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Via Veteranenboek.nl is er een mooi stuk beschreven over de uitzending van Peter Claesen….
Hieronder het verslag….
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Dit uitzendingsverhaal (in die tijd
spraken we nog niet over missies)
draag ik op aan mijn ouders, twee
zussen en broer. Waarvan
momenteel alleen mijn twee
zussen nog in leven zijn. Mijn
toenmalige vriendin waar ik nog
een goed contact mee heb. Zij
hebben mijn Nieuw-Guineaperiode
in 1962 meegemaakt omdat ik
toen nog gewoon thuis woonde.

En last but not least draag ik het
ook op aan onze zoon die mijn
Nieuw-Guineaperiode weliswaar
niet heeft meegemaakt, maar
zich wel Marineveteraan mag
noemen.
Peter J.M. Claesen
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Wat was de reactie van het thuisfront?
Mijn ouders waren toch wel geschrokken want die wisten wel wat er aan de hand was daar.
Begrijp je nu achteraf die reactie van het thuisfront?
Jaren later, toen ik zelf ouder was en onze zoon naar de Perzische Golf vertrok besefte ik eigenlijk
pas wat mijn ouders gevoeld moeten hebben.
Had je er nog onderuit gekund? Of wilde je dat eigenlijk niet?
Ik had er niet onderuit gekund en dat wilde ik ook niet.
Toen je eenmaal verzoend was met het idee dat je uitgezonden zou gaan worden, had je er
toen ook zin in?
Ik keek er uiteindelijk wel naar uit. Vooral ook omdat dat voor mij de eerste keer was dat ik echt op
de grote plas ging varen.
Kan je je de periode zo vlak voor het vertrek en het vertrek nog voor de geest halen?
Dat was een drukke tijd. Het schip moest op tijd klaar en beladen zijn. Je had geen tijd om te
piekeren. Dat is me wel bij gebleven.
Voor hoeveel maanden of langer zou je uitgezonden worden?
Formeel ging ik voor 18 maanden weg. Dat was toen de standaard tijd voor een uitzending. Maar
door de overdracht aan de VN werd het uiteindelijk ongeveer 8 maanden.
Heb je achteraf spijt dat je in die beginfase voor de uitzending dingen niet gedaan hebt die je
had willen doen? Bijvoorbeeld afscheid nemen van bepaalde mensen etc.?
Ik heb voor mijn vertrek alle dingen kunnen doen die ik had willen doen.
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Hoelang duurde het voor je een beetje ingeburgerd was?
Bij de Marine geldt het motto "ken je schip binnen 24 uur". En met een bemanning van nog geen
100 man ken je elkaar al vrij snel en ben je rap ingeburgerd.
Kan je eens beschrijven hoe het Kamp opgebouwd was? Bijvoorbeeld de faciliteiten, het
eten, de communicatieverbindingen met het thuisfront?
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Oorspronkelijk was het een groot landingsvaartuig voor tanks in dienst van de Royal Navy onder de
naam HMS. "Thruster". In 1947 werd het van de Engelsen gekocht. En in eerste instantie als
drijvend magazijn in Den Helder in dienst gesteld. De faciliteiten waren redelijk goed voor die tijd
maar we hadden alleen geen airco aan boord. Het eten was goed, we hadden goede koks aan
boord. En het communiceren met het thuisfront ging in die tijd per brief. En de postverzorging was
goed geregeld binnen onze verbindingsdienst.
Bleven jullie in dat basiskamp of werden jullie later overgeplaatst?
Ik was de hele periode aan boord geplaatst.
Was jouw kamp direct in de nabijheid van de bewoonde wereld of was het op een afgelegen
geïsoleerde locatie?
Met de Pelikaan voeren we langs de hele noordkust.
Met wat voor voertuigen verplaatsten jullie je in de omgeving?
Als we de wal op gingen deden we dat te voet of met Marinevervoer.
Wat vond je wel mooi en bijzonder aan de situatie?
Het was voor mij allemaal nieuw. Ik was nooit eerder zo ver van huis geweest. Dus alles was
spannend. Vooral ook omdat we vanaf het moment dat we in Nieuw-Guinea waren aangekomen
oorlogswacht liepen en constant zig-zagkoers voeren en binnen liggend verlichte oorlogswacht,
voor zover ik me het nog kan herinneren.

De feitelijke inzet in jouw Missiegebied.
Wat kun je je nog herinneren van dat eerste moment dat je ingezet werd en de compound
moest verlaten?
Onze taak was het bevoorraden van Marine eenheden (vloot/mariniers) op zee en kazernes aan de
wal.
Wanneer begon je actief deel te nemen aan de operaties?
Het bevoorraden op zee was niet altijd zonder gevaar. Want tijdens zo'n bevoorradingsoperatie ben
je ook een makkelijk doelwit omdat je dan beperkt ben in je bewegingen.
Hoe waren de contacten met de lokale bevolking?
In mijn beleving waren de contacten goed. We hadden aan boord ook twee papoea-jongens in de
wasserij werken. Die hoorden gewoon bij de bemanning en zo voelde het ook aan. We konden goed
met ze opschieten.
Hoe waren de contacten met je makkers waarmee jij in de inzetperiode ingekwartierd was?
De kameraadschap en contacten met mijn maten maar ook met mijn leidinggevenden waren prima.
Had je het gevoel dat je veel dan wel doorlopend in gevaar was?
Op zee hadden we altijd het gevoel bespied te worden vanuit een periscoop.
Soms zagen we er ook een. We voeren ook praktisch nooit alleen. Altijd hadden we een
onderzeebootjager bij ons in de buurt ter ondersteuning. We hadden zelf totaal geen onderzeeboot
detectieapparatuur aan boord en waren daardoor aangewezen op de begeleidende
onderzeebootjager. Het enige dat we hadden was een lichte bewapening bestaande uit negen 20
mm Oerlikon mitrailleurs en twee 40 mm Bofors mitrailleurs. Beiden te gebruiken voor zee- en
luchtdoel.
Hoe was jouw team, je peloton en hoe waren je leidinggevenden?
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Het bevoorradingsteam was een hecht team en de verstandhouding met de chefs en het hoofd was
prima.
Wat waren de hoogte- en dieptepunten van jouw Missie?
Ik heb niet echt hoogtepunten ervaren wel een dieptepunt. Dat was op het moment dat een van de
Papoeajongens aan boord niet mee mocht naar Nederland. Dat wilde hij graag en wij hebben er
alles aan gedaan omdat voor elkaar te krijgen tot zelfs een onderkomen en werk in Nederland, daar
stond een van de bemanningsleden voor garant. Maar vlak voor vertrek kreeg onze commandant
vanuit Nederland te horen dat hij toch niet mee mocht omdat de overdracht aan de VN al had
plaatsgevonden en hij dus geen Nederlander meer was. Toen waren er toch wel een aantal
personen aan boort inclusief de commandant zeer teleurgesteld en erg boos geworden, maar we
konden er niets meer aan doen.
Had je het gevoel dat jouw inzet echt bijdroeg aan stabilisering van het Missiegebied of was
het eigenlijk een kansloze Missie omdat zodra jullie je hielen zouden lichten de 'vijand' weer
op zou duiken?
Het ging hier niet om stabilisering maar om de belofte van de Nederlandse regering dat de Papoea's
zelfbestuur zouden krijgen na de overdracht. Er was zelfs al een vlag door Nederland aan de
Papoeabevolking geschonken, de Morgenstervlag, En van dat alles is helemaal niets terecht
gekomen.
Hoe waren de contacten met het thuisfront in de Missieperiode?
Dat was goed. Dat ging toen per brief en de postverzorging was bij ons aan boord goed geregeld.
Hoe was het afscheid van het Missiegebied en wat deed dat met je?
Met zeer gemengde gevoelens. We hadden aan boord allemaal het gevoel dat we de
Papoeabevolking in de steek hebben gelaten. Dat gevoel heb ik nu na bijna zestig jaar nog steeds.
Zou je nog weer terug willen? Op bijvoorbeeld een nieuwe missie dan wel als burger?
Als burger wil ik wel terug alleen om zelf te zien hoe slecht het Papoeavolk door de Indonesische
regering wordt behandeld. Er is daar gewoon een genocide bezig. Door de regeringstroepen en de
politie zijn er al meer dan 500.000 Papoea's vermoord sinds 1962.
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Had je deze ervaring niet willen missen en wat heeft het jou persoonlijk voor goeds
gebracht?
Ik had het niet willen missen en de ervaring die ik toen heb opgedaan heeft me oa. wel geleerd de
dingen te relativeren.
Heeft de Missie ook impact gehad op je latere werk in de burgermaatschappij, dan wel op je
werk voor Defensie?
Nee, nooit
Heb je nog een laatste woord over deze missie?
Zwaar teleurgesteld in de besluiten die toen genomen werden door de toenmalige Nederlandse
regering met betrekking tot Nieuw-Guinea. De uitzending op zich was niets mis mee maar ik ben
daar wel met een ontevreden gevoel van, "opdracht niet afgemaakt", vertrokken.

Peter J.M. Claesen

Sleepreis naar Suriname
Zo was dan aan het' eerste deel van de reis een einde gekomen, toen we meerden aan de
Gouvernements-steiger in Paramaribo. Ter verwelkoming was de havenmeester, een luitenant
ter zee I aanwezig, die ons onmiddellijk verder dirigeerde naar de werf van de Ned.
Maatschappij voor Havenwerken even buiten de stad waar we de lichters voor Curaçao
moesten afhalen.
Ook hier op de rivier had de oorlog zijn stempel gezet. Een grote Duitse boot van pl.m. 6000 ton
denk ik lag gekapseisd dwars in ’t vaarwater, doch net niet voldoende om de doorgang te
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versperren, zodat de Bauxietschepen toch konden opvaren. Op de werf wachtte een jeep, die
de commandant naar de plaatselijke marine-autoriteiten zou brengen.
Terwijl de commandant weg was om zijn opwachting te maken bij de kolonel, gingen wij vast
maar eens neuzen naar onze sleep. Er lagen drie lichters, vierkante bakken van stevig hout,
waarop op iedere lichter een dertig palen, die zonken, lagen, zodat ze ongeveer een halve
meter vrij boord hadden. De palenlading moest nog gesjord worden en er moesten
sleepschinkels gemaakt worden van ’t draadmateriaal wat we meegebracht hadden.
We begonnen dus maar met alvast die materialen aan de wal te brengen welke we dachten
nodig te hebben.
Ternauwernood was de laatste tros de wal op of de jeep van de commandant komt aangesuisd,
waarin zijn Hoog edelgestrenge reeds zit te gebaren: „Draaien, motor starten, opschieten”.
Enfin, hij komt aan boord gerend, schreeuwende: „Vlug draaien, we gaan naar buiten”. Gelukkig
was de motor nog warm, zodat we spoedig vaarklaar waren, ontmeerden en de rivier afvoeren.
Op de brug hoorden we wat er aan de hand was. Er was in de ochtend een Zweeds schip
getorpedeerd een mijl of zestig uit de kust. De bemanning was in de sloepen gegaan en
dobberde nu rond, ergens voor de Suriname rivier. Onze opdracht luidde: drenkelingen
oppikken en de sloepen opslepen naar Paramaribo. Dus werd er een mannetje met een sterke
kijker op ’t stuurhutdek bij ’t peilkompas geposteerd met de order de horizon af te speuren en
van alles te waarschuwen. Af en toe klom ook de bootsman of de kwartiermeester eens naar
boven, om even te kijken of er nog niets in zicht was. De commandant nam aan, dat de boten
zeil hadden gezet en koers zouden sturen naar Paramaribo. Met de flink doorstaande wind en
de stroom konden ze nog enige vaart maken wel ’t gevaar niet denkbeeldig was, hoedat ze de
lichtboei die in plaats van ’t lichtschip lag, zouden voorbij zeilen en ergens in de modder van de
kust, met de miljoenen muskieten, zouden verdagen. Onze gissingen bleken waar te zijn, want
op een twintig mijl buitengaats kwam zeil in zicht en even later nog één. De „Mico” hobbelde er
met een 8 mijls vaartje op af en weldra konden we de beide sloepen langszij halen.
Er bleken 19 man in te zitten met Sniff, de scheepshond. Gewonden waren er niet en de
kapitein deelde mede dat zijn hele bemanning aanwezig was, zodat de „Mico” op tegen-koers
draaide en terug ging stomen met de beide sloepen op sleep. Tegen schemer meerden we
weer aan de Gouvernements-steiger, waar zo’n beetje half Suriname op de steiger stond, om
ons te verwelkomen en van hun medeleven te getuigen met de schipbreukelingen.
Deze werden spoedig aan de
goede zorgen van consul en
havenautoriteiten toevertrouwd,
uitgezonderd Sniff, de hond, die
de „Mico” als geschenk kreeg,
ook al omdat zo’n beest een last
was voor de opvarenden, die per
vliegtuig verder zouden worden
gezonden. Dus nam ieder lid van
de bemanning afscheid van ’t dier, waarna het aan de goede zorgen van de kwartiermeester
werd toevertrouwd. Het was een lief dier en maanden lang hebben we er plezier van gehad,
totdat ze op zekere dag over de reling sprong en niet meer boven kwam. Wij verhaalden weer
naar de werf en begonnen de volgende morgen met ’t zeeklaar maken van de sleep. Om de
lichters werd een stalen broeking genomen die voor en achter eindigde in de sleepschinkel.
Deze broeking werd vastgesjord met de sjordraden welke om de lichters van boven naar
beneden werden genomen onder de bodem door. Deze sjorringen werden, nadat personeel van
de werf de palen hadden vastgelegd, met zware spanschroeven harpstijf aangezet. Zo had de
palenlading geen schijn van kans om los te werken. Vier sjorringen onder door en nog twee
voor en achter alleen over het dek. Het was een zwaar karwei en er werd dan ook menig
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zweetdruppeltje gelaten. Toen dan ook de directeur van de werf een kistje koude pijpen
stuurde, sjonge ze lagen te rillen, werden die dan ook met een dankbaar gebaar soldaat
gemaakt. Toch waren we in twee dagen gereed, lagen de lichters in de juiste volgorde en de
trossen onderling klaar om uit te lopen. De „Mico” had inmiddels olie en victualie geladen en
was ook weer gereed. Op iedere lichter werd nog een pomp gezet en een kist met victualie,
noodrantsoenen en een geweer met patronen; enfin ze werden uitgerust als reddingsboot, voor
’t geval de „Mico” soms iets overkwam; de opvarenden konden zich dan op de lichters redden.
De derde dag mocht er gepassagierd worden en inkopen gedaan, maar tevens moest er een
diner klaar gemaakt worden daar de kolonel en nog een paar officieren een „vette hap” zouden
pikken aan boord van de „Mico”. In Paramaribo was: geen aardappel te bekennen, iedereen at
rijst, zodat wij met een flink portie kantangs aan boord voor een feestmaal zouden zorgdragen.
En ’t werd een feestmaal! De kok en de kwartiermeester goochelden een hap in elkaar, die kon
wedijveren met Carlton, reken maar. Er waren croquetten, soep, hors d’oeuvre, twee soorten
vlees, groenten en aardappelen, fruit etc. De heren kwamen om half twaalf aan boord om te
bitteren en om half vijf was alles op. Geen kantang over en de kwartiermeester plus kok, waren
zelfs nog ketelaar op de koop toe. Die twee hadden ’t te druk in het kleine kombuis je om aan
eten te denken, te meer daar de „Mico” natuurlijk wat kommaliewant betreft niet ingericht was
voor dergelijke uitgebreide maaltijden zodat na iedere gang de borden naar boven moesten en
in een balie sop gingen. Maar al met al was ’t een succes. Na een behoorlijke boerennacht
gingen we dus op stap met onze sleep, de rivier af. Met stil van hoog draaide de „Mico” van de
steiger en langzaam stoomde ze de rivier af. De breeklijnen van de lichters braken op tijd en de
trossen liepen goed klaar uit, zodat ’t achter de boot komen van de sleep geen moeilijkheden
meer opleverde. We hielden de tros nog kort op de beting tot we buiten waren. Het navigeren
op de rivier was een pracht les. Peiling hoge palmboom, peilinghoek fort Amsterdam, peiling
zus en zo, lood gaande houden, met er tussen door een les waterbouw van de commandant,
over ’t nut van hoppers en andere baggerwerktuigen die de monding van de rivier uitdiepen,
waarbij natuurlijk van zelf ook de oude zandkrabbers ter sprake kwamen welke vroeger in de
Oost ’t Oostervaarwater op diepte hielden. Bij de uiterton werd de koers afgezet „binnendoor
naar Trinidad” en de wacht opgezet. Het weer werd buiig, veel Tegenslagen waardoor ’t zicht
slecht was. Tot voorbij de banken voor de
Orinoco bleef ’t zicht slecht, zodat vooral ’s
nachts veel gelood moest worden om de 8
vademlijn te houden. Sterren pikken was er
niet veel bij. Als er af en toe eens eentje
zichtbaar werd, werd meneer Tiga gepord om
even dat sterretje te meten. Aankleden was er
niet bij, zodat diverse malen commandant en
luit ter zee drie in pendek stonden te vloeken,
dat die rotster juist weer weg was als ze op de
brug kwamen.
Maar de ochtend van de vierde dag kwamen
we door ’t gemarkeerde kanaal en draaiden ’s
middags voor Port of Spain de tros in; gingen
voor anker. De jol werd gestreken en de hele
bemanning ging aan boord van de lichters om
de verbindingstrossen op te schieten en de
breeklijnen weer vast te maken. De lichters
werden gecontroleerd op water maken en de
sjorringen nagezien en aangezet. De vislijnen
gingen over boord en vele waterbewoners
verdwenen ’s avonds in de magen van de
opvarenden.
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De volgende morgen gingen we met daglicht anker op, stoomden de baai uit, met de sleep kort
achter de boot. De stuurboord breeklijn van de middenlichter brak niet zodat enige tijd de twee
laatste bakken haaks op de boot getrokken werden totdat ’t geval wel brak en de tros gelukkig
klaar kwam. Zo stoomden we de Boca’s in. De hele peilploeg was weer op brug en
stuurhuisdek in de weer voor de peiling, om de minuut. We raakten buiten tussen de beide
mijnenvelden en weer noodzaakte de stroom ons om als een krab door ’t geveegde kanaal te
kruipen.
„Nou kwartiermeester de laatste peiling, maar neem die hoek van dat eiland erbij”. „Ay, ay,
commandant” „Bootsman laat de tros opvieren. We zijn er bijna uit”. De telegraaf rinkelde op
langzaam en de tros begon uit te lopen, toch had de boot nog te veel vaart, en liep de tros te
snel, maar aangezien alles klaar lag kon er niets gebeuren.... Pas op daar.... bang.... de
sliphaak springt op en draait onderste boven, waardoor het oog uit de haak vliegt en over het
achterschip in zee verdwijnt. „Sleeptros los” roept iemand. De commandant springt ’t stuurhuis
in en brult „stuurboord aan boord”. De „Mico” draait snel naar de af drijvende sleep. Iedereen
snapt, dat snel handelen ’t moet doen. De kwartiermeester staat reeds met een zwaar haken
touw klaar, de bootsman met een keesje, terwijl twee man bezig zijn de reserve tros klaar te
leggen. Daar draait de boot langszij de tweede lichter, de schok komt een beetje hard aan, door
naar de eerste langszij, de kwartiermeester wipt over met zijn hakentouw, slaat dit vlug om een
bolder van de lichter en springt terug, geen ogenblik te vroeg, want de boot is voorbij. Het
hakentouw trekt stijf, we hebben weer vast, gelukkig.... het is de hoogste tijd, want reeds zitten
we aan de rand van ’t mijnenveld: de beide achterste lichters drijven er reeds overheen, en nog
meer zakken we naar de verraderlijke plaats. Vol aan draaien gaat niet, daarvoor is ’t
hakentouw niet sterk genoeg. Halve kracht draait de „Mico” tegen de sterke stroom op. De jol te
water, komt de order. De jol wordt gestreken en aan de vanglijn af gevierd tot bij de beting. Het
oog van de reserve sleeptros wordt er in afgegeven met een meter of tien tamp er bij. Dit af
geven van de zware tros in de stampende en gierende jol was op zichzelf al een heksenwerk.
Terwijl die „Mico” draaiende bleef, recht in de stroom, brachten, de kwartiermeester en een
matroos, de potigste van de Bonairianen, de jol langszij van de lichter. Ook dit vergde een
zekere mate van zeemanschap, daar de jol achter ’t schip afgevierd wordt aan de vanglijn in ’t
schroef water van de boot, en één verkeerde manoeuvre de jol te pletter zou kunnen slaan
tegen de schuin oplopende voorkant van de lichter, temeer daar er al meer en meer zee kwam
te staan.
Maar ’t was de mensen toevertrouwd en de jol kwam veilig aan de lij kant van de lichter langszij.
Daar werd een zware sluiting over de bakboordspoot van de voorschinkel geschoven en ’t oog
van de tros vast gemaakt. Dit was de enige methode omdat de gehele sleeptros aan de
schinkel trok en dit hele geval over de grond sleepte en wie weet wel ergens achter een mijn
kon vast haken. Zo’n tros, vooral als ie nat is weegt een paar ton, zodat van ophalen geen
sprake was. Maar de reserve tros raakte opgesloten en werd snel over boord gewerkt, waarbij
de twee mannen in de jol een, nat pak haalden. Aan boord van de „Mico” trok de hele
bemanning ook het M.K.-personeel de tros stijf, waarna ’t hakentouw opgevierd werd en
losgegooid kon worden. De nog resterende slack werd stijf getrokken' met een ruk toen de hele
sleep er in kwam te hangen. Het werd nu de hoogste tijd dat de jol met de kwartiermeester en
de matroos onder ’t takel kwam. De vanglijn werd ingepalmd en de jol langszij getrokken,
waarbij ze haar dolboord tegen ’t berghout te pletter sloeg. Vlug pikken voor, achter en
ophieuwen. Alles trok aan de takels en de sloep vloog er uit. De telegraaf rinkelde op vol
vooruit, geen minuut te vroeg, want de peiling wees uit, dat de hele sleep nu over ’t mijnenveld
was gedreven en de „Mico” nog slechts een paar meter speling had. Zekerheidshalve werd de
tros achter nog een 25 m. gevierd en toen was ’t draaien. De motor rammelde de „Mico” bijna
uit elkaar, maar hij ging vooruit; meter na meter kwamen we meer vrij van de mijnen. Gevaar
voor de boot bestond er nu niet meer, maar de lichters konden ieder ogenblik omhoog geblazen
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worden; als die tamp tros, die onder aan de lichters bengelde, ergens achter een mijn raakte
was ’t gebeurd. Ieder hield zijn hart vast en zijn zwemvest onder de arm. Maar er gebeurde
niets. We raakten vrij, eerst de voorste lichter, toen de tweede, en het gevaar was geweken,
want de tros reikte niet tot de derde lichter. Zekerheidshalve liet de commandant nog een paar
mijl doorliggen voordat de tros geheel uitgevierd werd. De sleep kwam nu iets schuin achter de
boot' te liggen, omdat de tros niet recht uit ’t hart van de schinkel trok, doch er naast zat.
Eindelijk kwamen we op koers naar de Marguarite-eilanden en nadat ’t dek opgeklaard was,
stelde de commandant voor de goede afloop van dit ongeluk te vieren met een borrel, hetgeen
zeer op prijs gesteld werd.
Besloten werd op halve kracht door te varen en morgen met daglicht de onderstroomde tros te
vissen en de sleep weer geheel in orde te maken. Die nacht was ’t weer bal op de brug met
sextant en stopwatch, maar regen bedierf de hele zaak.
Bij zonsopkomst was de zee gelukkig zeer kalm, en werd er gestopt. De sleep werd zo kort
mogelijk gedraaid en de jol gestreken. De zware tros, de hele lengte was 225 m. en woog droog
al een dikke 700 kg, was, nu ze doornat was, wel enige tonnen zwaar. Dit gewicht trok dan ook
de stalen sleepschinkel onder water zodat we er moeilijk bij konden komen. Er werd dan ook
een stuk gemaakt van tros van zes, die, we rond al de lichters roeiden en weer terug aan boord
van de „Mico” gaven. Met een sluiting er op hadden we dus een grote lus; ’t duurde een poosje
voor ze zou zinken, maar eindelijk ging ze dan. Langzaam palmden we hand over hand de lus
in en we voelden hem ergens op die 225 m. lange tros vastpakken. Met de ankerwinch
draaiden we door en daar kwam zij boven; gelukkig wel met genoeg loos om hem te vangen en
opnieuw loos te draaien welke we achter de beting konden leggen. Nu was de rest een
peuleschilletje, doordat de boot nu verder de zaak opknapte. Langzaam stoomden we op,
onderwijl de hulp-sleeptros uitvierend, tot we ’t oog zagen komen. Stoppen en met de hand de
laatste tien meter binnenhalen, waarna ’t oog nu in de sliphaak kon worden gelegd.
De jol roeide terug naar
de sleep en terwijl de
„Mico” langzaam
aantrok, werd de
hulpsleeptros
losgemaakt, die dan
aan boord werd
gedraaid met ’t
hakentouw. De jol
inspecteerde nu
nogmaals de sleep en
bevond, dat de tweede lichter water maakte. Met de armen geseind naar boord en de pomp
opgetuigd. Er zat vrij veel water in, maar we kregen hem droog. Vermoedelijk was met de
botsing van ’t langszij komen in de Boca’s de huid even ingedrukt, genoeg om een paar ton
water door te laten. In elk geval er was geen lek te ontdekken, en houten schepen werken in
zee nu eenmaal altijd; dus werd er geconcludeerd, dat er geen averij was.
De jol kwam terug naar boord en werd gehesen. Inmiddels hadden we een hele voormiddag
verspeeld, zodat er doorgevaren moest worden. Met de stroom mee hadden we een behoud
van pl.m. 6 mijl, hetgeen nog zo gek niet was. Maar ’t was een vermoeiende dag geweest, eerst
gisteren die opwinding in de Boca’s en nu deze ochtend, weinig slaap en de wacht ging gewoon
door. Nu waren we op de „Mico” wel wat gewend van Chinese zeewacht, je weet wel „alles op
en niks af”, maar we kregen nu alles uit de eerste hand. De commandant was dan ook van
oordeel, dat degenen die geen wacht hadden plat konden gaan.
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Zonder verdere avonturen stoomden we op naar de Marguariten en passeerden Torthiga.
Steeds maar huishoe — huistoe, zoals de motor stampte, of zei deze Punda — Punda?
Maar het weer werd weer slechter, veel zee, vooral bij de oversteek naar Klein-Curaçao.
Om twee uur ’s nachts op de H.W. passeerden we Klein-Curaçao en toen overviel ons een bui.
De anders zo rustig doorstaande passaat werd harder en er was nogal wat deining. Het
regende en de silhouetten van de sleep waren soms niet te zien. Plotseling een ruk, de
sleeptros kreunde en zuchte akelig op de beting en de motor stokte. Toen was alles weer
gewoon. We verwachtten om 6 uur D.W. voor Willemstad te zijn, maar om zes uur waren we de
Tafelberg ternauwernood voorbij. De boot kroop over ’t water, en lichter I was helemaal weg en
lichter II was gezonken.
Onmiddellijk stoppen. Toen de vaart er geheel uit was, kwam lichter I boven drijven, maar
geheel ondersteboven. Ook lichter II dreef nu net nog boven water. Onmiddellijk werd de jol
gestreken en de kwartiermeester ging er op af om eens poolshoogte te nemen. Het bleek dat
inderdaad lichter I met de kiel naar boven dreef en lichter II net nog boven water was,
waarschijnlijk bleef deze drijven op een luchtkussen. Aan boord terug werd rapport uitgebracht
en de situatie onder de ogen gezien. De algemene mening was, dat de oorzaak was de bui
vannacht, die als volgt had gehandeld. Lichter II had weer water gemaakt en was
langzamerhand gezonken tot ’t luchtkussen. Deze lichter was dus een paar honderd, ton
zwaarder geworden. Toen nu de bui inviel was er nog al wat zee ontstaan en daar aangenomen
kon worden, dat ook lichter I water maakte, hoewel niet zoveel als II, is door de deining lichter I
gekapseisd, toen ’t water naar een kant overliep. De „Mico” als vast punt en de zware lichter II
als tweede vast punt werkten mee om de sleeptros als as te laten werken, waardoor ’t draaien
van lichter I gemakkelijker gemaakt werd, vooral omdat ’t lekwater over een kant kwam te
staan.
Was ’t geen oorlog geweest, dan hadden we de zaak gekapt en de verzekering dekt de schade.
Maar nu was ’t oorlog en de materialen brood nodig daarom was dit met de wil van de
bemanning van de „Mico” de reden, om zich niet door zo’n rot lichter te laten dwarszitten en om
te zorgen, dat we ’t zaakje toch binnen kregen. Het zou toch de eer en ’t zeemanschap van de
Marine schaden als dit niet zou lukken. Aldus de mening van de bootsman en de
kwartiermeester met als steun de stem van de sergeant-machinist. „Nou dan doen we dat”,
aldus de commandant.
Seinen aan Fort. „Hier Mico, heb onmiddellijk assistentie nodig.” „Vraag beide Amerikaanse
sleepboten.” Het fort knipperde terug en na een kwartier kwamen de U.S.S. „Squanto” en de
„Hobokan” reeds naar buiten. Wij draaiden aan boord van de „Mico” de tros reeds kort, maar
moesten daarmee stoppen omdat lichter I weer onder water verdween en af en toe eens boven
kwam. Zo gauw als er druk op de tros kwam nam die lichter een duik naar stuurboord om dan
over bakboord weer boven te komen. Hij gedroeg zich als een vlieger als er aan getrokken
werd, en ging dan recht op in het water staan. Daaruit bleek, dat de sleepschinkel gebroken
was en dat die nog op twee diagonaal tegenover elkaar liggende punten vaststond. Geen
wonder dat we niet meer voort konden. Er stond nog al geen druk op zo’n vlak van 20 x 10 m.
Daar waren onze 360 paarden niet voldoende voor.
Aan „Hobokan”: „Neem achterste lichter over”. „Begrepen”. De „Hobokan” kwam keurig langszij
om de tros op lichter II af te sluiten, maar de overgesprongen mensen zagen geen kans de
sluiting boven water te krijgen. Daarom liet hij zich afzakken naar lichter III en kapte daar de
boel, na er eerst een eigen tros opgestoken te hebben. Weldra ging deze lichter dan ook naar
binnen. Een derde deel van deze ongelukssleep was dan reeds behouden binnen. „Het fort
roept op”, commandant. „Ay, ay”, „Antwoorden” Chef Staf en havenmeester komen bij U aan
boord, luidde ’t seintje. En inderdaad kwam er reeds een sloep uit de haven richting „Mico”.
Inmiddels opperde de kwartiermeester ’t denkbeeld om de verbindingstros van lichter II op te
vissen. Hij vreesde namelijk dat de „Squanto” ’t voorbeeld van de „Hobokan” zou volgen en de
boel wilde kappen. „En dat zou toch zonde zijn van de trossen, niet waar commandant”. „Nou
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kerel, heb je een zware dreg?” „De dreg van de jol, commandant.” „Breng hem dan maar naar
de „Squanto” en vertel die lui daar wat je bedoeling is, veel geluk”. De kwartiermeester met ’n
matroos op de riemen naar de Amerikaan. Nu wilde het geval, dat deze kapitein nogal bevriend
was met de opvarenden van de „Mico”, zodat er een zeer goede verstandhouding was. Het
voorstel van de Hollanders werd dan ook direct aanvaard en de dreg buitert boord gehangen,
achter de „Squanto”. Heel langzaam voer deze toen over de sleeptros heen en gelukkig met de
eerste keer had hij beet. De dreg pakte. Onmiddellijk werd gestopt, het dreggentouw om het
achter-spil gelegd en langzaam doorgedraaid. Als een vette paling kwam de tros over één vloei
van de dreg boven water. Geen ogenblik te vroeg werd de tros gevangen, want juist begon de
dreg door te buigen onder de enorme spanning en gleed de tros van de vloei. Maar we hadden
vast. Het gelukte nog wat slack te halen, zodat het spil gebruikt kon worden en zo hieuwden we
de sluiting aan dek. Deze werd ontsloten en er werd een tros van de „Squanto” zelf opgestoken.
Doordat de „Mico” niet meer trok was de eerste lichter weer gaan drijven, zodat de „Squanto” op
een paar meter na de gehele verbindingstros kon indraaien, waarna ze kapte.
heel intact, alleen vol water. Twee Zo kon ook lichter II naar binnen, ge-derde van de sleep was
binnen.
Nu begon de „Mico” weer aan lichter I te trekken. Het ding begon weer te gieren, veel grotere
halen maakte hij nu, nu er geen, staart meer aan zat. Het leek af en toe wel een zeemonster,
dat plotseling ergens achter het schip opdook. Maar we liepen geen vaart, en daar het al een
eind in de middag was geworden besloot de chef staf, die op de brug van de „Mico” juist had
staan te vertellen, dat hij zulke „klusjes” wel lustte, de „Parmo” van de maatschappij te laten
komen.
Nog een uurtje sukkelde de „Mico” verder tot de „Parmo” kwam vast maken op de „Mico”. Deze
zette zijn 800 paarden ervoor en langzaam aan begonnen we vaart te lopen en dichter bij de
haven te komen. Maar omdat er meer beweging in het schip kwam, en dus groter druk op de
ruitvormig in het water staande lichter, begon deze hoe langer hoe meer te gieren.
Halen van wel vijftig meter maakte hij. Geen wonder dus, dat de havenmeester bezorgd ging
kijken en opdracht gaf heel St Annabaai te ontruimen en de scheepvaart stop te zetten. Het
sein van binnenkomst werd gehesen op de fortwal en op de hoek van ’t Schottegat ’t sein van
vaarverbod.
Beide sleepboten zeulden de lastige lichter over de drempel bij de pontjes-brug.
Er was veel belangstelling van de zijde der burgerij, die begrijpelijk allerlei gissingen te berde
brachten wat voor een ding ’t eigenlijk wel was, wat zo raar onderwater meegetrokken werd en
af en toe een scherpe zwarte punt naar boven, stak.
Het was goed gezien van de Overste, de scheepvaart te stoppen en de St. Annabaai te
ontruimen, want de lichter had bijna de hele, breedte van de baai nodig.
Maar het lukte; de „Parmo” en de „Mico”, Hr. Ms. sleepboot-patrouille-vaartuig No. 6, brachten
hun last onder een kraan in het Schottegat, die onmiddellijk aan ’t werk ging om de lichter weer
recht te leggen.
Nu bleek, dat de sjorrings van de palen allen nog in tact waren, alleen omdat de lichter
rechtstandig was gaan staan waren er vele palen tussen uit gegleden. De sleepschinkel was
inderdaad gebroken op stuurboordspoot en was toen over de lichter gegleden, maar achter de
bolder blijven haken. Zodoende werd de lichter diagonaal getrokken. Alle lichters werden nog
diezelfde dag in dok opgenomen.
Onze reis was ten einde. Veel tegenslag hadden we gehad. Maar ’t was de moeite waard toch
door te zetten en alles binnen te brengen. Later hebben we nog zo’n reis gemaakt. Toen
hadden we geen pech. Alles verliep naar wens, terwijl de motor lustig Punda — Punda zong.
…………………………………………………………………………………………………………..
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Persoonlijke oorlogsherinneringen
Oorlog op het water…
Toen mijn ouders begin mei 1940 uit Rotterdam vertrokken, wat hun thuishaven was, werd dit
wreed verstoord door de oorlog. In Schoonhoven werd de boot SS Jacobus gevorderd en heeft
mijn vader Willem van Driel met bewaking aan boord evacués van het ene schip naar het
andere schip gevaren. Wij -mijn moeder, broer en ik- moesten toen van boord, en zijn
ondergebracht op een boerendeel. Ik herinner mij nog dat we in een boerenkar hebben
geslapen.
Na enkele heftige dagen vernamen mijn ouders dat mijn grootouders, de familie Meerman,
wonend op de Maaskade in Rotterdam, hun huis en al hun bezittingen bij het bombardement
waren verloren. Het stuk Maaskade waar zij woonden, was in brand geschoten vanaf het water.
Zij hadden over de daken moeten vluchten en daarnaast ook over de Maasbrug, waarna ze bij
hun familie in Rotterdam-Zuid terecht kwamen. De aanblik van doodgeschoten mensen was,
tijdens hun vlucht, een verschrikking. Ook de verdere oorlogsjaren zijn niet aan ons voorbij
gegaan. Bij bombardementen in Rotterdam waren wij soms met de boot in Rotterdam. Ik denk
aan een bombardement bij Daniëls en bij de gasfabriek in Rotterdam-Zuid. Ook zat er een
kraaiennest met afweergeschut in de brug aan de Nassaukade. De putten zaten in het dek van
onze boot. Ik herinner mij dat onze boot en de sleep (schepen achter onze boot) soms helemaal
verlicht werden door lichtkogels.

Schepen aan de Maaskade. (foto: Jan Roovers)

Internaat
Zelf ben ik naar het internaat in Vreeswijk gegaan. Mijn ouders zijn nog een tijdje blijven varen,
maar toen het te gevaarlijk werd, is mijn vader met zijn sleep de Roodvoethaven (de haven van
de steenfabriek) ingevlucht. Daar is onze boot later gevorderd en toen moesten mijn moeder en
ik binnen één uur onze spullen van boord halen. Mijn vader en onze machinist werden daarbij
door een Duitse soldaat met geweer onder schot gehouden.
Razzia
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Wij hebben maanden op de Roodvoet doorgebracht, waar veel mensen in de steenfabriek
hebben gewoond. Ook is er een razzia geweest. Op 31 maart 1945 – de verjaardag van mijn
broer – was er een hevig bombardement waarbij veel van mijn vriendjes en vriendinnetjes zijn
omgekomen. Deze kinderen hebben
een eigen plek gekregen op de
begraafplaats bij de kerk in Rijswijk.
Boerderij
Terug bij ons onderkomen, na het
bombardement, was deze plek niet
meer bewoonbaar. Familie Van de
Elst uit Rijswijk heeft ons toen
onderdak gegeven op hun boerderij.
Ik ben hen nog steeds dankbaar voor
dit vriendelijke gebaar. Wij hadden
gelukkig weer een dak boven ons
In deze gaten van de steenoven hebben veel schippers
hoofd. Na de bevrijding heeft mijn
gewoond toen hun schip gevorderd was.
vader de boot teruggevonden in
Haarlem en daarmee zijn wij terug naar onze thuishaven Rotterdam gegaan.
Bron: Janny Wervenbos-van Driel
De Oud-Rotterdammer - De krant voor de 50-plusser Dinsdag 26 mei 2020
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het eiland Ormoez, dat hier aan het eind van de 16e eeuw werd gesticht en in 1514 door de Portugezen
werd veroverd. Gombroon, boven aan de kaart, was het oude Ormoez en zou in 1623 omgedoopt
worden in Bandar Abbas (BMH 19227)
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Perzië is een land met een lange handelsgeschiedenis. Voordat de Nederlanders op het toneel
verschenen hadden de Perzen reeds handel gedreven met Babyloniërs, Assyriërs, Grieken,
Romeinen, Arabieren, Genuezen. Venetianen, Portugezen en Engelsen. Vooral de zijdeindustrie bracht het land grote welvaart.
Vele Perzische producten werden per schip naar
India, Ceylon en andere plaatsen vervoerd. De
zeeweg loopt echter door een zeeëngte die de
Perzische golf met de Indische oceaan verbindt, in
welke straat het eiland Ormoez een zeer strategische
positie inneemt. Oorspronkelijk was Ormoez een stad
die aan de Perzische golf lag. doch aan het eind van
de 16e eeuw naar een voor de kust liggend eilandje
werd verplaatst.
Dit nieuwe Ormoez werd één van de belangrijkste
havens en handelssteden van Azië. In 1514 werd dit
eiland door de Portugese vlootvoogd Alphonso
d'Albuquerque (1453-1515) voor de Portugezen
veroverd.
Voorts hadden de Portugezen zich genesteld in
Muskat - aan de Arabische zijde aan de golf van
Oman - en op de Bahrein-eilanden.
In 1587 was in Perzië shah Abbas I (1557-1628) aan
de regering gekomen. Hij reorganiseerde het bestuur
van zijn land en breidde zijn land enorm uit door de
her- en verovering van vele gebieden. Met behulp van
de Engelse Oostindische Compagnie heroverde hij
ook de Bahreineilanden en Ormoez en bracht de
havenplaats over naar Gumran (Gamron, Gumrön).
het oorspronkelijke Ormoez, dat nu Bendar-i Abbas (Bendar Abbas of Bandar Abbas), dat is
haven van Abbas, werd gedoopt. Voor hun steun hadden de Engelsen privileges op het gebied
van handel en scheepvaart bedongen.
De val van Ormoez op 3 mei 1623 betekende voor de Portugezen dat hun macht in de
Perzische golf was gebroken ondanks het feit dat zij Muskat nog in handen hadden.
De reden dat Abbas de hulp van de Engelsen had ingeroepen was dat in het begin van de 17e
eeuw de Perzische
zijdehandel met West
Europa werd
geblokkeerd. Via de
landroute door de
Turken, via de zeeroute
door de Portugezen die
de zeeëngte tussen de
Perzische golf en de
Indische oceaan
beheersten.
Zowel de Engelsen als
de Nederlanders konden
nu in de Perzische golf
Een Nederlands schip bij Ormoez naar een Engelse prent (BMH 19224)
handeldrijven en op 20
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juni 1623 verscheen het jacht van de Verenigde Oostindische Compagnie Heusden, met
Huybert Visnich (ook wel Vissnich geschreven) als kapitein, voor Bandar Abbas. Visnich, die
door Jan Pieterszoon Coen was gestuurd, kreeg toestemming om zijn lading te lossen en reisde
naar Isfahan om zijn opwachting bij shah Abbas I, niet ten onrechte bijgenaamd De Grote, te
maken. Abbas gaf de Nederlanders dezelfde handelsprivileges als die welke aan de Engelsen
waren gegeven, welk akkoord lange tijd de basis is geweest voor de Nederlandse handel in
Perzië.
De Hollanders mochten in Perzië handel drijven en wanneer een konvooi met handelsprodukten zich over land verplaatste, werd het door troepen van de shah beschermd.
Van deze ontvangst schreef Visnich onder meer: ‘Als ick betreffens diver-sche princen alle
d’Ambassadeuren, die hier aent hoff resideeren van sijn May op een Conincklk banquet
genodigt en gecompareert was, alwaar ick de tweede aenspraecke dede, was sijne May
verwondert, dat geen brieven van hare hoog moogn en vertoonde, maer nae dat ick den selven
ten rechte van mijne voyagie door ordre van den Heer Generaal geinformeert hadde, heeft het
daer bij laeten berusten’.
Eén van de eerste artikelen die de shah aan Visnich verzocht om uit Nederland te laten komen,
waren ‘goede pantsers of maliënkolders’, alsmede enige getrokken lopen van ‘6 palmen lanck’.

Een beeld van Bandar Abbas uit ongeveer 1670. Het grote gebouw met de Nederlandse vlag zal wel het
kantoor van de Verenigde Oostindische Compagnie zijn geweest (BMH 19225)

In februari 1631 werd in ’s-Gravenhage een Nederlands-Perzisch handels- en
vriendschapsverdrag getekend, waarin onder meer werd gezegd dat de Perzen in Nederland
dezelfde privileges zouden genieten als de Engelsen in Delft en de Schotten in Veere. De
Staten-Generaal hebben dit verdrag vermoedelijk getekend omdat zij niet verwachtten dat de
Perzen zich in de republiek zouden vestigen!
Zijde, een koninklijk monopolie, was het enige produkt waar de Nederlanders belangstelling
voor hadden en het bleek een zeer winstgevende handel te zijn. En dit ondanks het feit dat vele
ambtenaren van de Compagnie hun eigen goederen invoerden en aldus -uiteraard ten koste
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van de Compagnie -grote sommen gelds opstreken. Visnich trachtte hierin verandering te
brengen, doch de onverschilligheid van zijn meerderen en het wantrouwen in Batavia en
Amsterdam, had tot gevolg dat hij uiteindelijk in wanhoop zijn post verliet.
Hij werd in 1630 opgevolgd door Antonio del Court, die op zijn beurt in februari 1633 werd
afgelost door Nicolaes Jacobszoon Overschie.
De winst van de factorij in Bandar Abbas was in die tijd de grootste van de Compagnie, met
uitzondering van Batavia natuurlijk. Tussen 1626 en 1636 werd gemiddeld 35 % winst gemaakt,
in 1682 was dit zelfs
211 % en in 1683
153%.
Andere produkten, die
uit Perzië kwamen
waren foa, een
kleurstof, en rozewater, terwijl de
Compagnie de
volgende produkten in
voerde: peper,
kruidnagel, tamarinde,
suiker, gember, koffie,
thee, indigo, tin, koper,
kanonslopen, porcelein, tabak, kamfer,
Japans lakwerk en
zilver. Naast Bandar
Abbas en Isfahan, heeft
de Compagnie ook nog
Een plattegrond van Bassora, het tegenwoordige Basra. getekend door
factorijen gehad in
Nicolaus de Graaff tijdens zijn vijftiende reis naar Oost Indië in 1676. De
Shiraz en Lar, die op de
rivier stroomt van recht naar links. Met Zant Zee wordt de woestijn bedoeld
karavaanroute tussen
(BMH 19578)
de hoofdstad en de
haven lagen. Voorts bevonden zich handelsloges in Basra, Bishara en Kharg. In 1758 verlieten
de Hollanders Bandar Abbas en in 1765 waren zij helemaal uit Perzië en de Perzische golf
verdwenen, toen zij het eiland Kharg of Karoek ontruimden.
…………………………………………………………………………………………………………….

Barre voedseltocht in Hongerwinter (1)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de Hongerwinter van 1944-1945 naar
noordelijke en zuidelijke provincies voor het bedelen van voedsel zijn er legio. Ondanks alle
ellende onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden. Daarin slaagde
ook schippersdochter Johanna Antonia (roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24jarige Charloise huisvrouw maakte aantekeningen die ze pas veel later uitwerkte. Haar door
Rein Wolters bewerkte realistische verhaal gaat over haar eerste tocht van twaalf dagen per
fiets vanuit Charlois in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in januari 1945. Deze
keer: deel 1.
Ouderen komen in haar verhaal ongetwijfeld feiten en herinneringen tegen die ze zelf ook
hebben beleefd. Velen hebben noodgedwongen voedseltochten naar alle windstreken gemaakt
om niet het leven te laten door honger. Voor jongeren is Annie’s verhaal zeker interessant, want
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zij kunnen zich nauwelijks voorstellen, hoe hun ouders of grootouders in die helse tijd moesten
leven. Annie’s verhaal staat niet bol van treurnis, want humor is er altijd en overal geweest,
maar je moet het wel kunnen zien, was haar levensregel.

Met lege dubbele fietstassen
begonnen Annie en Rini aan hun
avontuur. Illustraties Bert
Klandermans

Herinneringen
Veertig jaar na de tocht
besloot ze in 1985 haar
verhaal toch maar
openbaar te maken. Het
‘waarom’ was het
magische getal 40, want
overal doken toen
herinneringen op aan die
tijd. Er werd – nu 75 jaar
na de bevrijding – nog
steeds van alles
gepubliceerd. Dat geldt
voornamelijk de nood die
werd geleden in het westen van Nederland, in het bijzonder in de grotere steden. De verhalen
gaan over zolders waar het hout van opgestookt werd in noodkacheltjes, over mannen die ’s
nachts de bielzen tussen de rails vandaan sloopten, over vrouwen en kinderen die stukjes
steenkool probeerden te vergaren tussen spoorrails, over het eten van bloembollen, het koken
van suikerbieten tot pulp, men leest over en ziet foto’s van uitgemergelde kinderen die in
pannen en afvalbakken schrapen en hun wanhopige moeders. Annie van der Meulen wist er
alles van. Ze woonde in Rotterdam-Charlois. Thuis hadden ze nog maar één heel raam, drie
waren er gesneuveld en dichtgespijkerd na bombardementen op de duikbootbasis van de
Duitsers aan de overkant bij Pier 2 in de Waalhaven. Annie heeft, net als veel anderen, zwaar
geleden onder honger en kou en ze slurpte dagelijks de verfoeide gaarkeukensoep. In de tuin
stond een soort windmolen, gemaakt door haar man, waardoor ’s avonds een klein licht kon
branden. Was er geen wind, dan geen nood, want dan produceerden ze zelf stroom door om
beurten op een speciaal gemonteerde fiets te gaan trappen. Via de fietsdynamo werd de stroom
in een accu opgeslagen.
Er moest wel hard worden getrapt, anders werd het niets.
Op onbekend pad
Dag 1 van haar voedselbietstocht begon ’s morgens om half acht. De voordeur ging open, een
man en een vrouw vulden de deuropening. Ze keken niet erg opgewekt, want het was zo ver
dat de vrouw naar voor haar onbekende oorden ging. Ze aarzelde nog wat, maar nam dan toch
afscheid van haar man. “Dag Paul, tot ziens. Ik kom zo gauw mogelijk weer naar huis”, klonk
het. Nog een enkele zoen, de andere waren binnen al gegeven en ze hees zich, gestoken in
een pak aan kleding, op het zadel. Zoals zoveel vrouwen ging Annie erop uit om eten te scoren.
Bij haar thuis begon, net als in veel andere gezinnen, de honger ernstig te nijpen. Daarop was
er na overleg afgesproken dat Annie zou gaan. Paul – haar echtgenoot – kon er niet op uit. Hij
zat thuis ondergedoken, had geen papieren en precies de leeftijd die de Duitsers zochten voor
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de Arbeitseinsatz. Zodoende moest Annie er dus op uit. Dat zou niet zo erg zijn als het zomer
was. Maar het was januari 1945, er was een pak sneeuw gevallen en het vroor behoorlijk. Als
Annie nou maar wist waarheen ze precies moest fietsen, maar helaas wist ze dat niet. In haar
jonge leven was ze nog nimmer in de Achterhoek geweest, want dat was haar reisdoel. En als
ze maar een goede tweewieler had, maar dat was evenmin het geval. Het zou allemaal anders
zijn als haar man mee had kunnen gaan, maar dat was haar door de genoemde oorzaken niet
gegund.
Gezelschap
Helemaal alleen op reis ging ze niet, want ze kreeg gezelschap van
Rini (Clasina Wilhelmina) van der Meulen, haar 19-jarige
schoonzusje. Hierdoor was de balans voor de voedseltocht meer in
evenwicht. Het was het smerig koud, maar gelukkig zonnig. Na een
tien minuten peddelen was Annie in de 1ste Carnissestraat waar
haar tochtgenoot woonde bij haar ouders. Ze stond klaar voor de
start. De twee waren blij na enige tijd Rotterdam achter zich te
hebben, want de wegen buiten de stad waren beter berijdbaar. Ze
fietsten met een matig gangetje en met de westenwind in de rug. Het
duo wilde een plaats of dorp bereiken op zo’n negentig kilometer van
Rotterdam, waar Paul in 1939 tijdens de mobilisatie gelegerd was. Ze
hadden de stellige hoop daar onderdak en eten te krijgen, maar
voorlopig was daar nog geen zicht op. Na een paar uur fietsen
kregen ze te maken met protesterende benen. Maar met zo’n bagatel
als pijnlijke benen hielden de twee volstrekt geen rekening. Doch
toen hun magen zich ook nog eens gingen roeren, was het tijd het
schamele meegenomen eten aan te spreken.
Gastvrije boer
Nergens was een gelegenheid te bekennen om iets te drinken te
verkrijgen. Bovendien was het te koud om in de open lucht te
eten, dus besloten ze bij een boer aan te kloppen. Ze moesten
daar wel even aan wennen, want iets dergelijks hadden ze nog
nooit gedaan. Wat aarzelend stevenden ze af op de eerste de
beste boerderij en vroegen of ze even mochten uitrusten om hun
brood op te eten. Dat mocht, dus gingen ze snel naar binnen naar
de warme kachel. Ondanks de vele kleding die ze over elkaar
droegen, waren hun handen en voeten koud geworden,
steenkoud. Na een half uur stapten ze weer op en vroegen de
boer wat ze hem moesten betalen. Hij had immers voor elk een
beker melk ingeschonken, maar ze kregen te horen: “Omdat jullie
zo gezellig zaten te kletsen, kost het niets.”
Uitzondering
Zijn houding bleek een grote uitzondering te zijn, want ze kregen
vrijwel niets van boeren op het deel van de reis richting rivier de
IJssel. De twee fietsten lustig door. Toen ze de stad Utrecht
Juffrouw Willems in de deuropening
naderden, besloten ze bij een zaak die geopend was wat te
drinken te kopen. Eenmaal binnen keken ze hun ogen uit, want ze zagen mensen die brood en
spek aten. Er zat ook een man die steeds iets uit een papieren zak pakte en in zijn mond
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propte. Wat het precies was konden ze niet zien, wel dat de zak behoorlijk vet was. Dat sloeg
niet op het uiterlijk van de man, want die was juist broodmager. Het vullen van zijn mond ging
hem kennelijk niet snel genoeg. Hij trok een lepel uit zijn jaszak en at daar verder mee. Toen
zagen de vrouwen dat de zak kanen bevatte (gesmolten runderniervet), reuzel. “Zullen we maar
weggaan”, opperde Annie terwijl ze andere bezoekers wittebrood met gekookte eieren zag
smikkelen. Tegen die Tantalus-kwelling waren de twee niet opgewassen. Ze begrepen dat de
eters op de terugweg van hun voedseltocht naar huis waren en dat zij en Rini daar stonden met
slechts een paar miezerige droge boterhammetjes.

Barre voedseltocht in hongerwinter (2)
Verhalen van soms gruwelijke loop- en fietstochten in de hongerwinter van 1944-1945 naar
noordelijke en zuidelijke provincies voor het bedelen van voedsel zijn er legio. Ondanks alle
ellende onderweg met Duitse soldaten en NSB’ers werd de humor behouden. Daarin slaagde
ook schippersdochter Johanna Antonia (roepnaam Annie) van der Meulen-Kooren. De toen 24jarige Charloise huisvrouw maakte aantekeningen, die ze pas veel later uitwerkte. Haar door
Rein Wolters bewerkte realistische verhaal gaat over haar eerste tocht van twaalf dagen per
fiets vanuit Charlois in haar geboortestad Rotterdam naar de Achterhoek, in januari 1945. Deze
keer: deel 2.
Als er een huis of boerderij in het
vizier kwam klopte Annie beleefd
aan. Illustraties: Bart Klandermans

De toch al barre
voedseltocht was ineens
nóg minder plezierig
geworden. Ze hadden
minstens nog veertig
kilometer voor de wielen en
hun benen waren niet meer
zo gewillig. Halfvijf in de
middag arriveerden ze
eindelijk in Renswoude,
waar ze hoopten op een
slaapplek. Annie’s
echtgenoot was daar in
1939 prettig opgevangen door het gezin Willems, na zijn mobilisatieafroep. Annie was er in een
betere periode ook verschillende keren op visite geweest. Vol goede moed belde ze aan. “Dag
juffrouw Willems, hoe gaat het met u”, begroette Annie vrolijk. De vrouw keek verwonderd, ze
moest even goed kijken wie ze voor zich had. “Maar Annie, hoe kom jij hier verzeild, zo’n eind
van huis? Komen jullie maar gauw binnen.”
Versteend
Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Annie vertelde wat het doel van haar en haar
schoonzusje was en ze vroeg juffrouw Willems of ze iets te eten had en of ze de nacht bij haar
konden doorbrengen. Ze keek erg bedenkelijk en Annie’s moed daalde tot onder het nulpunt.
“Eten heb ik wel voor jullie, maar slapen zal niet gaan, want we hebben evacuees en ik heb dus
geen kamer meer over”, klonk het spijtig. Dat was een strop voor Annie en Rini. Wat moesten
ze nu doen? Er was in de buurt wel een evacuatiepost waar ze konden slapen. Nadat de twee
heerlijk hadden gegeten, gingen ze daar naartoe om er de nacht door te brengen. Van slapen
kwam niet veel, het was erg koud. Ze waren als versteend.
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Het was wat laat geworden toen ze vertrokken, want ze kregen eerst nog eten bij de familie
Willems. Ook kregen ze elk nog een pakje brood mee
voor onderweg.
Reuzendorst
Na een hartelijk afscheid gingen de twee verder,
oostwaarts. Niet lang daarna bereikten ze de bossen
tussen Otterlo en Hoenderloo. Het fietsen was
moeizaam geworden – ze vorderden langzaam – want
de weg was niet erg begaanbaar. Bovendien hadden ze
van het geploeter reuzendorst gekregen. Nergens was
een huis te bekennen. “Zouden we sneeuw kunnen
eten?’’ “Probeer het, maar het zal erg koud zijn.’’ De dorst
won het van de koude en de afkeer, dus nam Annie een
handje van het witte spul. Het resultaat was een gezicht
vol sneeuw en maar een beetje in haar mond. Het hielp
dus niet veel. Eindelijk doemde een huis op bij een
boerderij en Annie en Rini stevenden erop af. “Mogen we
hier ons brood opeten”, vroegen ze de boerin. “Ja zeker,
kom er maar in, hóór.’’ De twee avonturiers keken verbaast
op, want de
huiskamer zat vol mannen en vrouwen. “Is het niet te druk voor u, met al die mensen in huis?’’,
vroeg Annie aan de boerin. “Och’’, sprak ze, “het is wel druk, maar dit zijn evacuees en ook
familie van me. Ik ben blij dat ik ze kan helpen. Ik heb gelukkig nog mijn eigen huis.’’
Lichtpuntje
Annie bedacht dat de situatie in Rotterdam niet prettig was, maar dat ze gelukkig daar nog haar
eigen huis had. En deze mensen, die allemaal een boerenbedrijf hadden, moesten toezien hoe
hun eigendommen werden leeggeroofd en vernield. Na de vriendelijke mensen te hebben
bedankt, gingen Annie en Rini verder met hun missie. Telkens kwamen ze fietsers tegen, bezig
aan hun thuistocht. Sommigen met een dode gans en zelfs konijnen aan het stuur. Op de
vragen hoe ze daaraan waren gekomen, kregen ze bereidwillig antwoord. Onderweg beleefden
de twee kordate vrouwen vaak vriendelijkheid, wat in alle narigheid een lichtpuntje was
Zo kwamen ze aan de weet dat boeren ook weleens konijnen verkopen. Was dat het geval, dan
was dat boffen. Door de vrieskou bleven de dode dieren goed bewaard. Goede raad “Komen
jullie van ver?’’, vroegen Rini en Annie dikwijls aan tegenliggers. “Wij zijn over de IJssel gegaan,
maar soms mag je daar van de Duitse bezetters niet passeren. Beter verloopt dat bij het
pontveer bij Dieren, dan hebben jullie minder hinder dan bij het oversteken van de IJssel via de
brug.’’ Ze knoopten het advies goed
in hun oren. “Het zou fijn zijn als we
met een konijn thuis kunnen
komen”, sprak Rini opgetogen.
Annie nam zich voor beslist een
konijn te scoren, eerder zou ze niet
teruggaan. Blijmoedig liepen ze
verder, fietsen kon niet vanwege het
vormloze en gladde wegdek. Bij een
bocht in de weg bleven ze als door
de bliksem getroffen staan.

Fietsen was soms niet mogelijk, dus dan maar lopen
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“Kijk toch eens hoe prachtig die sneeuw is op de bomen en daar nog eens het zonlicht op”, riep
Annie opgetogen en met een gevoel van blijheid. “Wij als stadsmensen, die alleen ’s zomers
naar de bossen gaan, zien dit fraaie tafereel nimmer.’’ Het was hoe dan ook prachtig.
Links van de weg stond een lage rij statige dennenbomen, de rechterkant naast de weg was
begroeid met eikenhakhout. Omdat er nog bladeren aan zaten, bleef de sneeuw stevig zitten.
Extra mooi was het door de lichtblauwe hemel boven het besneeuwde pad en de ondergaande
zon kleurde alles roze. Daarbij maakte de stilte het tot een onbeschrijflijk ogenblik, net een
passage uit een sprookje. Bezinning Ondanks de sprookjesachtige sfeer, bracht de
werkelijkheid Annie en Rini tot bezinning. Ze wisten niet tot hoever ze moesten lopen om de
rand van het bos te bereiken. Bovendien moesten ze nog onderdak zien te krijgen voor de
nacht. Na verloop van tijd kwam een andere fietser in hun richting en ze hielden hem staande.
“Dag meneer, kunt u ons vertellen of we het bos bijna uit zijn?” “Nog een half uur fietsen en dan
zijn jullie in Loenen.’’ “Fietsen”, riepen ze in koor. “Op dit pad?’’ De man lachte. “Ik ben wel
slechtere paden gewend. Als ik jullie was, zou ik het toch maar proberen, anders loop je bij
invallende duisternis nog in het bos. Waar moeten jullie naartoe?’’ “Naar de Achterhoek, weet u
misschien een adres waar we kunnen slapen? We zijn hier helemaal niet bekend en durven het
niet zo goed te vragen.’’ Ze keken hem aan terwijl hij fronsend nadacht. “Probeer het bij boer
Karels van de stee ‘Vreelust’. Misschien maak je bij hem een kans, maar zeker is dat niet,
hóór.’’ Hij wees hen de weg en werd bedankt voor de inlichtingen. De twee stapten toen toch
maar op hun barrels. Zowaar, fietsen lukte, zij het gebrekkig. Eindelijk en onder diep zuchten
waren ze het bos uit. Het werd almaar donkerder. Ze gingen op zoek naar de aangeraden
boerderij en ja hoor, daar was ‘Vreelust’. Bedeesd klopten ze op de deur, dat niet werd
gehonoreerd. Dan maar iets harder en toen hoorden ze: “Kom maar binnen.” Beschroomd Een
tikje beschroomd stapten ze over de drempel en daar zat het gezin aan de eettafel. Heerlijke
etensgeuren vulden de neuzen van Annie en Rini en de warmte van de kachel stroomde hen
tegemoet. “Goedenavond, zouden we hier kunnen slapen”, vroeg Annie. Om eten durfde ze niet
te vragen, hoewel het water haar in de mond liep. “Ook goedenavond,’’ klonk het terug en de
mensen gingen door met eten. Annie en Rini keken elkaar verslagen aan, want de situatie zag
er niet erg hoopvol uit. “We kwamen onderweg iemand tegen die zei dat we hier misschien
konden overnachten”, waagde Annie te zeggen. Nog geen antwoord en het duo stond maar te
staan. Dat werd de dochter blijkbaar te bar. “Zeg vader, wat moeten die meiskes nou?’’ De boer
grinnikte en zei: “Natuurlijk kunnen ze hier blijven, anders had ik toch wel gelijk gezegd dat het
niet kan.’’
Wordt vervolgd
Bron:
Rein Wolters uit de oud Rotterdammer
………………………………………………………………………………………………………….

70 jaar geleden:

“Nieuw Amsterdam” stimuleerde Nederlandse Scheepsbouw
Woensdag 27 februari 1935 was een belangrijke dag voor de Holland-Amerika Lijn, en eigenlijk
ook voor de Nederlandse scheepsbouw. Per die datum schreef de regering aan de directie van
de rederij dat men in principe bereid was financiële medewerking te geven aan de bouw van
een tweede „Statendam”, de uiteindelijke „Nieuw Amsterdam” dus. Vervolgens werd op 4
december 1935 de bouwopdracht voor het grote passagiersschip aan de RDM als
hoofdaannemer verstrekt.
24

Destijds betekende die order een geweldige stimulans in scheepsbouwend Nederland. Niet
alleen voor de Rotterdamse werf zelf, met zijn duizenden arbeiders, maar natuurlijk ook voor de
onderaannemers en toeleveringsbedrijven. De opdracht straalde overigens ook af op andere
vaderlandse rederijen, die, al of niet met staatssteun, maar in elk geval tegen de achtergrond
van de aantrekkende economie, eveneens weer schepen gingen bestellen. Kortom, men kan
concluderen dat het jaar 1935 industrieël werd bepaald door de opdracht van dit grote schip,
dat in 1938 in de vaart kwam en gelukkig de oorlog heeft overleefd, anders helaas dan haar
running-mate, de „Statendam”.
In de crisisjaren was het slecht gesteld met de scheepsbouw in ons land, maar ook elders. Bij
ons vormde 1933 het dieptepunt met 31.000 brt aan gereedgekomen zeeschepen, tegen
199.000 brt in 1930.
Groei
Daarna trad verbetering in, met 1938 als belangrijkste productiejaar, met 249.000 brt
afgeleverde zeetonnage, waaronder in dat jaar de „Nieuw Amsterdam". Ook de omvang van de
Nederlandse koopvaardijvloot nam weer langzaam toe. Voer in 1930 nog 2.852.000 brt onder
de driekleur, in 1936 was dat cijfer gezakt tot 2.313.000 brt, ruim 15% minder dan in 1930.
Daarna was er weer sprake van groei, tot 2.650.000 brt in 1939.
Al kort na de tekening van de opdracht voor de „Nieuw Amsterdam” op 4 december 1935 kwam
het bericht van de bestelling van
een vrachtschip door de Rotterdamsche Lloyd bij „De Schelde”, van baggermaterieel door Van
Hattum & Blankevoort bij „De Klop" in Sliedrecht, voor twee onderzeeboten voor Polen, en van
twee passagiersschepen voor de KPM, bij „De Schelde” te Vlissingen en bij de NSM in
Amsterdam. Een derde order ging naar een Duitse werf.

Het HAL-vlaggeschip, zoals
destijds ongenomen in het
boek “Schepen”, uitgegeven
door Amsteleven te
Amsterdam (1939), illustratie
Studio Certo, Amsterdam.

Nederland vijfde
Naar tonnage gemeten was
Koninklijke Shell in die jaren
veruit de grootste
opdrachtgever. Alleen al in
1935-‘36 bestelde het
concern bij Nederlandse werven achttien tankers, merendeels bij de NSM in Amsterdam. Deze
werf had overigens in de moeilijke jaren 1932-‘35 nog 68% geleverd van de in ons land
gebouwde zeeschepen groter dan 400 brt. Internationaal betekenden de Nederlandse scheepsbouwcijfers dat wij eind 1937 met bijna 10% op de vijfde plaats stonden, na Groot-Brittannië,
Japan, Duitsland en de VS. Ook in 1939 deden we het nog goed, met 238.000 brt aan
opgeleverde zeeschepen.
Bron: de Blauwe Wimpel februari 2005
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Het verrukkelijke blokje ijs
Haast elke K.P.M.-er had accommodatie voor de dekpassagiers en deze reizigers behoorden tot de allerarmsten van de Indische Archipel. Op grotere K.P.M.-schepen was er hutaccommodatie voor le, 2e en 3e klas passagiers. Als je als blanke 3e klas had geboekt,
dan behoorde je meestal niet tot de rijksten of de belangrijksten van de kolonialen en als
een Chinees 3e klas had geboekt, was hij óf een beginner óf een niet erg geslaagd
zakenman.
Op die reis van Soerabaya - via de bloedhete redehavens Semarang, Tegal en Cheribon - naar
Batavia en Singapore, zaten een Hollander en een Chinees, broederlijk naast elkaar aan dek,
naar het lossen in lichters op de rede van Tegal te kijken. De Hollander had een pilsje in zijn
hand en transpireerde hevig.
„Ini bir terlaloepanas" (dit bier is te warm) klaagde hij z'n nood bij de Chinees. Deze knikte
begrijpend en vroeg of de dek-djongos dan niet voor gekoeld bier kon zorgen? Dat bleek niet
het geval te zijn, want alleen 1 e en 2e klas passagiers kregen bier en andere dranken die in
een ijskast waren gekoeld.
„Man es batoe?” (Wilt u wat ijs?)
vroeg de Chinees.
De Hollander keek hem verbaasd aan en zei: „ Wel, als dat zou kunnen „ Wacht maar even", zei
de Chinees, zal ’t wel even halen.
De Hollander keek hem ongelovig na en even later? Ja, hoor! Daar kwam de Chinees
glunderend aanlopen en inderdaad met een flink stuk ijs in zijn hand.
Dankbaar liet de Hollander het ijs voorzichtig in zijn glas lauw bier zakken, wachtte geduldig en
begon toen gelukzalig slokjes van zijn steeds kouder wordende bier te drinken.
Toen zijn biertje op was en hij gehaast een tweede fles bier op het nog aanwezige ijs in zijn glas
goot vroeg hij zijn Chinese vriend:
„Nu moet je me toch eens vertellen hoe jij het als 3de klas passagier binnen een mum van tijd
aan ijs weet te komen?”
„Dat is vrij simpel ”, zei de glunderende Chinees, die dankbaar was voor het compliment.
„Mijn vader is drie dagen geleden in Soerabaya overleden en zijn laatste wens was om in
Singapore begraven te worden. Dus daarom heb ik als voorzorg voor een grote lijkkist gezorgd,
waar heel veel ijs in kan. M’n vader ligt daar om de hoek. ”

KM herinneringen

Helikopter vlucht

Aan deze twee onderstaande korte verhalen denk ik nog wel eens met een glimlach op mijn
gezicht terug. De eerste, als ik vanaf de MVK de Kooy de KM helikopters zie opstijgen en of
landen in relatie met mijn werkzaamheden bij mijn zoon thuis.
De tweede pas geleden nog weer eens toen ik me door een berg foto`s aan het heen werken was
op zoek naar de naam van een hotel. Het hotel waarin wij verbleven toen wij op vakantie waren
op Madeira.
Helikoptervlucht.
Au, kwam er als een gesmoorde kreet uit mijn mond. Ik sloeg met mijn hamer op mijn linker
bovenhand. Eigenlijk meer op mijn duim waarmee ik een beitel vast had. Ik was doende met
hamer en beitel een straatsteen pas te maken voor het tuinpad van mijn zoon. Mijn gedachten
gingen door deze misslag terug naar jaren geleden. Jaren geleden ook dat ik me voor het laatst
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behoorlijk op mijn hand had gemept. In het verleden moesten we als stoker / machinist vaak met
hamer en beitel de bouten en moeren van lekkende stoom flenzen in ketelruim en machinekamers
aanpakken. De moeren dan door hakken, die met geen mogelijkheid meer los te krijgen waren
en waar je met een snijbrander moeilijk bij kon. Of waar dit te gevaarlijk was om met een
snijbrander te werken.
Nu waren we aan het
hakken geslagen op een Sfregat.
Wat was het geval? Onze
vrienden van de helicopter
groep aan boord hadden
weer eens niet goed opgelet
bij het naar binnen / buiten
halen van de helicopter. De
van SB en BB over het
helidek lopende
begeleidingskabels
waarmee de heli op het
helidek verplaatst kan
worden, werden niet altijd
voldoende strak gehouden
tijdens het op en afrollen.
Daardoor kan het
voorkomen dat de kabel op de rol van het hydraulische liertje in de knoop raakte. Deze liertjes
zaten gemonteerd tegen de onderkant van het helidek in het waaigat. Het achterste open dek
van het schip. Gebeurde dat vastlopen goed, dan was er geen beweging meer in de kabel en of
het liertje te krijgen. Oplossing? De rol van het liertje demonteren.
We waren onderweg van Groenland naar Canada. Ondanks dat het pas eind augustus was, was
het behoorlijk koud en stond er een stevig zeetje daar in het hoge noorden.
We waren nu aangekomen in de Labradorstroom. Een koude zeestroom, komende van de
Noordelijke IJszee welke zijn weg vervolgde via Newfoundland en Nova Scotia naar zuidelijke
streken. De overgang van het Atlantische oceaan water naar deze Golfstroom is vaak op een
paar meters nauwkeurig waar te nemen. De kleur van het water – door de
temperatuursverschillen -verschilt enorm. En daarmee natuurlijk ook de temperatuur van het
koelwater in de machinekamers.
De koeling van alle machines op dit soort moderne schepen staat veelal automatisch ingesteld.
Maar ondanks dat slaat menig onderdeel dan voor even op hol door deze grote plotselinge
temperatuursverschillen. Vroeger, (hé ouwe stoker) wanneer je zo`n gebied passeerde werd je
door een alerte brug wacht gewaarschuwd en was je er op voorbereid. Nu eerst toeters en bellen
in de Technische Centrale en dan hollen naar beneden voor de nodige correcties die “eigenlijk”
niet nodig zouden moeten zijn.
Van alles hadden we al geprobeerd om de 4-inbusbouten die het deksel, waarin de rol gelagerd
zat los te krijgen. Van 2-stuks lukte dat met moeite. En ondanks wat kruipolie, het met de
lasbrander warm stoken, verlengde sleutels, niets hielp. Teneinde raad maar op de aloude
manier. Met hamer en beitel aan de slag om het flensgedeelte rond de moeren door te hakken.
Dat moest dan ook nog met zorg gebeuren. De lier moest immers straks wel weer zijn werk
kunnen doen. Het andere deksel, dat aan de binnenzijde van het waaigat zit, in principe de meest
veilige om aan te werken, was niet te bereiken. Een grote ventilatiekoker van de wasserij zat daar
vast tegenaan gemonteerd.
Het liertje volledig van zijn fundatie los nemen was eveneens onmogelijk. Met vier man waren we
om beurten die zaterdagmiddag aan het hakken.
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De een hakte en de ander hield hem vast. Een life seizing diende voor de veiligheid, want je stond
op een stuk reling, als het ware half buitenboord. Dik twee uur waren we bezig om het deksel er
af te krijgen. Met moed, beleid en volharding lukte het. Het deksel kon afgenomen worden
waardoor de rol los kwam te zitten en de kabel uitgelopen kon worden. Na alles weer in elkaar
gezet te hebben en de kabel zorgvuldig op de rol kwam te zitten was de klus geklaard. Wij echter
waren inmiddels door en door koud en hielden er een beurs geslagen blauwe hand aan over.
Menig keertje sloeg je toch op je hand in plaats van op de beitel.
Als beloning voor deze klus
zouden we, als de tijd daar was,
twee om twee, een vlucht met de
heli mogen mee maken.
Die vlucht maakten wij
uiteindelijk in Baltimore. Wij
lagen daar een maandje later
voor een week onderhoud.
Midden in het zonnige centrum
van de stad. Aan een wandel
boulevard, recht tegenover de
pianobar, met aan de andere
zijde van het water het National
Aquarium. Een pracht plek om te
liggen.
De helikopter zelf was voor die
week ondergebracht op een nabij
gelegen militair vliegveld. De heli
kwam ons echter daar, midden in de stad, aan boord ophalen. Het lande op het helidek. Nadat
we ingestapt waren ging het recht omhoog, tussen de hoge gebouwen door richting de
Chesapeake rivier. Om beurten maakten we, vast gegespt, maar met de benen half buiten
boord van de helikopter, foto`s van de omgeving.
Op een gegeven moment gingen we op brug
hoogte van een containerschip, voorzien van
een Nederlandse vlag, naast het schip
meevliegen. Gezamenlijk ook gingen we onder
de Francis Scott Key Bridge door. Deze brug
overbrugde de Chesapeake rivier.
Na elkaar, heli/schip gegroet te hebben
vervolgden we onze vlucht over de rivier om
later, over land terug te keren naar de militaire
basis. Vandaar uit werden we met een busje
terug gebracht naar het schip. Een mooie
ervaring rijker en ja de blauwe plekken waren
we toen al lang vergeten.
Nu echter, naar die straatsteen kijkend welke
ik met hamer en beitel aan het bewerken was,
met een glimlach op mijn gezicht weer een
blauwe plek zichtbaar op mijn hand. Ach ja.
Zo gaat dat.
Bart Nijeburcht.
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Ondergang van Hr. Ms. Van Nes" en het stoomschip Sloet van de Beele"
Het op het bureau maritieme historie van de
marinestaf door de illustrator Joes Wanders vervaardigde olieverfschilderij van de ondergang
van de torpedo-bootjager Hr. Ms. „Van Nes" in
de Indonesische wateren op 17 februari 1942
aan de hand van gegevens van overlevenden.
Terwijl Hr.Ms. „Van Nes", in drie stukken
gebroken, in de diepte verdwijnt cirkelen enkele
Japanse Zero-jagers, afkomstig van het
vliegkampschip „Ryujo", rond het zinkende schip.
Het drama van Hr. Ms. „Van Nes' en ss. „Sloet
van de Beele"
DOOR L L. VON MUNCHING
Het is van groot historisch belang dat er thans van verschillende zijden aan wordt gewerkt
bepaalde episoden uit de zeeoorlog van de Tweede Wereldoorlog in beeld vast te leggen. Er
zijn sinds het einde van die oorlog wel meer dan dertig jaar verstreken, maar een aantal
mensen dat eraan heeft deelgenomen behoort nog tot het rijk der levenden en is dus in staat
waardevolle gegevens te verstrekken voor het nageslacht. In Het Nederlands Scheepvaart
Museum te Amsterdam bevinden zich reeds enkele schilderijen van de zeeschilder Monsma die
bepaalde facetten van de zeeoorlog weergeven. In de Wimpel zijn reeds eerder afbeeldingen
getoond van schilderijen van het stoomschip „Rand-fontein" van de V.N.S. en het motorschip
„Tjisadane" van de (toenmalige) J.CJ.L. Ook op het bureau maritieme historie van de marinestaf
in den Haag is men bezig bepaalde perioden uit de zeeoorlog visueel vast te leggen. De op dat
bureau werkzame illustrator Joes Wanders heeft reeds een aantal frappante voorvallen
vastgelegd, waarvan wij er één afbeelden.
Het betreft de ondergang van twee Nederlandse schepen tijdens de strijd in de Nederlands
Indische wateren in februari 1942, en wel van het passagiersschip „Sloet van de Beele"
(gezagvoerder kapitein C. L. van Dierendonck) van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij met
de begeleidende torpedobootjager Hr. Ms. „Van Nes"(commandant luitenant ter zee der Ie
klasse C. A. Lagaay).Op zondagavond, 15 februari 1942, kreeg de gezagvoerder van het
K.P.M.-schip opdracht van de Commandant der Zeemacht in Nederlands Indië van Tandjong
Priok naar Tandjong Pandan (Billiton) te gaan voor het ophalen van circa 1100 militairen van
het K.N.I.L. en deze naar Tandjong Priok terug te brengen. Nog diezelfde avond ontving de
gezagvoerder van de afdeling Handelsbescherming de nodige instructies, zoals de te volgen
route en verdere bijzonderheden, en waarbij werd bepaald dat het vertrek was vastgesteld op
maandagmorgen, 16 februari, om 0500 uur. Dat vertrek werd een uur vertraagd, maar om 0650
uur was het stoomschip „Sloet van de Beele" buiten de pieren van Tandjong Priok, waarbij het
escorte werd verleend door de torpedobootjager Hr. Ms. „Van Nes". De volgende morgen, om
0500 uur, kwam de „Sloet van de Beele", zonder dat zich bijzondere voorvallen hadden
voorgedaan, op de buitenrede van Tandjong Pandan aan en ging daar ten anker in afwachting
van het daglicht. Om ongeveer 0700 uur werd begonnen met het embarkeren van de
passagiers, in totaal 383 man, waaronder 7 officieren, 4 onderluitenants en vaandrigs, 5
verpleegsters, 29 onderofficieren en 338 minderen onder commando van Kapitein A. J. C.
Weber. Hoewel men verwacht had 1100 man aan boord te moeten nemen, was een deel van
de troepen reeds overgebracht naar het eiland Banka; men behoefde dus slechts 383 man aan
boord te nemen.
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Om 0930 uur waren alle troepen aan boord en werd begonnen aan de terugreis naar Tandjong
Priok, wederom geëscorteerd door Hr. Ms. „Van Nes". Na het vertrek werden alle mogelijke
maatregelen genomen: de passagiers kregen opdracht hun zwemvesten om te doen en aan te
houden; de beschikbare luchtafweermiddelen van de troepen werden aan boord opgesteld en
voorts waren alle denkbare voorzorgen genomen voor de veiligheid van schip en opvarenden.
Kort na vertrek werd een Japans verkenningsvliegtuig waargenomen; Hr. Ms. „Van Nes" nam
het onder vuur, maar het bleef buiten bereik van de kanons en verdween spoedig. Het
voorspelde niet veel goeds! Tegen 1240 uur opende Hr. Ms. „Van Nes" opnieuw het vuur op
een — naar men dacht — vijandelijke torpedobootjager. Kort daarna bleek evenwel dat de
onder vuur genomen jager het wrak van de uitgebrande „Van Ghent" was, die in de vroege
ochtend van 15 februari in de Gaspar Straat op het rif van het eiland Bamidjo was gelopen en
daar moest worden achtergelaten. Om 1400 uur werd Ondiepwatereiland gepasseerd; daarna
werd koers gezet op Etnadroogte. Om 1425 uur werd luchtalarm gegeven voor twee naderende
formaties vijandelijke vliegtuigen, bestaande uit resp. 7 en 8 bommenwerpers. Zij kwamen uit
noordoostelijke en verdwenen in zuidoostelijke richting, maar maakten weldra keert en, uit de
richting van de zon komend, vielen zij de „Sloet van de Beele" aan met, naar schatting, vijf
bommen. Vier hiervan vielen rakelings aan bb-zijde langs de midscheeps. Eén was een
voltreffer die door de machinekamerkap in de voorste helft van de machinekamer terechtkwam.
Het schip werd onmiddellijk gestopt en het sein gegeven het te verlaten; het vertoonde weldra
zware slagzij over bakboord. De aan boord opgestelde mitrailleurs hadden het vuur op de
vijandelijke vliegtuigen niet kunnen openen; daarvoor vlogen die veel te hoog. Ongeveer vijf
minuten na de fatale treffer was het achterschip van de „Sloet" tot aan de midscheeps al onder
water verdwenen. Weldra begon ook het voorschip sneller te zinken, toen de luiken van de
voorruimen in de lucht waren gevlogen. Om 1505 uur verdween de „Sloet van de Beele" vrijwel
rechtstandig in de diepte; de masten staken na de ondergang nog boven water uit.
Nog vóór de kaapvaarder geheel in de diepte was verdwenen, kozen de bommenwerpers Hr.
Ms. „Van Nes" tot doel. Hoewel de jager met alle kanons vuurde en uitstekend manoeuvreerde
om aan de neersuizende bommen te ontkomen, was de uitslag voorspelbaar. De horizontale
bommenwerpers, afkomstig van het Japanse vliegkampschip „Ryujo", riepen de
duikbommenwerpers te hulp toen bleek dat zij de met volle kracht varende „Van Nes" moeilijk
konden raken. De duikbommenwerpers sloten de „Van Nes" van vier zijden in. Toen was er
geen ontkomen meer mogelijk. De jager kreeg drie voltreffers, brak in drie stukken en verdween
in de diepte. Dat tragische moment is op het schilderij vastgelegd. Een aantal opvarenden van
beide schepen dat op vlotten en wrakhout ronddreef werd later door vliegtuigen van de M.L.D.
gered. Op deze wijze redden nog 324 opvarenden het vege lijf. De moedige commandant van
Hr. Ms. „Van Nes", luitenant ter zee der Ie klasse CA. Lagaay, behoorde niet tot de
overlevenden. Bij de ondergang van zijn schip werd hij, in het water liggend, door de zuiging in
één van de schoorstenen getrokken en verdronk jammerlijk. Bij de ondergang van de „Sloet van
de Beele" kwamen bijna 200 van de opvarenden om. De gezagvoerder, de
hoofdwerktuigkundige en de eerste stuurman behoorden tot de geredden.

Foto: arconfotografie
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Nieuw in de collectie stickers, kijk en
bestel…..

https://www.debakstafel.nl/veteranenstickers.html

Volgende week….. verwacht !
Hr. Ms. Toern
Gebakken Marinier
Vervolg Archeologische vondst in Vinexlocatie “de Meern 1 “
Met het ms „Pollux" naar Bali, ruim 12.000 zeemijlen
Barre voedseltocht in hongerwinter deel 3 en 4
Tot vliegkampschip verbouwde Japanse passagiersschepen
Willem Ruys, dit tuig de baas blijven.
Wijzigingen voorbehouden…..
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