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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. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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Toen wij uit Rotterdam vertrokken 
 
Op 6 februari 1970 vertrok de sleephopperzuiger Geopotes VIII, eigendom van de Koninklijke 
Adriaan Volker Baggermij, vanaf de reparatiewerf Niehuis Van den Berg te Pernis, voor 
baggerwerkzaamheden in Milford Haven aan de Engelse westkust. Aan boord waren 27 
opvarenden, waaronder ondergetekende in de functie van machinist. 
 

De Geopotes VI en VIII waren zusterschepen in 1962 en 1963 gebouwd bij de IHC-werf van 
L.Smit & Zoon te Kinderdijk. Deze schepen waren in de jaren zestig de grootste in hun soort 
met de volgende afmetingen; lang 108 meter, breed 18,5 meter en een geladen diepgang van 8 
meter. Zuigbuisdiameter van 1000 mm, hopperinhoud 4212 m3, geïnstalleerd vermogen circa 
7000 PK en een snelheid van 12,5 NM. Een van de meest aansprekende werken tot dan toe 
was het op diepte brengen en onderhouden van de diverse havens en het Canal Grande in 
Venetië 

 
Zware storm  
Er werd zeer slecht weer voorspeld en op de Nieuwe Waterweg ondervonden we de eerste 
sneeuwbuien. Het weer werd snel slechter; er was zware storm voorspeld in het Kanaal en aan 
de Engelse zuidkust. Ten zuiden van Engeland zou de golfhoogte kunnen oplopen tot circa tien 
meter. Gelukkig was het schip in een uitstekende staat van onderhoud en waren de 
reddingsmiddelen uitvoerig door de scheepvaartinspectie gecontroleerd, waaronder de beide 
reddingssloepen. De stuurboordsloep was uitgerust met het zogenaamde Flemming-patent.  
Dit houdt in dat er via curveschijven een overbrenging tot stand komt met een centrale 
schroefas, die door middel van hendels, het principe ‘vliegende Hollander’, aangedreven wordt. 
Inmiddels was de storm op zijn hoogtepunt in de nacht van zaterdag op zondag 8 februari en 
was de Geopotes VIII Lands End gepasseerd. Omdat het schip leeg was en de hoge golven 
rechtstreeks vanaf de Atlantische Oceaan een hoge deining veroorzaakten, werd besloten de 
hopper, het ruim, vol te pompen, zodat er een stabielere situatie ontstond. De Geopotes VIII 
kwam hierdoor dieper in het water te liggen en er kwam in de machinekamer een speciale zee-
inlaatkoker onder de waterlijn te liggen.  
Door hevig stampen en het zogenaamde ‘paaltjes pikken’, ontstonden er forse drukverschillen 
in deze koker, met als gevolg een geringe lekkage van de aansluitflens van het inspectiedeksel. 
Deze constructie geeft normaal gesproken nooit problemen en zo kunnen dit soort schepen met 

De Geopotes VIII in volle glorie 
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grote diepgang functioneren. De machinisten die op wacht waren, hebben getracht deze 
lekkage te verhelpen, maar dit mislukte, waarna onder grote druk in de koker een voor een de 
knevels afbraken. Het deksel, voorzien van een contragewicht, scharnierde open en er ontstond 
een gat van 100 bij 80 centimeter. Door de eerder genoemde diepgang en het zeer slechte 
weer stroomde er een enorme hoeveelheid zeewater de machinekamer in 
 
Zwemvesten  
Er werd onmiddellijk alarm geslagen en de brugbemanning werd ingelicht. Snel werd duidelijk 
dat de Geopotes VIII niet meer te redden viel. Alle bemanningsleden werden uitgepord en 
verzocht met zwemvesten naar de stuurboordreddingsboot te gaan. Noodsignalen werden 
uitgezonden door de marconist en vuurpijlen afgeschoten. Door de al aanwezige slagzij en de 
hoge golven waren de bakboordreddingsboot en werkvlet al verdwenen. Ook de noodzender 
verdween in zee. 
 
Schip verlaten  
De situatie verslechterde nu zeer 
snel, overlevingskansen waren zeer 
gering. Redding van buitenaf door 
andere schepen was, gezien het 
weer, praktisch onmogelijk, ook de 
tijd om bij ons te komen was lang. 
Het zou uren gaan duren voor de op 
dat moment aanwezige schepen. Het 
gezegde ‘Als de nood het hoogst is, 
is de redding nabij’ ging in ons geval 
op. Inmiddels was het 02.00 uur in de 
nacht geworden op zondag 8 februari 
1970. Opeens herinnerde de 
stuurman van de wacht zich dat hij 
om 18.00 uur zaterdagavond een Nederlandse kustvaarder, genaamd Cornelia BII, voorbij was 
gelopen. Hij had begrepen van de kapitein dat hij de storm wilde afwachten bij de Scilly 
Eilanden. Alle andere contacten waren niet hoopgevend, maar via de VHF was er direct 
verbinding met de Cornelia BII die nog steeds in de buurt van de Geopotes VIII voer. 
 
 
Angstige momenten  
De bemanning van de Geopotes 
VIII was inmiddels in de sloep 
gegaan en na halsbrekende 
toeren in een stikdonkere nacht, 
met golven van zo’n tien meter, 
losgekomen van een zinkende 
Geopotes VIII. Angstige 
momenten waren er als de 
sloep tegen de golfkammen aan 
het klimmen was en dan met 
donderend geraas in de nacht 
naar beneden suisde. Met zijn 
zoeklicht omhoog bleek de 
kustvaarder dicht bij ons te zijn. De kapitein had stukgoednetten overboord laten hangen en zag 
kans langszij de reddingssloep te komen. Als de sloep omhoog kwam, sprongen we in het 

De sleephopperzuiger was op weg naar Milford in Engeland, 
maar zou daar nooit aankomen 
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stukgoednet en werden door de bemanning van de kustvaarder over de verschansing 
getrokken.  
 

Visdobber  
Of het door de spanning kwam, weet ik niet, 
maar er was totaal geen paniek. Het 
Flemmingpatent dat in de reddingssloep 
gemonteerd was, heeft alle 27 opvarenden in 
combinatie met de reddingsactie van de 
kustvaarder Cornelia B II gered. Als laatste 
zagen we de Geopotes VIII als een visdobber 
rechtop staan met het voorschip boven water, 
voordat de zee zich boven het schip sloot. Dit 
alles in het licht van het zoeklicht van de 
kustvaarder Cornelia BII. Die stormnacht 
voltrokken zich in de omgeving van de Ierse 
zee nog vijf scheepsrampen, waarbij 27 
zeelieden het leven verloren (bron: bagger 
museum Sliedrecht). We zijn in Engeland aan 
de wal gezet en in die week met een charter 
naar Rotterdam gevlogen. De latere maritiem 
cineast Pim Korver maakte opnamen voor het, 
toen nog, NTS tv journaal. 
 
Australië  
Nu, precies vijftig jaar later, leek het mij goed 
even stil te staan bij dit feit. Tot mijn spijt heb ik nog maar kennis van vier andere 
bemanningsleden die in ieder geval nog leven. Waarvan een in Australië en een die ik 
afgelopen kerst na precies vijftig jaar weer heb ontmoet.  
 
Bron: de Oud Rotterdammer v.d. Arie Valk Scheepswerktuigkundige a/b Geopotes VIII  
a.valk@falconbeheer.nl 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

Den Helder  Het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie heeft een bijzondere database digitaal 
beschikbaar gesteld. In de eerste dagen is er al door 

meer dan 1200 mensen gezocht in de dossiers van militairen in Duitse krijgsgevangenschap 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om vele duizenden dossiers, waarvan een deel 
pasfoto’s bevat. Verder staan er stamkaarten en zakelijke correspondentie in. ,,Ook andere 
collecties van het instituut over Nederlanders in Duitse krijgsgevangenschap zijn vanaf nu 

Cineast Pim Korver maakte voor het NTS-
journaal opnamen over de scheepsramp 
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digitaal toegankelijk”, meldt een woordvoerder. ,,Het gaat onder meer om egodocumenten zoals 
dagboeken en brieven, verslagen over ontsnappingspogingen en kampcorrespondentie. Deze 
collectiestukken bieden een unieke kijk in het dagelijks leven in de krijgsgevangenkampen.”  

 
 
Oorlogsindustrie   
Tijdens de Tweede Wereldoorlog  belandden meer dan 11.000 Nederlandse  militairen in Duitse 
krijgsgevangenschap.  Een van hen was  onderzeebootman Stuffken.  

In  eerste instantie waren zijn ervaringen  
niet anders dan die van andere  
ranggenoten.   
Voor officieren en onderofficieren  betekende 
het vooral honger en  verveling, maar 
militairen van  lagere rang moesten werken 
in de  door bombardementen geteisterde  oorlogsindustrie.  
Werden militairen als Stuffken  na de Duitse inval nog vrijgelaten  
op erewoord, in 1942 veranderde de  houding van de bezetters 
omdat  nogal wat militairen verbonden  raakten met het verzet. 
Beroepsmilitairen  moesten zich elk jaar formeel  melden.  In mei 
1942 ging de kazernepoort  niet meer open en Stuffken werd  met 
lotgenoten naar een gevangenenkamp  in het oosten van Europa  
gebracht. De marineman belandde  in Stanislau, Stalag 371 in 
Polen,  tegenwoordig Oekraïne.   
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Heiloo   
In het dossier dat nu te raadplegen  is via internet zit onder 
meer de  Duitse stamkaart van gevangene  Stuffken. Naast zijn 
pasfoto in  uniform valt te lezen dat hij op 11  mei 1910 geboren 
is in Rijswijk,  maar woonachtig was bij zijn ouders  aan de 
Blinkenlaan in Heiloo.  De gevangene was 1,71 meter lang  en 
had donkerblond haar. De plek  op de kaart waar zijn militaire  
loopbaan beschreven kon worden,  is leeg gebleven.  Voor de 
meeste marinemannen  was het gewoon dat ze tijdens de  
lange oorlogsjaren geen contact  met het thuisfront hadden. De  
zeemacht was over de hele wereld  actief. Hoewel de ouders 
van Stuffken  geweten hebben dat hun zoon  in de klauwen van 
de Duitsers was  gevallen, hoopte moeder Stuffken  in 
augustus 1945 nog op terugkeer  van haar zoon.  ’De spanning 
en onzekerheid  zijn heel akelig en toch blijven we  vol goede 

hoop’, schreef ze in een  brief 
die geciteerd wordt in een  
publicatie van het Instituut voor  
Militaire Historie. Tijdens een  
transport tussenkampen heeft  
Rutger Stuffken samen met vier  
anderen een vluchtpoging ondernomen.  Er werd een gat in de 
houten  vloer van een treinwagon gezaagd.  De luitenant-ter-zee 
is achterhaald  en werd veroordeeld tot  Aktion Kugel. Dat was 
een geheim  bevel uit 1944 waarbij officieren  door de SD 
werden doodgeschoten.  Stuffken stierf kort voor zijn 34e  

verjaardag. Hij was één van de  twaalf Nederlanders die slachtoffer  van Aktion Kugel is 
geworden.  Zijn ouders werden door medegevangenen  uit Mauthausen op de  hoogte gesteld 
van het verscheiden  van hun zoon. Na die bekendmaking  plaatsten zij direct een 
rouwadvertentie  in de Alkmaarsche  Courant. ’Rutger heeft zijn leven  gelaten voor God, 
Koningin en  Vaderland’, meldde het bedroefde  ouderpaar.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Het hieronder afgedrukte verhaal is van A tot Z historisch. Er is geen woord, geen letter fantasie 
bij. Het is van de hand van de heer Durk Monsma, Technisch Hoofdambtenaar bij de 
Arbeidsinspectie te Amsterdam, en de lezers van de Wimpel welbekend als voortreffelijk zee-
schilder. De heer Monsma tekende het gruwelverhaal op uit de mond van de direct betrokkene, 
waarna het verscheen in het maandblad „De Veiligheid" van het Veiligheidsinstituut in 1959. 
 
Overbodig er op te wijzen, dat dergelijke bijna-fatale incidenten dank zij de huidige 
veiligheidsvoorschriften niet of nauwelijks meer denkbaar zijn. 
Voor de lezers die niet weten wat een dubbele bodem tank is, volgen hier enkele gegevens. Dit 
is een circa 1 tot 1.20 meter hoge tank-ruimte, stikdonker, voorzien van twee mangaten — 
ovaal 30 bij 40 cm — en inwendig bestaande uit vakken van een goede kubieke meter die met 
elkaar in verbinding staan door ovale gaten waar men nauwelijks door kan kruipen. Het werken 
in een dergelijke tank is uiteraard niet eenvoudig. Men stoot regelmatig hoofd en knieën, om 
van andere problemen maar te zwijgen. Momenteel komen dergelijke tanks alleen nog voor op 
vrachtschepen; niet meer op tankers. 
 
Red. DBW 
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DOOR DURK MONSMA 

Het was die middag niet druk op de scheepswerf. Buiten was 
het slecht weer, grimmig, koud, maar in het kantoortje van 
commandeur S. was het wat je noemt „eitje pellen geblazen” — 
gezellig en lekker warm. De mok thee en het sigaretje schiepen 
een aangename sfeer en de tongen kwamen al spoedig los. 
We hadden het over veiligheid en bespraken een ongeval dat 
op een andere scheepswerf was gebeurd. Het slachtoffer was 
getroffen door een brok plaat dat zijn hoofd had geraakt, 
waardoor hij een ernstige schedel- wond had opgelopen. 
Blijkbaar was dit ongeval de aanleiding, waardoor de anders zo 

stille commandeur — een rasechte Mokum- mer — iets uit zijn eigen leven ging vertellen. „Wat 
ik heb meegemaakt...” zo begon hij aarzelend, terwijl hij nu en dan in de verte staarde alsof hij 
de uren van doodsangst nog eens doorleefde, „kan geen mens zich voorstellen. 
Het grijpt me telkens weer aan, en als ik niet hoopte dat u het door zou geven, opdat anderen er 
lering uit kunnen trekken, dan zou ik er ook nu niet over praten. 
Schrijf er maar over, mijn toestemming hebt u, want ik hoop dat geen mens, verstaat u mij, 
geen mens, zelfs m’n ergste vijand niet, zó iets zal overkomen ... 
In dat jaar, 1935, ben ik bijna dood geweest. Ik was de eerste tijd na mijn redding zo afwezig, 
dat ik bijna niet kon spreken. Ik lag in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam en mijn vrouw 
werd er bijna gek van, als ze een uur aan mijn bed had gezeten en ik maar stil voor me uit keek. 
Ik wilde niet eten, werd kunstmatig gevoed, maar het vreemde was dat ik glashelder van geest 
bleef. 
Wij hadden een schip gerepareerd — hier in het dok. De dubbele-bodemtank onder de 
machinekamer moest gekeurd worden en ik ging met de surveyor mee. 
Toen de tank met water gevuld was en geperst, bleek dat een klinknaad in de top- tank nog 
lekte. We lieten dus de tank weer leeglopen en openmaken en ik kreeg opdracht de lekkage te 
verhelpen. 
In die tijd hadden we voor dit tankwerk nog niet overal veilige elektrische looplampen, maar 
kaarsen. Uitgerust met kookbeitels, hamer, kaarsen en lucifers liet ik mij door het mangat in de 
tank zakken en kroop, bijgelicht door het schijnsel van de kaarsvlam, door de gaten in de 
wrangen naar mijn werk. 
 
Na een half uurtje, het karwei was bijna plat, merkte ik plotseling dat ik natte voeten kreeg. 
Daar snapte ik niets van en ik verwonderde mij hierover, omdat de tank bijna droog was toen ik 
erin kroop. 
Ik was er niet gerust op en kroop naar de mangatopening terug voor onderzoek. Daar 
aangekomen merkte ik tot mijn ontzetting dat het mangat was dichtgelegd en de tank 
afgesloten. 
Doodsangst overviel me. Mijn keel werd dichtgeknepen en ik was een ogenblik verlamd van 
schrik. Ik stikte bijna. 
In mijn doodsangst begon ik te schreeuwen: „Help! Stop het water! Ik verzuip hier ...!” en met 
mijn hamer beukte ik tegen het deksel. 
Toen kreeg ik plotseling een idee. Als een gek kroop ik door de tank — vak in, vak uit — in de 
hoop dat het tweede mandeksel open zou liggen. 
In mijn zenuwachtige haast ging mijn kaars uit. Ik zocht naar lucifers, maar die waren vochtig 
geworden door het opspattende water. Ik probeerde er een aan te strijken. Dat mislukte. Zo 
ging het ook met een tweede en derde. Eerst met de elfde ging het. Eindelijk een vlammetje. De 
kaars brandde weer. 
Verder door de tank naar het andere mangat, maar ook dit was gesloten. Ik had het kunnen 
weten! 
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Weer ramde ik met mijn hamer op het deksel en schreeuwde mijn keel rauw. 
Het water steeg voortdurend hoger en het kruipen door de gaten in de wrangen ging steeds 
moeilijker. De kaars was opnieuw uitgegaan en mijn lucifers had ik verloren. Mijn handen en 
gezicht schrijnden en waren bloedend gewond. Telkens stootte ik mijn hoofd in de stikdonkere, 
slechts negentig centimeter hoge tank. 
Mijn toestand was afschuwelijk. Zo moet het ook zijn in een gezonken duikboot, bedacht ik in 
een flits. 
Het lawaai dat ik maakte door met mijn hamer op de wand van de tank te slaan werd blijkbaar 
overstemd door de vele andere geluiden die op een schip in reparatie altijd aanwezig zijn. 
Men miste mij niet, nóg niet. Men was zich daarboven en in het dok onder me niet bewust van 
de eenzame strijd die in de bodemtank van het schip werd gevoerd. 
Ik was tenslotte dodelijk vermoeid, maar ploeterde nog wat door het stijgende water. Af en toe 
gaf ik een klap met mijn hamer doch ik had alle hoop op redding opgegeven. Ik maakte me 
gereed te sterven. 
Mijn gehele leven passeerde mijn geest, kleine dingen, die ik onder normale omstandigheden 
allang was vergeten, kwamen weer helder in mijn gedachten. 
Ik zag m’n vrouw, m’n kinderen, m’n huis, m’n eigen jeugd, onze buurt, m’n oude moeder... 
Wanhoop maakte zich van me meester. Ik had nog nooit gebeden, maar nu vouwde ik mijn 
handen en smeekte om redding. 
Het water kwam steeds hoger. Ik werd steenkoud, maar vreemd genoeg ik had geen angst 
meer. Ik was merkwaardig kalm. 
Hoe lang ik zo, met gevouwen handen, heb gezeten, weet ik niet meer. Maar plotseling leek het 
of er overal licht op ging. Ik werd een ander mens. Alles werd helder in mij.  
Ik zag eensklaps mijn redding! 
 
De vulpijp afstoppen! schoot het door mij heen. Dan kan het water niet hoger stijgen. De pijp 
aan dek moet nu overlopen; ze zullen daarboven merken dat de boel verstopt is; dan komen ze 
vanzelf in de tank om te kijken. 
Ik scheurde mijn ketelpak van mijn lijf en reet het in stukken. 
De hoop op redding gaf mij nieuwe kracht, en ik dook in het stikdonker weer door het water. 
Er was geen tijd te verliezen. Waar zit die pijp? Ik hoor toch water lopen! Mijn hoofd was kapot 
van het stoten tegen de wrangen — ik proefde bloed. 
Waar is die pijp! Weer maakte doodsangst zich van mij me meester. Ik moest de reddende pijp 
vinden vóór het te laat was. 
Eindelijk ... hier is de pijp! Met waanzinnige haast propte ik de flarden van mijn ketelpak in de 
pijpopening. Het lukte. De waterstroom — de dodende waterstroom — hield op. 
Ik trachtte na te denken wat er nu zou gebeuren. Nu loopt de vulpijp aan dek over; en men zal 
daar bemerken dat er iets aan de hand is. Zij zullen de waterboer waarschuwen — er zullen 
mensen komen en ze zuilen het reddende mandeksel open maken. 
Ik blijf leven! jubelde het door mij heen. 
Tranen van dankbaarheid vloeiden over mijn wangen. Van blijdschap kon ik wel zingen. Maar ik 
kwam niet verder dan snikkken. Snikken, zo hevig dat mijn vermoeide en kapotte lichaam er 
pijn van deed. 
Hoorde ik de mensen al komen? Waren ze daar? Wat moest ik doen? Bij de vulpijp weggaan 
waar elk ogenblik de prop weer uit kon schieten en waar ik krampachtig met mijn hoofd tegen 
drukte? Of zou ik het wagen naar het mandeksel te kruipen? 
Stel je voor dat de prop dan tóch uit de pijp zou schieten! Wéér die angst, wéér die twijfel! 
Op gevoel inspecteerde ik nogmaals de prop in de pijp en aanvaardde de tocht naar het 
mandeksel. 
Ik kon niet meer. Half bewusteloos sleepte ik mij van het ene vak naar het andere, steeds onder 
water duikende, tot ik eindelijk op de tast in het vak kwam waarboven zich het mandeksel 
bevond. 
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En nu maar wachten! 
Eindelijk ... eindelijk! Daar waren ze, de jongens, mijn redders. Duidelijk hoorde ik de sleutels op 
de moeren en toen ... licht... licht... licht... 
Ik hoorde de stemmen van mijn collega’s. Ik slaakte een diepe zucht en zakte ineen, mijn hoofd 
nog net boven het water, niet meer bij machte een spier te verroeren, ofschoon ik alles kon zien 
en horen wat er boven me gebeurde. 
Een der redders keek in het gat en zei dat hij een zucht hoorde, waarop de andere antwoordde: 
„Man, dat zal wel een rat zijn”. Opnieuw snoerde de angst mijn keel dicht. Ik moest wat doen 
om ze opmerkzaam te maken, maar kon geen geluid voortbrengen, mijn spieren weigerden 
dienst. 
„Verrek, ik zie een arm. Er ligt een vent in die tank!” hoorde ik zeggen. Toen raakte de man mijn 
arm aan. 
Als bij toverslag kwam het leven in mij terug. Met m’n allerlaatste kracht wierp ik mijn redders 
aan de kant en kroop door het mandeksel naar buiten. 
Daar op de toptank in de machinekamer, kletsnat, bebloed, een wrak, werd de vreugde mij te 
machtig. 
Ik ging plotseling als een krankzinnige te keer. Zo erg, dat de paplap met een dwangbuis moest 
komen. Ja, een dwangbuis. 
Ik werd naar huis en later naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd ik weer beter. 
Dat alles is 24 jaar geleden gebeurd.” 
De commandeur zweeg en keek het raam uit. Het was doodstil in het kantoortje. 
Een jonge arbeider met een looplamp op de rug passeerde het raam. De commandeur sprong 
op, opende het raam en riep: „Jan, jij gaat die tank in, is het niet? Denk erom, met z’n tweeën 
hoor, en het mandeksel een paar vakken ver in de tank meenemen. Denk er ook om dat je de 
baas waarschuwt. Teamwork jongens, ga je gang maar!” 
 
Hij nam de telefoon en belde de baas. 
 
„Weten die knullen vandaag de dag veel van kaarsjes en zo!” zei hij. Toen lachte hij. De lach 
van een man die gelukkig is dat hij leeft. „Wie nog een mok thee, mannen?” 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

De Rots 
TEKST EN TEKENING KAPT. LUCAS LINDEBOOM 

Over de gehele wereld verspreid, in zeeën, in baaien en nabij ondiepten worden rotsen 
aangetroffen. 
Op Britse admiraliteitskaarten worden dan termen gebezigd als: „Conspicuous rock”, „rock 
awash” en „spectacular rock”. De rots van Gibraltar zou men inderdaad als „spectaculaire rots” 
kunnen kenschetsen. 
Wie door de Straat van Gibraltar vaart, kan de rots niet missen en het is waarschijnlijk de enige 
in de wereld die in kringen van zeevaarders „De Rots” wordt genoemd, een nadere aanduiding 
is meestal niet nodig. 
 
Zelden zien zeelieden „De Rots” met de oostflank naar hen toegekeerd; de route door de Straat 
van Gibraltar biedt daartoe geen gelegenheid. Wij dienden die reis te ankeren nabij Gibraltar. Er 
stond een stijve bries uit het westen en een oppertje, ter vermijding van een krabbend anker, 
was welkom. Daarom werd die reis aan de oostzijde van de Rots geankerd en we waren in 
staat tot waarnemingen, die leidden tot deze pentekening. Op de lage landtong staat de 
vuurtoren, bekend als „Europa Punt”. Op de iets hogere en daarachter gelegen landtong staat 
o.a. Lloyds Signal station. 
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Vooral vroeger, toen hèt 
sturen van telegrammen 
nog met moeilijkheden 
gepaard ging, werden alle 
schepen die de Rots pas-
seerden, door Lloyds 
Signal station met de 
aldislamp (dagseinlamp) 
opgeroepen en steevast 
kwam de stereotype vraag: 
„What ship, where from. 
what destina- tion?” 
 
 

Er was dan altijd wel weer een olijke stuurman, die - zonder acht te slaan op het gevraagde - 
als weervraag stelde: „What Rock?” 
Even verder op, pal aan de kust, een berg met stadsvuil die door een permanent smeulend 
vuurtje binnen aanvaardbare proporties wordt gehouden. Het vuur weert tevens de ratten! 
Tegen de steile helling, twee ingebouwde en welhaast onzichtbaar ingekapselde ge- 
schutkoepels en boven op het hoogste punt, twee zware stukken geschut. 
Wat meer landinwaarts is nog nét het eindpunt van de kabelbaan te zien, die de toeristen af en 
aan, naar een van de toppen van „De Rots” voert. Op de meest noordelijke top nog een 
radarpost die landinwaarts kan kijken! 
Toen Generaal Franco de grens tussen Gibraltar en Spanje sloot, moesten vele zaken, zo als 
voedsel en water vanuit Engeland aangevoerd worden. 
Alhoewel de beide naties niet als bellige- renten beschouwd konden worden, namen de Britten 
nog twee adequate maatregelen. 
Ten eerste kregen de aapjes op „De Rots” extra aandacht. Ze werden met optimale zorgen 
omringd, want de legende wil dat de Rots Brits zal blijven zo lang de aapjes op de Rots 
aanwezig zijn. 
Het moet tijdens de laatste wereldoorlog gebeurd zijn dat een uitzonderlijk koude 
nachtvorst een ware slachting aanrichtte onder de apen. Toen Churchill van deze desastreuse 
ontwikkelingen op de hoogte werd gesteld, gaf hij direct orders een stel aapjes, behorende tot 
dezelfde soort en stam, vanuit Afrika te importeren en op de Rots los te laten ... 
Ten tweede bouwde men tegen de flanken van Gibraltar, een uit secties samengestelde 
betonvlakte, waarmee tijdens regenval water opgevangen kon worden. 
Blijkbaar is niet alle beton hetzelfde. Er waren nog al wat stukken die gerepareerd werden, want 
de betonsecties hebben alle een andere tint en hier en daar zijn de gerepareerde of extra 
aangesmeerde stukken, duidelijk waarneembaar. Wij hadden die bepaalde reis een Britse 
marconiste aan boord en toen zij met mij „De Rots” in ogenschouw nam, vroeg zij - en met een 
wijde armzwaai omvatte zij bijkans geheel Spanje - „Is this all British?” 
Het antwoord moet voor haar teleurstellend geweest zijn, want het luidde: „No Carol, 
regrettingly not, as the days of the expanding British empire are over. It is only that black rock, 
which is British property ...” Des anderen daags ontvingen wij orders op te stomen naar een 
laadha- ven. Wij hieuwden het anker en het schip meldde zich af bij Lloyds Signal Station. 
De uitkijkpost groette het schip met een „bon voyage” en ons antwoord was vrij kort en niet voor 
tweeërlei uitleg vatbaar. „Thank you, good watch and our best wishes for y’er monkeys on the 
Rock”. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Theo uit Lonneker vocht als 
duiker in Nieuw-Guinea: ‘Ik 
ben nooit meer losgekomen 
van de zee’ 
 
ENSCHEDE –  
Precies zestig jaar geleden 
passeerde Theo Sprakel uit 
Lonneker de evenaar op weg 
naar Nieuw- Guinea. 
Anderhalf jaar lang was hij als 
diepzeeduiker betrokken bij 
wat het laatste conflict rond 
het voormalig Nederlands-
Indië zou worden. Het 
avontuur blijkt een keerpunt in 

zijn leven. „In een oorlog wordt gelogen. Door alles en iedereen.” 
De kamer van zijn huis heeft wel iets van een scheepskajuit. Houten kasten, een stuurwiel 
afkomstig van een door hem geborgen scheepswrak en een schilderij waarop hij in duikerspak 
poseert. Theo Sprakel zit aan tafel en vertelt over de tweehonderd jaar oud duikershelm die een 
eindje verderop in een hoek staat. Hij kocht hem ooit in Afrika. „Een geweldig ding. Het lijkt iets 
uit een andere tijd, maar ik heb er zelf nog regelmatig in gedoken.” 
Tachtig is hij, al zou je 
dat niet zeggen. Met 
zijn volle baard lijkt hij 
nog altijd op de 
jongen die in het 
voorjaar van 1961 op 
weg ging naar het 
hem volkomen 
onbekende Nieuw-
Guinea. Het bewijs 
dat hij de evenaar 
passeerde, heeft hij al 
die jaren bewaard. 
Het werd hem 
toegezonden door de 
KLM. „We zijn er met 
een vliegtuig naartoe 
gevlogen. Van het 
land wisten we niets. 
We wisten alleen wat 
we er moesten gaan 
doen. Na Indië zou Soekarno 
nu ook Nieuw-Guinea van ons afpakken. 
Dat moesten we verhinderen.” 
 
Steeds schermutselingen 
Zo’n 10.000 Nederlandse militairen waren in 1961 en 1962 betrokken bij de mislukte poging 
van het kabinet De Quay - en vooral minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns - om het 
laatste restant van Nederlands-Indië te behouden. Amerikaanse druk voorkwam in 1962 dat het 

© Carlo ter Ellen DTCT 
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tot een echte oorlog kwam, na een jaar van oplopende spanning en voortdurende 
schermutselingen tussen de Nederlanders en de vele Indonesische infiltranten. 
„Nieuw-Guinea hoorde bij Indonesië, zo voelde Soekarno dat. Achteraf zeg ik: daar had hij 
misschien ook wel gelijk in. Nederland had het na de strijd om Indië mogen behouden. Veel 
Indiërs die ons destijds hadden geholpen, hadden daar hun toevlucht gezocht. De plaatselijke 
bevolking, de Papoea’s, steunden ons ook. Dat versterkte het gevoel dat we toch enig recht 
hadden om daar te mogen blijven.” 
 
Theo Sprakel is twintig als hij dat voorjaar op het eiland landt. Een Twentse jongen, opgegroeid 
in een boerenfamilie in Lonneker. „Veel meer dan de brink van mijn eigen dorp had ik niet 
gezien. We woonden op de Lonnekerberg.  
De oorspronkelijke boerderij van mijn vader op Zuidkamp was in de oorlog door de Duitsers 
geconfisqueerd.” Thuis waren ze met vijf kinderen. Dat hij weg wilde uit zijn geboortedorp wist 
hij al vroeg. „Ik wilde de wijde wereld in. Dingen zien. Het avontuur zoeken. Ik had een opleiding 
gevolgd als lasser, maar zag mezelf niet werken bij een gewone baas.” 
 

Ik wilde de wijde wereld in. Dingen zien. Het avontuur zoeken. 
 
 
 
 
 
 
 

Duiker en kikvorsman 
Een advertentie van de marine 

zet hem op het spoor. „Ik wist 
gelijk: dit is mijn kans. Toen 
ik het mijn vader vertelde, 
zag ik hem denken: ‘Die is 
met een paar weken weer 
thuis’.”  Maar Theo 
Sprakel, zestien jaar oud,  
voelt zich vanaf het begin 
als een vis in het water. 

Heel bewust kiest hij er ook 
voor om geen gewone 

marineman te worden, maar 
duiker en kikvorsman. 

„Springstoffen aanbrengen, 
reparaties verrichten onder water en 

helpen bij de ontmanteling van mijnen: het 
avontuurlijke van dat werk trok me enorm. En daar kwam 
ook nog eens bij dat je dan ook veel beter werd betaald.” 
 
Dienen in Nieuw-Guinea ziet hij als zijn plicht. „Daar denk je verder helemaal niet over na. Het 
is gewoon heel simpel. Je bent nodig, dus je gaat.” Sprakel werkt op de HMS Kortenaer, een 
van de Nederlandse fregatten die de zee rondom Nieuw-Guinea controleren. „Overstekende 
infiltranten tegenhouden was ons voornaamste taak. We hebben er honderden gepakt. Ze 
staken in kleine boten over. Soms kwam het tot korte gevechten.” 
 

© Carlo ter Ellen DTCT 
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Slag bij Vlakke Hoek 
Angst had hij nooit. Ook niet toen het tot een echt 
gevecht kwam, de korte strijd die later bekend zou 
worden als de Slag bij Vlakke Hoek. 39 
Indonesische militairen, onder wie ook een hoge 
officier, kwamen erbij om het leven. „Er waren drie 
Indonesische motortorpedoboten bij betrokken. Aan 
onze kant vocht ook de HMS Evertsen mee. Toen 
de Indonesiërs een verkenningsvliegtuig beschoten, 
vroegen we toestemming om te reageren. Die 
toestemming kwam er. We hebben die boten de 
volle laag gegeven. Ik ben daar altijd trots op 
geweest, totdat ik jaren later in een museum in 
Jakarta kwam. Daar werd onze actie neergezet als 
een lafhartige daad. Toen ook besefte ik pas goed 
hoe het in een oorlog gaat: dat er wordt gelogen, 
altijd en door iedereen.” 
 
Spijt heeft hij nooit gehad. „We deden wat we 
moesten doen. Zo heb ik er altijd ingestaan. Vergeet 
niet dat we vochten tegen Indonesische soldaten, 
niet tegen de plaatselijke bevolking. Dat was 
veertien jaar eerder bij de strijd om Indië wel anders. 
Het was allemaal tevergeefs, helaas, maar dat wisten we toen nog niet. Nieuw-Guinea zat vol 
met rijke grondstoffen.  
 
De belangen van anderen landen moesten uiteindelijk zwaarder wegen dan het belang van dat 
kleine Nederland.    
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‘Nieuw-Guinea heeft mij verijkt  
 
Terugkijkend na zestig jaar zegt hij nog steeds 
dat Nieuw-Guinea hem heeft verrijkt. Hij zag er 
een nieuwe, onbekende wereld. De drukkende 
warmte, de eenzaamheid van de bush en de 
confrontatie met de Papoea’s: voor Sprakel 
waren het ervaringen die zijn leven 
fundamenteel zouden veranderen. Op vrije 
dagen, als de rest van de bemanning op het 
strand lag, trok hij de binnenlanden in. „Ik zag er 
bomen, zo groot als ik nog nooit had gezien. Ik 
heb er vogels geschoten voor de Papoea’s. En ik 
heb er rijst leren eten. Dat had ik in Lonneker 
nog nooit gehad.” 
Terug in Nederland meldde hij zich als 
bergingsduiker bij Wijsmuller. Geen zee ter 
wereld of hij heeft er wel in gedoken, meestal om 
gezonken scheepswrakken te bergen. In 1967 
hing hij als eerste duiker aan een helikoptertouw 
boven de Torrey Canyon, een olietanker die voor 
de kust van Cornwall op de rotsen was gelopen.  
„Dat was een enorme ramp. Meer dan 100.000 

ton olie is toen in zee gelekt.” 
Rustiger werd zijn leven pas na zijn huwelijk. Sprakel treedt in dienst van Rijkswaterstaat. Zijn 
werkgebied worden de Deltawerken in Zeeland, eerst als gewone duiker maar later ook als 
sectorhoofd. Zelf duiken doet hij steeds minder, naarmate hij ouder wordt. „Als duiker moet je 
om kunnen gaan met de 
enorme drukverschillen. Dat 
gaat toch beter als je jonger 
bent. Maar losgekomen van 
de zee ben ik nooit.” 
 
 
Een speer van de Papoea’s 
Thuis, in zijn huidige 
woonplaats Brummen, heeft 
hij nog een paar tastbare 
herinneringen aan Nieuw-
Guinea: een paar 
persoonlijke foto’s, een 
ingelijste foto van de HMS 
Kortenaer, een boog van de 
Papoea’s en een speer. 
Eenmaal per jaar, tijdens de 
jaarlijkse reünie in Bronbeek 
in Arnhem, ontmoet hij nog 
zijn oude kameraden. 
„Het worden er steeds 
minder. Maar je deelt toch een unieke ervaring. In Nieuw-Guinea heb ik geleerd om in mijn 
eentje problemen op te lossen, om vertrouwen te hebben in mezelf maar ook in het geloof. Vlak 
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voordat we vertrokken was mijn moeder overleden. Sindsdien is de dood altijd dichtbij geweest. 
Als duiker heb ik talloze doden moeten bergen. Als ik bang was, heb ik altijd geschreeuwd om 
de god uit mijn jeugd. Dat er niets zou zijn om je dan aan vast te klampen, dat maakt me pas 
echt bang.”  
 
Ik zag er bomen, zo groot als ik nog nooit had gezien. En ik heb er rijst leren eten. Dat had ik in 
Lonneker nog nooit gehad. 
 
Theo Sprakel 
Bron: https://www.tubantia.nl/enschede/theo-uit-lonneker-vocht-als-duiker-in-nieuw-guinea-ik-
ben-nooit-meer-losgekomen-van-de-zee~a7f00368/ 
Foto’s : © Carlo ter Ellen DTCT 
 
Toegezonden door Herman Radstake 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
In Memoriam ( uit Zee Wezen februari 1972 )  

 

Een Koning zeeman 

 

 

Een zeemanskoning overleed, Zijne Majesteit 
Frederik IX van Denemarken. Evenals de 
Nederlanders behoren de Denen tot de 
maritieme naties. Maritieme naties behoeven in 
getal geen grote naties te zijn om betekenis te 
hebben, mits zij slechts hun maritieme aanleg 
en tradities in maritieme activiteiten omzetten. 
De middeleeuwse Deense vloten beheersten 
de noordelijke zeeën, zelfs kon koning Knud de 
Grote tijdelijk daarop een groot zeeimperium 
vestigen (995-1035). Een ander voorbeeld: de 
Nederlandse vloten in de 17de eeuw 
beheersten een tijdlang de grote oceanische 
wegen van de wereld. De grootste Deense 
admiraal Niels Juel diende onder Nederlands 
grootste admiraal De Ruyter als bevelhebber 
tijdens de befaamde tocht naar Funen. Dat was 
in de 17de eeuw en de Deense zeestraten zijn 
nog steeds van uitzonderlijk groot strategisch 
belang evenals de noordelijke randzeeën. Voor 
niet-communistisch Europa en de westerse 
alliantie als geheel. 
Koning Frederik is beroepsofficier van de 
Deense marine geweest. Dat was de vervulling 

voor hem van een jongensdroom. In de jaren 1933 en 1934 commandeerde hij de torpedoboot 
„Hvalrossen" In 1935 bereikte hij de rang van kapitein-luitenant ter zee. Na zijn huwelijk met de 
Zweedse prinses Ingrid in 1935 brak de tijd aan dat hij zich zou moeten voorbereiden op de 
staatszaken.  
 
Derhalve in zijn positie als kroonprins. Op 21 april 1947 bij het overlijden van zijn vader koning 
Christiaan X besteeg hij de Deense troon. 

https://www.tubantia.nl/enschede/theo-uit-lonneker-vocht-als-duiker-in-nieuw-guinea-ik-ben-nooit-meer-losgekomen-van-de-zee~a7f00368/
https://www.tubantia.nl/enschede/theo-uit-lonneker-vocht-als-duiker-in-nieuw-guinea-ik-ben-nooit-meer-losgekomen-van-de-zee~a7f00368/
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Koning Frederik werd op eigen aanwijzing als zeeman begraven. De kist gedekt met de Deense 
vlag en zijn admiraalsvlag en daarop zijn pet en sabel, werd opgebaard in het koninklijk slot 
Amalienborg, als ware het zijn vlaggeschip. Op het moment dat het stoffelijk overschot uit het 
slot Amalienborg werd uitgedragen, werd de koning voor de laatste maal als vlagofficier 
„overgefloten" en werd zijn admiraalsvlag, volgens aloude marinetraditie aan zijn weduwe 
koningin Ingrid overhandigd. Na de rouwdienst in de kerk van het slot Christiansborg (zetel van 
regering en parlement), vertrok de stoet, waarin de kist was geplaatst op een kanonaffuit 
getrokken door 48 officieren, onderofficieren en matrozen van de Deense Koninklijke Marine, 
naar het hoofdstation van Kopenhagen. Vandaar ging het vervoer per trein naar Roskilde. In de 
domkerk van die stad plegen de Deense koningen te worden bijgezet. 
Het was alsof koning Frederik door de in zijn testament vastgelegde bepalingen over het 
begrafenisceremonieel een accent heeft willen leggen op de Denen als maritieme natie. Mogen 
de Denen dat hebben verstaan! Hetzelfde accent dat ook ligt in het Deense volkslied, dat begint 
met de woorden: ,,Kong Christian stod ved h0jen Mast i R0g og Damp.. Koning Christiaan stond 
bij d'hoge mast in rook en damp. ' 
Thans treedt zijn dochter; Hare Majesteit Margrethe II als koningin der Denen, Gothen en 
Wenden - een van Europa's oudste koningshuizen - in zijn voetspoor en daarmee ook in de 
maritieme traditie van haar volk. De koning is dood, leve de koningin! 
 

Persoonlijke oorlogsverhalen… 
 
Koepel  
Ik woonde van 1940 tot 1946 op de Beukelsdijk 94/driehoog, hoek Adrien Mildersstraat.  
Ik ben geboren op 8 juli 1939, dus mijn herinnering gaat niet veel verder terug dan ongeveer 
1944. Boven de hoekkamer bevond zich een vrij grote koepel, die inmiddels is verdwenen. 
Misschien is er nog ergens een foto van deze koepel. Ik weet dat mijn moeder lid was van de 
ondergrondse, zoals dat heette en weet dat ze schuilplaats heeft geboden aan vier joodse 
onderduikers, te weten een Rotterdams echtpaar en twee jonge joodse mannen uit Polen. Deze 
vier verdwenen bij onraad via een kast in de kamer de koepel in. Dat weet ik nog goed. Als het 
veilig was, waren ze in huis. Ik heb geen idee hoe lang dit heeft geduurd. Ze zijn later verplaatst 
naar een ander adres. Ik weet dat ze de oorlog hebben overleefd. Het echtpaar is weer in een 
groenten zaak gegaan en de twee Polen hadden Engelse namen aangenomen, Joep en Jesse, 
en zijn naar Canada gegaan.  
Mijn moeder heeft nooit meer iets vernomen. Mijn vader zat in krijgsgevangenschap in Krakow 
in Polen. Als moeder op zoek was naar eten of zo, haalden mijn zus en ik de legplanken uit de 
kast om als stookhout te ruilen voor wat eetbaars, zoals aardappelschillen. Onze maaltijd 
bestond hoofdzakelijk hier uit en uit veel suikerbieten. Ik herinner me ook nog de razzia’s op de 
Beukelsdijk. De haat naar Duitsers en alles wat daarmee te maken had, is aan ons 
doorgegeven en lang blijven hangen. Iets verder op de Beukelsdijk waren paardenstallen van 
de Duitsers waar, zag ik op een foto uit 1958, een basketbalveld is of was. In augustus 1944 
waren we bij een boerenfamilie in Woudrichem. daar kregen wij redelijk te eten, maar met Dolle 
Dinsdag wilde mijn moeder naar huis, omdat ze bang was dat mijn vader terug zou komen en 
ons dan niet thuis zou vinden.  
Daardoor hebben we de hongerwinter in Rotterdam doorgebracht. We hebben toen veel honger 
geleden. Toen de bevrijding op 5 mei bekend werd, veranderde de Beukelsdijk van grauwe 
straat in een grote vlaggen- en wimpelzee met een dansende mensenmassa. Mijn vader had in 
krijgsgevangenschap van medegevangenen Engels, Frans en Russisch geleerd. Dat kwam de 
Russen die hen bevrijdden goed uit. Kon hij meehelpen aan het begeleiden van de bevrijde 
soldaten, waardoor hij nog langer moest blijven. Zodat hij uit eindelijk na een lange tocht in 
augustus 1945 pas terugkwam. En daar stond hij dan, die vreemde man met in elke hand een 
witte zak met een rood kruis.  
Een met witte en een met bruine bonen “Dat is jullie pappie.”  
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Bron: de Oud Rotterdammer v.d. Theo Kuiper  
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gerrit Marcus – 10-11-1940  

Is het mogelijk een modelbouwhobby te hebben aan boord van een 
marineschip? 
Dat was de vraag die ik mijzelf stelde toen ik aan boord werd geplaatst van Hr. Ms. Bloys van 
Treslong.  
Dat was in de jaren 80.  

 
Zelf houd ik erg van modelbouw. 
Voordat het schip vertrok heb ik 
bekend laten maken dat we aan boord 
aan modelbouw zouden gaan doen. 
Geïnteresseerden konden zich bij mij 
opgeven. Ik zou de modellen inkopen, 
uiteraard op eigen kosten.  
 
Foto 1. Ikzelf aan de modelbouw in de 
werkplaats.  
 
 
Uiteindelijk waren er 4 gegadigden, 
waaronder ik zelf. De Commandant 
wilde graag een bottertje bouwen, en 

aangezien ik een Bottertje aan boord had, had hij een mooi voorbeeld.   
 
Foto 2: Overste Tempelaar met zijn botter.  
 
De eerste officier had zijn oog laten vallen op 
‘De Zwarte Zee’ (mooiste zeesleper toentertijd 
van NL). Zelf had ik die overigens al 3 x 
gemaakt. De korporaal hofmeester officieren 
wilde de ‘Smit Londen’ bouwen, een sleper. 
Ikzelf ben begonnen aan ‘De Amsterdam’, 
gebouwd bij NDSM.   
 
Ik had in de hangar een klein werkplaatsje, 
waar ik onze hobbyruimte had ingericht. Daar 
zijn uiteindelijk alle vier de schepen gebouwd. 
Ik heb daarbij geassisteerd en hulp verleend 
indien nodig. Zo  moest de schroefas van de 
Zwarte Zee worden gebrand, een nauwgezet 
werkje. We moesten het gat voor de schroefas 
met een gloeiende punt inbranden, waarna we 
hem konden gaan boren. 
Want ik kreeg te horen dat het schip en de 
bemanning de Maarlandschool in Briel hadden 
geadopteerd, een school voor unabled 
children. Lichtgehandicapte kinderen.  
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Maarlandschool Briele 
De bemanning van de Bloys van Treslong heeft een school geadopteerd, de Maarlandschool in 
Briele. Een school voor lichtgehandicapte kinderen. Wij bedachten een plan om geld binnen te 
halen voor deze school en organiseerden een show van touwknoopactiviteiten in Den Helder, 
tijdens de vlootdagen. Ik knoopte leeuwtjes, allemansendjes, sleutelhangers, sierknopen en nog 
veel meer. Het werd een groot succes met een mooie opbrengst voor de Maarlandschool.  
Het eerste geld was binnen.  

 
Foto 3. Touwknoopshow in de 
Hangaar in de haven van Den Helder 
(Vlootdagen).  
 
In buitenlandse havens werd het schip 
opengesteld voor bezoek. Daarbij heb 
ik ook weer shows gegeven van 
knoopwerk. Ik maakte ook 
kopleguanen en stootwillen, die 
gebruikt konden worden aan boord 
van sloepjes. De opbrengst ging 
allemaal naar de Maarlandschool.  
 
Zo kwamen we ook in Amerika. Daar 
heb ik ontzettend veel leeuwtjes 
geknoopt, die gingen vreselijk hard.  

Ik denk dat ik er wel 100 heb geknoopt. Amerikanen waren er gek op. Wat ik ’s-nachts knoopte, 
verkocht ik de volgende dag. Ze gingen als zoete broodjes. Wat Amerikanen zien en niet 
hebben, willen ze hebben.  

 
Foto 4 en 5.  
Ook in Amerika kregen we bezoek van een burger, maar wel een hoge Amerikaanse 
regeringsfunctionaris. Ik vroeg de commandant hem ook even mee te nemen naar de hanger 
waar ik hem als verrassing en als aandenken een unieke Mickey Mouse gemaakt van touw 
overhandigde. De man schonk spontaan een fors bedrag voor de Maarlandschool.  
 
Op een gegeven moment was de touwvoorraad op. Toen is op order van de Commandant een 
kuil touw overgevlogen uit NL naar USA zodat ik verder kon met het knopen van leeuwtjes.  
Wat ik ook gemaakt heb, is een groot schild van het Antillenfregat. Dat hing voorop het schip. 
Het bord is na terugkomt in NL verkocht bij opbod.  
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Er waren ook andere initiatieven om geld op te halen. Zo heeft de technische dienst een 
rattenmep-spel gemaakt. Dat is gemaakt voor de kinderen van de Maarlandschool. Ook is er 
een . Dr. Bibberspel gemaakt. Deze zijn geschonken aan de school. Van de opbrengst van het 
touwknoopwerk zijn o.a. een geluidsinstallatie en een diefstalvrije kast gekocht. Daarnaast is er 
een mooi geldbedrag overhandigd.  
De warme band tussen de Maarlandschool 
en de Bloys van Treslong heeft zijn vruchten 
afgeworpen.  
 
Gerrit Marcus. 
 
Redactie: Gerrit bedankt, dat geeft een 
dubbel inkijkje in het leven van de marine 
man die uit het goede hout is gesneden… 
1e Vakmanschap 
2e deze kennis delen ten goede van het 
goede doel…. 
 
Top man… 
 

 
Heeft u ook zo’n mooie verhaal ?.... deel het 
met onze lezers…. 
Red. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Gibraltar ruim 300 jaar Brits 

             

 
         

 
 

TEKST EN FOTO'S  
WILLEM WILSTRA 

 
 

 

Brievenbus. De Britse afkomst 
verloochent zich niet! 
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Daar hebben de Hollanders 

aan meegewerkt! In 1704 

veroverde een Engels-

Nederlandse coalitievloot de 

rots en sindsdien staat de 

doorvaart door de Straat van 

Gibraltar onder Engels toezicht 

en is de rots een Britse 

enclave. Hoe graag zouden de 

Spanjolen de rots heroveren - 

en dat hebben ze ook wel 

geprobeerd - maar zo’n 

strategisch punt laat men nooit 

varen... 

Iedere zeeman heeft er een 

„gevoel” bij als hij de rots 

passeert en dan vooral de oost 

in. Een voorproefje van de 

Wimpelreis 2004 mocht ik vorig jaar maken. Eindelijk! Vele malen de rots gepasseerd, maar 

nooit eerder een voet aan wal gezet. 

Het werd een schitterende ervaring. Op een muurtje bij de vuurtoren van Europa Point zitten 

mijmeren, Afrika aan de overkant en vele schepen rondom. Ik wist nog heel goed hoe we, als 

we ‘s nachts door de Straat voeren, onze scheepsnaam met de Aldislamp doorseinden naar de 

uitkijkpost op het hoogste punt van de rots, in de hoop dat het thuisfront in de scheepvaart 

berichten zou kunnen lezen dat we gepasseerd waren. 

Morseseinen zijn inmiddels uit de tijd. Ruim een half jaar geleden is het laatste examen 

afgenomen voor radioamateurs... 

Er zijn ongeveer 30.000 inwoners op zo’n 6,5 vierkante kilometer en twee hordes berberapen - 

magot of  Barbarijse makaak geheten - die goed worden verzorgd. 

Want, zegt de legende niet dat zolang de apen op de rots zijn, de Engelse heerschappij daar 

blijft bestaan? 

© foto@willemwilstra.nl                

                Bron : De Blauwe Wimpel 2004 

Moskee met minaret vlakbij de vuurtoren. Op het 
hoogste rotspuntje (426 m) bevindt zich een 
uitkijkpost. 

Aapjes kijken! Aan de oostkant van Gibraltar ligt een zandstrand met 
appartementen. In 1989 heeft Volker Stevin hier in de haven een stuk bouwterrein 
opgespoten. Het personeel was ondergebracht in deze huisjes. Tegen de helling 
is een betonnen plateau aangelegd om regenwater op te vangen. 

Afrika heeft iets mistieks, vooral in tegenlicht vanachter 
een met zout besproeid stuurhuisraam. 
 

mailto:foto@willemwilstra.nl
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………………………………… 

Gevoelens 
Vreemd eigenlijk. Het kan raar lopen in het leven. 
Als jongen, opgeroeid tussen de akkers, weilanden en boomgaarden in de Betuwe had ik nog 
nooit de zee gezien. We hebben het over de begin jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Wel had ik altijd een onbestemd gevoel. Als ik aan de Rijn stond, waaraan ik min of meer ben 
opgegroeid en naar het stromende rivier water stond te kijken. De rivier met daarop wat 
vrachtschepen. Enkelen, in die tijd nog voortgetrokken door een sleepboot. Anderen, veelal oude 
aken nog met een zeil, met aan dek een motortje wat via een lange as, langszij het schip, een 
daar aan verbonden schroef liet draaien. Kijkend dan, naar al dat water wat naar de zee stroomde.  
Dat zelfde onbestemde gevoel kwam ook 
naar boven als ik bij `de boer’ was.  
 
Op de boerderij van Henk Lonkhuijzen, 
gelegen tegenover mijn ouderlijkhuis, heb 
ik een belangrijk deel van mijn jeugd 
doorgebracht. Het was een gemengd 
boeren bedrijf. Wat melkvee, varkens en 
paarden.  
Maar hoofdzakelijk toch landbouw. 
Paarden stonden voor de ploeg en eg.  
Met de paarden werd ook de oogst, bieten, 
aardappelen en tarwe van het land gehaald. De enige tractor welke de boer had was een Lanz-
buldog. Een in mijn ogen grote jongen toen, achteraf gezien een met weinig Pk’s. Later kwam 
daar nog wel een Ferguson bij.  
De boer zelf vertelde mij wel eens; “ik had onderzeebootkapitein willen worden.” Voor de oorlog 
had hij een onderzeeboot in Rotterdam gezien. Was zelfs, met een relatie daar aan boord 

De havenmeester heeft een 
goede uitkijk. De meeste 
schepen liggen voor anker; zo'n 
6000 per jaar doen Gibraltar aan 
om te bunkeren, provianderen en 
repareren. 
 

Opgespoten land met boulevard: flaneren langs de waterkant. Een groot 
terrein, in 1989 opgespoten door Volker Stevin, is nu alweer volgebouwd met 
flats. 
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geweest. Maar hij moest zijn vader op de boerderij opvolgen. Met weemoed in zijn stem en een 
starende blik in zijn ogen werd het daarna altijd even stil als hij mij dit vertelde. 
In 1963 kwam ik zelf bij de onderzeedienst terecht. Niet geheel vrijwillig. Hoewel, ook niet met 
tegenzin. Onze nagenoeg geheel op de kaderschool geslaagde bak verse korporaalmachinisten 
werd vrijwillig/verplicht na die kader en NBCD opleiding direct door gestuurd naar de 
onderzeedienst. Enkelen onder ons hadden als machinist al een onderzeedienst verleden.  

Ik zelf nog niet. Mijn enige plaatsing 
daarvoor was het vliegkampschip Hr. Ms. 
Karel Doorman geweest. 
Gebruikelijk was het, dat als je bij de OZD 
geplaatst werd, je uiteraard gekeurd moest 
worden en je de nodige opleidingen kreeg 
voordat je ging varen. Welnu, de keuring 
was geen probleem. Fysiek was ik in orde 
en gek was ik ook niet. (Het zat goed 
tussen mijn oren). Goed gekeurd dus. In 
plaats van de basis opleidingen te 
ondergaan werd ik na een week al aan 
boord van een T-boot geplaatst en werd er 
direct zee gekozen.  
 

Daar, die eerste paar dagen aan boord moest ik menig keertje aan `mijn boer Lonkhuijzen` 
denken. Hoe graag had hij dit niet gewild?  
En ik, ik kwam zo maar als bemanningslid op een varende onderzeeboot terecht.   
Mijn sub leven duurde echter niet lang. Nog geen jaar. Gedurende die eerste trip van zes 
weken, oefenend met smaldeel 1 in het Engelse kanaal en Atlantische Oceaan voelde ik mij wel 
prettig. We waren hoofdzakelijk 
ping boot met een rustige 
dagelijkse routine aan boord. De 
zware, langzaam draaiende 
Vickers Armstrong diesels deden 
hun werk aan de oppervlakte. Het 
omgaan met de hulpwerktuigen in 
de machinekamer was me 
spoedig eigen. En stonden de 
diesels, onderwater varende af, 
dan verhuisde ik al vlot mee naar 
de centrale. De boot onderwater 
brengen, het trimmen en blazen, 
dat alles had ik na zes weken vrij 
aardig door. Af-geoefend was ik 
natuurlijk nog niet. Daar had je 
gewoon een langere de tijd voor 
nodig. Tijd om de gehele boot met 
al haar systemen te leren kennen. Het scheepsleven leren kennen ging spelenderwijs.  
Natuurlijk miste ik de ruimte en frisse lucht van de Karel Doorman. Daar aan boord geen 
vochtige, muffe en altijd naar dieselolie stinkende lucht in ons verblijf zoals hier, achteruit in 
deze boot. En de bewegingen welke je moest maken om naar het `potje` te gaan was op de 
Doorman ook makkelijker. Daar hoefde  je niet door een luikje te  zakken om in de ruimte onder 
ons verblijf te komen. Daar, gebukt gaan tussen de schroefassen en compressor door kwam je 
bij het potje om je behoefte te doen. Al deze bewegingen compenseerde wel het tekort aan 
sporten. Van de lucht welke vrij kwam bij het potje blazen kon je dagelijks nog nagenieten. 
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Een paar volgende trips waren richting Noorwegen. Noorwegen, natuurlijk met zijn gastvrije 
havens. Tijdens een van die nachten, varende boven water om de batterijen op te laden, ter 

hoogte van de Noorse kust, kwam ook 
dat bijzondere gevoel weer over mij 
heen.  
Ik stond op de brug, wat naar achteren. 
De officier van de wacht met zijn uitkijk 
waren de andere twee op de brug. 
Zwijgend stonden we daar. Een 
donkere nacht, bewolkt, met af en toe 
een schim van de maan op het dan 
glinsterende water. Een ieder met zijn 
eigen gedachten. Mijn blik was gericht 
naar het achterschip. Naar het water 
wat rond de romp stroomde en samen 
kwam met het schroefwater. Mijn 
gedachten gingen zo maar richting de 
voorbije oorlogsjaren. (Niet dat ik die 
had meegemaakt, wel in de oorlog 
geboren maar geen herinneringen daar 
aan, maar toch.  

Relatief was het, nu terugkijkend, kort na de oorlog). 
Gedachten, hoe toen ook de onderzeeboten aan de oppervlakte gevaren moeten hebben. De 
batterijen aan het opladen waren. Zeer waarschijnlijk met een veel grotere inwendige spanning 
dan wij nu. Zij ook zullen onder de zelfde nachtelijke omstandigheden aan thuis gedacht 
hebben net als ik op dat moment. Denkend aan hun familie en geliefden die ze al heel lang niet 
meer hadden gezien of gesproken.  
Met mijn moeder ging het toen niet goed. Ze was kort voor mijn vertrek opgenomen in het 
ziekenhuis voor een zware operatie. Hoe zou het met haar zijn? Ja, aan haar dacht ik op dat 
moment. Ook als vanzelf dus aan die mannen die daar ook zo met hun gedachten moeten 
hebben rond gevaren. Even voelde ik me een met ze.  
Direct daarna echter gooide ik deze gedachten weer ver van me af. Wat heb ik nu te zeuren. 
Niets toch?  Ja, dat van mijn moeder. Maar dat zal wel goed komen. En het kwam goed. 
 
Deze hierboven beschreven, onbestemde gevoelens, kwamen boven drijven terwijl ik het  KVO 
nummer 132 aan het lezen was. Bij het lezen van `De toespraak van de Onderzeedienst 
Groepsoudste` was dit het geval, maar ook bij het artikel `De vlag waaronder zij voeren.` En 
natuurlijk bij de uiteenzetting van Jouke Spoelstra over de `Zoektocht naar de O-13`.  
 
Vreemd eigenlijk al die gevoelens.    
          Bart Nijeburght 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Opgerakeld verleden maakte veel los  

Jaargang 17 nr 6 week 12 
Niet vaak is de behoefte te reageren op reacties 
van lezers op een verhaal van mijn hand zo 
groot als nu. In dit geval gaat het over het 

verhaal in De Oud-Rotterdammer over het opgerakelde verleden. Daarin beschreef ik de 
droevige omstandigheden waarin ik na de razzia in 1944 in Duitsland terecht kwam. Waarin ik 
belevenissen ophaalde die ik gedurende mijn verblijf daar beleefde. 
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De reacties liepen uiteen van indrukwekkend tot ontroerend. Maar, zoals dat wel eens gaat, 
bleef in een van die reacties een uitdrukking bij mij hangen, namelijk: “Wat hebben uw ouders 
en die van anderen toen geleden!” De schrijver bedoelde natuurlijk het leed, de angst en 
ongerustheid van de achterblijvers over het welzijn van hun afgevoerde geliefden. Volslagen 
onverwacht moesten zij onmachtig toezien dat hun mannen-zonen door zwaarbewapende 
soldaten bijeen werden gedreven voor de arbeidsinzet. Afmars naar onbekende bestemming. 
Uit ervaring kan ik zeggen dat bij die razzia de verslagenheid in gezinnen groot was. Maar die 
mensenjacht was nog niet alles, want de hongerwinter diende zich aan. Om de hongerdood te 
ontlopen, nam menig gezin ingrijpende beslissingen. Ook ons gezin, bestaande uit vader, 
moeder en negen kinderen, ontkwam niet aan de ontstane wanhopige toestand. In korte tijd 
millimeterde het ontstane voedseltekort de familie en sloeg die totaal uit elkaar. De situatie in 
ons gezin was eind 1944 als volgt. Mijn twee oudere zusters kuurden met tbc, een thuis, een in 
een sanatorium. Drie jongere zusters, waaronder een tweeling van twaalf, waren te voet naar 
bekenden in het voedselrijke Drenthe gegaan. Een jongere broer drukte, zonder medeweten 
van mijn ouders, illegale blaadjes, en ik was afgevoerd naar het door bombardementen 
geteisterde Duitsland. Alles zonder enige betrouwbare communicatie. Vooral het vertrek in 
januari 1945 van de jongste meiden naar Drenthe bezorgde mijn ouders veel verdriet. Stel je 
voor, een uitzichtloze situatie.  
 
Bouw van nieuwe kades aan de Rijnhaven in 1948. (foto: Anefo/Nationaal Archief) 

 
De bezetting werd steeds 
meedogenlozer. Dan moet je 
als ouders noodgedwongen 
toestemming geven je 
bloedeigen kinderen weg te 
laten gaan in barre winterse 
omstandigheden voor een 
voettocht van een dikke 
tweehonderd kilometer. 
Hartverscheurend moet het zijn 
geweest je kinderen, in sjofele 
kleding en op met oude 
fietsbanden verzoolde 
schoenen, in de sneeuw uit de 
straat te zien vertrekken. In een 
tijd dat het onderweg bovendien 
door dagelijkse 

oorlogshandelingen ontzettend gevaarlijk was. Gelukkig zijn ze goed overgekomen, na een reis 
met de nodige hindernissen en niet in woorden uit te drukken wantoestanden. Over wederzijds 
lijden gesproken; gelukkig is ons gezin na de bevrijding, weliswaar met horten en stoten, in de 
zomer van 1945 ongeschonden uit die ellende tevoorschijn gekomen. De oorlog achter ons 
gelaten, maar helaas nog niet vergeten. Uiteraard had ieder z’n eigen verhaal. De ene 
belevenis nog erger dan de andere. Eenmaal bekend met de inhoud van de verhalen werd er 
over dat stille verdriet, en wellicht schaamte, weinig meer gesproken. Maar de vrijheid was 
herwonnen. Wederopbouwvirus Alle aandacht en de blik werden toen op de toekomst gericht. 
Want de stad en haven waren grotendeels vernield en moesten weer worden opgebouwd. 
Tientallen jaren zijn we behept geweest met het wederopbouwvirus. De haven moest weer 
draaien en onze stad weer een hart krijgen. Een wederopbouw die, volgens vele inwoners en 
buitenstaanders, goed is gelukt. Stad en haven staan weer op de kaart. Een resultaat dat de 
echte Rotterdammer een enorm goed gevoel geeft. Uit eigen ervaring weet ik dat er na de 
oorlog hard en lang is gewerkt om er bovenop te komen. Jammer genoeg hebben vele stoere 
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werkers de voltooiing niet meer mogen meemaken. Daarom is het goed te ervaren dat de 
huidige generatie bewoners van de stad veel waardering opbrengt voor de resultaten en de 
manier waarop de stad uit de as is herrezen. Het is niet verwonderlijk dat tientallen jaren na de 
bevrijding de herinnering aan die ellendige oorlogsperiode weer meer in de aandacht kwam. 
Mede dankzij De Oud-Rotterdammer konden velen hun oorlogsherinneringen aan de veel 
gelezen krant kwijt. Een herdenking van de slachtoffers van de razzia (verstoord door corona) is 
jaarlijks in het Feyenoordstadion.  
Destijds een van de vele bastions waar mensen werden samengedreven en met zwaar geschut 
bewaakt. Tot zover een klein deel van het opgerakelde verleden.  
 
M. Zuijdweg  
m.zuijdweg@kpnplanet.nl 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hallo L.S., 
Toen ik 23 jaar was mocht ik mijn eerste reizen gaan maken en dat was precies wat ik 
gedroomd had toen ik  jaren daarvoor langs de Nieuwe Maas liep en naar de grote 
passagiersschepen keek aan de overkant liggende aan de kade bij de Holland-Amerika Lijn. 
Bijgaand mijn verslag van mijn belevenissen. 

 
Mijn eerste zeereis… 
 
April 1957 reisde ik samen met de zeeloods, die ook altijd het schip tegemoet reisde in Le 
Havre of Southampton, naar Parijs met de T.E.E. (Trans Europa Expresse) van Rotterdam naar 
Gare du Nord in Parijs De T.E.E. was een super snelle trein met alleen eerste klasse rijtuigen 
Deze loods kan ik mij nog zeer goed herinneren, met baard en uiteraard een pijp. Hij vertelde 
de mooiste verhalen uit zijn loopbaan. In Parijs had ik voor ons beiden kamers geboekt in Hotel 
Gamier tegenover Gare Montpamasse, vanwaar wij de volgende morgen moesten doorreizen 
naar Le Havre. Ik herinner mij nog de vieze sigarettenlucht van de smerige Franse Gaulloise 
sigaretten, die door de Franse treinpassagiers werden gerookt. 
Parijs was de eerste wereldstad die ik betrad vanuit Gare du Nord, voor mij uiteraard een 
geweldige belevenis en ik moest wel even naar huis bellen, dat ik goed was aangekomen. De 
loods wist goed de weg in deze stad en hij liet mij de belangrijkste bezienswaardigheden zien, 
waaronder de Eifeltoren. Het Franse eten op een gezellig terrasje was wel even wennen. 
De tweede dag arriveerden wij rond de middag in Le Havre, een zeer moderne, maar erg 
ongezellige stad. Le Havre was bij de invasie met de grond gelijk gemaakt en was geheel in 
grijs beton uit de grond gestampt, met brede boulevards. Nadat wij geluncht hadden, gingen wij 
ons melden bij ons kantoor in Le Havre. Wat mij goed beviel, is het goede gebruik, dat alle 
Fransen elkaar kussen bij een begroeting. Ik wist ook niet wat mij overkwam toen zo’n vijftal 
jongedames mij spontaan gingen kussen, hoewel ik uiteraard niet tegensputterde. Ik hoopte 
hier nog vaak te komen bij die aardige Fransen. 
Het HAL schip, het was de Ryndam, werd om ongeveer 16.00 uur verwacht en tegen die tijd 
werden we keurig per auto naar de haven gebracht, teneinde aan boord te stappen. Op dat 
moment vond ik het toch wel erg spannend, want eindelijk zou mijn eerste bootreis, hoewel 
slechts 1 nacht, een aanvang nemen. 
De ontvangst aan boord was vriendelijk en ik kreeg een hut toegewezen. Zodra de passagiers 
met bestemming Le Havre van boord waren, begaf ik mij naar het kantoor van de Purser om 
aldaar de passagiers op te roepen, die een spoorkaartje besteld hadden en dat bij mij in 
ontvangst konden nemen. Na een paar uur zat het werk erop en was ik verder vrij en kon een 
lekker drankje gaan bestellen bij de bar. Daarna een heerlijk diner in het restaurant en genieten 
van alle geneugten van het schip. 

mailto:m.zuijdweg@kpnplanet.nl
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De Ryndam passeerde vroeg in de morgen Hoek van Holland en arriveerde om 8 uur v.m. aan 
de Wilhelminakade in Rotterdam. Mijn eerste reisje zat erop en alles was goed verlopen. Wat 
zou de volgende zijn?? 

 
Amper terug in Rotterdam en weer op kantoor en ik krijg te horen, dat ik weer op reis moet. Nu 
niet naar Le Havre, maar een haven eerder, namelijk Southampton in Zuid Engeland. Het zou 
wel een wat zwaardere klus worden, want het betrof nu de Nieuw Amsterdam, komende van 
New York. Uiteraard had ik geen enkel bezwaar en regelde zelf mijn reis naar Southamton via 
Hoek van Holland naar Harwich per nachtboot en door per trein naar London en Southampton. 
Als werknemer mocht je heerlijk eerste klasse reizen en had dan ook een keurige hut op de 
boot. De veerboten van toen hadden nog niet die luxe van de huidige schepen. 
 
De Purser aan boord van de Nieuw Amsterdam had mij tijdig per telegram geïnformeerd welke 
spoorbiljetten er aan boord besteld waren voor de passagiers en dat waren er nog al wat, ver 
over de honderd. Met de spoorbiljetten op zak vertrok ik op woensdagavond naar Engeland, 
voor mij een geheel nieuwe uitdaging. Donderdagmorgen arriveerde ik vroeg in Harwich met de 
boot en stapte aansluitend op de boottrein naar London Liverpool Street Station, waar de trein 
om ong. 10 uur v.m. aankwam. 
Om nog wat van de stad te kunnen zien, want ik hoefde pas in de avond in Southampton te zijn, 
besloot ik mijn tas vast naar Waterloo Station te brengen en af te geven bij het bagage- depot, 
opdat ik mijn handen verder vrij had als ik die enorme stad ging bekijken. Indrukwekkende 
bouwwerken, zoals de Tower en Tower Bridge, de vele bruggen over de rivier de Theems, 
drukke winkelstraten, zoals Oxford Street, het maakte op mij een enorme indruk.  
En wat te denken van het zeer uitgestrekte netwerk van de “Underground” Met de wetenschap, 
dat ik waarschijnlijk nog meerdere malen naar deze stad zou reizen, vertrok ik in de middag 
vanaf Waterloo Station per trein naar Southampton. Onderweg raampjes dicht houden, want 
anders kwam je onder het roet in Southampton aan, want in Engeland reden nog steeds veel 
stoomlocomotieven.  
Toen ik in mijn eerste klasse coupe binnenging, zei ik beleefd “Good aftemoon, Gentlemen” 
tegen de reeds vijf aanwezige bolhoeden. Maar dat was fout, wantje groet geen onbekenden, 
dat is ongehoord. Maar ja, wist ik veel. De heren keken mij dan ook vernietigend aan en ik ging 
maar gauw zitten en een krant inkijken. Een goede leer voor de volgende keer! 
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Na een rit van ongeveer 2 uur reed te trein het station van Southampton binnen en wandelde ik 
naar het statige Polygon Hotel, vijf minuten lopen van het station verwijdert. Na mij wat te 
hebben opgefrist, wilde ik toch ook nog wel even een kijkje in deze havenstad nemen. 
Southampton is een stad met vele mooie parken en gezellige winkelstraten. De omgeving 
moest ook erg mooi zijn, maar daar had ik nu geen tijd voor. Na een lekker etentje, terug naar 
mijn hotelkamer en uitrusten van de vermoeienissen van dit eerste bezoek aan Engeland. 
In het hotel lag een brief voor mij met alle informatie over de inscheping voor de vrijdagmorgen. 
Om 8 uur vertrok ik naar de haven en daar lag de machtige Nieuw Amsterdam al aan de kade 
en de ontscheping, van de voor Engeland geboekte passagiers, was reeds begonnen. 
Na de paspoortcontrole kon ik aan boord gaan en kreeg bij het Purser’s kantoor een eerste 
klasse hut toegewezen, alsmede een tafelreservering voor de schitterende eerste klasse 
eetsalon. Na een heerlijk ontbijt even een rondwandeling over dit imposante schip, want tijdens 
de ontscheping mocht ik van het kantoor van de Purser geen gebruik maken, dan was het te 
druk. 
 
Rond 10 uur werden de trossen losgegooid en kon de oversteek naar Le Havre een aanvang 
nemen. Via Cowes en langs het mooie eiland Wight voor een oversteek van ongeveer zes uur 
naar Frankrijk.  
Wat een belevenis om met dit prachtige schip mee te varen, dat konden velen niet zeggen. 
Met mijn tas vol spoorkaartjes op naar het kantoor van de Purser Toeristenklasse waar een 
aantal mensen al op mij stond te wachten en de rest spoedig volgde. Alles verliep vlot en na 
ruim twee uur was ik hier klaar en kon ik mij naar de Purser van de Eerste Klasse begeven om 
daar dezelfde werkzaamheden te gaan verrichten. Tegen lunchtijd was bijna alles geklaard en 
kon ik gaan genieten van een zeer uitgebreide middagmaaltijd. Lunch en diner zijn ongelofelijk 
uitgebreid. De menukaart was overladen met mogelijkheden, alleen al voor het voorgerecht was 
er een keuze uit zo’n vijftien mogelijkheden, om nog maar niet te praten over het hoofdgerecht, 
de tussendoortjes en het dessert. Dit was voor mij allemaal nieuw, ongelofelijk! 
In de avond grote shows in het theater, lekker aan de bar zitten of naar de bioscoop gaan. Dit 

werk was wel goed vol te houden, leek mij! 
Na de aanloop in Le Havre, waar mijn vriend 
de zeeloods embarkeerde, gingen wij op 
weg naar Rotterdam, waar wij de volgende 
morgen rond 7 uur arriveerden. Na de 
ontscheping naar kantoor en ’s-avonds thuis 
uitgebreide verhalen vertellen over mijn 
belevenissen. 
De reisjes naar Le Havre, maar meestal 
Southampton volgden elkaar nu in rap 
tempo op. Ik zat op de goede plaats, er kon 
veelvuldig gereisd worden!! 

 
In de eerstvolgende jaren volgden de reisjes naar Le Have en Southampton elkaar snel op, 
soms ook naar Antwerpen of Cobh in Ierland. Per jaar reisden mijn collega en ik ieder zo’n 30 
keer naar deze havens, maar vooral Southampton. Soms reisden we per boot naar Engeland, 
maar meestal per KLM vanaf Amsterdam of Rotterdam naar London Heathrow, dat ging 
aanzienlijk sneller dan per nachtboot. 
Vooral tijdens de reisjes naar Southampton, heb ik veel trips in de omgeving van Southampton 
gemaakt, omdat we altijd een dag in Southampton moesten verblijven. Op de stad zelf ben je 
dan na een paar reizen wel een beetje uitgekeken. Vele malen bleef ik in London, want daar is 
natuurlijk veel te zien en te beleven. 
Met de lokale bussen is het mogelijk diverse plaatsen in de naaste omgeving van Southampton 
te bezoeken, zoals Winchester met de prachtige kathedraal en wat te denken van de New 
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Forest met de wilde paarden. Een overtocht naar het eiland Wight heb ik diverse malen 
ondernomen. Het is een mooi eiland, heuvelachtig met mooie stranden. Ook goed te doen is 
een dagtochtje naar Boumemouth, met de mooie boulevard en pier in zee. 
 
Een bepaalde reis zal ik niet snel vergeten. Soms gingen de HAL-schepen bij Cowes, voor het 
eiland Wight, voor anker en ontscheepten de passagiers voor Southampton per tender (grote 
sleepboot met passagiersaccommodatie) Op de heenweg nam deze tender ons dan mee naar 
het schip toe. Het voor anker gaan betekende tijdwinst en veel lagere aanloopkosten. Het was 
die ochtend wat mistig, maar de tender had redelijk zicht. Plotseling werd de mist vreselijk dicht 
en konden we geen hand voor ogen meer zien. Normaal zou dat geen probleem zijn, maar 
deze tender had geen radar. Hachelijke situatie, want je hoorde overal boten fluiten, maar wij 
konden ze niet zien. We konden geen kant op en de Ryndam bij Cowes lag op ons te wachten. 
De kapitein van de tender trachtte vergeefs telefonisch contact te krijgen met de Ryndam, maar 
dat lukte niet zo best. Na enkele uren gelukte het hem eindelijk contact te krijgen met de brug 
van de Ryndam en de Kapitein van de Ryndam stelde voor met zijn radar de tender naar zich 
toe te praten, want hij dacht ons te kunnen zien op het scherm van zijn radar. Het bleek, dat wij 
nog een behoorlijk eind uit de buurt lagen, maar het is hem toch uiteindelijk gelukt om de tender 
langszij te krijgen, zodat wij opgelucht van schip konden wisselen. Intussen was de mist dunner 
geworden en kon de tender met ontschepende passagiers terugkeren naar Southampton. 
Met vele uren vertraging kon de Ryndam haar reis voortzetten richting Le Havre en Rotterdam, 
maar het betekende voor mij, dat een aantal treinreserveringen niet gehaald konden worden 
door de te late aankomst in Rotterdam. Vanaf het schip contact gezocht met kantoor 
Rotterdam, die keurig nieuwe reserveringen voor mij regelden en deze bij aankomst in 
Rotterdam aan mij hebben overhandigd. Zo kon iedereen weer tevreden zijn reis vervolgen. 
 

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

TORPEDO-INSCHIETBEDRIJF 
Hoofd: luitenant ter zee der le klasse E. C. 
Schut 
 
De maanden januari, februari en maart 
werden besteed aan het winter-onderhoud 
van de vaartuigen en het overige 
inschietmaterieel. 
Voorts is deze stilligperiode bestemd voor 
het maken van verslagen omtrent de 
verrichtingen van het afgelopen jaar 
alsmede het voorbereiden van het 
inschietprogramma voor het komende 
seizoen. 
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Centraal stond dit jaar de introductie van een nieuwe onderzeeboottorpedo in de Koninklijke 
marine, een produkt van de Northropfabrieken in de Verenigde Staten. De torpedo werd 
ontwikkeld uit een reeds bestaande, en ook bij de Koninklijke marine in gebruik zijnde, torpedo, 
maar door de nogal ingrijpende modificatie ontstond in feite een geheel nieuw wapen dat een 
geheel andere behandeling vergde en ook de inzetmogelijkheden aanmerkelijk verruimde.  
De nieuwe torpedo werd aan drie testprogramma’s onderworpen, die door het inschietbedrijf 
werden uitgevoerd. 
De eerste twee testprogramma’s waren gericht op de beproeving van het wapen, het derde kan 
worden omschreven als een evaluatieprogramma. 
Twee factoren veroorzaakten vertraging zodat met de aanvang van de proefschoten later werd 
begonnen dan het jaarprogramma aangaf. 
In de eerste plaats liep het testprogramma van Northrop uit met een half jaar waardoor het 
modificeren van torpedo’s stagneerde. 
In de tweede plaats ontstond tijdens het proefvaren, na onderhoud van Hr. Ms. Mercuur, 
aanmerkelijke machineschade waardoor het torpedowerk-schip gedurende de daaropvolgende 
twee maanden niet als zodanig ingezet kon worden. Een direct gevolg hiervan was dat de 
lanceerinrichtingen van Hr. Ms. Dolfijn en Hr. Ms. Potvis in de periode april/mei zonder 
assistentie van Hr. Ms. Mercuur afgeregeld moesten worden, hetgeen een tijdrovende, 
bewerkelijke en een zeer arbeidsintensieve manier van werken met zich meebracht.  
Met Hr. Ms. Potvis werd vervolgens het eerste testprogramma met de nieuwe torpedo’s 
gedurende de eerste helft van juni in het Clydegebied uitgevoerd. 
 
Daar het torpedowerkschip nog niet vaargereed was, werd dit schip naar het operatieterrein 
gesleept door de sleepboot Westgat, om aldaar als platform dienst te doen. De aan boord 
aanwezige werkplaatsen waren inmiddels aangepast om de nieuwe torpedo te kunnen 
behandelen. Problemen deden zich met name voor met de ventilatie van de werkplaatsen 
welke aan hoge eisen moesten voldoen om de ruimten te vrijwaren van giftige dampen 
afkomstig van de torpedobrandstof. Na afloop van de beproevingen werd Hr. Ms. Mercuur naar 
Den Helder teruggesleept. De resultaten van deze eerste beproevingen in eigen bedrijf konden 
niet onbevredigend worden genoemd. 
Het zomerverlof werd genoten van 12 juli tot 4 augustus waarna in hoog tempo de 
voorbereidingen begonnen van de tweede beproevingsfase. Voor de uitvoering van deze 
beproevingen was de Bjornefjord te Noorwegen gekozen, vanwege de ruimte en grote diepte 
welke deze fjord biedt. 
 
Op 18 augustus vertrokken Hr. Ms. Potvis en Hr. Ms. Mercuur derwaarts, met bestemming de 
Noorse marinebasis Haakonsvern van waaruit de proefnemingen in de Bjornefjord werden 
voortgezet. Tengevolge van een vlotte afwerking van het programma kon Hr. Ms. Mercuur een 
dag eerder terugkeren dan het schema aangaf en arriveerde op 4 september te Den Helder. 
Deze laatste beproevingsperiode kon worden beschouwd als een generale repetitie voor het 
volgende en laatste project in 1975, namelijk het evaluatietestprogramma met Hr. Ms. Mercuur 
en Hr. Ms. Potvis op de drie dimensionale Weapon Range van het Atlantic Undersea Test and 
Evaluation Center, gelegen op de Bahama’s. 
 
Op 22 september vertrokken Hr. Ms. Potvis en Hr. Ms. Mercuur uit Den Helder om de oversteek 
naar Fort Lauderdale, Florida, te aanvaarden, na twee weken van intensieve voorbereiding. 
Te Fort Lauderdale werden de meegevoerde torpedo’s geschikt gemaakt om ze te kunnen 
inzetten op de drie dimensionale Weapon Range van het Atlantic Undersea Test and Evaluation 
Center. 
Het evaluatieprogramma ving aan op 22 oktober en werd beëindigd op 21 november. Het was 
een veeleisend programma waarin veel tegenslagen en storingen overwonnen moesten worden 
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onder moeilijke omstandigheden, waarbij de hoge temperatuur en de vochtigheidsgraad een 
belangrijke rol speelden. 
De evaluatieperiode leverde vele interessante gegevens op welke een basis vormden om op 
door te werken ter verdere verbetering van het wapen. Dit project onderstreept nog eens te 
meer hoe de grenzen van het werkterrein van het inschietbedrijf naar buiten zijn verlegd dankzij 
de introductie van het huidige torpedowerkschip. Op 18 december meerden Hr. Ms. Mercuur en 
Hr. Ms. Potvis wederom af te Den Helder na een afwezigheid van drie maanden, waarna het 
winterverlof werd genoten. 
Jaarboek Koninklijke marine 1975. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Krantenjongen: “Grote oplichterij. Twee-en-tachtig slachtoffers”.  
Meneer: “Geef mij maar een krant. Daar wil ik meer van weten”. 
Krantenjongen: “Grote oplichterij. Drie-en-tachtig slachtoffers”.  
 
 

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

De defensie van de Nederlandse Antillen 1969 
 

• Het jaar 1969 werd in de Nederlandse Antillen gekenmerkt door de zeer ernstige 
onlusten, welke 30 mei op Curagao uitbraken en welke gepaard gingen met 
brandstichtingen en plunderingen op grote schaal. 

• Op verzoek van de regering van de Nederlandse Antillen werd dezelfde dag nog door de 
Koninklijke marine militaire bijstand verleend, teneinde de orde te herstellen en 
behulpzaam te zijn bij het blussen van de branden. 

• Marinierseenheden afkomstig van de marinierskazerne Suffisant en het 
landingsdetachement van Hr. Ms. Amsterdam werden naar de haarden van onrust 
gedirigeerd, terwijl een naar Curaçao overgebrachte marinierseenheid vanuit Aruba in 
reserve werd gehouden. 

• De marinesleepboot Wamandai verrichtte uitstekende diensten bij de brandblus 
werkzaamheden. 

• In de nacht van 31 mei op 1 juni arriveerden vanuit Nederland ongeveer 300 mariniers 
en een aantal vloottelegrafisten, die in twee vliegtuigen waren overgebracht ter 
versterking van de marinestrijdkrachten op Curaçao. 

• Op 9 juni werd de militaire bijstand beëindigd en spoedig daarna keerden de uitgezonden 
versterkingen terug naar Nederland. 

• Het landingsvaartuig Hr. Ms. L 9609, sedert vele jaren gestationeerd in de Nederlandse 
Antillen, werd in 1969 van de sterkte van de Koninklijke marine afgevoerd. 

• Vanaf 1 oktober werden de in de Nederlandse Antillen gelegerde marinierseenheden 
gereorganiseerd in een amfibische gevechtsgroep. Hierin werden tevens de 
basisopleidingen van de Antilliaanse militie ondergebracht, die zoals gebruikelijk 
tweemaal per jaar aanvingen. Het blijft mogelijk, zonodig uit de eenheden van deze 
amfibische gevechtsgroep binnen 24 uur een zogenaamd Qua Patet Orbiscontingent van 
ongeveer 300 man te formeren en voor vertrek gereed te hebben, voor inzet waar dit ook 
nodig mocht zijn, zowel binnen als buiten de Nederlandse Antillen. 
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Schepen van de Koninklijke marine uit het verleden 
HONDERDVIJFTIG JAAR GELEDEN TE WATER GELATEN 
 

Wassenaar (ex-Coalitie, ex-Audacieux) 
 
Ingevolge artikel 15 van het Parijse traktaat van 30 mei 1814 is de Coalitie bij de Nederlandse 
vloot opgenomen. 
Het linieschip Wassenaar van 74 stukken werd als Audacieux op 18 mei 1812 op de landswerf 

te Amsterdam op stapel gezet. 
   
Bij aanschrijven van de 
commandant-generaal der 
marine van 18 december 1813 
werd bekendgemaakt dat het 
schip op 2 december 1813 was 
herdoopt in Coalitie, terwijl het in 
1816 werd hernoemd in 
Wassenaar. Op 5 oktober 1816 
werd het linieschip te water 
gelaten. 
De bouwer was P. Schuyt jr. 
Eerst op 1 februari 1820 werd Zr. 
Ms. Wassenaar in dienst gesteld 
door kapitein ter zee L. L. 
Spengler, die als commandant 
was benoemd bij resolutie van 25 
januari 1820 nummer 20. 
 
Het schip was bestemd ter 
aflossing van het linieschip Zr. 
Ms. Willem 1 in de Middellandse 
zee en voor de overvoer van 

schout-bij-nacht jhr. H. A. Ruysch, die het 
commando van het Nederlandse Middellandse zee eskader zou 

overnemen van vice-admiraal jhr. A. E. van Braam. 
Op 13 mei 1820 vertrok het schip vanuit Texel naar de Middellandse zee en gedurende het 
verblijf in die wateren was Zr. Ms. Wassenaar het vlagge-schip van het eskader. Op 4 juni 1824 
kwam schout-bij-nacht C. J. Wolter-beek als aflosser van Ruysch met Zr. Ms. Holland te Port 
Mahon. Op 12 juni 1824 ging Zr. Ms. Wassenaar onder zeil en liep op 9 augustus 1824 de rede 
van Texel binnen. 
In de nacht van 13 op 14 januari 1827, nadat het schip op 12 januari 1827 de rede van Texel 
had verlaten, kwam het schip in een storm terecht. Thans bleek dat het tuig niet te vertrouwen 
was. De grote mast viel overboord en nam zowel de kruissteng als de voormarsra mee. Ten 
slotte brak ook de bezaansmast en kon het schip alleen nog aan de stomp van de grote mast 
enig zeil voeren. Gedurende de hondewacht van 16 januari geraakte het bij Egmond op het 
strand en op 13 februari sloeg het geheel uiteen. Volgens de staatscourant van 16 februari 
1827 zijn er bij deze stranding 23 man om het leven gekomen.  
De commandant was nog steeds kapitein ter zee Spengler. 
Het schip was op weg naar Oost Indië met troepen aan boord in verband met de Java-oorlog. 
De troepen werden daarna met het linieschip Zr. Ms. Kortenaer overgebracht. 
 
Enkele gegevens: 
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bemanning 550 koppen 
bewapening 74 stukken 
………………………………………………………………………………………………………………. 

            De “Doorman” 
Ik liep hem zomaar tegen ’t lijf,                                                                             

Mijn stapmaat van de “Doorman  “.                                                                     

Destijds aan wal, het gaf niet waar,                                                                   

was hij altijd de voorman. 

Een kroegentocht door Edinburg,                                                                      

en Franse wijn in Brest.                                                                                    

Op Malta fijn een “knokfestijn”,                                                                      

met Lymies en de rest. 

In Napels op de meidenjacht,                                                                           

maar Oslo stond haast droog!                                                                           

Een pilsje was daar peper duur,                                                                       

en dát feit zat ons hoog. 

Maar Kopenhagen, wat een feest,                                                                      

het bier niet áán te slepen.                                                                                

Dat bruine vocht gleed heerlijk weg,                                                                 

om nimmer te vergeten. 

 

 

Dan Halifax en Montreal,                                                                                  

een reden om te grienen.                                                                                  

Wij waren het “Vijf Dollar”- schip,                                                                   

de Hollandse Marine. 

De burgerij daar ving ons op                                                                          

en nam ons mee naar huis.                                                                                 

Bij emigranten uit ons land,                                                                              

was menigeen weer thuis.          
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In New York waren wij bankroet,   

tóch wil je wat beleven.                                                                                     

Voor dollars hebben wij ons bloed,                                                                    

aan bloedbanken gegeven.  

Dat alles flitste door mij heen,                                                  
bij ‘t zien van die ouwe “stapper”.                                                                    
Hij leek beslist geen voorman meer,                                                                  
en vroeger…….was hij knapper.  
 
Vriendinnen had hij minstens tien,                                                                   dus altijd was er feest.                                                                                     
Vooral als hij van zee thuis kwam                                                                     en leefde als een beest. 
“Hoe gaat het maat” vroeg ik beleefd,                                                                
“Wil je een borrel voor de kou?”                                                                        Naargeestig schudde hij zijn hoofd,                                                                  
“Dat mag niet van mijn vrouw.” 
 
 

“Ik moet naar huis”, piepte hij dwaas,                                                                 
“ ’t is anders dan de “Doorman”.                                                                         
Mijn echtgenote is de baas,                                                                              

ik ben reeds láng geen voorman.” 

Hij slofte weg, zijn rug gebogen,                                                                        

met een doorgroefd gelaat.                                                                              

Mij schoten tranen in de ogen.                                                                       

Adieu mijn oude maat! 

                                                            

 Diemen,15 juli m2021 

 Wim Degen     

…………………………………………………………………… 

Rendiervlees   
Het Fort Curaçao  
 s’ Werelds strategische punten, Cyprus  
Waar is SMN’s Fortuna gebleven ?  
De Bermuda driehoek   
Humor  
Persoonlijke Oorlogsverhalen, op één dag alles kwijt..   
Een vergeten scheepsramp.   
Piepers jassen  
Zr.Ms. Rijn ( ex- Vestale) 

 
                                      En misschien nog meer……                             


