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RENDIERVLEES 
 
DOOR MARTIN HENDRIKS 
FOTO'S BAS SPRUIT 
 
Geheel Europa, vanaf de Noordkaap tot Gibraltar en Kaap Ma-tapan, lag in de greep van de 
strengste winter sinds mensenheugenis. Temperaturen van -50 graden in Lapland en -10 
graden in de Griekse archipel waren geen uitzondering. De Oostzee was geheel bevroren, de 
Noordzee grotendeels en zelfs in het Kanaal dreven er ijsvelden. 
 
Maar de koopvaardij voer door. Zelfs tot in het uiterste noorden van de Botnische Golf, waar in 
Tomio, een haven aan de gelijknamige Fins-Zweedse grensrivier, het ms „Archimedes” een 
lading rendier-vlees innam voor Amsterdam. 
Gewoonlijk werd dit soort lading vervoerd door vrachtwagens, uitgerust met vriesinstallaties, 
maar wegens de al weken heersende extreme winterse omstandigheden had de koper van de 
lading bedacht, dat het veel voordeliger zou zijn om een vrachtschip zonder vriesfaciliteiten te 
charteren. Het vlees zou door „Moeder Natuur” wel op de gewenste temperatuur worden 
gehouden. 
Alles zou goed gaan als de luchttemperatuur maar meer dan 20 graden onder nul was. Dat was 
het nu al enige weken en het einde was volgens de meteorologen nog niet in zicht. Verder 
rekende hij erop, dat het al een week op de kade staande rendiervlees dezelfde temperatuur 
had aangenomen als de omgeving en nu ook wel 40 graden zou zijn. Verder zou de lading, in 
het ruim gestuwd, ijskristallen aan het vlak van het schip doen groeien, die op hun beurt dienst 
zouden doen als isolatie tegen het van nature iets warmere zeewater. Nee, er kon niets 
misgaan, ofschoon hij natuurlijk wel een risico nam. 
 
Aldus laadde de „Archimedes” de partij op lumpsumbasis, hetgeen 
inhield dat het schip net zoveel vlees mocht laden als er ruimte 
beschikbaar was, het maximumdiepgangsmerk natuurlijk in 
aanmerking genomen. De lading ging er makkelijk in. Zegge en 
schrijve 3300 ton rendiervlees zat er in het drieduizend tons schip 
toen het, aan zijn merk liggend, vertrok. 
Aartskoud was het die reis. IJs lag er bij meters en de „Archimedes” 
maakte ondanks hulp van de diverse ijsbrekers maar weinig 
voortgang. Na een week ploeteren, varen kon je het niet noemen, 
rondde zij Nordvalen en nog een week later werd Svenska Björn 
gepasseerd en voer het schip de Noordelijke Oostzee in. En ook hier 
zag men alleen maar ijs. Maar met behulp van andere 
koopvaardijschepen maakte zij, in konvooi varend, langzaam maar 
zeker vorderingen. 
 
„Als het zo doorgaat is het zomer als wij voor IJmuiden de loods 
overnemen, stuurman”, zei de gezagvoerder meer dan eens. „Verder 
denk ik dat wij nog ergens moeten bunkeren ook. De brandstof vliegt 
de pijp uit met dit stomme gedoe”, vervolgde hij pessimistisch. 
Gelukkig werd het weer iets handzamer, de lente zat in de lucht en de buitentemperaturen 
liepen op tot tegen het vriespunt. Toch duurde het nog twee weken voordat het schip de sluis 
van Kiel-Brunsbüttel binnenvoer, waarna het verder opstoomde naar de bunkerkade, omdat de 
brandstoftanks, op de dagtank na, leeg waren. Aan de bunkerkade kwam de agent in 
gezelschap van de Wasserpolizei aan boord. „Het schip ligt iets over het merk, kapitein”, zei de 
man in het groene uniform. ,Zeker een voet, als het niet meer is. Zo kan en mag u niet verder 
varen. U zult moeten lossen.  
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Overigens, als u een goede reden kunt noemen voor het te diep liggen, dan zal ik er geen werk 
van maken.”  
De kapitein antwoordde dat bij vertrek, vier weken geleden, het schip aan zijn merk lag en niet 
erover. „De bewijzen hiervoor heb ik. De diepgang van vertrek staat niet alleen vermeld in het 
journaal, maar ook nog in het boekje van de afscheper van de lading in Tomio”, zei hij. 
„Ik moet aannemen, dat er aan het vlak van mijn schip ten gevolge van de intense koude van 
het rendiervlees een ijsmassa van zeg 300 ton gegroeid is, die gaf het schip een dusdanige 
opwaartse kracht, dat ik wel op een gewone diepgang vertrokken ben. Hier in warmer water is 
het gaan smelten, en waarschijnlijk daardoor lig ik nu iets dieper. Je kunt het vergelijken met het 
ijsvakje van de koelkast, daar groeit ook altijd ijs aan vast. Het is gewoon de natuur, die hier de 
schuld van is”, legde hij uit. 
Het eind van het liedje was natuurlijk wel lossen, want de „Archimedes" lag - achteraf gezien - 
precies 300 ton over het merk oftewel een voet. Maar de boete was, met een proeftijd van twee 
winters, voorwaardelijk. 
 

 
DBW november 1998 

…………………………………………………………………………………………… 
 
"HET FORT CURAÇAO" 
 

Ongetwijfeld denken velen aan boord aan het liedje: "Gooi los die voor- en achter touwen, we 
zijn niet meer te houden, we gaan naar Holland toe ..." Dat is heel goed te begrijpen, maar toch 
zullen Uw gedachten nog wel eens terugsnellen naar dat eiland waar die stop nog steeds niet 
uit wil. 
Om U dan nog eens een keer te helpen wat herinneringen op te halen zit Sectie Stiekum ook 
nog eens iets te schrijven over het "Fort Curaçao". Ongetwijfeld zal U vragen: waar ligt dat fort 
dan wel? Wel, als U het na deze 6 maanden nog niet weet dan moet U zo snel mogelijk een 
term van 9 maanden aanvragen. Maar voor de nautici onder U, de plaats van het fort is 



 

4 
 

ongeveer 12° Noorderbreedte en 69° Westerlengte. Voor de mensen die dit niet precies 
begrijpen, het ligt in de Caraïbische zee, juist ten noorden van Venezuela en tussen de eilanden 
Bonaire en Aruba in. Zoals het al eerder opgemerkt is, is het eiland hol, het drijft. Er zijn al 
verschillende personen wezen duiken om de stop te vinden. Maar die stop hebben ze niet 
kunnen vinden zodat die er ook dit keer weer niet uitgetrokken is. Het fort is opgebouwd uit 
ruwe, ongepolijste steen, rots en koraal. De fundatie is niet zo heel hecht maar vertoont nog 
zeer weinig scheuren en barsten. 
De bezetting van het fort is vrij groot: ongeveer 140.000 man, het grootste deel loopt daar 
permanent gecamoufleerd rond. Maar de training voor het gevecht in de nacht laat (nog) te 
wensen over. 
Over het personeel valt verder nog te vermelden dat er + 700 man krijgsgevangenen zitten. 
Op 12 november 1975 is er net een nieuwe groep van 230 man aangekomen. Door de 
verwarring die daardoor ontstond zag een andere groep, ook + 230 man, kans te ontsnappen 
op 13 november. 
De bewapening van het fort bestaat uit verschillende wapens. Een van de beruchtste soort 
wapens van het fort zijn de vele soorten pica's. Er zijn daar kleine, dikke, hoge, dunne en alle 
maten ertussen. 
Een wapen dat lijkt uit te faseren is het type kabriet. De kabriet en de hond (die ook veel 
voorkomt) zijn beiden "self propelled". 
Op de wallen van het fort komt enige dekking in de vorm van begroeiing voor. Maar veel 
voorstelling moet men daar niet van hebben. 
Men heeft er meer last dan gemak van. Het kwetsbare punt van het fort is de bevoorrading. 
Omdat het zo'n grote bezetting heeft is het volledig afhankelijk van de aanvoerlijnen overzee. 

Sectie Stiekum. 
 

          ‘S WERELDS STRATEGISCHE PUNTEN 
 
We hebben in onze reeks van artikelen over ’s werelds strategische punten meermalen gezien 

hoe groot de invloed van een sterke basis kan zijn op het omringende gebied. De politieke 

invloed bijvoorbeeld van een vloot, gestationeerd in een bepaald zeegebied is enorm. Amerika 

onderhoudt op het ogenblik in de Middellandse Zee een gehele — de zesde — vloot. Dit 

gebeurt niet omdat het zo leuk is voor Amerikaanse oorlogsschepen om in het blauwe water 

rond te varen, doch omdat dit land in bepaalde gebieden nabij de Middellandse Zee haar 

woorden kracht wil bijzetten. Door de aanwezigheid van deze vloot durft b.v. Joegoslavië 

koener op te treden, zijn de Grieken meer vastbesloten geen nonsens aan hun grenzen toe te 

laten en geniet Amerika’s macht rondom de Middellandse Zee groot aanzien. 

In de afgelopen oorlog kon Groot-Brittannië zich in dit gebied handhaven, door het bezit van 

Gibraltar en Malta. Een vloot moet namelijk, om met voortdurend succes te kunnen ageren, een 

basis hebben. 

De basis is nodig om de bemanningen van de schepen in een redelijk veilige omgeving wat rust 

te gunnen, om de voorraden aan te kunnen vullen en om — zij het op beperkte schaal — 

reparaties te kunnen uitvoeren. Hoe dichter de basis nabij het gebied van actie ligt, hoe beter, 

want dan gaat weinig tijd verloren met heen en weer varen en kunnen de schepen relatief 

langer op het actieterrein blijven. 

Logisch is, dat de vlootbasis een goede en veilige haven moet hebben, terwijl logischerwijze 

een eiland de beste veiligheid biedt, aangezien de vloot zelf het kan verdedigen. Een aanvaller 

moet namelijk over zee komen, hetgeen weer meebrengt dat verrassing heel moeilijk wordt. 
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Groot-Brittannië heeft vele van deze eiland-vlootbases. Denk maar aan Malta, Scapa Flow, 

Trincomalee op Ceylon, Hongkong, Singapore en de Bermuda’s. Het Britse Rijk heeft daar wèl 

bij gevaren, gedurende vele jaren is haar vloot en daarmede haar invloed op de wereld 

oppermachtig geweest. Dat is heden nog zo. De Britse bases, die nu, dank zij de medewerking 

van Groot-Brittannië aan het Noord-Atlantisch Verdrag, ter beschikking staan van de 

strijdkrachten van de westelijke landen, vormen bastions voor de zaak der vrijheid. 

Thans echter, in het jaar 1952, zijn bases voor luchtstrijdkrachten even hard nodig als bases 

voor de vloot. Alle eisen die men aan een vlootbasis moet stellen gelden ook voor een 

luchtbasis, alleen op sommige punten meer dwingend. Dat zal duidelijk zijn wanneer men 

bedenkt dat een in de haven liggend schip tenminste nog schieten kan, doch een op de grond 

staand vliegtuig geheel weerloos is. Zo is het met vele der eisen, een beschadigd schip kan 

veelal behalve varen nog vechten, weinig beschadigde vliegtuigen zullen nog een gevecht 

kunnen leveren, zodat de eis van goede reparatiemogelijkheden dwingender wordt. Bovendien 

geldt voor een luchtbasis de voorwaarde dat de meest ideale luchthaven centraal gelegen is, 

d.w.z., dat verscheidene actiegebieden vanuit de basis even gemakkelijk te bereiken zijn en op 

ongeveer gelijke afstand liggen. 

Een dergelijke basis wordt gevormd door het eiland Cyprus in de Oostelijke Middellandse Zee. 

Binnen een straal van 500 km van het eiland liggen het Suez-kanaal met Port Said, Alexandrië, 

maar ook een groot deel van de Syrische kust, Israël, Klein-Azië, de Griekse eilanden en de 

Italiaanse Dodecanesus. 

Dit is dus allemaal ongeveer een uur vliegen met een modern vliegtuig. Hierom lijkt het 

waarschijnlijk, dat gezien de moeilijke politieke verhoudingen nabij het Oostelijke bekken van de 

Middellandse Zee, Cyprus een belangrijke rol zal gaan spelen bij eventuele toekomstige 

verstoringen van de vrede in dat gebied. Wij zullen in dit artikel dit belangrijke eiland nader 

bekijken. 

De naam Cyprus komt uit het Oud-Grieks, Kypros, aan het eiland gegeven, omdat het bijzonder 

rijk was aan koper. De geschiedenis van het eiland is zeer oud. Onder de naam Elisjah komt 

het in het Oude Testament voor en bepaalde geschriften uit de 14e en 15e eeuw vóór Christus 

noemen Cyprus reeds. Onlangs zijn op het eiland teksten gevonden in een schrift dat nog niet 

werd ontcijferd, maar men denkt dat het dateert van vóór 2.000 jr vóór Christus. Het is duidelijk, 

dat een eiland dat zó oud is een veelbewogen geschiedenis achter de rug heeft, doch een 

belangrijke zelfstandige rol in de wereld-gebeurtenissen heeft de bevolking nooit gespeeld. 

Zelfs is het eiland in de gehele bekende geschiedenis van ongeveer 3000 jaren slechts 

gedurende ongeveer 30 jaren onafhankelijk geweest. Wel is het vermelden waard, dat Paulus, 

Barnabas en Markus allen het eiland bezochten en dat zelfs Richard Leeuwenhart er huwde.  

Evenals Malta werd het door de Romeinen bezet en het werd in 1570 door de Turken veroverd. 

Hier begint de geschiedenis die voor ons belangrijk wordt. 

We weten dat omstreeks het jaar 1815 Turkije een geweldig rijk was. Landen die nu voor ons 

een bekende klank hebben en waarvan wij volkomen aanvaarden, dat zij op zichzelf staande 

staten zijn, bestonden toen niet. Tunis, Libië, Egypte, Israël, Syrië, Transjordanië, Iran, Joego-

Slavië, Albanië, Griekenland en Bulgarije, het was allemaal Turkije. Bij dit geweldige rijk 

hoorden ook de eilanden Kreta en Cyprus. 
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De bevolkingen van deze gebieden waren, zoals zij nog zijn, zeer verschillend. Alleen al op het 

gebied van godsdienst waren de verschillen zó groot, dat het ons slechts kan verbazen hoe dit 

allemaal onder één regering kon zijn ondergebracht. En dat slechts twee lange mensenlevens 

geleden! 

 

 

Nu was Turkije een Mohammedaanse staat, doch de niet-Turken in dat Rijk op het vasteland 

van Europa waren overwegend Grieks-Katholiek. Deze christenen werden door de Turken zeer 

ernstig onderdrukt zodat, met de ontwikkeling van de menselijke zin voor vrijheid hoe langer 

hoe meer verzet ontstond. Dit manifesteerde zich het eerst in de Griekse vrijheidsoorlog 

(1821—1829). Weldra werden de Grieken o.a. geholpen door Rusland, dat altijd hoopt op een 

vrije uitgang naar de Middelandse Zee en nu hoopte, dat Turkije geheel ten val kon worden 

gebracht, zodat de Dardanellen in Russische handen terecht zouden kunnen komen. 

De Britse regering zag hierin een groot gevaar. Zij wenste het machtige Rusland niet zó dicht bij 

de belangrijke verkeersweg naar India en het Verre Oosten. 

Het doorvoeren van deze politiek leidde in 1854 tot de Krim-oorlog. In die dagen werd Rusland 

geregeerd door een Tsaar, Nicolaas de Eerste, die de overtuiging had, dat het uitgestrekte 

Turkije eerstdaags uiteen zou vallen. Hij wenste met Groot-Brittannië de dan voor het grijpen 

liggende buit vast te verdelen en zei tegen de Britse ambassadeur aan zijn hof: „Wij hebben te 

maken met een zieke man, een zeer zieke man; wij moesten de begrafenis maar vast regelen.” 

Zoals gezegd voelde Engeland daar eigenlijk niets voor uit angst voor uitbreiding van Ruslands 

macht tot de kust van de Middellandse Zee. Dan was er Frankrijk, waar sinds 1848 een neef 

van Keizer Napoleon regeerde. Deze had grote binnenlandse moeilijkheden en vond een oorlog 

om de aandacht af te leiden daarvoor de oplossing. Een geschil over het Turkse Palestina deed 
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de oorlog uitbreken. De Russen wilden er de christenen „beschermen”, doch de Fransen 

zeiden, dat daar geen Grieks-Katholieke, doch Rooms-Katholieke Christenen woonden en dat 

zij de aangewezen „beschermers” waren. 

Deze Krim-oorlog, zo genoemd omdat hij zich geheel op de Krim afspeelde, eindigde in een 

Russische nederlaag. Bij het vredesverdrag werd de basis gelegd voor een zelfstandige staat, 

Bulgarije, terwijl de Turken beloofden hun Christelijke onderdanen niet meer te zullen 

onderdrukken en in ruil daarvoor een belofte kregen van bescherming van hun grondgebied 

door Engeland en Frankrijk. In 1845 en 1876 kwam er opstand in het gehele gebied dat nu 

Albanië en Joego-Slavië heet en de Turken probeerden deze opstanden te onderdrukken door 

middel van een enorme terreur. Duizenden en duizenden christenen in deze gebieden en in 

Bulgarije werden afgemaakt, hetgeen Rusland een reden gaf Turkije de oorlog te verklaren. 

Hier ontstond wederom het grote gevaar dat de Russen vaste voet zouden krijgen aan de kust 

van de Middellandse Zee. Na twee jaar vechten werd zelfs Constantinopel bedreigd zodat 

Turkije besloot om vrede te vragen. De vredesvoorwaarden waren echter zó, dat  

Groot-Brittannië het er niet mee eens kon zijn en eiste, dat de vrede zou worden geregeld door 

een Europees congres. Een vloot werd naar Constantinopel gestuurd en troepen werden op 

Malta geconcentreerd. Alles leek er op alsof oorlog tussen Rusland en Engeland zou uitbreken. 

Maar toen stemden de Russen in met het te houden congres. Na bijzonder moeilijk 

onderhandelen kwam het verdrag van Berlijn van 1878 tot stand. 

Bij dit verdrag werd Roemenië een zelfstandige staat, terwijl het gebied, dat thans Joego-Slavië 

is, gedeeltelijk onafhankelijk werd, gedeeltelijk onder Oostenrijkse heerschappij kwam. 

De Engelsen sloegen bij dit verdrag, dat een einde maakte aan een oorlog waar zij part noch 

deel aan hadden, een goede slag. In November 1869 namelijk was het Suez-kanaal geopend, 

dat ondanks aanvankelijke enorme Britse tegenwerking tot stand was gekomen. Dit kanaal 

bleek al spoedig na de opening de hoofdverkeersweg tussen Azië en Europa te zullen gaan 

worden. Ten gevolge van een gelukkige omstandigheid kreeg de Britse regering de kans in 

1876 de grootste mede-eigenaar van de Kanaalmaatschappij te worden, zodat slechts een 

hecht vlootsteunpunt nabij het kanaal ontbrak om het nieuw gewonnen bezit veilig te stellen.  

Nu, na nauwelijks twee jaar wachten, kwam deze kans. Tegen Turkije werd gezegd: „Dit 

vredesverdrag is natuurlijk niet leuk, maar toch zo erg niet. Het gebied wat je nu nog over hebt, 

zullen wij verder tegen iedere aanvaller beschermen.” Deze belofte werd in een geheim verdrag 

vastgelegd, doch.... om de belofte beter na te kunnen komen werd tevens van Turkije het 

onbeperkte gebruik van Cyprus verkregen. Engeland zou hiervoor aan de Sultan huur betalen, 

t.w. ongeveer een millioen gulden per jaar.  

Men kan slechts ontzag hebben voor de verziende blik van de toenmalige Britse staatslieden. 

Een basis, in het gebied waar opdringen van het machtige Rusland het meest werd gevreesd, 

was verkregen. 

Toen in 1914 Turkije de zijde van Duitsland koos, werd Cyprus geannexeerd bij het Britse Rijk. 

Het eiland had geen natuurlijke haven, slechts open reden, doch inmiddels is een redelijke 

haven gebouwd in Famagusta terwijl er sprake van is deze haven uit te gaan breiden tot een 

moderne oorlogshaven. De baai van Larnaca zal dan ook worden ingericht om de Middellandse 

Zeevloot te huisvesten, waarvoor 80 miljoen gulden werd uitgetrokken. 

De Britten hebben op Cyprus, dat tijdens het Turkse wanbeheer sterk verarmd was, weer 

welvaart gebracht. Toch is hun verblijf op het eiland niet zonder moeilijkheden gepaard gegaan. 

De bevolking is overwegend van Griekse afstamming, en behoort tot de Grieks-Katholieke Kerk. 

In het jaar 1929 begonnen de Grieken, onder leiding en aanvoering van enige geestelijken, een 
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actie voor aansluiting bij Griekenland. In October 1931 leidde dit tot een opstand. Onlusten 

begonnen in de hoofdstad, Nicosia, waarbij de woning van de Britse gouverneur werd vernield. 

Deze opstand werd spoedig bedwongen nadat er troepen vanuit Malta en Egypte waren geland 

en de aanvoerders, waar onder een paar bisschoppen, uit het land waren gezet. 

In de jongste wereldoorlog echter toonde de bevolking zich loyaal tegenover het Britse  Rijk en 

afdelingen Cyperse troepen hebben met enthousiasme meegevochten. De bevolking 

realiseerde zich blijkbaar, dat Brits bestuur altijd nog beter was dan de bestuur methoden van 

Hitler, die zij konden gadeslaan op het eiland Rhodes en andere Dodecanesische eilanden in 

de buurt. 

Thans schijnt, wederom onder aanvoering van geestelijken, de beweging weer meer activiteit te 

ontplooien, maar toch is na de oorlog dit streven voor aansluiting bij Griekenland iets verwaterd 

en heeft in zekere zin plaats gemaakt voor een beweging die zich zelfbestuur ten doel stelt, 

zonder enige band met Griekenland noch Groot-Brittannië. 

Deze beweging is communistisch van aard en het doel is duidelijk: het Britse Rijk deze basis 

ontzeggen, die in zijn oorsprong bedoeld was om al te ver opdringen van Ruslands invloed in 

Z.O.-Europa tegen te gaan. Het ziet er naar uit, dat de omstandigheden van de jaren 1870 —

1880 voor wat betreft Russische verlangens niet veel verschillen van de huidige internationaal 

politieke toestand. Aldus gezien is Cyprus als basis van minstens even groot belang als toen. 

                                                   

 
 

Waar is SMN’s Fortuna gebleven ? 
Een forse, bronzen „Fortuna” vrouwenfiguur op 
het dak van het SMN- etablissement op de kop 
van de Javakade, in de wandeling de 
„Diamantpunt” genoemd. Een prachtig 
vormgegeven sculptuur, die staat op een 
windwijzer met wereldbol. 
 
Gevoed door de wetenschap van het 
onverkwikkelijke gesol van de laatste 30 jaar 
met het beeld, dat werd opgericht om het in de 
Tweede Wereldoorlog gebleven SMN-
personeel te gedenken, drong zich bij mij de 
gedachte op: „waar is dit beeld nu weer 
gebleven?” Een paar telefoontjes leerden ons 
dat het Fortunabeeld - dat van de hand is van 
de bekende beeldhouwer Pieter Starreveld 
(1911-1989) - op 13 mei 1950. 
oprichtingsdatum van de SMN in 1870, werd 
onthuld. Pieter Starreveld had eerder het SMN 
monument „de Uitkijk’’ voor de in WO II-
gevallenen, ontworpen. Op de vraag echter, 

waar het Fortunabeeld zich thans bevond, moest ieder het antwoord schuldig blijven. Het verst 
kwamen wij nog met de zoon van de overleden kunstenaar, Rogier Starreveld. Die wist dat het 
beeld, nadat het van het dak van het (te slopen) SMN-gebouw op de Diamantpunt was 
verwijderd. enige tijd was opgeborgen, maar later weer heropgericht was op de Oostelijke 
Handelskade voor de oude passagiersterminal, waar hij het tot een jaar of vier geleden van uit 
de trein nog geregeld had zien staan en daarbij dan telkens aan zijn vader moest denken.  
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Totdat met de bouw van de nieuwe passagiersterminal werd begonnen en de kop van de 
Oostelijke Handelskade één grote bouwput werd. Rogier Starreveld meende echter dat Ellis 
Roegholt, die recentelijk een boekje over Amsterdamse monumenten het licht heeft doen zien, 
waarschijnlijk meer afwist over de huidige verblijfplaats van het SMN Fortunabeeld. En 
inderdaad, mevrouw Roegholt was, wat men mag noemen, „welingelicht’; zij kende het 
Fortunabeeld en wist dat het tijdelijk was opgeslagen. De vraag was echter: waar? We waren 
zelfs van plan in het betreffende gemeentelijke depot te gaan kijken, maar toen Mevr. Roegholt 
contact zocht met de afdeling van de stad Amsterdam die daarover gaat, bleek niemand meer 
te weten Waar de Fortuna van Pieter Starreveld zich bevond. Kortom: het beeld is voorlopig 
zoek. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het vernietigd is, iets wat men bij dit beeld niet kan 
en mag verwachten aangezien zelfs de grootste cultuurbarbaar in Starrevelds werk een 
kunstwerk zal herkennen. Mogelijk dat een Wimpellezer ons verder helpt. 

 
 
 
Plaatsen van 
het beeld op 
het (al lang 
afgebroken) 
gebouw aan 
de Javakade. 
Een 
historische 
gebeurtenis. 
           
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DOOR A.R. KELDER 
In het voorgaande staat een artikel onder de kop: „Waar is SMN’s Fortuna gebleven?” Op 
dezelfde dag dat die Wimpel in onze brievenbus plofte, stond in het Amsterdamse Parool een 
artikel over een ander verdwenen beeld, de vier meter hoge figuur van de „Wuivende Man” bij 
het Metrostation Ganzenhoef. Ook spoorloos verdwenen. De „Wuivende Man” moet in een 
opslagplaats van het stadsdeel Zuid Oost of van een aannemer zijn terecht gekomen, waar het 
vervolgens zal zijn afgevoerd met het grove vuil. 
 
Wij hebben de Paroolredactie laten weten dat ook wij een beeld misten dat, opgericht, meer 
dan 6 meter hoog is. De zaterdagse editie van Het Parool van 24 november opende op de 
voorpagina met de in het oog springende kop: „Een beeld is niet veilig in Amsterdam".  
Daarin valt te lezen dat het „Amsterdamse Fonds voor de Kunst” (AFK) tientallen kunstwerken 
kwijt is. maar dat zij van het bestaan van „onze” bronzen Fortuna niets wisten, laat staan van de 
huidige verblijfplaats. Gelukkig is er in Amsterdam iemand. Alice Roegholt van de culturele 
Stichting „De Golf’, die veel oog heeft voor de kunst en architectuur in de stad en zich daarvoor 
al jaren inzet.  



 

10 
 

Via een zoon van Pieter Starreveld, de 
kunstenaar die niet alleen het markante SMN 
Monument .Zeeman op de uitkijk” voor de 
gevallenen uit 1940-1945 heeft gemaakt maar 
ook de bronzen Fortuna ter gelegenheid van 
het 80-jarig bestaan van de maatschappij én 
het monument voor de gevallenen van de 
Kweekschool voor de Zeevaart ontwierp, 
kregen wij contact met Alice Roegholt. Zij had 
de verplaatsingen van de Fortuna met 
argusogen gevolgd en maakte zelfs in 1997 
nog een foto van het beeld dat toen nog voor 
de oude passagiersterminal stond. Toen wij 
haar vroegen of wij t.b.v. ons vorige artikel 
een foto konden maken zei ze dat dat geen 
probleem was, maar dat ze even de huidige 
verblijfplaats van het beeld zou opvragen bij 
het stadsdeel Zeeburg.  Maar niemand bij 
stadsdeel Zeeburg noch bij de „centrale stad” 
kon vertellen waar de SMN-Fortuna zich 
bevond. Toen Het Parool dit verhaal 
prominent op de voorpagina had gezet, 

spraken Alice en uw redacteur af meteen na het weekend een zoektocht te starten, 
vanzelfsprekend in de hoop dat publicatie in een grote stadskrant bij iemand een lichtje zou 
doen gaan branden, maar nee, op de werf van het stadsdeel Zeeburg vingen we al meteen bot.  
Een beeld van 5-6 meter hoog en van brons? Geen sprake ervan dat het bij ons ligt”, zei 
loodsbaas Willem Verburg, „ik zou het blind weten te vinden”. Maar het verhaal van onze 
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zoektocht zong blijkbaar wel rond in de burelen van het 
stadsdeel, want na enig heen en weer gepraat kwam een heer 
binnen met de mededeling „we hebben het gevonden”. 
 
De prachtige sculptuur van Pieter Starreveld zoals wij die uiteengenomen 
maar ongeschonden, terugvonden in de loods van de Fa. W&R Services 
aan de Westhavenweg te Amsterdam. Directeur Wil Linkens: „Al jaren 
wacht zij op instructies!". Foto A.R. Kelder. 

 
Wil Linkens van Servicebedrijf W&A Services BV in het 
Westhavengebied, geattendeerd op het Paroolartikel van twee 
dagen eerder, had gebeld met het stadsdeel Zeeburg en 
verteld dat de complete sculptuur al vier jaar in zijn loods „op 
instructies stond te wachten.” We hebben niet nagelaten de 
Fortuna daar onmiddellijk te fotograferen als bewijs dat ze er 
nog is. Over niet al te lange tijd komt het probleem: waar het 
beeld te herplaatsen. Op het dak van de nieuwe glazen 
passagiersterminal? De Fortuna is tenslotte door Pieter 
Starreveld bedoeld om hoog te worden opgesteld. Of in combinatie met het SMN-monument 
voor de gevallenen op een mooie plek op het Java Eiland? We zijn ervan overtuigd dat Alice 
Roegholt de beste pleitbezorger is die we voor het werk van Starreveld kunnen vinden. Wordt 
vervolgd. 
 
* De bekende auteur A.J.J. (Nol) Mulder van o.m. de fraaie boeken: Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij (wel en wee van een Indische rederij) en Koninklijke Java-China-Paket-
vaartLijnen (K.J.C.P.L.), heeft een boek in voorbereiding over de Stoomvaart Mij. „Nederland”. 
Ook daarin zal Fortuna optreden. Red. DBW. 
 
Bron: Blauwe Wimpel  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Nog steeds een baken aan de kust… 
 
ILLUSTRATIES EN TEKST 
WILLEM WILSTRA 

 
Varend in de delta van de 
Niger, door ontelbare 
kreken en onafzienbare 
mangrove wouden, 
voelden wij ons dikwijls als 
Columbus. Onze kaart was 
immers nog minder dan 
een wegenkaart voor het 
IJselmeer.  
 
Gelukkig staat daar 
meestal voldoende water... 
We voeren langs eentonige 
oevers, soms in een bocht 
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afgewisseld door een hoge 
(zand)wal waarop een 
nederzetting met hutten van blik 
of palmentakken is gebouwd. 
We herkenden mooie namen. Uit 
het Engelse koloniale verleden en 
ook wel met Hollandse trekjes. 
Toen de coasters nog 
kleinschaliger waren, hadden ze 
bestemmingen als Koko, Sapele 
of Burutu, om er maar enkele te 
noemen. 
Wij hebben daar ervaring 
opgedaan tijdens peilingen ten 
behoeve van seismisch 
onderzoek en we verkenden 
vooraf het gebied waar we 
moesten varen. 
Scheepvaartbakens zijn schaars, maar komend uit de Nana Creek om bakboord uit te gaan, 
richting zee op de Benin Rivier kwamen we dit baken tegen... En ook nog intact! 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

DE BERMUDA DRIEHOEK 
Door Dick Klasen    
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De Bermuda Driehoek is een denkbeeldig gebied in de noordelijke Atlantische Oceaan, 

grenzend aan de oostkust van de Verenigde Staten. De hoeken van deze driehoek worden 

gevormd door de Bermuda Eilanden in het noorden, Miami in Florida in het westen en het 

Caraïbische eiland Puerto Rico in het zuid oosten. 

Wij gebruiken hier met opzet het woord „denkbeeldig," omdat de Bermuda Driehoek niet als 

algemeen aanvaard geografisch begrip op kaarten terug te vinden is, maar veeleer vorm 

gekregen heeft en bestaat in de gedachten van een grote groep mensen. Misschien moeten we 

zelfs wel zeggen in de fantasie van deze mensen. Want de driehoek bestaat alleen maar voor 

déze mensen en wordt door vele anderen volstrekt niét aanvaard. 

Telkens weer duikt het begrip Bermuda Driehoek op. Soms ook onder andere, prozaïscher 

namen als Driehoek des Doods, Duivelsdriehoek, Hoodoozee of Graf van de Atlantische 

Oceaan. Alle namen, die duiden op verschrikkingen die de mens te wachten kunnen staan als 

hij het gebied binnengaat. Dat alles niet geheel zonder redenen. Er is in het gebied nogal wat 

gebeurd dat aanleiding gaf tot dergelijke onrustbarende namen. 
 

Geïllustreerd met 3 tekeningen van Gerard Schaap 
en gravures uit „The Rime of the Ancient Mariner" van S. T. Coleridge 

door Gustave Doré (1832-1883). 
 
 

Mysterie . . . fantasie . . . realiteit... of gebrek aan kennis? 

 

In de afgelopen eeuw — en naar we mogen aannemen ook daarvoor — zijn er in het gebied 

van de driehoek zeer veel schepen, en in recenter tijden ook vliegtuigen, spoorloos verdwenen. 

Verdwenen in de letterlijke betekenis van het woord: zonder enig spoor, zonder een stukje 

wrakhout, zonder de geringste aanwijzing voor wat er gebeurd zou kunnen zijn. Er kon zelfs niet 

aangetoond worden dat er een bepaalde ramp heeft plaatsgevonden. 

Nu kan men aanvoeren dat er overal ter wereld schepen vergaan en vliegtuigen neerstorten. Er 

zijn ook elders gevallen waar niets teruggevonden wordt, maar er is iets mis in de verhoudingen. 

Statistisch bezien is het aantal verdwijningen in het gebied van de driehoek zó groot ten opzichte 

van andere gebieden, dat het bepaald opvalt. Ook hiertegen kan men dan weer aanvoeren dat 

het één der drukst bevaren en „bevlogen” gebieden ter wereld is, zodat het aantal ongelukken 

wel groter móet zijn. Tenslotte gebeuren er op een verkeersplein ook meer ongelukken dan op 

de grote stille heide! Maar juist dan is het opmerkelijk dat al deze gebeurtenissen plaats vinden 

zonder enig spoor na te laten, terwijl er vaak zeer intensief wordt gezocht. 

De verdwijningen zijn vaak zeer plotseling, soms dicht onder de kust en dermate talrijk dat ze 

wel reden tot verontrusting móeten geven. Opmerkelijk is ook dat in het overgrote deel van de 

gevallen geen enkel alarm gegeven werd door het betreffende schip of vliegtuig. In de 

sporadische gevallen waar dit wél gebeurde was het alarm dermate vreemd dat er geen touw 

aan vastgeknoopt kon worden. En dat is toch wel degelijk vreemd als men bedenkt dat al deze 

vaartuigen en vliegtuigen beschikten over de modernste communicatieapparatuur. Naast deze 

verdwijningen komen er andere verschijnselen in het gebied van de driehoek voor, die wellicht 

alle met elkaar te maken hebben. Zo worden regelmatig grote afwijkingen in kompassen en 

andere apparatuur waargenomen, waarbij nogal eens melding wordt gemaakt van kompassen 

die volkomen dolgedraaid zijn en waar geen peil meer op te trekken is. De afwijkingen 

verdwijnen echter vanzelf weer. 
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Ook is er een gebied binnen de driehoek waar alle radiocommunicatie wegvalt. Zowel dit dode 

radiogebied als de kompasafwijkingen worden door de Amerikaanse marine en kustwacht 

bevestigd. Een ander feit is het fenomeen van de „witte zee”. Vanuit de lucht bezien zijn er 

binnen de driehoek in de donkere zee lichte banen te zien die zich over een bepaalde afstand 

uitstrekken. Reeds Columbus zag deze witte strepen in de oceaan op 11 oktober 1492 toen hij 

met zijn „Santa Maria” op weg was naar de onbekende wereld in het westen. Ook de moderne 

ontdekkingsreizigers van vandaag, de astronauten, meldden het verschijnsel als het laatste licht 

op aarde dat ze waarnamen op hun reis naar het heelal. Nieuw was het dus niet, maar het bleef 

ongewoon. In het kader van een verhaal over de Bermuda Driehoek mag zeker ook de 

Sargasso Zee niet onvermeld blijven, omdat die gedeeltelijk samenvalt met de driehoek. Het is 

een zee in de oceaan, die zich uitstrekt van 20° tot 40° N.B. en van 35° tot 75° W.L. over een 

oppervlakte van circa acht miljoen vierkante kilometer. De Sargasso Zee is genoemd naar 

sargassum ofwel sargassowier, dat in grote velden op het water van deze zee drijft. Het water 

van de zee heeft een hoog zoutgehalte, tot boven 3,7% en eveneens een vrij hoge 

oppervlaktetemperatuur, die ’s zomers varieert van 23° tot 27° en ’s winters van 17° tot 23° C. 

Het is deze zee die als broedplaats fungeert van de paling, die er vanuit de Europese en 

Amerikaanse rivieren naar toe trekt om zich voort te planten. De Sargasso Zee wordt als het 

ware omsloten door enige grote Atlantische zeestromingen, die er als een eeuwig wentelend 

rad omheen draaien, van de Amerikaanse kusten tot de eilandengroepen in het oosten, als de 

Azoren en de Kaap Verdische Eilanden. Het binnenste van de zee kenmerkt zich door grote 

windstiltes en de al eerder aangehaalde wiervelden. In de tijd van de zeilvaart was men dan ook 

bevreesd voor deze zee, die de schepen in haar windstille en stromingsvrije centrum kon 

lokken, waar ze zonder een zuchtje wind gedoemd waren de eeuwigheid in te drijven, 

gevangen in de greep van het wier. Er gingen onder de zeelui van die dagen de wildste 

verhalen over het grote scheepskerkhof van de Sargasso Zee, waarin zich schepen van velerlei 

type en volken zouden bevinden. Het is zeer wel mogelijk dat in de tijd van de zeilvaart vele 

zeelieden hier hun einde vonden. Voor de schepen van vandaag met hun moderne motoren 

levert de zee geen enkel probleem meer op. In sommige theorieën over de verdwijningen speelt 

de Sargasso Zee een grote rol. Dan wordt het gebied van de driehoek vaak uitgebreid tot een 

trapezium, het zogenaamde Azorentrapezium, dat zich dan tot beide zijden van de Atlantische 

Oceaan uitstrekt. 

Uit deze uitbreiding van de grenzen van de driehoek tot een veel groter trapezium blijkt al dat 

het verschijnsel van de verdwijningen niet al te scherp omlijnd is. Er vinden ook verdwijningen 

plaats in de randgebieden en soms ver daarbuiten. In deze gevallen kan men zich afvragen of 

het terecht is deze in te delen bij die gevallen die duidelijk wél binnen de driehoek thuis horen. 

 

In de loop der jaren hebben er nogal wat verdwijningen of vermeende verdwijningen 

plaatsgehad en er zijn verschillende lijsten door meer of minder deskundige auteurs opgesteld. 

Ook wij geven hier een lijst van vermissingen, die wij ontlenen aan Charles Berlitz, een der 

bekendste auteurs op dit gebied. In zijn boek „The Bermuda Triangle” geeft hij twee lijsten, één 

van schepen en één van vliegtuigen, die wij in chronologische volgorde samengevoegd hebben 

omdat dit een goede indruk geeft van de frequentie der verdwijningen door de jaren heen. 

Berlitz begint in 1840, maar aangenomen moet worden dat ook daarvóór vele schepen dezelfde 

onbekende weg gegaan zijn. De lijst geeft verder de meest significante gevallen; er zullen 

wellicht andere geweest zijn waarvan minder of niets bekend is. 
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Bekend is de verdwijning van de grote solozeiler Joshua Slocum, die met zijn „Spray" de 

driehoek binnenzeilde en niet terugkeerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1840:  Het Franse zeilschip „Rosalie" wordt binnen de driehoek aangetroffen met volle zeilen;  

           maar zonder bemanning, 

1880:  Het Britse fregat „Atalanta" verdween op weg van Bermuda naar Engeland met 290 man 

           aan boord; vermoedelijk niet ver van Bermuda. 

1902:  De Duitse bark „Freya" wordt met zware slagzij, gedeeltelijk ontmast en met loshangend 

           anker gevonden, kort na vertrek uit Manzanillo op Cuba.  

1918:  Het marinebevoorradingsschip „USS Cyclops", 500 voet, 19.000 ton verdwijnt tussen  

           Barbados en Norfolk met 309 koppen aan boord. Het weer was niet slecht, er werd geen  

           radiobericht verzonden en geen wrakstukken gevonden. 

1924:  het Japanse vrachtschip „Raifuku Maru" zendt radiosein om hulp tussen de Bahama's en 

           Cuba en verdwijnt daarna. 

1925:  Het s.s. „Cotopaxi" verdwijnt tussen Charleston en Havana. 

1931:  Het vrachtschip „Stavenger"laat het laatst van zich horen bij Cat Island, Bahama's. 

1932:  De tweemaster „John and Mary" wordt drijvend, maar verlaten gevonden ten zuiden van 

           Bermuda met gestreken zeilen en pas geschilderde romp. 

1938:  Het vrachtschip „Angelo-Australian" verdwijnt. Laatste boodschap ten westen van de 

Azoren: ”Alles wel." 

1940:  Het jacht „Gloria Colite" wordt 200 mijl ten zuiden van Mobile, Alabama gevonden;  

           verlaten, maar alles lijkt in orde. 

1944:  Het Cubaanse vrachtschip „Rubicon" wordt door de Amerikaanse kustwacht in de 

           Golfstroom voor de kust van Florida gevonden. Het schip is verlaten, op een hond na. 
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1945:  Op 5 december verdwijnen vijf TBM Navy Avenger bommenwerpers op een oefenvlucht  

           van Fort Lauderdale, Florida. 

1945:  Eveneens op 5 december verdwijnt een PBM Martin bommenwerper, uitgezonden ter 

           assistentie van de 5 Avengers. Na 20 minuten wordt het radiocontact verbroken en 

           verdwijnt het vliegtuig, dat speciaal voor reddingsoperaties is uitgerust. 

1947:  Een Superfort van de Amerikaanse Luchtmacht verdwijnt 100 mijl voor Bermuda. 

1948:  De viermotorige Tudor IV „Star Tiger" verliest radiocontact ten noordoosten van 

Bermuda 

           en gaat verloren met passagiers en bemanning. 

1948:  Een DC-3 verdwijnt tussen San Juan, Porto Rico, en Miami met passagiers en 

           bemanning. 

1949:  Een zustervliegtuig van de „Star Tiger", de „Star Ariel", verdwijnt ten zuidzuidwesten van  

           Bermuda. 

1950:  Een Amerikaanse Globemaster verdwijnt op weg naar Ierland op de noordelijke rand van 

           de driehoek. 

1950: Het s.s. „Sandra", een vrachtschip van 350 voet met 300 ton insecticiden aan boord, 

           verdwijnt op weg van Savannah naar Venezuela. 

1952:  Een Engelse York Transport verdwijnt ten noorden van de driehoek op weg naar 

           Jamaica met 33 man aan boord. 

1954:  Eveneens ten noorden van de driehoek verdwijnt een Super Constellation van de marine 

           met 42 man. 

1955:  Het jacht „Connemara IV" wordt verlaten aangetroffen 400 mijl ten zuidwesten van 

Bermuda. 

1956:  Een Marine Martin patrouillewatervliegtuig P5M verdwijnt bij Bermuda. 

1962:  De luchtmachttanker KB-50 verdwijnt op weg van Virginia naar de Azoren. 

1963:  Het 425 voets vrachtschip „Marine Sulpher Queen" verdwijnt spoorloos op weg van 

           Norfolk, Virginia, naar Beaumont, Texas. 

1963:  De vissersboot „Sno' Boy" verdwijnt met 40 man aan boord bij Jamaica. 

1963: Twee nieuwe luchtmacht KC-135 viermotorige stratotankers verdwijnen ten zuidwesten 

          van Bermuda. 

1963: Een C-132 Cargomaster verdwijnt op weg naar de Azoren. 

1965: Een C-119 Flying Boxcar verdwijnt in de zuidoostelijke Bahama's. 

1966: Een B-25 vrachtvliegtuig gaat verloren ten zuidoosten van de Tongue of the Ocean. 

1967: Een Chase YC-122 vrachtvliegtuig gaat verloren in de Golfstroom, tussen Palm Beach en 

          Grand Bahama. 

1967: Het 46 voets zeewaardige zeiljacht „Revonoc" verdwijnt in zicht van de kust. 

1967: Passagier en eigenaar van het jacht „Witchcraft" verdwijnen, terwijl het jacht aan een boei 

          een mijl voor Miami ligt, na een noodsein gegeven te hebben. 

1970: Het vrachtschip „Milton Latrides" verdwijnt op weg van New Orleans naar Kaapstad. 

1973: Het 20.000 tons vrachtschip ,Anita" met 32 man aan boord, verdwijnt op weg van 

          Newport News naar Duitsland. 

 

Aan deze lijst kunnen vele andere namen toegevoegd worden, namen die bekend geworden 

zijn in de geschiedenis der zeevaart, zoals die van de „Mary Celeste” en de „Spray” van Joshua 

Slocum. Over de schoenerbrik „Mary Celeste” hebben vele verhalen de ronde gedaan, maar we 

zullen wel nooit weten wat de juiste oorzaak van het verdwijnen van de bemanning was. Het 
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schip werd met volle zeilen en intact bij de Azoren aangetroffen en uit niets bleek dat er wat 

bijzonders aan de hand was: het eten stond zelfs nog op tafel! 

Ook over de „Spray” van de solozeiler Joshua Slocum, die voor het eerst alleen om de wereld 

zeilde, gingen indertijd vreemde verhalen. Hij zou genoeg van zijn vrouw gehad hebben en de 

driehoek binnengezeild zijn, niet om voorgoed te verdwijnen, maar om in Zuid Amerika een 

nieuw leven te beginnen. In elk geval vermelden de annalen dat hij in 1909 met zijn jol de 

driehoek binnenzeilde en niet terugkeerde. Wel onverwacht voor iemand die zoveel zeeën veilig 

doorkruist had en nu van een korte reis niet terugkeerde. 

Het zijn echter niet alle vermissingen waarbij geen alarm gegeven werd door het betrokken 

vaartuig of vliegtuig. In enkele gevallen is dit wel degelijk gebeurd, echter zonder dat 

vastgesteld kon worden wat er precies aan de hand was. Zo zond de Japanse vrachtvaarder 

„Rafuku Maru” in 1924 een noodsein de ether in dat luidde: „Het gevaar is nu als een dolk ... 

Kom snel... We kunnen niet ontsnappen ...” Wat er aan de hand was vermeldde de seiner niet 

en het schip verdween met man en muis. 

Zeer spectaculair is ook de verdwijning van de vijf Amerikaanse Avenger bommenwerpers op 5 

december 1945. Tijdens de oefenvlucht was er bij het begin van de problemen radiocontact met 

de basis. De vlucht meldde dat men problemen had met de apparatuur die dolgedraaid leek, 

waardoor men geen richting meer kon bepalen en tenslotte in het geheel niet meer wist waar 

men zich bevond. Toen men van de toren in Florida te horen kreeg dat men zich dan maar op 

de zon moest oriënteren en zo zonder moeite in de richting van de kust kon vliegen meldde de 

vluchtcommandant dat alles in de war was, dat ze van geen enkele richting zeker waren en dat 

de zee er zelfs anders uitzag. Op een gegeven moment werd het contact met de vliegtuigen 

verbroken, hoewel men nog wel enige meldingen opving. Vanaf de toren kon men echter de 

vliegtuigen om de een of andere reden niet bereiken. Er werden zeer uitgebreide hulpacties 

ondernomen en vrij spoedig na het verdwijnen van de toestellen steeg een reddingsvliegtuig op 

dat speciaal uitgerust was voor rampen. Twintig minuten na vertrek van deze PBM Martin 

bommenwerper werd het radiocontact verbroken en ook dit zesde vliegtuig verdween spoorloos. 

 

                          Een gat in Tijd en Ruimte ? 
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Vele schepen die in de Bermuda Driehoek verdwenen bevindt zich ook het ertsschip 

„Nereus".naast de „Nereus” verdwenen ook de twee zusterschepen „Cyclops" (1918) en 

“Proteus”.    

 

Wat was er gebeurd? Het weer was niet slecht en als alle zes vliegtuigen een noodlanding 

hadden moeten maken op zee moest er toch iets gevonden worden. Ondanks de misschien wel 

meest uitgebreide reddingsoperatie die ooit plaats vond met vliegtuigen en schepen van allerlei 

soort werd niets, volstrekt niets gevonden. Het spreekt vanzelf dat er over al deze 

gebeurtenissen allerlei theorieën verkondigd werden, tot de meest fantastische toe. Theorieën 

die ook nu nog opgeld doen en betrekking hebben op o.a. zeemonsters, natuurkrachten, de rol 

van andere beschavingen, een gat in ruimte en tijd dat binnen de driehoek zou bestaan en zelfs 

afwijkingen in de psyche van hen die verdwenen. Het zou in het kader van dit artikel te ver 

voeren om op al deze theorieën diepgaand in te gaan, maar we willen er toch in het kort wat 

over zeggen, waarbij we dan iets langer stil zullen staan bij de theorieën die verband houden 

met de invloed van al dan niet bekende natuurkrachten. De voorstanders van de theorie der 

zeemonsters dragen allerlei meldingen aan van zeelieden en passagiers die tijdens tochten 

over de oceaan oog in oog kwamen met enorme „voorwereldlijke” wezens die lijken op sauriërs 

of zeeslangen van abnormale afmetingen en wellicht in staat geacht moeten worden schepen 

van de oppervlakte van de zee naar beneden te trekken. Hierbij speelt misschien ook wel de 

Sargasso Zee met haar ongebruikelijke fenomenen van windstilte in het centrum en grote 

velden zeewier een rol. Deze zee heeft hiermee enige elementen die tot de verbeelding kunnen 

spreken. Het blijft echter een feit dat er zeer diepe troggen in de bodems van de oceanen 

voorkomen en er af en toe een dier — of de overblijfselen ervan — gevonden wordt waarvan 

deskundigen zeggen dat het eigenlijk niet van deze tijd is. Leven er op de bodem van de zeeën 

nog restanten voorwereldlijke dieren? Het is echter zeer de vraag of deze dan ook vliegtuigen 

uit de lucht kunnen plukken! En dan nog wel zonder een stukje wrakhout dat blijft drijven. 

Tot de verbeelding van velen spreekt ook de rol van andere beschavingen, die nu nog hun 

invloed zouden doen gelden. Voor sommigen is dit een onderzeese beschaving, die sinds de 

val van Atlantis voortbestaat en technisch verder ontwikkeld is dan wij mensen van vandaag. 

Voor anderen zijn het buitenaardse beschavingen, die met UFO’s af en toe schepen en 

vliegtuigen halen om te kijken hoever wij, aardse mensen, met de techniek gevorderd zijn. Deze 

UFO’s komen volgens bepaalde meldingen zowel uit de lucht als uit de zee en kunnen zich in 

beide voortbewegen. 

                                                                                         De vijfmastschoener„Carroll A. 

Daering" werd op de Diamond 

Shoals gevonden, waar ze op de 

buitenste banken gestrand was. 

Van de bemanning was geen spoor 

te bekennen. 

Het enige wat men vond was een 

briefje in een fles: „We worden 

overvallen..." 
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De Atlantis-aanhangers houden het er wel op dat zich onder het water van de Bermuda 

Driehoek een eeuwenoude „kerncentrale” zou bevinden, het restant van een vergevorderde 

beschaving die zichzelf vernietigde — of nog onder water voortbestaat — en die af en toe nog 

in werking treedt waardoor schepen en vliegtuigen vernietigd worden. Er komen steeds meer 

rapporten binnen die melding maken van verdronken steden op de zeebodem in dit gebied. Het 

zou dan niet ondenkbaar zijn dat een zeer oude beschaving dermate grote krachten beheerste 

dat men grote bouwwerken als de pyramiden in Mexico kon bouwen. Deze krachten zouden 

overigens geen atoomkrachten hoeven te zijn. 

Over een gat in tijd en ruimte binnen de driehoek valt niet veel te zeggen, omdat het moeilijk is 

zich iets dergelijks voor te stellen. Schepen en vliegtuigen zouden dit gat binnenvaren en 

vliegen en in een andere dimensie van tijd en ruimte gewoon voortbestaan, dus niet vernietigd 

worden, maar voor ons niet meer waarneembaar zijn. 

In Grosfeld’s boek „Het mysterie van de Bermuda driehoek” gaat 

de schrijver in op de mogelijkheid van beïnvloeding van de 

menselijke psyche door krachten van buiten, die de zeevarende 

in een dergelijke gemoedstoestand brengen dat hij plotseling in 

paniek zijn vaartuig verlaat. Misschien zijn dit krachten in de 

natuur die wij nog niet kennen, wellicht ook krachten van 

magnetische aard. 

 

“Driehoek des doods" 
“Duivelsdriehoek " „Graf van de Atlantische 
Oceaan" 
 
Hoewel niet het meest spectaculair en boeiend, zijn het toch de 

theorieën over de natuurkrachten die ons in het algemeen het 

meest aanspreken. Deze krachten kennen wij vaak en kunnen we verklaren. Bij dat wat ons 

bekend is voelen we ons het meest wél. 

Als mogelijke oorzaken worden genoemd enorme vloedgolven die snel opkomen en verdwijnen, 

plotseling opkomende stormen met felle windvlagen, onweer, de invloed van de zeestromingen 

zowel aan de oppervlakte als onder water en vooral op het grensgebied tussen diep en ondiep 

water, atmosferische storingen of de zogenaamde „clear air turbulance”, d.w.z. turbulentie in de 

lucht bij heldere hemel die veroorzaakt wordt door luchtstromingen van verschillende kracht en 

richting die in eenzelfde gebied kunnen voorkomen en een verschijnsel vormen dat in de 

luchtvaart welbekend is. 

Voorts worden electromagnetische of zwaartekracht stormen genoemd, waarbij aangetekend 

moet worden dat de omgeving van de driehoek op de agone ligt, een denkbeeldige lijn om de 

aarde die plaatsen met elkaar verbindt waar de hoek tussen de magnetische pool en de 

geografische pool nul is. Nog zo’n plek bevindt zich in een andere zee die ook een dubieuze 

reputatie van scheepsverdwijningen hooghoudt, namelijk de Duivelszee (alweer zo’n 

suggestieve naam!) ten zuidoosten van Japan. Toen de Japanse regering in 1955 een 

onderzoekingsschip liet uitzenden om de oorzaak van enige onverklaarbare vermissingen na te 

gaan, verdween dit schip zelf met volledige bemanning en geleerden. Wat dit betreft staat de 

Bermuda Driehoek dus niet alleen. De Amerikaanse kustwacht onthoudt zich van al te vreemde 
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theorieën en houdt het op een combinatie van plaatselijke zee- en weersomstandigheden en 

menselijke fouten, die veroorzaakt kunnen worden door onbekendheid met de plaatselijke 

omstandigheden als stroom- en windafwijkingen. 

 

Onder deze groep natuurkracht-theorieën willen wij ook 

de theorie rangschikken die ontwikkeld is door een 

landgenoot van ons die een tijdlang heeft gewoond en 

gewerkt in het Caraïbische gebied: de heer Bussmann 

uit Oldenzaal. De heer Bussmann is een aantal jaren 

als hoofd van Openbare Werken op Bonaire werkzaam 

geweest en heeft daar kennisgemaakt met de zee en 

de invloeden van het weer daarop. Tijdens zijn verblijf 

heeft hij enige metingen verricht, die nu een rol zijn 

gaan spelen in zijn Bermuda-theorie. Volgens de heer 

Bussmann treden in het gebied van de driehoek op 

bepaalde tijden zeer sterke electro-magnetische velden 

op, die niet alleen in staat zijn om apparatuur volkomen 

te ontregelen, maar ook de oorzaak kunnen zijn van de 

algehele verdwijning van schepen en vliegtuigen. Hij is 

op deze theorie gekomen door enige ervaringen op 

Bonaire die naderhand bleken te passen in zijn theorie. 

Belangrijk hierbij is misschien niet zozeer dat er 

electro-magnetische storingen voorkomen — dit wordt door vele anderen ook beweerd — 

alswel hoe en waarom ze er voorkomen. In het gebied zelf zijn de omstandigheden namelijk 

niet zodanig dat men er dergelijke verschijnselen kan verwachten, b.v. omdat er grote 

hoeveelheden erts in het gebied zouden voorkomen. 

In de kustgebieden van de Caraïbische Zee wordt op verschillende plaatsen 

kalksteenhoudende en lava-achtige grond aangetroffen, b.v. op het Mexicaanse schiereiland 

Yucatan, maar ook op Bonaire. In het regenseizoen vallen er in het gebied enorme plensbuien, 

die via rivieren en ondergrondse grotten en kanalen hun weg naar zee vinden. Dit regenwater is 

uiteraard zoet maar neemt op z’n weg naar zee allerlei bestanddelen mee uit de bodem omdat 

er een vrij grote erosie plaatsvindt. Dit met lava-achtige en kalksteenhoudende deeltjes 

gevoede water stroomt uit in zee, waar het z’n weg normaal vervolgt zonder zich te mengen 

met het zoute zeewater: er ontstaan als het ware zoete rivieren in de zoute zee. Bovendien 

beweegt dit zoete water zich in de passaatwinden sneller voort dan het omringende zoute water 

waardoor wrijvingselectriciteit kan ontstaan. Verder vindt er een uitwisseling plaats van chloor- 

en natriumionen tussen het zoute en het met vulkanische en kalksteendeeltjes geladen zoete 

water, waartussen ook nog verschil in temperatuur bestaat. In het Caraïbisch gebied perst een 

gedeelte van de Noord-Equatoriaalstroom zich langs de Benedenwindse en Bovenwindse 

Eilanden door de Caraïbische Zee en de Golf van Mexico en moet uiteindelijk via de nauwe 

Straat van Florida het zeegebied weer verlaten om in de Golfstroom zijn weg te vervolgen. Nog 

altijd echter is het zoete water van het zoute gescheiden. De snelheid die deze enorme 

watermassa’s hebben als ze door de Straat van Florida in het gebied van de driehoek 

uitmonden is zeer groot. Maar deze snelheid is niet overal gelijk, temeer daar door ondiepten in 

dit gebied ook nog andere stromingen ontstaan.  
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Dit samenspel van „geladen” zoet water in de zoute zee, de verschillende snelheden en 

temperaturen veroorzaken op bepaalde plaatsen op bepaalde momenten zeer grote electro-

magnetische afwijkingen die in rampen ontaarden. Daarbij spelen dan ook nog de 

aantrekkingskracht van de maan en de getijden een rol. Door een cumulatieve werking van 

deze krachten kan ergens een zwaar „onweer onder water” ontstaan, wat dan de bekende 

gevolgen heeft. 

 

 

   De theorie van  

   de Nederlander  Bussmann 

 
 Het is een theorie als vele andere, maar wel  

 een die zich niet baseert op allerlei onbekende 

 krachten die de mens aanvallen, maar op een 

 samenspel van krachten die de mens allang  

 bekend zijn al is het dan niet in dit gebied. De 

 heer Bussmann geeft een verklaring hoe deze    

 krachten in de driehoek kunnen ontstaan. Zo  

 zouden de in het gebied waargenomen witte  

 strepen in zee best eens geladen 

 zoetwaterstromen kunnen zijn die door 

 ionenuitwisseling oplichten.                                    

 Dat water of dieren of voorwerpen die zich  

 daarin bevinden inderdaad wel electrisch 

 geladen kunnen zijn sluit aan bij een voorval dat 

de heer Bussmann zich herinnert van zijn verblijf 

in de West. In het begin van de vijftiger jaren was een Duitse filmploeg bezig met 

onderwateropnamen voor een film bij Bonaire. De duikers meldden toen verscheidene malen 

dat het leek of de inktvissen die in een bepaalde grot leefden electrisch geladen waren als ze 

naar buiten kwamen. Toen dan ook op zeker moment een ervaren duiker van de ploeg 

onderwater de dood vond zonder dat men met zekerheid een doodsoorzaak kon vaststellen, 

werd gefluisterd dat hij omgekomen was door electriciteit in het water. Of dit inderdaad zo was 

is niet bewezen. Het wijst echter wel in de richting van de theorie-Bussmann. Of deze theorie 

juist is zal de toekomst misschien ooit leren. In elk geval geeft ze weer een nieuwe en 

interessante kijk op de voorvallen in de driehoek. 

 

De theorie-Bussmann is overigens niet de nieuwste (Nederlandse) theorie. Sinds enige tijd 

houdt ook de Werkgroep voor Parapsychologie zich met het fenomeen bezig. In het kader van 

dit parapsychologisch onderzoek hebben twee paragnosten, Croiset en Tholen, als hun mening 

gegeven dat de verdwijningen — net als in de theorie van de heer Bussmann — veroorzaakt 

worden door magnetische storingen, die echter volgens deze beide heren hun oorzaak vinden 

in het gebied zelf, waarbij ze dan tevens indicaties geven van de ligging van kerngebieden waar 
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de verschijnselen voorkomen. 

Wat de uiteindelijke oorzaak 

van de verschijnselen, die 

velen al zolang hebben 

beziggehouden, zal zijn, zal 

wellicht alleen vastgesteld 

kunnen worden door een 

diepgaand wetenschappelijk 

onderzoek. Wij zijn benieuwd 

of de juiste oplossing ooit 

gevonden zal worden. En hoe 

deze zal luiden. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

 
 
 
 

 
 

 

 

Saar, een Jiddische Kenau, heeft op alles wat haar man doet aanmerkingen en speciaal als ze      
‘s nachts naar bed gaan, ligt Saar kritiek uit te oefenen op alles wat haar man doet of heeft 
gedaan. 

"Je bent weer gezakt voor je rijvergunning, schlemiel." 

"Ja," zucht Moos. 

Literatuur: Charles Berlitz „The Bermuda Triangle". 

Frans Grosfeld„Het mysterie van de 
Bermuda driehoek". 

Lawrence David Kusche „The Bermuda 
Triangle Mystery — Solved". 

Niet gelachen?, niet 
geleefd 
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'’Bram heeft het de eerste keer gehaald, jij bent al vier keer gezakt." 

"Weet ik,” zucht Moos berustend,” maar misschien gaat het de volgende keer beter.” 

"Denk je,” zanikt Saar door, “je bent een niks, alles wat je doet doe je verkeerd.  

Bram heeft gezegd: hij rookt niet meer en hij rookt niet meer, maar jij …. je zou toch ook niet 
meer roken ???? Je rookt nog meer dan anders!  Oooaaa, wat heb ik toch voor een man!" 

Moos, wie het de keel uithangt om elke nacht weer hetzelfde te horen, springt kwaad uit z’n bed 
en zegt tegen Saar: 

"Nou zal ik je laten zien dat ik een man ben, je hangt me de keel uit, in het vervolg mot je maar 
alleen slapen.” 

Woest loopt ie de slaapkamer uit, gaat naar de logeerkamer, draait de deur op slot, gooit zich 
op het logeerbed en slaapt de hele nacht rustig door. Na een week niet in het echtelijk bed te 
zijn verschenen, wordt er ‘s nachts op de logeerkamerdeur geklopt en Moos roept kwaad: 

"Wie is dat ????" 

Waarop Saar met een heel timide stemmetje zegt: 

"Moos ….heb je gehoord dat Bram weer rookt?" 

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

Persoonlijke Oorlogsverhalen  
 De Oud Rotterdammer 4 mei 2021 

Op één dag alles kwijt 

Wat mij elk jaar weer opvalt, is dat er nooit iets wordt geschreven over Pinksteren 10 mei 1940 
in Rotterdam. Ik ben nu 82 jaar en ik herinner mij steeds op 10 mei het verhaal van mijn ouders. 
 
In 1931 waren zij getrouwd, vader, acht jaar zonder werk, stiekem bijverdienend als timmerman, 
bang voor ontdekking. Vier keer verhuisd als de huur te hoog voor hen werd. Kindje verloren, 
slechts elf maanden oud. Eindelijk had hij werk gevonden als huismeester bij Van Pelt en Van 
der Heijden op de Wijnhaven. Op de tweede verdieping stonden bij de trap een paar koffers 
klaar met hun schamele waardevolle eigendommen, zoals foto’s en wat zilverwerk. Schuilkelder 
Toen begonnen begin mei de ‘schermutselingen’ bij de Maasbruggen.  
Ook rond de Wijnhaven werd gevochten. Mijn ouders besloten te vluchten in de schuilkelder 
van Van Mees en Hope en af te wachten tot de gevechten waren opgehouden. Op een zeker 
moment vroeg mijn moeder aan mijn vader om schone broekjes te halen voor Mieneke, die van 
schrik ineens niet meer zindelijk was. “En?”, vroeg mijn moeder toen mijn vader terugkwam: 
“Heb je ze kunnen vinden?” Tot grote schrik van mijn moeder moest hij vertellen dat hij geen 
broekjes had gevonden, maar dat het hele pand en de panden ernaast allemaal platgebrand 
waren. Ze zijn toen te voet gevlucht naar Kralingen. Mijn moeder had alleen nog een handtasje 
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bij zich en mijn vader had mij op de arm.  
 
Onderweg stopten ze bij een café om wat water te drinken. Daar dachten ze toen dat ze te 
doen hadden met een stel zigeuners. Bij de broer van mijn moeder wisten ze nog van niets. In 
de Wildeveenstraat konden ze niet langer blijven.  

 
Vier volwassenen en 
twee kleine kinderen 
was teveel voor een 
bovenwoning. Het 
grote bombardement 
van 14 mei was een 
ramp en natuurlijk niet 
te vergelijken met de 
tiende mei. Na niet al 
te lange tijd konden 
mijn ouders een 
woning betrekken in 
de Deensestraat, in 
een toen heel nieuwe 
wijk. Vader kreeg 400 
gulden voor het 
inrichten van het huis. 
Later kreeg hij bericht 
dat hij 200 gulden 

moest terugbetalen, want hij had teveel gekregen. Het geld was toen al uitgegeven en hij was 
weer zonder werk. Brieven Uit nagelaten brieven van mijn oom uit Soest blijkt dat de hele 
familie linnengoed en serviesgoed opstuurde. Alle brieven uit die dagen heb ik nog. Toen kwam 
er een brief uit Alkmaar, van de broer van mijn vader. Die had een goede baan bij de PTT en 
zou er voor zorgen dat mijn ouders een huis kregen in Alkmaar en mijn vader werk, als los 
werkman bij de PTT. Hun hele leven heeft het voorval op 10 mei 1940 invloed gehad op mijn 
ouders. Ze moesten hun uiterste best doen om nog rond te komen. Door 15 jaar te studeren, te 
solliciteren naar een hogere rang, te verhuizen naar Middenmeer, Breda, Haarlem en Dordrecht 
en door oud papier in te zamelen en te verkopen, klusjeswerk te doen en mijn moeders geliefde 
theemeubel te verkopen, kwam mijn vader aan inkomen voor zijn gezin. Toen hij op 63-jarige 
leeftijd om gezondheidsreden vervroegd met pensioen werd gestuurd, kon hij mijn inmiddels 
invalide moeder gaan verzorgen. Financieel heeft 10 mei 1940 dus altijd een enorm gevolg 
gehad voor hun verdere leven. Ze kwamen er maar niet bovenop. Pas na hun 65e kregen ze 
het beter. Maar elk jaar rond 10 mei kwamen de herinneringen weer boven en waren ze 
stilletjes. Mijn moeder is 83 jaar geworden. Mijn vader 90.  
 
Mieke Bruinsma-Kagenaar 010-4711755 paulenmiekebruinsma@hetnet.nl 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
Een vergeten scheepsramp 
 
Een scheepsramp meemaken is vaak een traumatische ervaring voor overlevenden. Arie 
Beukelman vertelt in dit verhaal over een vergeten scheepsramp in 1959 die hij beleefde. 
 

De ‘Zwarte Duivels’ werden ze genoemd: de mariniers die lang vochten om de Maasbruggen te 
behouden in de meidagen van 1940. Op de foto een drietal, in lange zwarte jassen, dat zich 
heeft overgegeven aan de Duitsers 

 

mailto:paulenmiekebruinsma@hetnet.nl
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Hr.Ms. Karel Doorman (Archief Kon. 
Marine) 

Maandag 14 september 1959 
vertrok Hr. Ms. Karel Doorman, 
onder commando van kapitein ter 
zee J.G. Stegeman, vanuit 
thuishaven Rotterdam, met de 
onderzeebootjager van de 
Hollandklasse Hr. Ms. Drenthe en 
de onderzeeboot Hr. Ms. 
Zwaardvis. Samen met een Duits 
smaldeel deed het schip mee aan 
de oefening Shoptalk. Aan boord 
van de Karel Doorman werd de 
oefening bijgewoond door 
Konteradmiral G. Wagner en de 
Fregattenkapitän Von Rabenau 
van de Westduitse marine. 
Donderdag 24 september was het 
einde oefening en werd 

opgestoomd naar Hamburg. Ik had de nacht van vrijdag 25 september als seiner de 
hondenwacht op de brug van de Karel Doorman, officier van de zeewacht was Ltz.1 E. Liong 
Bie Thung. Verder waren op de brug de Ltz.II D. Kalf en de Ltz.III H Krol. De commandant sliep 
in zijn hut naast de brug. Hij had de wacht overgedragen aan luitenant Thung. Ten zuidoosten 
van het eiland Helgoland kwamen we die nacht in aanvaring met een vaartuig. Ik herinner me 
dat de lichten van wat later bleek een vissersvaartuig te zijn, wel in zicht waren, maar dat het op 
ramkoers lag. Door de aanvaring zonk het vissersvaartuig onmiddellijk. Een directe zoekactie 
van o.a. de Duitse onderzeeboot Z1 bleef zonder resultaat. De Karel Doorman ging direct voor 
anker om naar overlevenden te zoeken, maar er werden alleen wrakstukken en een mand 
waargenomen, die er op duidden dat het de O.246 Frans Elza, een Belgisch vissersschip uit 
Oostende, betrof. Uit Borkum was de reddingsboot Hermann Apelt uitgevaren om naar 
overlevenden te zoeken, ook 
zonder resultaat. De Karel 
Doorman vervolgde ‘s morgens 
om 7 uur de reis naar Hamburg. 
Aan boord heerste een bedrukte 
stemming  
 
Mijnenvrije zone  
De O.246, een houten 
visserskotter van 71 ton van de 
Oostendse reder Frans Legein, 
was 12 september 1959 de 
haven van Oostende uitgevaren 
om in de Duitse Bocht te gaan 
vissen. Het schip moest 28 
september weer binnenlopen om 
de vis in Oostende te markten. 
De bemanning bestond uit Julien 
Ocket, schipper, Maurice 
Vercruyce, stuurman, Maurice DeDulle, motorist en de matrozen Fernand Dergeloo en Marcel 
Gryson. Woensdag 23 september was de kotter de haven van Helgoland binnengevaren 

De verongelukte visserskotter uit Oostende (foto: Archief Oostende) 
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wegens slechte weersomstandigheden. Ook de O.281 Jenny ging daar schuilen. Beide 
vaartuigen verlieten 24 september 1959 de haven van Helgoland om te gaan vissen in een 
mijnenvrije zône van 3 mijl. Na vertrek uit Hamburg, op 29 september, werd op de plaats van de 
aanvaring alle hens gehouden en werden de slachtoffers van de ramp herdacht.  
 
Vlootaalmoezenier Pater P.H. Buyssen hield een toespraak. Hij vroeg God de slachtoffers 
eeuwige rust te schenken en vroeg voor de achtergeblevenen kracht en sterkte om het verlies 
te kunnen dragen. Daarna sprak vlootpredikant ds. W.P. Kramer een gebed uit. Vrijdag 2 
oktober werd onder grote belangstelling in Oostende een rouwdienst voor de slachtoffers 
gehouden in de Sint-Petrus en Paulus kerk. Bijgewoond door commandeur Robbijn, 
vertegenwoordiger van Koning Boudewijn, Gouverneur Pierre van Outvyve d’ Ydewalle, de 
Brugse bisschop Emile Jozef De Smedt, burgemeester van Oostende Jan Piers, Nederlands 
ambassadeur in Brussel jhr. E. Texeira de Mattos, sous-chef van de Nederlandse Marinestaf 
commandeur De Vos van Steenwijken en militair attaché in Brussel kolonel Van 
Nieuwenhuizen. De Vos van Steenwijk legde na de herdenking namens de Nederlandse Marine 
een krans bij het monument voor gevallen zeelieden in Oostende. Op 2 februari 1960 stelde de 
Nederlandse Marineraad in Den Haag in een openbare zitting een onderzoek in. Na drie 
zittingen kwam de raad op 14 maart tot een uitspraak. De schuld van de aanvaring met de 
Frans Elza was te wijten aan de Karel Doorman. Luitenant ter zee 1e klasse E. Liong Bie 
Thung, die zeewacht had, had zich aan ernstige verzuimen schuldig gemaakt, waaronder het 
nalaten van kompaspeiling. Over de Frans Elza oordeelde de raad dat het voor het schip 
geoorloofd was in de geveegde vaargeul te vissen en dat geen sprake was van versperring van 
vaarwater.  
Bron: de Oud Rotterdammer v.d. Arie Beukelman  
arie.beukelman@telfort.nl 
 

De 'Pieper-Jassers'  

Dit verhaal speelde zich jaren geleden af aan 
de oude buitenhaven te Den Helder. 
 
De nieuwe buitenhaven was nog in aanbouw 
en nog niet gereed voor gebruik. Eén van de 
torpedobootjagers van Smaldeel 5 lag 
meestal afgemeerd, als zij van een oefenreis 
terug kwam, tegenover het K.I.M. (Koninklijk 
Instituut voor de Marine) aan de lange houten 
steiger. 
 
Nu was het de gewoonte dat er 's middags 
om drie uur de 'piepers' gejast moesten 
worden door de bemanning. Bij goed weer 
gebeurde dit op de steiger. Een groot aantal 
zakken met aardappelen werd door de 
bemanning op de steiger uitgestrooid en kon 

het jassen beginnen wat voor veel bemanningsleden meer met 'beeldhouwen' te maken had. 
 
Op één van deze middagen kwam er tijdens het jassen een peloton mariniers aangemarcheerd 
onder leiding van een sergeant. Nu had deze sergeant beter moeten weten en even moeten 
nadenken en nooit de pieperjassers moeten passeren! 
Maar ja, nadenken is voor een marinier nu niet altijd het sterkste wapen, dus marcheerde de 
sergeant met zijn mannen gewoon door. Dat was regelrecht om moeilijkheden vragen.  

mailto:arie.beukelman@telfort.nl
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De gevolgen bleven dan ook niet uit. 
Eén van de jassers was zo bijdehand om te roepen: 'Sergeant, waar ga je met die padvinders 
naar toe?' 
Het gelach en gebrul was niet van de lucht maar deze 'fijne' opmerking was natuurlijk een 
belediging van de bovenste plank voor het korps mariniers. Dat besefte de sergeant dan ook 
terdege. Hij liet het peloton 'halt' houden en kwam met langzame passen op de jassers af  
Met een schorre schreeuwstem (zoiets krijg je als je niet normaal kan praten), vroeg hij wie er 
de leiding had. 
Nu had hij deze vraag net zo goed achterwege kunnen laten omdat hij op z'n vingers wel kon 
nagaan dat geen van de jassers dat wist. En dat bleek ook zo. De sergeant nam hier geen 
genoegen mee en begon aan een minutenlange tirade, wat er op neer kwam dat hel en 
verdoemenis de jassers deelachtig zou worden. 
Hij besloot zijn preek met de woorden dat hij de gezichten onthouden zou, waarop één van de 
patatvellers nog het lef had om te roepen: 'Pas dan maar op dat je geen nachtmerrie krijgt'. 
 
De sergeant was van zoveel brutaliteit moedeloos geworden. Hij haalde zijn schouders op, 
wees vervolgens met zijn vinger naar het voorhoofd om even later weg te marcheren met zijn 
mannen nagezongen door de jassers met het schone lied: 'Ik trek mijn wandelschoenen aan...' 
Het kan nooit toeval zijn geweest dat diezelfde avond een aantal bemanningsleden van dit 
schip, tijdens het 'passagieren' door de M.P. op 'parade' werd geslingerd. 
 
De sergeant had zijn gram gehaald! 
Bron: Marin(e)ade 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Het was een belangrijke wedstrijd en de trouwe supporter vond 
het zeer vreemd dat de plaats naast hem leeg was.  
Hij sprak er zijn verwondering over uit tegen een vrouw die een 
plaats verderop zat. “Die had mijn man gereserveerd”, zei ze, 
“maar hij is overleden”. “Mijn oprechte deelneming”, zei de 
supporter, “maar het verbaast mij dat geen van uw familieleden 
of vrienden met u meegekomen is om de wedstrijd te zien”. “Mij 
ook”, antwoordde de vrouw, “maar ze wilden allemaal naar de 
begrafenis 

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

Herkenning ? ….heeft u dat nu ook ? 
Vaak kom ik voor voldongen feiten te staan.  
Als redacteur van “Ten Anker”, waarvoor ik veel aangeleverd krijg van lezers over zaken uit het 
recente verleden maar ook over de oudere tijden van weleer, zaken die mij worden 
toegezonden uit eerdere geschriften, foto materiaal enz. enz., sta ik soms perplex over onze 
geschiedenis. 
Plaatsen in Nederland waar we allemaal wel eens van hebben gehoord, erger nog, plaatsen 
waar we één of meerdere malen zijn geweest, mooie en pittoreske plaatjes hebben geknipt voor 
onze nazaten of als herinnering van een dagje uit, maar staan we dan ook wel eens stil bij de 
geschiedenis ervan ? 
Volmondig roep ik dan: “NEE !”  
Zo ook gebeurde mij dat over de stad Hoorn…totdat ik mooie foto’s toegezonden kreeg van 
Peter Crum, een onzer abonnees uit deze Stad, liggend aan onze voormalige Zuiderzee. 
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Vanuit mijn (voormalige) werk heb ik een keer een dagtochtje gemaakt, de z.g.n. driehoek 
Hoorn-Medemblik en Enkhuizen met de stoomtrein en boot. Het was een gevuld programma 

wat ik als plezierig heb ervaren,…. Maar ook toen niet 
erbij stil gestaan dat deze steden veel met onze 
zeevaart van doen hebben gehad. Ook varend op het 
IJsselmeer niet stil gestaan dat hier onze zeelieden 
vanuit de havens weg zeilden richting het noorden om 
via de rede van Texel verre zeereizen te ondernemen 
om handel te drijven in het verre Oosten. 
 
Onlangs ben ik nog met de auto door het stadje 
gereden, maar niet de moeite genomen om even uit te 
stappen, want dan had ik waarschijnlijk wat meer 
geschiedenis op kunnen snuiven…. 
Nee, dit begon pas tot me door te dringen nadat ik 
deze mooie beelden binnen kreeg. 
 
    Foto : arconfotografie (red) 
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HOORN STAD VAN DE GOUDEN EEUW 
 
Als men het monumentale station van Hoorn verlaat, dan staat men eigenlijk al direct in de 
oude historie van deze stad. Prachtig gelegen aan het Markermeer, de vroegere Zuiderzee. 
Hoorn dateert uit 1320 en ontstond bij een spuisluis in de dijk, waar tevens een markt was waar 
allerhande goederen verhandelt werden, afkomstig uit het Westfriese achterland.  
 
Het riviertje de Gouw monde hier uit in de Zuiderzee. 
De stad lag aan de 
handelsroute naar de 
Oostzeelanden.  
Reeds in 1357 kreeg Hoorn 
stadsrechten. De haven 
ontwikkelde zich zeer 
voorspoedig, vooral in de 16e 
en 17e eeuw. 
De VOC (Verenigde Oost 
Indische Compagnie) werd 
opgericht in 1602 en dreef veel 
handel met de Aziatische 
landen, waar men moest 
concurreren met de 
Portugezen, hetgeen prima 
lukte. Er was vooral handel in 
specerijen, zijde, goud en 
zilver. 
                                                                                            
Foto: Peter Crum 

                                           
Een wandeling door de oude binnenstad is een lust voor het oog. Prachtige gevels en vooral 
het havengebied is bijzonder fraai. Middelpunt is hier de Hoofdtoren bij de ingang van de haven. 
In de haven liggen de schepen van de bruine vloot. 
 
Vlak naast de Hoofdtoren zitten in brons de jongens van het verhaal van Bontekoe. Hajo, Peter 
en Rolf monsterden in 1618 aan op het VOC schip de "Nieuwe Hoorn", onder schipper 
Bontekoe.  

 
 
Foto: Peter Crum 
“Hajo-Peter en Rolf” 
 
Onderweg naar het Verre Oosten 
ontstond een enorme ontploffing, waarna 
het schip zonk en een aantal 
overlevenden Sumatra konden bereiken, 
waaronder de drie jongens.  
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Aldaar werden zij gevangen genomen. Via Java reisden zij later terug naar Nederland en 
arriveerden in Dordrecht en op de schaats naar Hoorn terug keerden. Van 
deze gebeurtenis is zowel een film als een boek verschenen. 
 
Op het Rode Steen, een prachtig plein in het oude 
centrum, staat het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen, een 
veel omstreden beeld naar aanleiding van het verleden van 
deze zeevaarder en oprichter van de stad Batavia. (1587-
1629)  
 
Op dit plein staan het mooie pand van het Westfries museum 
en de Waag.  
Vele leuke terrasjes. 
 
 
 

 
Foto links: Peter Crum 

 
Een bezoek aan Hoorn en 
omgeving is pas compleet 
met een rit met de 
historische stoomtram van 
Hoorn naar Medemblik en 
de veerboot "Friesland" 
naar Enkhuizen. Vanuit 
Enkhuizen terug per NS 
naar Hoorn of verder. 
Vanaf het station in Hoorn 
kan men ook een rondrit 
maken met een klein busje 
langs alle mooie punten van 
de stad en kan men op 
meerdere plaatsen uit- en 
instappen. 
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Foto: arconfotografie (red) 
 

Vanaf 2015 tot 2020 heeft in Hoorn de replica 
gelegen van de "Halve Maen", het schip waarmee 
Henry Hudson in 1609 New York (Manhatten) 
bereikte en waaruit de Nederlandse kolonie "Nieuw 
Nederland", het huidige New York ontstond. 
Hoorn kreeg deze replica in bruikleen voor 5 jaar 
om er tochten mee te maken vanuit Hoorn. Deze 
replica is per vrachtschip naar Nederland gebracht. 
Het schip is eigendom van het "New Netherlands 
Museum" in New York. Het Westfries Museum op 
het Rode Steen exploiteerde het schip met 

ondersteuning van de stichting   
 
Replica-van-de-Halve-Maen-New-Netherland-
Museum 
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Herkenning ?....  
Heeft u ook wel eens een stuk geschiedenis waar je gewoon en-passant doorheen wandelt, niet 
erbij stil staande dat zich daar veel in het verleden heeft afgespeeld en dit alles nog niet eens 
zo ver in het verleden hoeft te liggen ?.... 
Hoorn heeft een groot stuk van onze zeevaarders groot gebracht. 
Wellicht heeft u onlangs ook zo’n mooie plaats bezocht en wilt u er wat over kwijt?....  
tenanker@kpnmail.com 
 
De redactie. 
 

Praten op zee 
Uit Buitengaats 

september 1968 

 

Door Jan Noordergraaf 

 

Over de 

onzichtbare 

“snelwegen” en 

“viaducten” in de 

wereld-ether 
 
De moderne radiohut van de 

“Rotterdam” 

 

 

Buiten de territoriale wateren van een land is de zee vrij; tenminste, zolang men er niet naar olie 

of gas boort. Maar dat is een ander verhaal. 

Onze eigen Hugo de Groot, Grotius, de man die in een boekenkist uit gevangenschap 

ontsnapte, heeft in zijn tijd al over de vrije zee geschreven. Zijn boek, „Mare Liberum”, werd 

wereldberoemd en wordt ook heden nog geraadpleegd. 

Iedereen mag dus op zee varen waar en waarheen hij maar wil, mits hij de internationale regels 

in acht neemt. Zo mag je niet altijd en overal radioverbindingen maken met een nabij gelegen 

kuststation of met het eigen land. Praktisch elk schip heeft een zend/ontvang-inrichting. 

Vandaar dat het in de „ether" geweldig druk is, drukker dan op de allergrootste verkeerswegen. 

Natuurlijk moeten er dan verkeersregels zijn. 

Het radioverkeer is enorm Er bestaan daar in de lucht grote snelwegen, waarlangs met de 

snelheid van het licht allerlei soorten en vormen van radioverkeer heen en weer flitsen, elkaar 

hinderend en storend omdat er veel te weinig ruimte is. 

Er zijn allerlei soorten wegen, kleine en grote, voor doorgaand verkeer en voor plaatselijk 

verkeer. Die wegen noemt men golflengten of frequenties; dat is in wezen hetzelfde, alleen een 

andere schrijfwijze. De naam frequenties zal het op de duur wel winnen. Frequenties dus: 

zoveel trillingen per seconde, want tenslotte is radio een trilling, net als geluid en licht. Verder 

spreekt men van kilocycles (duizend trillingen) en megacycles (miljoen trillingen) per seconde. 

 

Op de middengolf, of 2 Mc/s, is de sterkte van de zenders voor telefonie beperkt tot honderd 

Watt, dat is de sterkte van een grote gloeilamp. Als die beperking er niet zou zijn, zouden 

mailto:tenanker@kpnmail.com
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schepen met de grootste „mond” de zwakkere volledig kunnen verdringen. Nu heeft tenminste 

iedereen een kans gehoord te worden, óók de kleine logger „Scheveningen 93” tegenover het 

machtige passagiersschip „Rotterdam". Toch is het vaak nog zó druk, dat een wachtlijst moet 

worden ingesteld. „Neeltje Jacoba, Scheveningen drie-en-negentig” roept Scheveningen Radio 

dan, „Wilt u ophouden met aanroepen, ik ben bezig! U bent nummer vier! Standby, alstublieft!” 

Ja, het is dringen in de ether. 

Maar nog dit jaar starten proefnemingen, waarbij bepaalde schepen een soort telefoonnummer 

krijgen toegewezen. Door thuis dat nummer te draaien, ontstaat een kombinatie van tonen, die 

via Scheveningen Radio — roepnaam PCH — worden uitgezonden, waarna aan boord een bel 

gaat. Men kan dan de zender van het schip aanzetten en het kuststation gaan oproepen. 

 

Als schepen vlakbij PCH zitten, is dit selectief oproepen geen bezwaar, maar om grotere 

afstanden te overbruggen moet gebruik gemaakt worden van andere wegen, van kortegolven of 

hogere frequenties, en die zijn vaak onderhevig aan atmosferische storingen, zoals veroorzaakt 

door zonnevlekken. 

 

Kortegolven hebben de eigenschap heen en weer 

te kaatsen tussen het aardoppervlak en de z.g. 

Heaviside-laag, een laag die buiten de 

dampkring zweeft en ondoordringbaar is voor dit 

soort frequenties. Als een kaatsende bal springen 

de radiogolven naar hun doel. Ze zijn de directe weg 

tussen zender en ontvanger. Ze vormen een pad, een draaggolf, een verbinding waarlangs 

menselijke spraak of andere gegevens kunnen worden vervoerd. 

Tegenwoordig worden ook kunstmanen gebruikt als 

relay- of heruitzendend station, maar dit soort 

radioverkeer is peperduur — niet commercieel 

noemt men dat — en verkeert nog in een 

beginstadium. Zeer zeker zal eens een gordel van 

kunstmanen de natuurlijke functie van Heaviside-

laag overnemen. 

 

Er zijn nog hogere frequenties, van honderden 

Megacycles per seconde. Die hebben weer heel 

andere eigenschappen. Zij vormen het wegenstelsel 

voor het plaatselijk verkeer, omdat ze zich niet veel 

verder dan de horizon verplaatsen. 

Nee, daarom zijn ze niet waardeloos. Ze zijn juist 

uitermate geschikt voor radioverkeer over korte 

afstanden, zoals tussen havensleepboten en 

merende schepen, voor loodsdiensten en . . . voor 

stadstaxi’s. 

Vroeger moest alle radioverkeer gebruik maken van 

de kortegolven of middengolven. Zo hoorde men in 

Noord-Zweden en in Zuid-ltalië wat alleen voor 

Rotterdam of Londen belangrijk was. Nu heeft men de VHF (very high frequenties) „ontdekt”. 

Het mooie is, dat ze een twintigtal kilometers verderop weer kunnen worden gebruikt. Het is of 

er nieuwe viaducten werden aangelegd, kruisingen onder en boven elkaar, waarlangs het 

radioverkeer ongestoord en ongehinderd kan plaatsvinden. 
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Keren we nu terug naar de middengolf-telefonieband, ook wel visserijband genoemd. Gewone 

radiotoestellen bezitten deze band niet; men moet er bij de handelaar om vragen. Toch mag 

men eventueel afgeluisterde berichten niet doorgeven. 

In de Wet staat, dat men geen berichten, bestemd voor „derden” mag publiceren, want telefonie 

dient geheim te blijven. Wist je 

dat niet? Dan ben je fout, want 

elke Nederlander wordt geacht 

de Wet te kennen . . . Dat staat 

ook in de wet! 

Er wordt op vissersplaatsen vaak 

meegeluisterd. De familie is wel 

ongeveer op de hoogte hoe 

vader het op zee maakt. Het is 

niet ongewoon dat een schipper 

een af spraak maakt om bijv, 's 

avonds om zes uur op die en die 

frequentie „even in de lucht te 

komen”.  

 

 
Met een dergelijke installatie werd in 1916 op zee “gepraat”! 

 

Vader babbelt dan over het weer, misschien over de vangst, en gruutjes-an-allemaal, en lief-

naar-bed-hóóór! Leuk natuurlijk, maar dit gebabbel nam zulke vormen aan, dat het verboden 

werd. Natuurlijk kan de schipper via PCH zijn vrouw opbellen — en omgekeerd — maar dat 

kost geld .... 

Je krijgt een heel goed idee van het radioverkeer door eens thuis of bij een ander op de 

visserijband te luisteren. Een kakafonie van talen, geluiden, gekraak, gefluit en gestoor vanaf de 

Groot’s vrije, internationale zee. 
 

Of luister anders op de 500 Kc/s, precies aan het andere einde van de band, waarop Veronica 

zit. Tien tegen een dat je — in morse — een kuststation of een schip hoort seinen. Ook 

telegrafie wordt op zee nog 

veel gebruikt, omdat alles dan 

zwart-op-wit staat, en omdat 

dit soort radio verder 

doordringt en minder last van 

storingen heeft. 

Praten over de radio is duur; 

guldens per minuut. Je 

begrijpt wel waarom. Het is 

draadloos.  
En hiermee “praat”men aan 

boord van de “Naess Courier” 

 

Er komen dure zenders, 

ontvangers en kuststations 

aan te pas.  
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Maar de techniek gaat voort. De wegen worden steeds beter. Eens zal het mogelijk zijn via de 

draadloze vanaf de andere kant van de aardbol een gesprek te voeren, dat even duidelijk is als 

tussen twee mensen in dezelfde kamer.  

Een voortzetting van het zwart-op-wit morse is de TOR, telex over radio; een Nederlandse 

vinding, die zichzelf corrigeert en berichten foutloos overbrengt. Men spreekt dan met elkaar via 

een typemachine. 

Jullie zullen de vervolmaking van de radio op zee nog meemaken, en je dan nauwelijks kunnen 

voorstellen hoe ze het vroeger moesten doen met een paard-en-wagen, en bochtige 

zandwegen vol kuilen en modder en plassen en oneffenheden. Maar het is allemaal niet vanzelf 

gekomen! 

 

de Engelse bezetting en de nasleep 
Jan Prins – talentvol dichter – zeeman 
Uit de boekenkast van Barend Maaskant 
Leningrad, revolutiegrad 
Persoonlijke oorlogsherinneringen, de Bevrijding  
De “Lane Victory” in San Pedro 
Onderhuids liggende emoties van Bart Nijeburght 
Nieuw Guinea 

 
Wijzigingen voorbehouden….. 
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