond. In de golf van 
Biscaye stak de wind op tot kracht 5 a 6, waardoor vele jeugdige schepelingen zich minder 
zeeman voelden dan gewoonlijk. Op de achtermiddag van 11 oktober passeerden wij kaap St. 
Vincent. In de vroege morgen van 12 oktober lag het schip voor Gibraltar, waar op aanwijzing 
van een loods ten 07.30 werd afgemeerd langszij van een in de baai liggende olielichter. I en 
officier van piket verwelkomde namens flagofficer Gibraltar het schip met de mededeling dat, in 
verband met de korte verblijfsduur, geen bezoeken zouden worden gewisseld. Dank zij het tijdig 
op de hoogte stellen van de flagofficer Gibraltar van onze brandstof- laadintenties verliep het 
olieladen snel, en konden wij om 12.30 uur vertrekken. Begunstigd door zeer mooi weer zetten 
wij langs de Noordafrikaanse kust koers naar Palermo. Op woensdag 14 oktober werd ten 
11.00 uur op aanwijzing van een loods, langszij de Pontile Piavekade, in de fraaie haven van 
deze stad afgemeerd. De Nederlandse consul Dr. M. de Luca en een officier van piket kwamen, 
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aan boord en werden met de gebruikelijke eerbewijzen ontvangen. In gezelschap van de consul 
bracht de commandant vervolgens bezoeken bij de havencommandant, de commanderend 
generaal van het leger op Sicilië en bij de vice-prefect van de provincie Palermo. Wegens een 
langdurige vergadering van het Siciliaanse gouvernement was de president verhinderd te 
ontvangen. De havencommandant, de chef-staf van het leger op Sicilië en de vice-prefect van 
Palermo brachten die dag een tegenbezoek. Des avonds ontvingen commandant en officieren 
de autoriteiten van Palermo aan boord. Op donderdag 15 en vrijdag 16 oktober maakte de 
bemanning per bus een excursie in de omgeving van Palermo. Op vrijdag speelde het 
scheepselftal een voetbalwedstrijd tegen een team van het leger op Sicilië, welke door muziek 
van een militaire kapel werd opgeluisterd. Op 17 oktober, na brandstofladen, waartoe moest 
worden verstoomd naar de oliesteiger, vertrok het schip op de voormiddag met bestemming 
Beyrouth. Hr. Ms. Amsterdam stoomde langs de noordkust van Sicilië, via straat Messina, 
welke na het invallen van de duisternis werd gepasseerd, om vervolgens zuid van Cyprus en 
Kreta langs, wederom begunstigd door prachtig en warm weer, op de dagwacht van 20 oktober 
de rede van de hoofdstad van Libanon te bereiken. Een deel van de 6e Amerikaanse vloot, 
bestaande uit een vliegkampschip en drie torpedobootjagers, was juist bezig de haven te 
verlaten. Te 09.00 meerde Hr. Ms. Amsterdam op loodsmansaanwijzing langs de Eastern mole. 
De 71-jarige, nog zeer vitale Nederlandse consul Mr. A. Plant was op de kade aanwezig, kwam 
direct na afmeren, voorafgegaan door zijn „cavas”, aan boord en werd met de gebruikelijke 
eerbewijzen ontvangen. In gezelschap van de heer Plant bracht de commandant bezoeken aan 
de Nederlandse zaakgelastigde (de nieuwe gezant was nog niet gearriveerd),  
de garnizoenscommandant en de burgemeester. Tegenbezoeken van genoemde autoriteiten 
volgden later op de morgen. In de namiddag werd het bezoekersregister van de president van 
de Libanese republiek getekend. De ontvangst van het schip in Beyrouth kenmerkte zich door 
grote hartelijkheid, vooral van de aldaar woonachtige Nederlandse particulieren. Op 20 oktober 
boden de Nederlandse zaakgelastigde en diens echtgenote, de heer en mevrouw Peyra, een 
lunch aan voor commandant en 5 officieren, des avonds gevolgd door een ontvangst voor alle 
beschikbare officieren en onderofficieren van Hr. Ms. Amsterdam. In gezelschap van de heer en 
mevrouw Peyra en de Nederlandse consul werd op 21 oktober een bezoek gebracht aan de 
Patria van de Maronieten kerk in het Midden-Oosten. Des avonds recipieerde de welhaast 
onvermoeibare en sympathieke consul, waarvoor alle beschikbare officieren en onderofficieren 
van Hr. Ms. Amsterdam waren uitgenodigd. Op donderdag 22 oktober gaf de commandant een 
lunch in de kajuit voor bovenvermelde autoriteiten. Donderdagavond volgde ten slotte een 
cocktailontvangst aan boord. Voor de bemanning waren elke dag bustrips georganiseerd naar 
Baalbeck en Byblos, terwijl ook vele opvarenden door Nederlandse particulieren in de 
gelegenheid werden gesteld uitstapjes in de omgeving van Beyrouth te maken. Het 
scheepselftal speelde een voetbalwedstrijd tegen het team van de American university. Ten 
einde op tijd te arriveren voor het nachtkonvooi van 23 op 24 oktober door het Suez-kanaal 
vertrokken wij op vrijdag 23 oktober ten 02.00 uit het gastvrije Beyrouth. Ten 18.00 koos het 
schip te Port Said in afwachting van het vertrek van het nachtkonvooi op aanwijzing van een 
loods in het Husseinbassin, Port Fouad, ligplaats voor twee ankers en landvasten. Tegen het 
gebruik van stalen trossen bestond geen bezwaar. Een Egyptische politieagent bewees 
waardevolle diensten bij het van dek houden van de om het schip in talrijke prauwen rond-
zwermende Arabische venters, hij was voor dit doel kennelijk aan boord gekomen. Van de 
Suez-meetbrief behoefde slechts één kopie te worden afgestaan in plaats van de gebruikelijke 
zes. Op 24 oktober werd in verband met het passeren van een zeer groot noordgaand konvooi 
eerst om 03.00 ontmeerd en stoomde Hr. Ms. Amsterdam als eerste schip van het zuidgaand 
konvooi het kanaal binnen. Ten I 1.00 uur ankerde het schip in de Bittermeren, teneinde een 
noordgaand konvooi te laten passeren. Ook ditmaal bleek het voordeel, reeds in vroegere 
reisrapporten vermeld, om als oorlogsschip zuidgaand het nachtkonvooi te nemen. Alsdan kan 
men namelijk, na tijdig telegrafisch verzoek aan de consul, als eerste schip vertrekken, terwijl er 
praktisch geen kans bestaat, dat tijdens de passage door het kanaal langs de wal moet worden 
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afgemeerd. Het varen door de drukkend warme Rode Zee deed een ieder de genoegens van 
een luchtgekoeld schip eerst ten volle beseffen. Op 27 oktober ten 09.00 uur arriveerde het 
schip te Aden, waar, na het afmeren op boeien, brandstof werd geladen. Een officier van piket 
kwam namens de resident naval officer Aden aan boord, aan wie vervolgens een informeel 
bezoek werd gebracht. In gezelschap van de Nederlandse consul werden de bezoekenregisters 
van de gouverneur van Aden en de air officer in command RAF Aden getekend. Helaas moest 
om medische redenen een kwartiermeester vanuit Aden naar Nederland worden 
teruggezonden. Na een kort maar hartelijk contact met de enkele in Aden aanwezige officieren 
van de Royal navy vertrok hel schip ten 20.00 naar zee. De overtocht werd gemaakt bij mooi 
weer en op 4 november ten 07.00 werd ligplaats gekozen in de haven van Colombo,-voor één 
anker en het achterschip afgemeerd op een boei. De gezantschapssecretaris en een officier 
van piket van de commander-in-chief Royal Ceylonese navy kwamen ter begroeting aan boord. 
Gedurende het olieladen bracht de commandant bezoeken aan de buitengewone gezant en 
gevolmachtigd minister, de lieer W. J. D. Philipse en aan de commander-in-chief Royal 
Ceylonese navy. Tegenbezoeken werden ontvangen van de Nederlandse gezant en 
gevolmachtigd minister en van de chef-staf van de commander-in-chief Royal Ceylonese navy. 
De heer Philipse bood de commandant en drie officieren een lunch te zijnen huize aan. Tijdens 
het vertrek van het schip ten 17.00 uur, waarvoor toestemming van de havenautoriteiten was 
verkregen, bleek plotseling, dat op dit tijdstip nog drie andere schepen bezig waren de haven te 
verlaten. Na enig gemanoeuvreer werd daarom besloten via de noordelijke havenmond zee te 
kiezen, in plaats van door de voorgenomen westelijke haventoegang. De wat slordige regeling 
van het verkeer in de haven van Colombo was vermoedelijk te wijten aan pogingen de haven zo 
snel mogelijk vrij te maken voor de vele schepen die, wachtend op een ligplaats, ter rede ten 
anker lagen. De route Colombo- Fremantle werd gekozen aan de hand van gegevens in ocean 
passages. Veel nut werd ondervonden van de pilot chart, waarvan de stroom- en windgegevens 
vrijwel overal juist bleken te zijn. Het weer was over het algemeen goed en de astronomische 
plaatsbepaling leverde dan ook geen moeilijkheden op. Slechts de laatste twee dagen van de 
overtocht werd in afwijking van de gegevens van de pilot chart zuidoostenwind, kracht 5 a 6 
ondervonden. Op 5 november, nabij de equator, bracht Neptunus in gezelschap van Amphitrite 
en een zestal tritons een bezoek aan boord en werden aan een honderdtwintigtal opvarenden, 
na het doorstaan van de gebruikelijke beproevingen, oorkonden van zeevaardigheid uitgereikt. 
In de morgen van 13 november werd het schip nabij de Australische kust begroet door negen in 
strakke formatie vliegende Vampire-straaljagers van de Royal Australian air force. Op de 
achtermiddag gingen wij 3 1/2 mijl noord van het eiland Rottnest voor anker. Op zaterdag 14 
november meerde Hr. Ms. Amsterdam op aanwijzing van een loods ten 08.15 uur in de haven 
van Fremantle. Hoewel het gebruik van een loods voor oorlogsschepen in deze haven niet 
verplicht is, wordt het nemen van een loods bij een eerste bezoek aan deze haven aangeraden. 
De in de haven uitmondende Swan river veroorzaakt stromen van zodanige aard, dat het effect 
daarvan zonder plaatselijke kennis moeilijk te voorspellen is. De belangstelling bij aankomst van 
Hr. Ms. Amsterdam was groot. Vele in West-Australië wonende Nederlandse emigranten waren 
op dit vroege uur ter begroeting naar de haven gekomen. Met de gebruikelijke eerbewijzen 
werden de marine-attaché te Canberra, kapitein ter zee F. G. H. van Straaten, de Nederlandse 
consul, de heer G. M. G. van Lanschot en een officier van piket van de flagofficer Western 
Australia aan boord ontvangen. Na een persconferentie in de kajuit bracht de commandant in 
gezelschap van de consul een bezoek aan de gouverneur van West- Australië sir Charles 
Gairdner en de flagofficer Western Australia. Vervolgens ontvingen de burgemeester en enige 
wethouders in de raadzaal van het gemeentehuis te Fremantle een negental officieren van Hr. 
Ms. Amsterdam. Tijdens het middaguur zaten de commandant en 9 officieren aan bij een lunch, 
aangeboden door de general officer commanding western command. In de namiddag volgden 
tegenbezoeken door vertegenwoordigers van de gouverneur van West- Australië en van de 
airofficer in command. Des avonds gaven de consul en mevrouw van Lanschot te Perth een 
druk bezochte cocktailparty voor commandant en officieren, gevolgd door een diner voor 
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commandant en 6 officieren, waaraan mede enkele Australische marineofficieren met hun 
echtgenoten aanzaten. De Nederlandse verenigingen te Perth en Fremantle boden op die 
avond een bal aan voor alle beschikbare opvarenden van Hr. Ms. Amsterdam. Op zondag 15 
november legde de commandant een krans bij het state war memorial te Perth, waarbij een 
deputatie van het schip aanwezig was. Vervolgens waren de commandant en de heer en 
mevrouw van Lanschot tijdens een lunch de gast van sir Charles en lady Gairdner.  
Enkele officieren waren, in gezelschap van de Nederlandse marine- attaché, de gast van de 
commandant van de basis Pearce van de Royal Australian air force, hetgeen onder meer 
resulteerde in het opstellen van een voor schip en basis aantrekkelijk oefenprogramma, uit te 
voeren op de vertrekdag van Hr. Ms. Amsterdam uit Fremantle. Voor de bemanning waren 
tijdens het verblijf te Fremantle bustrips georganiseerd, terwijl vele opvarenden de gast waren 
van Nederlandse en Australische particulieren. De belangstelling voor het bezichtigen van het 
schip op zondag 15 november bleek zeer groot. Daarom werd ook op maandag 16 november 
het schip voor bezoek opengesteld. Op de verjaardag van Her Majesty the Queen of England 
werd gepavoiseerd en werden longroombezoeken uitgewisseld met de Royal Australian navy 
base. De Nederlandse marine-attaché bood een lunch aan, waaraan o.a. de commandant en 6 
officieren aanzaten.  
Tevens werden de commandant en een aantal officieren, in gezelschap van de Nederlandse 
marine-attaché en de consul, door de burgemeester van Perth ten gemeentehuize ontvangen. 
Het bezoek aan Fremantle werd besloten met een druk bezochte cocktailparty aan boord. 
Op de voormiddag van 17 november ontmeerde Hr. Ms. Amsterdam onder grote belangstelling 
en zette het schip koers naar zijn volgende bestemming, Port Darwin. Buitengaats werden op 
de achtermiddag en de platvoet de eerdergenoemde oefeningen met vliegtuigen van de Royal 
Australian air force gehouden, die voor beide partijen zeer nuttig en leerzaam bleken. Het 
traject Fremantle-Darwin kenmerkte zich door bijzonder drukkend warm weer. Navigatorisch 
was extra voorzichtigheid geboden daar de desbetreffende Britse admiraliteitskaarten, zoals 
hierop is aangegeven, niet geheel betrouwbaar zijn. Op aanraden van de Royal Australian navy 
werd de Mary Ann. passage gekozen in plaats van de route benoorden de Monte Bello eilan-
den. Op zondag 22 november werd ten 09.00 uur te Darwin afgemeerd, nadat ter rede een 
officier van piket ter verwelkoming aan boord was gekomen. De Nederlandse consul, de heer S. 
H. K. Spurgeon, de naval officer in charge north western Australia (NOICNWA) en de marine-
attaché te Canberra brachten vervolgens een bezoek aan boord. Tijdens het middaguur zaten 
commandant en enige officieren aan, aan een lunch ten huize van de NOICNWA. Des avonds 
bood de consul aan commandant en officieren een cocktailparty aan. Op maandag 23 
november werden bezoeken gewisseld met de administrator of the northern territory, de judge 
of the northern territory en de burgemeester van Darwin. Ook werd een bezoek gebracht aan de 
regionale bevelhebber van de Royal Australian air force. Commandant en officieren waren des 
avonds de gast van de longroom van de naval barracks. De bemanning werd in de gelegenheid 
gesteld excursies in de omgeving van Darwin te maken. Het scheepselftal speelde een 
voetbalwedstrijd tegen een team van de Royal Australian navy.  
Voor het bezichtigen van het schip bestond grote belangstelling. Het bezoek werd besloten met 
een door commandant en officieren aangeboden cocktailparty aan boord. Op woensdag 25 
november vertrok Hr. Ms. Amsterdam uit Darwin en meerde op zondag 29 november ten 11.00 
uur onder grote belangstelling en onder opgewekte muziek van de plaatselijke marinekapel af 
langs de steiger van Biak. 
 
Redactie één onzer lezers stuurde mij 
onderstaande link van een YouTube film over de 
belevenis van een opvarende van Hr.Ms. 
Amsterdam in Nieuw Guinea … 
Klik op de filmcamera… 
 

 

https://youtu.be/KArAPLdnv3Q
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Wie wat bewaard, die heeft wat….  

 

Als je eens in die oude schoenendoos op de stoffige zolder gaat snubbeken, kom je nog wel 

eens wat leuks tegen en komen de herinneringen weer te boven…  
Zo landde de postduif uit het verre Australië met wat herinneringen uit de jaren van weleer… 

 

 
 

Heeft u ook een leuk aandenken uit uw Marine of koopvaardij jaren?.... er is opslagruimte 

genoeg op de redactie zodat wij het kunnen delen…. 

 

Jan Weber, bedankt…. Je mag nu met nachtpermissie… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Vervolg Coen Bot…  ( laatste deel )  
 
Twee Zweedse reddingen 
Het ss. 'Magdalena' 
 
Ondanks bovenstaande ging het reddingswerk gewoon door. In 1942 vond weer een grote 
redding plaats. Het was het Zweedse stoomschip 'Magdalena' dat in moeilijkheden was 
gekomen bij de Zuiderhaaks. 
Coen Bot vertelt hierover in zijn boek het volgende: " Het was midden in de nacht en er werd 
bericht dat de bemanning het schip wilde verlaten. Tegen de ochtend konden er veertien 
mensen van boord worden gehaald, vijf anderen weigerden dit. Nadat de geredden aan wal 
waren gebracht verzocht de Duitse havencommandant onmiddellijk terug te gaan om de 
overige vijf op te halen, zij hadden inmiddels SOS-seinen uitgezonden. We waren met stomheid 
geslagen omdat we onnodig nog eens ons leven moesten wagen. Omdat de route vol lag met 
mijnen gaf de commandant aan dat er twee mijnenvegers vooruit zouden varen. 
Dat deden ze ook, tot we ter hoogte van het Westgat waren, toen waren ze verdwenen en 
moesten we ons zelf maar zien te redden. Bij het schip aangekomen haalden we vier man van 
boord maar bij de vijfde ging het mis. Dat was een Duitse geleide-officier en juist toen hij aan 
boord zou komen werd de reddingboot door een aankomende golf een heel eind van het schip 
afgesmeten. De Duitser die zich aan een touw had laten zakken plompte in het water.  
De reddingboot werd het volgende moment weer met groot geweld tegen de Magdalena 
aangesmeten en van de officier was niets meer te zien. Toen de boot weer vrij kwam zagen we 
hem aan de grijplijnen van het grote schip hangen. Hij zat helemaal onder water maar we 
konden hem nog net voor de volgende golf aan boord hijsen waar hij rum en droge kleren 
kreeg. Op de terugweg zei hij "Ach kapitein, had me maar laten verzuipen! Ik draag de hele 
verantwoordelijkheid van de schipbreuk". We waren juist dolblij met hem, hij was immers de 
enige Duitser, alle anderen waren Zweden. Wanneer we zonder hem waren teruggekomen zou 
dit zomaar als sabotage kunnen worden aangemerkt". 
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Het Zweedse ss 'Magdalena' 
waarvan de opvarenden door de 
bemanning van de 'Dorus 
Rijkers' in 1942 werden gered. 
 

Via het Zweedse Consulaat 
in Rotterdam kwam de 
mededeling dat de Zweedse 
koning Coen Bot voo' de 
redding een gouden medaille 
zou toekennen. Zijn zoon 
Pieter en motordrijver Reijer 
Eelman kregen de 
onderscheiding in zilver. 

 
 
 

 
 
De fraaie gouden onderscheiding 
die Coen Bot ontving van de 
Zweedse koning voor de redding 
van het ss 'Magdalena'. 

 
Het ss. 'Ingeren' 
 
De nieuwjaarsdag van 1943 
begon met de stranding van 
het Zweedse schip de 
'Ingeren'.  
Het schip had al slagzij 
gemaakt en wij moesten ons 
gereed houden. De 
bergingspogingen hadden 
geen resultaat waarna werd 
verzocht om de bemanning 
voor donker van boord te halen. Het duurde een aantal dagen voordat de meeste 
bemanningsleden van boord waren. Uiteindelijk kon het schip naar de rede van Texel gesleept 
worden. 

 
 
 
 
 
De Zweedse 'Ingeren' maakt hier zware 
slagzij. De opvarenden werden gered door 
de bemanning van de 'Dorus Rijkers. 
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De twee getuigschriften op naam van Pieter Bot voor de redding van de 19 man van de Zweedse 
'Magdalena' en 58 man van de ' Ingeren'. De afmetingen van het getuigschriften zijn 47 x 32 cm. 

 
Op 12 maart 1943 werden de onderscheidingen aan de bemanning van de 'Dorus Rijkers' 
uitgereikt voor de redding van de Zweedse 'Ingeren'. Plaats van handeling: het kantoorgebouw 
van de Stoomvaart Maatschappij Nederland aan de Javakade in Amsterdam. 
Coen Bot, Pieter Bot en Reijer Eelman kregen voor de redding de grote zilveren medaille in de 
vorm van een zilveren gesp. Deze werd op het lint van de al eerder uitgereikte medaille 
gedragen. 
 

Van links naar rechts: Th. van den Bergh, 
J.J. Fillerup, M.C. Koning, R.J Eelman, 
P.M. van Riel, P.E. Tegelberg, C. Bot, 
Feike de Boer, H. de Booy, P.W. Bot, H. 
Th de Booy en J. van Veen. 
 
De man met hoed rechtsachter is 
onbekend. 

 
Gearresteerd! 
Aan het begin van de oorlog had 
Coen Bot zijn vrouw ondergebracht 
in een woonark bij Ewycksluis. Op 1 
april 1944 kreeg ze een telefoontje 
dat de Duitsers op zoek waren naar 
Coen. Deze was op zijn boot in Den 
Helder waar even later een Duitse 
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officier aan boord kwam met de mededeling dat hij mee moest gaan in een gereedstaande 
auto. 
De bestemming was het Binnenhof in Den Haag waar hij ook de burgemeester Ritmeester van 
Den Helder aantrof. Ze konden geen woord met elkaar wisselen en werden ieder apart naar de 
gevangenis in Scheveningen gebracht. Nadat al zijn bezittingen waren afgenomen werd hij 
opgesloten en regelmatig ondervraagd. Na drie weken werd hem meegedeeld dat hij 
beschuldigd werd van spionage voor de Engelsen. Na een zware tijd met vele bedreigingen 
werd hij uiteindelijk eind september vrijgelaten. Hij had zo'n half jaar vastgezeten. 
 
Coen Bot gaat met pensioen 
Het zware leven op zee en de beproevingen in de gevangenis hadden hun sporen nagelaten. 
Coen wilde het einde van de oorlog afwachten en daarna met pensioen gaan. Met pijn in het 
hart moest hij het stokje doorgeven, al was dit gelukkig aan zijn zoon Pieter die al 16 jaar als 
stuurman met hem op pad was geweest. Coen heeft 45 jaar voor de reddingmaatschappij 
gevaren waarbij hij 654 opvarenden in veiligheid heeft gebracht. 
De verhouding tussen Coen Bot en de directeur van de Maatschappij H. Th. de Booy was altijd 
uitstekend. De spraakmakende reddingen van Coen Bot en zijn bemanning ondersteunde De 
Booy in belangrijke mate bij zijn publicitaire activiteiten om voldoende donateurs en 
geldschieters binnen te halen. Dit was voor de onafhankelijke particuliere reddingmaatschappij 
van levensbelang. 
De goede onderlinge verhouding blijkt ook uit zijn bezoek ter gelegenheid van de 60e 
verjaardag van Coen in 1942. Coen en zijn vrouw woonden gedurende de oorlogsjaren in 
'Betty', een woonboot bij Ewijcksluis. Na zijn vervelende ervaring met Seyss-lnquart een mooi 
steuntje in de rug voor de famiie Bot. Een ander blijk van waardering was, op initiatief van De 
Booy, de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem 
door koningin Juliana op 15 november 1949 in de Ridderzaal van Den Haag opgespeld. 

 
Directeur De Booy feliciteert Coen Bot met zijn 6CF 
verjaardag. Links zijn opvolger, Pieter Coen. 

 
 
 

Coen Bot tussen koningin Juliana en minister -
president Drees in de Ridderzaal. 
 

Op 1 januari 1946 ging Coen met eervol 
ontslag. Ter gelegenheid daarvan kreeg hij van de Maatschappij een antiek zilveren 
horlogeketting aangeboden. In 1944 overleed zijn vrouw Jannie waarna hij enige tijd later 
verhuisde hij naar een huisje aan het water bij de Loosdrechtse plassen. Ook 
vertegenwoordigde hij Nederland tijdens een internationale zeilwedstrijd in Frankrijk en gaf hij 
lezingen over zijn leven bij de reddingmaatschappij. Coen Bot overleed op 11 mei 1961. 
 
Als eerbetoon werd er een straat in Den Helder naar hem vernoemd: de Coenraad Botstraat. 
 
Bronvermelding: uit het boek “Redders Beloond” … J.R. van der Neut 



 

33 
 

 
 

Toen wij uit Rotterdam vertrokken 
Door het oog van de naald 
De Rots van Gibraltar 
Theo uit Lonneker vocht als duiker in Nieuw-Guinea 
Een Koning zeeman 
Persoonlijke oorlogsverhalen “de koepel” 
Modelbouwhobby aan boord van een marineschip 
Gibraltar ruim 300 jaar Brits 
Gevoelens van Bart Nijeburght 
Opgerakeld verleden maakte veel los.. 
Torpedo-Inschietbedrijf 

 
       Wijzigingen voorbehouden…. 
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