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Nummer 3 ?....Jawel oplettende lezers, deze uitgave is nummer 3, de uitgave van 8 januari
2021 was foutief genummerd. Die had dus nummer 2 mee moeten krijgen en daarvoor excuses.
Tevens is besloten de uitgave voor dit jaar wat in te perken naar de vrijdag van iedere week wat
dus inhoud dat u uitsluitend nog een weekeditie kan verwachten in uw mail box.
Uiteraard kan het voorkomen dat er tussentijds een extra uitgave wordt verzonden, maar die
heeft dan ook maar één onderwerp !
Veel leesplezier,… de redactie
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SOERABAiA ONDER DAENDELS BEWIND (1808-1811).
Daendels maakt schoonschip onder de knoeiende en intrigeerende ambtenaren. - Zijn verbeteringen op
allerlei gebied. - De verdediging van Java.- Soerabaia’s garnizoen versterkt. - Fort Lodewijk. - Daendels
en Cornelius. - Oprichting van een kazerne, hospitaal en een scheepstimmerwerf. - Onze stad in
Daendels’ tijd. - Zijn einde.

MR. Herman Willem Daendels is de krachtfiguur
geweest, onder wiens kort, doch buitengewoon
emotioneel bewind, Soerabaia’s opbloei van
dorp tot kleine Europeesche stad plaats had.
Zijn optreden hier als stichter van verschillende
belangrijke instellingen, had voor onze veste
vèrstrekkende gevolgen. Zijn wijzigingen op
bestuursgebied vormden den grondslag voor
een nieuwe periode van gezag, die ongeveer
een eeuw heeft geduurd, waarna voor
Soerabaia als moderne stad de nieuwste
geschiedenis aanving onder het
gedecentraliseerde bestuur van een
gemeenteraad.
Toen Daendels op 5 Januari 1808 te Batavia
voet aan wal zette, was hij reeds bekend als
iemand die den moed zou bezitten, om zonder
aanzien des persoons opruiming te houden in
het kleine Indische wereldje van knoeiende en
intrigeerende ambtenaren, door wier gedrag elke
vooruitgang van deze gewesten in economisch
opzicht werd tegengehouden.
Om schoonschip te kunnen maken zou een
karwats noodig zijn, doch die stelde men hem
gaarne ter hand. Zijn instructie, waarin hem den
rang van maarschalk verleend was - vandaar later
Daendels' bijnaam van den “IJzeren Maarschalk” - liet hem in vele opzichten de vrije hand.
Tot ontsteltenis van de ingedommelde gemeente was zijn eerste regeeringsdaad, den Raad
van Indië te ontbinden en een nieuwen samen te stellen, geheel naar eigen keus.
Hij was nu feitelijk alleenheerscher in Indië, daar de verbinding met het moederland geheel
verbroken was, doordat geen Hollandsch schip de blokkade der Engelschen, waarmee de
Nederlanders voortdurend op voet van oorlog leefden, kon verbreken.
Hoe Daendels kon straffen, hebben wij reeds in het vorige hoofdstuk gezien. Hij deed dat meer
volgens de luim van een Oostersch potentaat, dan volgens het inzicht van een wijs en bezadigd
regent. Hij had echter belangrijker zaken te regelen, om veel tijd te verspillen aan een
consciëntieuze beoordeeling van een vergrijp, dat onder het régime van zijn voorganger had
plaats gehad.
Gouverneur-Generaal Mr. Herman Willem
Daendels de grondlegger van “Grooter
Soerabaja”

Daendels zag zeer goed in, dat, wilde men een einde maken aan de misbruiken en knevelarijen
van de ambtenaren ten opzichte der bevolking, men de onvoldoende traktementen moest
verhoogen. De salarissen van de ambtenaren werden dan ook belangrijk verbeterd, doch
daartegenover stond, dat alle zoogenaamde emolumenten, die de ambtenaren ten koste van de
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bevolking of het Gouvernement genoten, werden afgeschaft, terwijl een Algemeene
Rekenkamer werd ingesteld om na te gaan, of de ambtenaren der Regeering geen onwettige
uitgaven in rekening brachten en of hun boekhouding klopte.
Een andere maatregel, die Daendels trof om den vastgeloopen regeeringswagen weer op den
goeden weg te helpen, was het eiland Java, volgens Franschen trant, te verdeelen in
prefecturen, na afschaffing van alle aan de Compagnie herinnerende titels, als die van:
opperkoopman, onderkoopman, enz. Soerabaia kreeg in ridder J. A. van Middelkoop zijn eerste
prefect en landdrost, die in het najaar van 1810 door Petrus Adrianus Goldbach werd
opgevolgd.
Ook stelde hij voor den Inlander een behoorlijke rechtspraak in. Naar gelang van de
belangrijkheid der zaken, werden zij door een vredegericht of landgericht behandeld. Te
Soerabaia werd voor de afdoening van de allerbelangrijkste justitieele aangelegenheden een
landraad in het leven geroepen, waarbij de Inlander tevens van de uitspraak van de lagere
rechtbanken in hooger beroep kon gaan. Ook de rechtspraak voor Europeanen werd verbeterd.
Daendels’ voornaamste taak was echter het in staat van verdediging brengen van Java. Een
zoo belangrijk strategisch punt als Soerabaia mocht daarbij niet vergeten worden. Het gebeurde
met het Pellew-eskader was in dit opzicht een onaangename waarschuwing voor zijn
voorganger geweest, maar wie kon zeggen, wat er onder zijn eigen bestuur stond te gebeuren.
Het garnizoen van Soerabaia werd versterkt. Onder Gouverneur-Generaal Wiese had dat
bestaan uit één bataljon infanterie en drie
compagnieën artillerie onder commando van
een majoor. Hij legde er het derde regiment
infanterie in kwartier, waarvan twee
compagnieën zouden bestaan uit
Ambonneezen. Het zou versterkt worden met
750 recruten van Bali.
Om te verhinderen dat weer een vijandelijk
eskader, zooals dat van Pellew, Straat
Madoera ongehinderd zou binnen dringen en
onder Hollandsche schepen opruiming houden,
liet hij voor den ingang van het zoogenaamde
“Nauw”, op het eilandje Poeloe Menarie het fort
Lodewijk bouwen. Deze naamgeving
geschiedde natuurlijk ter eere van Koning
Lodewijk Napoleon, die hem tot zijn post had
verheven.
Het fort Lodewijk verrees door Daendels’
machtwoord als uit de baren en dat in
ongelooflijk korten tijd. Het lag voor den mond
van de Solo-rivier in 18 voet water.
Koning Lodewijk Napoleon naar wien het fort
Schepen, die de monding van Straat Madoera
Lodewijk werd genoemd, dat door Daendels
binnenvoeren, moesten van Oedjoeng Pangka
recht op het fort varen, een derde van zijn omtrek op Poeloe Menarie werd gebouwd
omzeilen en zich dus geruimen tijd blootstellen aan het vuur van zijn batterijen, terwijl een enkel
reddeloos geschoten schip voldoende was, om den toegang voor andere schepen te
versperren.
Daendels had hierbij echter een zeer grooten factor over het hoofd gezien. Zijn ondergeschikten
moesten hem in deze contreien gehoorzamen, maar de natuur stelde zich bòven zijn
berekeningen. Zoo gebeurde het, dat reeds weinige jaren na den aanleg van zijn fort, in den
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mond der Solo-rivier zich een modderbank begon te vormen, die steeds grootere afmetingen
aannam.
Het eiland was bij laag water reeds met den wal verbonden, en ook aan den Oostelijken kant
zag men de diepte van het vaarwater op onrustbarende wijze afnemen. In 1818 konden nog de
grootste schepen ter reede van Soerabaia voor anker komen; in 1825 was men reeds
genoodzaakt, om voor schepen van grooteren diepgang op hoog en laag tij acht te geven en in
1835 bespeurde men een sterke toeneming van den modderafvoer.
De eenmaal diepe geul, die van Oedjoeng Pangka naar het fort voerde, bleef slechts voor
kleine vaartuigen bruikbaar, en de modderbank nam dermate in afmeting toe, dat er slechts één
oplossing voor het vraagstuk der scheepvaart overbleef: verlegging van den mond der Solorivier. Daarmee had het fort Lodewijk zijn strategische beteekenis verloren; het werd in 1857
geslecht.
Nog door een anderen maatregel had Daendels de hoofdplaats Soerabaia voor een
bombardement van een vijandelijke vloot willen beschermen, namelijk door steenstortingen, die,
ten Oosten der reede, Java met Madoera moesten verbinden en slechts de hoognoodige ruimte
voor de scheepvaart vrijlieten. Doch zijn bestuur duurde te kort om deze “karwei” haar beslag te
geven.
Wat een streng meester Daendels was, kan blijken uit het volgende voorval, dat plaats had bij
zijn bezoek aan Soerabaia in 1810.
Het bouwen van een steenen dam had plaats onder leiding van kolonel Cornelius, een deftig
man, die zich ter eere van Daendels in pontificaal had gestoken, maar de “Ijzeren Maarschalk”
kon opgedirkte menschen niet uitstaan en had steeds neiging om ze een lesje te geven.
Een prent, overgenomen uit: „Reis
over Java, Madura en Bali in het
midden van 1847” door Dr. W. R.
van Hoëvell, voorstellende het
Gezaghebbershuis op Simpang, in
den staat, zooals het op Daendels'
last werd gebracht; behoudens
kleine wijzigingen ziet de woning,
welke thans door den Gouverneur
van Oost-Java is betrokken, er nog
net zoo uit.
Op den voorgrond een oude karos
met vier paarden bespannen,
waarin de bewoners van het
voormalige Gezaghebbers
(Residentie)-huis hun wandelritten
Bij het jaagpad stapte Daendels in een sloep, waarmee hij langs door de stad en omgeving
het werk zou worden geroeid, om het te inspecteeren. Het was
maakten.

hoogwater, maar de inspectie duurde zóó lang, dat het onderwijl
eb was geworden. Aan het einde van het hoofd gekomen, beval De steenen muur, welke het erf
Daendels aan Cornelius, om aan wal te stappen en de
afsloot, werd later door een
opzieners bijeen te roepen. Het bevel werd
hekwerk vervangen.
gemakkelijker gegeven dan uitgevoerd, want het
roosterhoutwerk van de kade was zeer modderig.
De arme Cornelius moest er tegen opklimmen en toen hij even uitrustte, liet Daendels de boot
verder varen. Daar hing de kolonel, zich aan een paar modderige balken vastklemmend. Eenige
koelies moesten hem op den wal trekken.
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“Zie zoo kolonel,” zei Daendels, “nu kunt ge zien, waar die paraderok goed voor is. Die is bij
zulk werk onnoodig.” En Daendels lachte hartelijk, omdat hij een dienaar van de Compagnie
zóón “smerig koopje” had bezorgd.

Het behoorde tot de defensieplannen van Daendels ten aanzien van Soerabaia, om hier een
fabriek van oorlogsmateriaal en krijgsbehoeften te vestigen; hij wordt dan ook als de stichter
genoemd van den Artillerie Constructie-Winkel.
Een oude prent, waardoor
men een (eenigszins
fantastisch) beeld krijgt van
Soerabaia uit het begin der
19e eeuw.

Reeds in 1801 waren,
volgens de Realia, “de
Javasche ministers
gequalificeert, om te
Sourabaya een nieuwe
wapenwinkel te laaten erigeeren”, maar ordonneeren en erigeeren waren in Indië van ouds
twee zeer verschillende dingen. Het duurde tot Daendels’ tijd, voordat zoo’n inrichting tot stand
kwam, of althans aan haar bestemming beantwoordde. Tot eersten directeur der instelling
benoemde hij kolonel De Frees.
Maar Daendels was nog lang niet tevreden. Wel had hij nu de plaats versterkt en lag er een
flink garnizoen, maar zijn mannetjes moesten een
goed onderdak hebben.
Het poortje, dat toegang geeft tot de achterzijde van het
oude Gezaghebbershuis (later Residentie-kantoor) in de
(beneden-) stad.
In Daendels’ tijd werd de voormalige
Gezaghebberswoning tegenover de „Roode Brug” voor
verschillende doeleinden gebruikt.
Onder het poortje liet de „Ijzeren Maarschalk” weleens ten
aanschouwe van het publiek misdadigers opknoopen.

Op de plaats, waar nu het hoofdcommissariaat van
politie staat, was in den tijd van den “IJzeren
Maarschalk” een groote Inlandsche slachterij
gevestigd. Daendels keurde de plaats goed voor het
bouwen van een kazerne en de slachter…...kreeg
een paar dagen tijd, om zijn hebben en houden naar
een andere tampat te verhuizen. In acht maanden
werd de Djotangankazerne als het ware uit den grond
gestampt.
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Er was meer, want de zieke soldaten moesten in een gezonde omgeving verpleegd worden en
genezing vinden, opdat zij weer hun plaats in Daendels’ regimenten konden innemen.
De majoor der Chineezen bezat op Simpang een mooi stuk grond, waarop hij goedangs had
doen oprichten, om er zijn rijstvoorraad in op te schuren. Daendels zag het terrein, keurde het
goed en men kan zeggen: nam het in bezit, want hij gaf slechts te kennen, dat dit zijn wil was.
Zoo ontstond het groote Militaire Hospitaal, dat er nu nog staat, al werd dan ook in den loop der
tijden veel bij gebouwd.
Verder moest er een scheepstimmerwerf worden aangelegd, want - zoo redeneerde Daendels
- in oorlogstijd moesten alle oorlogsschepen in Indië zelf hersteld kunnen worden en daarvoor
niet eerst een reis naar het moederland behoeven te maken.
De Panembahan van Madoera bezat een tuin aan den benedenloop van de Kali Mas en die
was juist geschikt, om er een scheepstimmerwerf op te richten. Daendels wist, hoe hij met
hooge Inlandsche heeren moest omspringen. Hij liet den Panembahan bij zich komen,
behandelde hem allervriendelijkst, gaf hem zelfs een fraaie kris ten geschenke en toen de
stemming, die met behulp van een koppig wijntje aan den vroolijken kant werd gehouden, haar
hoogtepunt bereikte, kwam Daendels met zijn verzoek voor den dag. De Panembahan kon voor
zijn fatsoen niet weigeren, maar zal wel plotseling een nuchter gevoel gekregen hebben. Zoo
kwam de marinewerf - Inlanders spraken van “gedong banger” - tot stand.
Er was indertijd een walmuur opgeworpen en een blokhuis, “loodji goenoeng,” opgetrokken,
maar die waren voor Daendels nutteloos. Alles werd omver gehaald.
Het gezaghebbershuis, dat Dirk van Hogendorp indertijd op Simpang had laten bouwen, zag er
naar zijn zin niet imposant genoeg uit. Het Gezag moest vorstelijk gehuisvest zijn, vond
Daendels, en dus werd het bestaande gebouwencomplex in een soort van paleis omgetooverd.
Bij een beschrijving van de stad Soerabaia, zooals zij er in Daendels’ tijd moet hebben
uitgezien, zullen wij gebruik maken van een “memorie” en een “rapport”, door Rothenbuhler
opgesteld. De “memorie” werd ingediend bij Rothenbuhler's aftreden in 1809, terwijl het
“rapport” dateert uit 1811, toen Daendels naar Holland vertrok.
Over de bouwwijze der stad was Rothenbuhler niet te spreken. “De stad is weinig te roemen
- zoo vond hij in 1809 - daar dezelve zeer misbouwd is en nauwelijks twee of drie groote straten
heeft.” Zijn oordeel was twee jaar later in het geheel niet veranderd, daar hij toen schreef: “Het
is te beklagen, dat men in de opbouwing niet meerder regelmatigheid heeft geobserveerd. De
huizen liggen verspreid door elkaar en daardoor worden meestal de kromme, nauwe straten
geformeerd, die aan de stad een niet zeer fraai voorkomen geven en dezelve bovendien minder
luchtig maken. En dit inconveniënt werd voorheen zelve noch vermeerderd door een
rondsomgaande walmuur en een klein hoog fortje even daarbuiten, doch welke beiden voor
eenige jaren uit den weg zijn geruimd.”
Rothenbuhler waarschuwde reeds in zijn tijd tegen het kris-kras door elkaar bouwen van huizen
zonder een vast plan. “Vermits thans - heette het zijn rapport - ook verscheidene stukjes grond
aan en bij de stad door Europeanen aangevraagd worden, om daar woonhuizen te bouwen en
het niet onwaarschijnlijk is, dat dit voorbeeld van tijd tot tijd zal gevolgd worden, zoo zal men
zorg moeten draven, dat de opbouwing in dier voege geschiede, dat er overal regelmatige
straten komen.” Men heeft zich later aan deze waarschuwing weinig gelegen laten liggen, of
misschien was zij toen reeds vergeten.
Hoewel de bouwwijze veel te wenschen over liet, was de ligging der stad en kampongs, aan de
mooie, breede en snelstroomende rivier, “fraai,” maar liet Rothenbuhler volgen: “Die rivier moet
in vroeger jaren vrij wat dieper zijn geweest, daar de vaartuigen alstoen met veel minder moeite
over de bank hebben kunnen komen, terwijl nu het hooge water met worden afgewacht.”
Ook op de gezondheid in de stad had hij af te geven. Dat zij niet te roemen was, schreef hij
alleen toe aan het feit, dat “de vele poelen, kuilen stilstaande wateren, welke zich in en bij de
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omliggende kampongs bevinden, door hare vergiftige uitwazemingen den dampkring
besmetten.”
Behalve de instellingen, die Daendels schiep en die ik reeds de revue liet passeeren, bezat
Soerabaia onder meer nog een kerkje, maar die ruimte had men noodig gehad om er een
duitenmunterij in op te richten; de godsdienstoefeningen werden zoolang in het
gezaghebbershuis gehouden, “dat groot, royaal doch tevens zoo laag, bedompt en oud” was
dat Rothenbuhler het reeds lang had willen doen veranderen en verbeteren, maar daartoe nog
niet had kunnen besluiten…….pecunia causa.
Dat gezaghebbershuis,
waarin Rothenbuhler
gedurende den oorlogstijd tot
zijn verdriet verplicht was
geweest, om “bestendig
verblijf te houden,” werd voor
alles en nog wat gebruikt. Er
werd, zooals ik reeds
opmerkte, gepreekt, maar
ook de vergaderingen van
den Raad van Justitie
werden er gehouden “uit
gebrek aan een ander
daartoe geschikt lokaal.”
Tegenover het
gezaghebbershuis lag een
ophaalbrug over de Kali Mas,
die het Europeesche deel
der stad van het Chineesche
en Inlandsche scheidde.
Eenige “schrijfcomptoiren” en
pakhuizen, die in
Rothenbuhler’s tijd reeds vrij
oud waren, vormden de rest
der civiele gebouwen.
Dat Soerabaia in het begin
der negentiende eeuw in
korten tijd zich sterk
uitbreidde, mag opgemaakt
worden uit hetgeen Major
William Thorn daaromtrent in
zijn Memoir of the Conquest
of Java (1815) meedeelde.
“In proportion Grissee has
fallen into decay - zoo
verklaarde hij, maar - the
new town of Sourabaya has risen rapidly in population and prosperity and the improvement
wich it has experienced within these few years is astonishing.”
Maar om tot Daendels terug te keeren: Het regende klachten over hem bij Lodewijk Napoleon.
“Onze Maarschalk heeft hier vrienden, maar ook zeer vele vijanden en onder de laatsten zijn de
luiden van het oude licht, de verwaten, eigendunkelijke Opperheeren, de allerbitterste,” heette
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het in een epistel en: “On écrit les choses les plus affreuses de Daendels; il a revoluté le pays
par ses atrocités ”, in een ander.
Reeds in het voorjaar van 1810 had Lodewijk Napoleon Daendels willen terugroepen, maar dit
werd uitgesteld, omdat het geheele koninkrijk ontredderd was en ook vanwege de onkosten.
Ten slotte werd de knoop toch doorgehakt. Uit brieven van Daendels aan zijn vrouw, die in
handen waren gevallen van Keizer Napoleon, bleek ten duidelijkste zijn groote hebzucht. Er
werd een ernstig onderzoek ingesteld naar het optreden van Daendels in Indië en het resultaat
daarvan was van dien aard, dat Napoleon - Nederland werd namelijk in 1810 bij Frankrijk
ingelijfd - hem “uit bezorgdheid voor de kolonie” ontsloeg met de opdracht het bestuur aan zijn
opvolger over te dragen “binnen 24 uur na diens aankomst.”
Als opvolger van Daendels werd tegen zijn zin Janssens aangewezen, een dapper man, die
zich in 1806 bij de Kaap had onderscheiden door de plaats langen tijd tegen een groote
overmacht te verdedigen.
Janssens kwam 15 Mei 1811 te Buitenzorg aan en nam den daarop volgenden dag het bestuur
over.
Daendels vertrok 30 Juni uit….Soerabaia naar Parijs, waar hij in het najaar aankwam. Napoleon
eischte géén rekening en verantwoording van Daendels’ faits et gestes, maar heeft hem ook
niet vriendelijk ontvangen.
Later nam de maarschalk deel aan den beruchten tocht naar Rusland en bood, bij het herstel
van het bestuur in Nederland, Koning Willem I zijn diensten aan, die na eenige aarzeling
werden aanvaard. Maar, omdat men zijn plotselingen ommezwaai van revolutionnair naar
koningsgezind niet al te best vertrouwde, werd hij als gouverneur weggewerkt naar de
Nederlandsche bezittingen…...op de Westkust van Afrika, waar hij in 1817 overleed.
Als Toean Besar Goentoer, de Donderende Groote Heer, zou zijn naam echter nog jaren bij het
Javaansche volk in herinnering voortleven.
Bron: Oud Soerabaja van G.H.von Faber
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
KM-herinneringen

De wacht in Lissabon
Onlangs kwam tijdens een verjaardagsfeestje de politiek ter sprake. Alle maatregelen welke er
door de regering genomen zouden moeten worden en vooral ook, die beslissingen die al
genomen waren, maar absoluut fout en zinloos zijn geweest, kwamen aan bod.
Ministers welke niet goed functioneerden en zij die er toch nog wat van probeerden te maken
gingen over de tong. Zo veel monden, zoveel meningen.
Neen. Dan die goede oude tijd. Toen iedereen jaren lang wist waar men aan toe was.
Enkele namen passeerden de revue. Enkele positief en natuurlijk ook weer de nodige negatief.
Tussen al die namen door viel ook de naam van Joseph Luns. Oud-minister van Buitenlandse
zaken van 1952 tot 1971 en later, oud secretaris-generaal van de NAVO .
Naar aanleiding van zijn naam gingen mijn gedachten terug naar die dag in Lissabon.
Wij kwamen, eind jaren “80 met Stanaforland, een internationaal geformeerd NAVO-eskader
van marineschepen in Lissabon aan.
Deze schepen, veelal afkomstig uit landen als Amerika, Engeland, Canada, Nederland, en
Duitsland lagen daar in Lissabon voor een onderhoud en een rust periode afgemeerd.
De Atlantische oceaan met zijn vele oefeningen en toch ook overwegend slecht weer lag achter
ons. In Europa, aan deze zijde van de Oceaan worden aan dit NAVO-eskader bij tijd en wijlen
nog schepen toegevoegd.
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Marine fregatten afkomstig uit Noorwegen, Portugal en soms ook uit België of Denemarken
maakten de groep dan groter.
Ik had als Officier van de Wacht deze dag dienst aan boord. Zo rond een uur of twee in de
middag stond ik in de midscheeps nabij de valreep. Het was bijzonder rustig aan boord. Logisch
ook, het was prachtig weer en nagenoeg een ieder was de wal op. Velen ook hadden voor deze
zes dagen dat wij in Lissabon waren hun vrouw of vriendin uit Nederland over laten komen.
Ruim vier maanden waren we al onderweg en we moesten er nog een stuk of drie voordat we
onze thuishaven Den Helder weer aan zouden doen.
Uitkijkend over het plein waaraan wij lagen afgemeerd, bijna onder de brug welke de Taag
overspant met het zuidelijke deel van Lissabon zag ik veel mensen wandelen.
Mannen, vrouwen, kinderen, gezinnen. Al wandelend en spelend keken ze belangstellend naar
onze schepen. Gelukkig lagen wij tegen de wal aan afgemeerd. Langszij ons lagen onze Duitse
vrienden. Zij hadden een minder mooie kijk op de wal.
Plots trok iets in de verte mijn aandacht. En nog weet ik
niet hoe die gedachte bij mij opkwam. Maar dat lijkt de
heer Luns wel dacht ik. En het lijkt alsof hij recht op ons
af komt stevenen.
‘Onderofficier van de wacht’ riep ik, ‘klaar maken voor
halt en front maken over alle open dekken.’ Je weet het
maar nooit dacht ik.
Verbaast keek de korporaal mij aan. ‘Ja, houdt je maar
gereed zei ik. Ik geloof dat er een excellentie aankomt
wandelen en bij het aan boord komen hoort een saluut.’
En ja hoor, al naderend bleek het inderdaad de heer Luns te zijn. Gekleed in een lichte kaki
broek met een lawaai hemd en met een paar witte sportschoenen aan kwam hij
aangemarcheerd. Kennelijk had ik hem aan zijn loopje herkend doordat ik hem in het verleden
vele malen op de TV had gezien.
We maakten model halt en front voor hem. Al saluerend van onze kant betrad de heer Luns de
valreep en groette de vlag model. Op zijn gezicht meende ik een glimlach te zien. ’Namens de
commandant heet ik u van harte welkom’ waren mijn woorden richting de heer Luns.
‘De commandant zelf is helaas niet aan boord melde ik hem.’ Maar dat was voor hem geen
punt. We gingen naar de longroom.
Gelukkig, er was nog een collega aanwezig. Hem verzocht ik vlug een zoekslag door de hutten
te maken om te kijken of er misschien nog meerdere collega’s aan boord waren.
Met nog een collega kwam hij terug. Ook stapte op dat moment juist een andere collega binnen,
vergezeld van zijn vriendin die uit Holland over was.
Daar in de longroom vertelde de heer Luns met zijn wat hese stem, maar bovenal op zijn
charmante en innemende manier, dat hij die ochtend met een Cruiseschip de haven van
Lissabon was binnen gelopen voor een kort bezoek. Hij zag ons, deel uitmakend van het
eskaderverband liggen en zo vond hij, als oud marineman, er moest eerst een bezoek aan ons
schip gebracht worden. Zijn vrouw was met een vriendin de stad in gegaan om winkels te
bekijken zo vertelde hij.
Al vlug ontstond er een aangenaam gesprek. Onder ander hoe hij als dienstplichtige seiner de
marine had ervaren en zijn ervaringen met Den Helder waren geweest.
Onder meer in het Bellevue Hotel aan de Spoorstraat.
Even later maakten we een ronde door en over het schip wat hij zeer op prijs stelde. Ik zelf was
zeer verrast van zijn parate kennis v.w.b. de commando en technische centrale.
De mogelijkheden van het schip onder gevechtswacht en zijn technische capaciteiten.
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Nog meer verrast was ik bij het verlaten van de
longroom. Hij wees op een schilderij wat wij in
BB-gang hadden hangen. Het was het schilderij
waarbij Hr.Ms. Kinsbergen en een lichte Engelse
kruiser het Duitse vrachtschip Rhein tijdens de
oorlog nabij Curaçao en Aruba wilden buitmaken
/ gevangen nemen. . Zo uit het losse handje
somde hij deze bijzonderheden op.
In de verschillende verblijven welke wij in het
schip aandeden werd eveneens een praatje
gemaakt.

Het korporaals verblijf beviel hem het meest. Daar had hij wel wat langer willen blijven.
(hoe kan het ook anders, redactie !)
Aan dek hadden onze buren, de Duitsers, kennelijk ook lucht gekregen van zijn aanwezigheid
bij ons aan boord. (Waarschijnlijk via onze onderofficier van de wacht)
In de midscheeps stond keurig een delegatie, onder leiding van hun oudste man aangetreden
welke hem alle eer brachten. Ook hier werden over en weer wat beleefdheden uitgewisseld en
een praatje gemaakt.
Bij het verlaten van het schip werd er bij de valreep zeer hartelijk afscheid genomen van de
heer Luns. ‘Hij had een aangename middag gehad’ zo liet hij mij weten.
In het scheepsjournaal had ik die nacht, voordat ik mijn kooi opzocht, wat meer te melden dan
de gebruikelijke routine gegevens van die dag.
Bart Nijeburght
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Een Galg voor Woudrichem
Vissers, onverschillig of het om zee- of
om binnenvissers gaat, worden door de
buitenwacht vaak als conservatief
beschouwd. Dat dit meestal niet opgaat
blijkt onder meer uit het feit dat vissers,
zeker in Nederland, nogal eens betere
vismethoden en scheepstypen uit andere
landen hebben overgenomen. Dit geldt
ook voor de rivier- vissers van
Woudrichem.
De Woerkommers, zoals ze zichzelf noemden, ondervonden in het begin van deze eeuw bij het
binnenhalen van hun zegennetten vanaf de vaste wal steeds meer problemen als gevolg van
het aanleggen van bazalten beschoeiingen en kribben. Een wethouder uit Gorkum, de stad aan
de overkant van de Merwede, bracht uitkomst. Hij zag tijdens een bezoek aan Amerika hoe
daar met de zegen werd gevist vanaf een soort grote vlotten.
De Woudrichemse vissers ontwikkelden daaruit de zogenoemde galg, een houten dek dat op
twee ijzeren drijflichamen werd bevestigd. Een deel van dat dek kon als de klep van een
landingsvaartuig zakken zodat een kunstmatige, glooiende oever ontstond, waarlangs de zegen
met mankracht omhoog kon worden getrokken. Zijn naam ontleende dit merkwaardige geval
aan de constructie, waaraan het beweegbare deel van het dek was opgehangen. Het verplaatsen van de galg gebeurde met behulp van een stoomslepertje. Hoewel de traditionele visserij
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op zalm en steur vanuit Woudrichem als gevolg van de vervuiling van de rivieren al lang tot het
verleden behoort, hebben de hedendaagse Woerkommers hun belangstelling voor de stiel van
hun vaderen niet verloren. Er worden weer authentieke zalmschouwen gebouwd, er is een
Waalschokker gerestaureerd en er is uiteraard een visserijmuseum. Wat nog ontbreekt is een
galg, maar daar wil men nu verandering in brengen. Er worden plannen ontwikkeld om zo’n
vaartuig op ware grootte na te bouwen. Maar voordat die kunnen worden uitgevoerd zullen
eerst twee problemen moeten worden opgelost. Het eerste betreft de bouwwijze van de galg;
oude vissers hebben beschreven hoe het ding er uitzag en er zijn wat oude foto’s, maar de
oorspronkelijke tekeningen ontbreken. Misschien liggen ze nog in het archief van een of andere
werf langs de rivieren? Het tweede probleem is van financiële aard; met de bouw van de galg
zijn verscheidene tienduizenden guldens gemoeid en dat is voor een kleine gemeenschap als
Woudrichem niet niks. Maar er is een begin. De Rotaryclub Woudrichem heeft een boekje met
verhalen van en over de oude zalmvissers uitgegeven waarvan de opbrengst in het „galgfonds”
wordt gestort. De titel is „Hou me te goede”, naar een uitspraak waarmee de vissers bij
voorbaat een slag om de arm hielden als ze weer eens een sterk verhaal ophingen.

Bron: de BlauweWimpel mei 1990

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Dordrecht” onder ’t ijs….
Tijdens Europort is de Wimpel-stand een drukbezochte ontmoetingsplaats voor maritiem
geïnteresseerden. Daar worden dan nogal wat curiosa getoond. Zo liet de heer J. van Vierzen
uit Umuiden ons een opmerkelijke afbeelding zien van de stoomtrawler „Dordrecht” UM 52, die
dik onder het ijs de haven van IJmuiden binnenstoomde in de winter van (volgens zijn zeggen)
1928. Dat was alles wat hij over dit schip wist te vertellen.
Nieuwsgierig geworden, namen wij contact op met drs. Frits R. Loomeijer, directeur van het
Visse-rijmuseum in Vlaardingen. Muse-ummedewerker, Wimpellezer en oud-loods Jan Bot
dook voor ons in het omvangrijke archief van het
museum. Hij meldde dat de trawler in 1902 was gebouwd bij J.T. El-tringham & Co. te South
Shields voor rekening van de rederij W.H. Storey te North Shields als SN 237 „Celtic Prince”.
De trawler mat 147 brt en was uitgerust met een 300 pk stoommachine.
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De Mij. tot Beheer van Steamtrawlers en
andere Visschersvaartuigen (dir.
Meeuwenoord & De Vries) te IJmuiden kocht
het vaartuig in januari 1904 aan. Het schip
kwam toen onder de naam “Dordrecht” IJM 52
in de vaart
De “Dordrecht" IJM 52 werd in agustus 1917
verkocht aan de N.V. Stoomvisscherij
„Zaanstroom”. waarbij de naam en het visserijnummer ongewijzigd bleven. De directie van
deze onderneming werd o.a. gevoerd door de
wed. J. Dil & S. IJff Wzn te IJmuiden.
In DBW van september 1997 werd uitgebreid aandacht besteed aan de activiteiten van het
visserijgeslacht.
In maart 1936 kocht de N.V. Vischhandel, Rederij en IJsfabriek v/h Frank Vrolijk te
Scheveningen de „Dordrecht” aan, waarna de naam werd veranderd in „Willy” SCH 61.
Op 26 april 1940 liep de „Willy” op een mijn en zonk.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rein Brobbel
Waarschijnlijk weet je al dat Christoffel Columbus niet de eerste ontdekkingsreiziger was die het
Amerikaanse continent in 1492 ‘ontdekte’. Rond 980 maakte de eerste Vikingen namelijk al de
oversteek naar Groenland, waarmee zij in feite de eerste ‘Europese ontdekkers’ van Amerika
waren. Waarom gingen ze naar Groenland? Hoe zag hun leven er daar uit en waarom
verdween hun samenleving na 1500 weer compleet?
De ontdekking van Groenland werd mogelijk gemaakt door een eerdere ontdekking in de
negende eeuw: IJsland. Volgens de Landnámabók (boek van de landname) was het ene
Naddodd die in 825 uit Noorwegen richting de Faroër eilanden vertrok en vervolgens uit koers
raakte. Uiteindelijk raakte hij verzeild op IJsland, dat al snel na zijn ontdekking gekoloniseerd
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werd door Vikingen en de slaven die zij meenamen. Overigens waren Vikingen niet de eersten
die IJsland ontdekten. Er bestaan aanwijzingen dat Iers-Gaelische monniken eerder op het
eiland woonden, maar dat die vertrokken kort na of voor de komst van de Vikingen.
De ontdekking van Groenland
Volgens Grœnlendinga saga (De saga van Groenland) werd Thorvald Asvaldsson ca. 960
verbannen uit Noorwegen wegens een aantal moorden. Daarom vestigde Thorvald zich samen
met zijn familie in het noordwesten van IJsland. Thorvalds zoon, Erik Thorvaldsson, ook wel
Erik de Rode genoemd vanwege zijn rode haar, volgde in de voetstappen van zijn vader door in
982 zijn buurman te doden na een uit de hand gelopen burenruzie. Hierom werd ook Erik op
zijn beurt weer verbannen, ditmaal uit IJsland. Hij besloot op zoek te gaan naar nieuw land ten
westen van IJsland. Kort hierna ontdekte hij de kust van een onontdekt land.
Erik en zijn reisgezelschap stichtten er met succes de eerste tijdelijke nederzetting. In de regio
woonden toen nog geen Inuit, zodat de Vikingen er ongehinderd hun gang konden gaan. Ze
doopten hun nieuwe gebied om tot ‘Groenland’, volgens de Íslendingabók (Boek der IJslanders)
omdat ze daarmee hoopten kolonisten uit het moederland te kunnen lokken. De marketingtruc
lijkt goed uitgepakt te hebben; tijdens de 12de eeuw woonden op Groenland al voldoende
mensen om er een bisschopszetel te installeren.
Wijnland
Rond het jaar 1000 besloot Eriks zoon, Leif Eriksson, op zijn beurt weer een ontdekkingsreis te
maken. Na enkele weken stuitte hij op een gebied dat hij volgens de saga's Vinland (Wijnland)
noemde omdat er heerlijke wilde druiven groeiden. Waar dit Vinland lag is niet helemaal
duidelijk, maar het moet ergens op de oostkust van Canada geweest zijn. Erik bracht er de
winter door, die volgens hem bijzonder zacht uitviel. Daarna keerde hij naar huis terug.
Nederzettingen op Groenland
Maar in Vinland, waar het ook moge zijn, werd geen permanente nederzetting gebouwd, zoals
dat op Groenland dus wél gebeurde. Tussen ongeveer 1000 en 1500 hebben in Groenland
namelijk twee Vikingnederzettingen bestaan: een westelijke en een oostelijke. Hun
gezamenlijke bevolkingsaantal lag rond het hoogtepunt tussen de 2000 en 3000 mensen. Een
relatief kleine bevolking dus, die ook nog eens sterk is afgebakend in zowel ruimte als tijd. Tot
nu toe zijn er door archeologisch onderzoek ten minste 400 Noorse boerderijen geïdentificeerd.
Het leven op Groenland
Een groot deel van de bevolking van de Vikingkolonies op de Faroër eilanden, IJsland en
Groenland leefde een herdersbestaan. Hierdoor was het bevolkingsaantal sterk afhankelijk van
de hoeveelheid grond waar vee kon grazen. Op Groenland was dit zeer beperkt, waardoor een
groot gedeelte van het dieet van de Groenlanders aangevuld werd met walrus- en
zeehondenvlees. Rond de lente vond er namelijk een grote migratie plaats van zeehonden die
zich langs de zuidwestelijke kust van Groenland bewogen. Jaarlijks werden er ook grote 800kilometer-lange tochten georganiseerd naar het noorden van Groenland waar het grootste
gedeelte van de walruspopulatie leefde. Deze jaarlijkse reizen waren ook belangrijke sociaalculturele aangelegenheden en cruciaal voor de voedselvoorraad van de kolonies.
De Vikingenkolonies hadden allemaal een sterk communaal karakter. In de onherbergzame
gebieden waar de kolonies zich bevonden, was het belangrijk dat inwoners beschermd werden
tegen individuele slechte oogsten of ander soort pech. Boerderijen werden vaak
gemeenschappelijk beheerd en de opbrengst van de jacht werd verdeeld onder de gehele
bevolking. Om dit te regelen moesten natuurlijk duidelijke regels opgesteld worden, waardoor
de gemeenschappen al snel hun eigen complexe wettensystemen creëerden.
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Groenland onder de Noorse kroon
Zowel Groenland als Ijsland waren onafhankelijk van de Noorse kroon, maar gedurende de
elfde eeuw raakten ze politiek gezien steeds meer verbonden met Noorwegen en in 1260
onderwierpen beide kolonies zich aan het gezag van de Noorse koning. Groenland stond door
zijn kleine populatie meer onder invloed van de koning dan het meer bevolkte Ijsland. De
voornaamste functie van Groenland binnen het Noorse koninkrijk was het aanleveren van
exotische goederen zoals walrustanden en huiden. Na de vorming van de Unie van Kalmar (de
vereniging van de Deense, Noorse, Zweedse kroon) in 1397, nam Groenland echter af in
belang. De koning ging zich meer richten op het zuiden en oosten in plaats van de verre
westelijke kolonie.
Waarom is het verdwenen?
Het is niet geheel duidelijk waarom beide nederzettingen tijdens de zestiende eeuw verdwenen
zijn. Waarschijnlijk is het door een complexe samenloop van omstandigheden veroorzaakt. Zo
vond tussen de vijftiende en negentiende eeuw een relatief koude periode plaats die de ‘kleine
ijstijd’ genoemd wordt, waarin de wereldwijde gemiddelde temperatuur zo’n 0,5 tot 1 graden
lager lag dan vandaag de dag. Dit zorgde voor een afname in opbrengsten van de landbouw.
Tijdens de vijftiende eeuw vond ook een grote economische transformatie in Europa plaats. De
Noord-Atlantische handel werd grotendeels overgenomen door Hanzesteden en de Engelsen,
die voornamelijk geïnteresseerd waren in het verschepen van bulkgoederen zoals gedroogde
vis. Niet in exotische goederen, wat Groenlands voornaamste exportproduct was. Na 1370
stopten de regelmatige handelsexpedities tussen Noorwegen en Groenland. De laatste
vermelding van een expeditie tussen de twee landen komt uit 1420. Het lijkt er dus op dat een
combinatie van klimaatverandering en een veranderende wereldeconomie ervoor gezorgd
hebben dat het steeds minder aantrekkelijk werd om in Groenland te wonen, tot het punt dat
geen kolonist er meer wilde wonen.
Bronnen: Bio One(link is external), Isgeschiedenis (1) (2), PMC(link is external).

Bootsman spring naar de wal…
Het afmeren van een oorlogsschip langs een kade of steiger is altijd een hele gebeurtenis.
Keesjes, dunne lijnen met een zandzakje verzwaard, vliegen door de lucht naar de wal.
Commando's klinken en fluitsignalen vormen de codes waarop matrozen de trossen en
springen (trossen die in de midscheepsrichting getrokken worden) naar de wal slepen.
Dit schouwspel bood ook de onderzeebootjager Hr. Ms. Brabant, toen zij van haar eerste
vierweekse reis terugkeerde in haar geboortestad Vlissingen.
Het schip voer de sluis binnen en de afmeer-procedure, die al tijdens de vaart was voorbereid,
begon ten aanschouwe van het talrijke publiek.
De belangstelling was zo groot, omdat tegenover de sluis een nieuw flatcomplex stond 'Het
Eiland' genaamd. Hier woonden overwegend marinegezinnen en veel vrouwen liepen daarom
even naar de overkant om hun
mannen vanaf de kade te begroeten.
Onder hen bevond zich ook de vrouw van bootsman Meerman.
Op de brug stond Siem de Boer, de commandant en een zeer markante persoonlijkheid. Op zijn
jukbeenderen had hij twee plukken haar, als een soort verplaatste bakkebaarden, waar hij
apetrots op was.
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Overste de Boer hield van direct contact met zijn mannen. Daarom
gebruikte hij ook zo min mogelijk de omroep, maar riep zijn
commando's direct van de brugvleugels naar de meerploeg op het
voorschip, de bak genaamd.
Toen de voortros al stond vond hij het nodig dat er ook nog een
spring op de bolder op de kade gezet moest worden. Met luide stem
riep hij het commando naar de bak. "Bootsman, spring naar de wal!"
De stentor-stem van de commandant was op de wal goed hoorbaar ook voor de bootsmansvrouw.
Geschrokken keek ze omhoog naar haar man op het voorschip, dat
hoog boven de kade oprees. Toen sloeg de angst haar om het hart
en schalde haar angstkreet: "Paul je doet het niet hoor! Spring niet,
laat die man het zelf
maar doen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wereldoorlog in de West
Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba, 1940-1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt Nederland bezet door nazi-Duitsland. Suriname, de
Nederlandse Antillen en Aruba blijven de enige vrije Nederlandse grondgebieden. Toch krijgen ook
deze koloniën in ‘de West’ met de oorlog te maken. Er is geen contact meer mogelijk met het
moederland Nederland. De bauxietmijnen in Suriname en de olieraffinaderijen op Curaçao en Aruba
worden voor de oorlogvoering van groot belang. Amerikaanse militairen komen deze industrieën
beschermen. Suriname, de Antillen en Aruba krijgen een belangrijke plaats in de wereldpolitiek.
De welvaart neemt toe. Dit versterkt ook het streven naar zelfstandigheid.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn Suriname, de Antillen en Aruba vrijwel
onverdedigd. Al in 1939 dringt het koloniale bestuur aan op versterking van de eigen troepen met
manschappen uit Nederland. Direct na de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 komen Britse
troepen naar de Antillen en Aruba om de olieraffinaderijen te beschermen. Een jaar later worden
Amerikaanse troepen gelegerd in Suriname. Amerikanen vervangen in 1942 ook de Britse troepen
op de Antillen en Aruba.
Vanaf 1922 wordt in Suriname erts gewonnen uit de rode steensoort bauxiet. Hiervan wordt
aluminium gemaakt. In diezelfde tijd krijgen Curaçao en Aruba raffinaderijen voor de verwerking van
olie uit Venezuela. Tachtig procent van de brandstof voor de Britse luchtmacht komt uit Curaçao en
Aruba. Met aluminium van Surinaams bauxiet wordt ongeveer zestig procent van alle geallieerde
vliegtuigen gebouwd. Deze belangrijke industrieën worden bewaakt door Amerikaanse troepen,
maar ook door Surinamers, Antillianen en Arubanen.
Duitse aanvallen
In de nacht van 15 op 16 februari 1942 wordt de eerste Duitse torpedo op het westelijk halfrond bij
Aruba afgevuurd, met als doel het tankerschip Pedernales. De lading ruwe olie vliegt in brand, maar
het schip zinkt niet. Vier andere tankers worden tot zinken gebracht. Daarbij komen tientallen
bemanningsleden om. De pas gearriveerde Amerikanen komen meteen in actie. Zij laten enkele
oorlogsvliegtuigen en torpedojagers naar het gebied komen. In de nacht van 18 op 19 april reageert
de kustartillerie alert. Zij kan een aanval op de olie-installatie aan de Bullenbaai op Curaçao
voorkomen. Op 12 november 1942 werd vlak voor de Curaçaose kust de Amerikaanse
kanonneerboot USS Erie door een Duitse onderzeeboot getorpedeerd. Ook schepen met
Surinaams bauxiet worden aangevallen. De meeste slachtoffers van de oorlog vallen op zee.
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Het zijn de bemanningsleden van de olietankers die bij de Duitse duikbootaanvallen tot zinken
worden gebracht. In totaal komen hierdoor zeker 39 Antillianen om het leven.
De economie wordt gestimuleerd door de explosief gegroeide industrie en de dagelijkse uitgaven
van de duizenden Amerikaanse militairen. De lonen gaan omhoog omdat er veel meer vraag naar
arbeid is. Maar in de landbouw blijven de lonen laag. Landarbeiders trekken massaal naar de stad.
De plantages raken daardoor verder in verval. Het gevolg is dat de prijzen voor landbouw producten
enorm stijgen. De bevolking heeft door de nieuwe welvaart wel veel meer geld, maar er is veel te
weinig voor te koop. In Suriname is het vanaf 1942 verboden om brood alleen te bakken met het
schaarse tarwemeel. Op Aruba en Curaçao zijn een tijdlang helemaal geen vlees en aardappelen
meer te koop. In oktober 1942 wordt op de Antillen een distributiesysteem ingevoerd voor graan,
rijst en maïs en later ook voor olie, aardappelen, suiker, stokvis, boter en margarine.
De Amerikanen laten producten aanvoeren, die tot dan toe onbekend zijn. Die nieuwe producten
hebben zelfs invloed op de taal. Alle tandpasta wordt ‘Colgate’ genoemd, heren onderbroeken
‘Jockeys’ en scheermesjes ‘Gilettes’. De Amerikanen introduceren naast nieuwe producten en een
nieuwe mode, ook nieuwe dansen, muziek en films. De meisjes hebben veel belangstelling voor de
Amerikaanse soldaten. De familieleden zijn soms trots op de interesse van de Amerikanen voor hun
dochters en zusters. Maar de meisjes worden ook vaak - niet zonder afgunst- veroordeeld. Die
afkeuring wordt versterkt doordat de prostitutie door de komst van de soldaten heel erg toeneemt.
Het gebruik van alcohol neemt enorm toe en ook de criminaliteit stijgt.
Politieke zelfstandigheid
Van oudsher komen de meeste leidinggevenden in de west uit Nederland. Tijdens de oorlog krijgen
Surinamers, Antillianen en Arubanen zelf belangrijke posities in handen. Hun zelfvertrouwen groeit
en ze krijgen meer behoefte aan zelfbestuur. Dit wordt versterkt door het Atlantic Charter, waarin
het zelfbeschikkingsrecht van volken wordt erkend door Amerika en Engeland. Op 6 december
1942 belooft ook koningin Wilhelmina in een radiotoespraak de koloniën na de oorlog meer
zelfstandigheid. In Suriname wordt in 1943 de Unie Suriname opgericht, met als leus ‘baas in eigen
huis’. Leden van de eerste politieke partij op de Antillen gebruiken in 1944 dezelfde leus. Ze willen
meer zeggenschap. De ontwikkeling van het onderwijs en de eigen cultuur wordt gestimuleerd
doordat het contact met Nederland is verbroken. Suriname en de Antillen krijgen voor het eerst een
Algemene Middelbare School met een HBS-opleiding. Radio Hilversum valt weg en daardoor
worden de lokale radio-omroepen belangrijk: De CUROM op de Antillen en de AVROS in Suriname.
Ook de eigen literatuur ontwikkelt zich. Op de Antillen wordt in mei 1940 het literaire tijdschrift ‘De
Stoep’ opgericht. In 1944 verschijnt de eerste dicht-bundel in het Papiaments: ‘Patria’ door Pierre
Lauffer.
Veel Surinamers, Antillianen en Arubanen voelen zich verslagen als Nederland wordt bezet door
Duitsland. Ze leven hartstochtelijk mee met de gebeurtenissen in Europa. Allerlei organisaties
worden opgericht om de band met Nederland in ere te houden en om geld in te zamelen voor de
oorlogsslachtoffers en de geallieerde oorlogvoering. De bevolking brengt vele honderdduizenden
guldens bijeen, onder andere voor de aankoop van een Spitfire gevechtsvliegtuig en een
torpedojager. Ook wordt er ijverig zilverpapier ingezameld voor de oorlogsindustrie. Voor de
geallieerde soldaten worden truien en sokken gebreid.
Eigen leger
In 1939 wordt op de Antillen de dienstplicht ingevoerd voor alle Antilliaanse jongens tussen de 18
en 20 jaar. Tijdens de oorlog worden in Suriname en op de Antillen en Aruba voor het eerst
dienstplichtigen opgeroepen om te dienen in een eigen leger, de Schutterij. De schutters moeten
patrouilleren, schuilplaatsen bouwen, op de luchtbeschermingsmaatregelen toezien en afweerschut
bedienen. De Amerikanen verwonderen zich over de vermenging van de verschillende rassen in de
Schutterij. In het Amerikaanse leger zijn gekleurde en blanke soldaten strikt gescheiden.
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Binnen de Schutterij zijn er ook vrijwillige hulpdiensten: de Burgerwacht op de Antillen en Aruba en
het korps Stad- en Landwachten in Suriname. Vrouwen hebben aparte vrijwilligerskorpsen.
Vluchtelingen
De berichten over de joden vervolging in Europa maken veel indruk. De bevolking is bereid joodse
vluchtelingen toe te laten, maar de gouverneurs denken daar anders over. In juni 1940 weigert
gouverneur Wouters Oostenrijks-Joodse vluchtelingen toe te laten die per schip aankomen in de
haven van Curaçao. Onder druk van de minister van koloniën mogen ze toch aan land. Maar omdat
het burgers zijn van een vijandig land, worden ze op Bonaire gevangen gezet. Pas in 1942 krijgen
ze, na vele verzoeken van het Joods Hulp Comité, meer bewegingsvrijheid,. Op aandrang van dit
comité en de regering in Londen, laat Wouters in november 1941 nog 86 vluchtelingen toe.
Relatief veel Surinamers en Antillianen in Nederland zijn actief in het verzet. De bekendste zijn
Anton de Kom, George J.L. Maduro en Segundo (Boy) J.A. Ecury. Daarnaast zijn ook vele
Surinamers en Antillianen, die hun leven hebben gewaagd in het verzet tegen nazi-Duitsland,
onbekend gebleven.
Na de oorlog
Nieuws over de situatie in Suriname en op de Antillen bereikt Nederland zo nu en dan via Radio
Oranje en via de pamfletten die door geallieerde vliegtuigen worden uitgestrooid. De bevrijding in
1945 wordt ook in de West uitbundig gevierd. De eerste schepen naar Nederland zijn beladen met
hulpgoederen. Met geld uit Curaçao wordt in Laren een sanatorium voor oorlogsslachtoffers
gebouwd. In de loop van 1947 vertrekken de laatste joodse vluchtelingen, Duitse geïnterneerden,
Indische geïnterneerden en Amerikaanse soldaten uit de West. Studenten uit Nederland keren
terug, net als de soldaten die in Europa en Nederlands-Indië hebben gevochten. De Surinaamse
vrijwilligers die zich aanmelden om in Indië te vechten wordt een militaire carrière beloofd. Tot hun
verbittering worden ze afgekeurd, terwijl ze later wel worden opgeroepen en goed gekeurd voor de
strijd in Korea.
Als de oorlogsproductie wegvalt gaat het minder goed met de economie. Ook de politieke situatie is
door de oorlog blijvend veranderd. Het streven naar zelfstandigheid wordt serieus aangepakt. In
1954 wordt, middels het Statuut, definitief vastgelegd dat de koloniën nu gelijkwaardige ‘Rijksdelen’
zijn.
Bron: Wereldoorlog in de West; Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945.
Liesbeth van der Horst
Voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens
Redactie: Jack, wederom bedankt…. Puik stukje geschiedenis!

Hoe mijn eerste militaire vorming (EMV) in 1971 verliep.
( vervolg )
Niet alleen rangen en standen, schieten, sjouwen en
tijgeren maar ook maritieme zaken als sloeproeien en
sloepzeilen op de Loosdrechtse plassen stonden op
het lesrooster. Met een vrachtauto, bus of zelfs te
voet gingen we naar de Boomhoek, de marinehaven
aan de Loosdrechtse plassen.
Zeilen is nooit mijn hobby geworden. De roeispanen
kon ik amper tillen en het zeilen vond ik doodeng. Het
was ook nog eens stervenskoud zeker zo rond
november.
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Tegen het eind van de opleiding kregen wij de zogenaamde volharding voorgeschoteld. De
volharding was een soort eindexamen over het fysieke deel van de EMV en bevatte een
wedstrijdelement. De bak die de meeste punten verzamelde bij de onderdelen van de volharding,
heette de beste bak te zijn. De volharding begon met wel héél vroeg uit onze kooien komen. Na
het ontbijt staken we ons in volle bepakking, vulden onze veldflessen met water en haalden een
FAL geweer bij de wapenkamer. Daarna marcheerden we af naar de Boomhoek aan de
Loosdrechtse plassen. Na aankomst bij de Boomhoek propten ze ons in sloepen en aan de
riemen. Ik heb er geen idee meer van hoeveel km we moesten roeien, maar ik meen een kilometer
of 15 / 20. Wat ik wel weet is dat ik de
blaren op mijn handen had en mijn
armen erg zeer deden. Ik dankte dan
ook de hemel toen het roeien was
afgelopen . Daarna moesten we de
zelfde afstand terug lopen met volle
bepakking en geweer. Bepakking op
de rug, geweer aan de schouder en
hup daar gingen we weer op pad. De
eerste kilometers gingen nog wel
maar spoedig werd het minder leuk,
het geweer leek steeds zwaarder te
wegen en elke kilometer leek er twee
te zijn. We liepen in peletonsverband
waarbij de grootste man voorop liep
en de kleinste achteraan. Nou, ik was
de kleinste en ik heb me het gompus
gelopen. En die verrekte baksmeester maar roepen dat ik wat harder moest lopen. Maar goed, ik
heb het gered en ik meen dat we zelfs eerste zijn geworden.
Ter afsluiting van onze eerste militaire vorming werd er een ouderdag gehouden. We mochten
onze ouders rondleiden over het terrein van het Marine Opleidings Kamp Hilversum. Op diverse
plaatsen op het kazerneterrein gaven nieuw opgekomen bakken demonstraties. Aan het eind van
de ouderdag moesten we nog eens ons kunnen op het exercitieterrein tonen. De commandant en
opleidingsofficieren van het MOKH namen een parade af die we onder toeziend oog van onze
ouders hielden.
Als waardering voor onze paradeerkunsten, waren er drie niveaus te halen. Een blauwe vlag, een
witte vlag en een rode vlag.
De blauwe vlag betekende dat je het uitstekend had gedaan. De witte vlag betekende dat je goed
had gepresteerd.
De rode vlag was wel het ergste wat je kon overkomen. Kreeg je de rode vlag dan was het goed
fout. Op de klanken van het marinemuziekkorps marcheerden we over het exercitieterrein. Welke
vlag we gehaald hebben weet ik niet meer maar volgens mij in ieder geval niet de rode.
Met de ouderdag sloten wij de EMV in Hollandsche Rading af.
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Mijn eerste plaatsing was Fort Erfprins, omdat daar de Electronische school stond, waar de
opleiding tot radio-radarmonteur gegeven werd.
Fort Erfprins was een streng kamp. In het begin moesten we in looppas van het kazernegebouw
naar de electronische school rennen en je moest iedere meerdere die je tegenkwam groeten.
Later werden deze regels gelukkig versoepeld.
We sliepen in een oude kazerne, welke was onderverdeeld in slaapzalen waar we in
stapelbedden sliepen met gemiddeld 20 man op een slaapzaal.
Ik heb daar erg veel geklaverjast. Zo
gauw er maar even tijd was zaten we
met een koppeltje te kaarten. Een erg
leuke tijd
Het hoofd van de school was LTZ2OC
de Boer. Een strenge maar wel
aardige man.
Op school kregen we in rap tempo een
groot aantal vakken voorgeschoteld
zoals: electronica, praktikum
(foutzoeken in apparatuur), wiskunde,
engels, montage, servotechniek (hoe
draait b.v. de schotel van een radar),
digitaal rekenen (hoe werkt een
computer), radio, radar en sonar apparatuur. In zo`n anderhalf jaar tijd kregen we les in vakken
waar je op de MTS 4 jaar over deed. Het was dus wel aanpoten. Hoe ik het allemaal gered heb
weet ik niet meer, maar snappen deed ik alles zeker niet. Toch haalde ik steeds voldoendes.
Het duurde niet lang of ik liep al tegen een confrontatie met een meerdere aan.
Die ochtend had het geregend en we moesten in regenjas naar school. Aan het eind van de
dag klaarde het op en op mijn terugtocht naar de kazerne had ik mijn regenjas over de arm.
Op het exercitieterrein kwam ik een korporaal met hetzelfde dienstvak als mijzelf tegen en deze
gelastte mij om mijn regenjas aan te trekken. “Ik pieker er niet over “ zei ik “het is mooi weer”.
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“Dan beveel ik het je “ zei hij. Je gaat je gang maar was mijn antwoord maar ik doe niet wat jij
wilt. Toen moest ik voor hem in de houding gaan staan waar ik ook al niet aan voldeed, waarna
hij mij mede deelde dat hij hier werk van zou maken.
En zo moest ik na schooltijd bij de oudste officier, het hoofd
van de school LTZ2OC de Boer, komen. Ik heb hem mijn
verhaal gedaan en hem verteld dat ik niet van plan was om
me als een snotneus te laten behandelen. Op zich begreep
hij mijn standpunt wel, maar de dienst is nou eenmaal de
dienst en dan moet je luisteren naar je meerdere. Ik kreeg
als straf een weekeind binnen blijven en me vervoegen bij
de onderofficier van de wacht. Deze droeg mij op om de
“doko” dit is de ruimte waar gesport werd schoon te maken
waarna ik alsnog naar huis mocht afreizen.
Dit verhaal kreeg later nog een staartje. Toen ik klaar was
met mijn opleiding werd ik op de “Zeven Provincien”
geplaatst waar ik deze zelfde korporaal weer tegen het lijf
liep. Hoe het verhaal precies de ronde heeft gedaan weet ik
niet, maar het werd al snel bekend dat deze knaap een
medecollega genaaid had. Op een gegeven moment werd
deze jongeman 21 jaar. Nu was het de gewoonte dat als je
21 werd je dan ook 21 klappen voor je reet kreeg, normaal
met de hand. Voor deze knaap werd een uitzondering
gemaakt. Hij moest op een tafel gaan liggen, zijn broek
werd met bier overgoten en hij kreeg 21 klappen met een houten plank uitgedeeld door een
paar sterke matrozen. Zo werd hij afgestraft.
Naast les op school kregen we ook les in brandbestrijding op de NBCD school. Hier kregen we
les in diverse vormen van brandbestrijding en wat voor branden er waren. Op een afgelegen
terrein op de haven stond een gedeeltelijk nagebouwd schip waar brand in werd gesticht en dan
moest je dit zien te blussen. Ook moesten we met persluchtmaskers op zo`n brandende moot
binnen gaan om zg. slachtoffers te redden.
We hebben op Erfprins zelf ook nog
eens een oefening gehad in het redden,
verbinden en afvoeren van slachtoffers.
Ik speelde hierbij de verbindingsman die
de diverse contacten met de afdelingen
moest onderhouden.
Ook moesten we op een dag een bunker
in met een gasmasker op. Eenmaal
binnen werd er een gasgranaat tot
ontploffing gebracht en vervolgens
moesten we ons gasmasker af doen het
aan onze buurman geven en vervolgens
zijn gasmasker weer opzetten. Als je het
een beetje scheef op je hoofd zette,
stikte je de moord.
Eenmaal buiten mocht je je gasmasker
weer afzetten maar die rotzakken hadden buiten een traangranaat laten ontploffen zodat de
tranen je over de wangen rolden en zij uiteraard dikke schik hadden dat ze die groentjes te
fieter hadden genomen.
Ook moest er natuurlijk wacht gelopen worden. Dit kon zijn in een hokje samen met een
sergeant aan de poort staan of rondjes lopen over het terrein. Hierbij kreeg je dan een geweer
en een houder met 5 kogels waar je voor moest tekenen zowel bij de afgifte als de teruggave.
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En o wee als er een kogel miste. Dan stond het halve kamp op zijn kop. Ik heb het 1 keer
meegemaakt dat een knaap voor de lol een kogel in zijn geweer had gedaan en deze op de een
of andere manier was kwijtgeraakt. Ik weet niet meer wat zijn straf was maar het heeft
dagenlang gegist in het kamp en er werden diverse onderzoeken gepleegd.
Als we bij de wacht zaten en we wilden koffie, dan hadden we niet de beschikking over een
koffiezetapparaat maar over een kookplaatje en een grote ketel. Je kookte het water, goot het in
de ketel en gooide daar een paar scheppen koffie bij. Goed roeren en daarna de prut laten
zakken en klaar was de koffie. Volgens mij smaakte hij ook nog.
Aan het eind van de opleiding kreeg je een schriftelijk en een praktijk examen. Voor beide
moest je een voldoende halen.
Nu zat er op de afdeling waar je het praktische examen moest doen een sergeant die het niet
zo op mij gemunt had. Feit was dat ik niet zo`n hoogvlieger was en van al die electronica niet zo
heel veel snapte al bracht ik alle praktijkopdrachten wel tot een goed einde.
Toen de uitslag bekend werd gemaakt, bleek dat ik was gezakt. Ik had voor mijn theorie een
onvoldoende.
Nu hadden wij een baksmeester, korporaal Spierings, die
toevallig op deze afdeling werkte en wist dat de sergeant en ik
niet zo goed met elkaar konden. Hij had het vermoeden dat
de sergeant mij expres had laten zakken. Stiekum heeft hij,
toen de sergeant er niet was, in mijn cijferlijst zitten kijken, en
toen bleek dat de sergeant mijn cijfers steevast naar beneden
had afgerond in plaats van naar boven. Dit heeft op de
electronische school tot een hevige rel geleid waarbij zelfs de
commandant is geraadpleegd en het eind van het liedje was
dat ik alsnog mijn diploma kreeg.
En zo kreeg mijn plaatsing op Erfprins toch nog een goed
eind.
Wordt vervolgd….

Leuke reactie die ik u niet wil onthouden….
Hartelijk dank voor de krant. Ik zie mijn broer van 17 en ik van
18 jaar nog opkomen op 7 september 1964 in MOC en de
pikken inspectie ondergaan op die zondag avond laat.
Ook de beschrijving van de onderzeeboorjagers is helemaal
oke. Ik heb 3 jaar op Hr.Ms. Drenthe gevaren als telegrafist.
Er is een nostalgische wereld voor me open gegaan.
Hartelijk dank. En mijn kleinkinderen kunnen nu lezen dat mijn
verhalen niet verzonnen zijn.
Met vriendelijke groet, Ton

21

Let op ! foto’s in het artikel hieronder staan niet in de juiste tijdlijn.

Scheveningse vissers op avontuur in de West
Op 3 augustus 1951 vertrokken Teun Blok Sr en zijn broer vanuit Scheveningen met de
SCH 177 ‘Noordzee’, hun eerste kotter die ze met veel gezanik op krediet hadden
gekocht, voor een verre reis. Dertien jaar had Teun in de West gewoond, gevaren als
stuurman en gezagvoerder op een CSM-tanker. Daarna was hij leraar aan de
Zeevaartschool en die betrekking gaf hij op om met zijn broer Arie en nog vier anderen te
trachten een bedrijf op te bouwen in de Caraïbische wateren. De bemanning bestond,
behalve uit kapitein Teun Blok Sr en zijn broer Arie, verder uit broer en stuurman Wouter
Blok en diens zoon Nico, Albert Schaap en zijn zoon Albert Jr. Deze mensen gingen er op
uit om met hun vakkennis en goede uitrusting een poging te ondernemen die het wellicht
voor velen mogelijk zou maken in de Nieuwe Wereld een broodwinning te vinden. De
SCH 177 ‘Noordzee’ was 20 meter lang en 5.40 meter breed en had een tonnenmaat van
56 gross en 46 netto ton. De vriesruimte kon 20 ton vis bergen. Het scheepje was
gebouwd in 1933.
Het scheepje van Teun Blok Sr was uitgerust met verschillende soorten vistuig, een
koelinstallatie en een echolood, waarmee zij hoopten de vis te kunnen opsporen. Tal van
veranderingen waren aangebracht om het schip voor de oversteek van de oceaan en het leven
in de tropen geschikt te maken. Zo werd onder andere in de midscheeps een tweede kompas
opgesteld, teneinde dat op de brug te kunnen controleren en er werd een 40 pk DieselKromhout motor ingebouwd. Shell Nederland N.V. leverde de brandstof en de smeermiddelen.
Een rij van de bekende ijzeren vaten stond dan ook aan dek vastgesjord.
Het heeft hun onderweg heel wat gekost aan de nodige stookolie te komen. Met slechts 40
Nederlandse guldens aan boord hadden ze Scheveningen mogen verlaten. Een aanvraag om
duizend dollar ter beschikking te krijgen voor loodsgelden, olie en eventuele reparaties
onderweg, had de Nederlandsche Bank geweigerd. Bijna was men hierdoor gedwongen
geweest na Casablanca terug te keren wanneer niet een volkomen onbekende landgenoot
aldaar hen had geholpen. De reis ging langs de Portugese kust richting Casablanca (Marokko)
waar nog kon worden gebunkerd. Vervolgens volgde men de kust tot op de hoogte van Dakar
(Senegal) om vandaar de oversteek te wagen. Zes weken zou de reis duren. Maandag 17
september om 4 uur ’s middags loopt, na een vrij gunstige reis, de SCH 177 de Annabaai
binnen met 3000 kg vis aan boord. Deze vis was snel verkocht aan een zeer enthousiast
publiek, want er was altijd een tekort aan vis op het eiland.
Door pech achtervolgd
De tweede reis op jacht naar vis was niet bepaald gunstig. Midden op zee werd averij aan de
schroef opgelopen. Een blad was eraf geslagen en slechts met een zeer langzaam draaiende
motor en op de zeilen werd koers gezet naar Margarita om te trachten het schip daar op het
strand te zetten en reparaties te verrichten. Dit was niet geslaagd omdat het verschil in getij te
gering was om de schroef boven water te krijgen. Hierna werd koers gezet naar Trinidad, waar
aan de lagoen monding enkele hachelijke uren werden beleefd omdat het uitstromend getij zo’n
kracht had dat in zes uur één kilometer was afgelegd en het schip ieder ogenblik op de rotsen
gedreven kon worden. In Trinidad kreeg kapitein Teun Blok Sr het vooruitzicht drie maanden op
zijn beurt te moeten wachten en daarom werd besloten om een duiker de schroef onder water
maar te laten repareren. In de moer, waarmee de propeller op de schroefas is bevestigd, was
echter geen beweging te krijgen, zelfs niet toen een sleutel met verlengstuk en takel en 8 man
eraan te pas kwamen. “Maar hij bewoog geen pukkel”, zegt kapitein Blok, “en we moesten zelfs
oppassen onze schroefas, die we in de machinekamer hadden vastgezet met staken, niet te
verwringen. We hebben het toen gedaan gekregen om hem toch spoedig op de helling te hijsen
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en na twee flinke mokerklappen kon ik die moer met de hand losdraaien. Het is me nog een
raadsel waarom het toen ineens zo gemakkelijk ging”. De vis die aan boord was, is in Trinidad
grif verkocht. Op de thuisreis werd twee dagen gevist met sleepnet en 3 ½ ton vis opgehaald,
hetgeen een vrij goed resultaat is vergeleken bij wat men in Nederland gewend is. Maar de
pech achtervolgde de vissers nog steeds. Toen na een kwade sleep het net weer opgehaald
werd, zat er een zaagvis van niet gering gewicht in het net en dat beest was er niet uit te
krijgen. Het kon niet eens aan boord worden gehesen. Er werd dus maar een lus om zijn zaag
geworpen om hem zo ver mogelijk op te trekken en toen is de bodem van het net los gemaakt
om die zaagvis achteruit weer in zijn element te laten zakken. Maar hij kon er niet door zodat
het net gedeeltelijk moest worden opengesneden. Een stuk van de zaag werd als aandenken
meegenomen. “Maar het was
geen lolletje om in een muil
van de grootte van een
harington te kijken en als die
dan weer dicht ging kwam er
zo’n hard rochelgeluid uit dat je
je handen op je oren moest
houden” zegt de kapitein. Toen
de ‘Scheveningen 177’ weer
goed en wel aan de
Handelskade lag, kon de vis
van de hand worden gedaan.
Visdetector
Kapitein Blok verrichtte op dat
ogenblik nog veel
experimenteel werk. Omtrent de vistechniek, de gedragingen van de vissen in deze wateren
was nog zeer weinig bekend. Waar zit de vis? Wanneer? En welke vis? Het scheepje was
uitgerust met de laatste technische middelen om vis niet alleen te vangen (diverse soorten
netten en lijnen), maar ook met apparatuur om de vis op te sporen. In de hut van de kapitein
bevond zich een ‘visdetector’, een soort verbeterde echosounder, die te vergelijken was met de
‘Asdic’ die gebruikt werd om vijandelijke onderzeeboten op te sporen. Met dit apparaat kon
bepaald worden of er vissen onder het schip waren en op welke diepte. Aan de uitslag op het
fluorescerende scherm kon zelfs, na de nodige opgedane ervaring, bepaald worden wat voor
soort vis onder het schip zwom. Op deze wijze kon het net dus uitgeworpen worden op de juiste
diepte en op de juiste plaatsen waar inderdaad vis was. De verschillende gegevens die aldus
omtrent het vissen in de Caraïbische wateren vergaard werden, waren van onschatbare waarde
en vormden om zo te zeggen het ‘fabrieksgeheim’ voor een succesvolle vangst.
Eigen verkooporganisatie
De eerste maanden vielen de vangsten echter niet mee en omstreeks Kerstmis 1951 besloten
twee bemanningsleden naar Nederland terug te gaan vanwege de ontstane onenigheid over de
vastgestelde betalingsregeling. De achterblijvers hebben van hun besluit echter geen spijt
gehad, want toen eenmaal de moeilijkheden, zoals met netten, materiaal en personeel voorbij
waren en ook de visgronden in de Caraïbische wateren waren verkend, werden de vangsten
beter. De drie Scheveningse broers Blok en een zoon van één hunner, hadden er met drie
Curaçaose vissers een bedrijf opgebouwd, waarbij vangsten van 4000 kg vis per dag heel
gewoon waren.
Een van de moeilijkheden was aanvankelijk het verkopen van de vis. In heel West-Indië was
geen viswinkel. De vis moest zo van de boot worden verkocht. De geestdrift van de consument
was echter zo groot, dat zij elkaar bijkans het water in duwden om maar wat vis te kunnen
bemachtigen. Later kregen de vissers van verschillende handelaren in levensmiddelen de
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toezegging dat zij in totaal 3000 kg per dag wilden afnemen. De resterende hoeveelheid zouden
de vissers dan zelf moeten zien te verkopen.

De eerste zorg was echter de afzetmogelijkheden te verbeteren. Voor de organisatie van de
verkoop waren uit Nederland tijdelijk overgekomen de heren Boer en v/d Poel die zich hiermee
zouden belasten. De kwestie was namelijk dat de vis vers-gevangen werd aangevoerd.
Wanneer een sleep opgehaald werd, werden de grote vissen meteen schoongemaakt en ging
alles wat voor consumptie geschikt was het koelruim in dat een temperatuur had van om en
nabij het vriespunt. De vis werd dus niet bevroren en kwam dus niet in stukken ijs en smeltwater
te liggen, maar werd zo vers mogelijk bewaard en werd vers aan de klant afgeleverd. Door een
eigen verkooporganisatie wilde men de zekerheid verkrijgen dat de vis niet alleen vers van
boord kwam, maar ook vers bij de klant kwam en vers op tafel verscheen. Wanneer deze
verkooporganisatie vlot verliep, hoopte men lokale krachten in te schakelen en zouden de heren
Boer en v/d Poel op een ander eiland de zaken organiseren, want er bestonden grote plannen.
Buitenlandse belangstelling
Hoewel de hele onderneming door enkele particulieren was opgezet, bleek er toch van buiten
belangstelling te bestaan, met name van de zijde van Curaçao en Trinidad. Maar ook van
Nederlandse zijde had men reeds inlichtingen ingewonnen omtrent de verrichtingen van de
‘Noordzee’, zodat van die zijde mogelijk ook steun kon worden verwacht. Het Gouvernement
van Trinidad had de heer Blok verzocht om een plan op te stellen voor de bevissing van het
Caraïbische zeegebied en voorstellen ten aanzien van een eventuele vissersvloot. De heer Blok
had daarop voorgesteld een vloot van zes schepen, vier voor diepzeevisserij en twee voor de
garnalenvangst, te bouwen. Deze schepen dienden uiteraard aan bijzondere eisen ter plaatse
te voldoen; zij moesten zijn uitgerust met koelinstallaties en goed geventileerde verblijven e.d.
Voorts diende het Gouvernement van Trinidad ervoor te zorgen dat fabrieken werden gebouwd
voor het verwerken van de vis die niet regelrecht naar de consument ging. Dat plan was reeds
in behandeling genomen door de Caraïbische Commissie, die de problemen in verband met de
voedselvoorziening bestudeerde. De Caraïbische Commissie was tot stand gebracht door de
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Amerikaanse, Britse, Franse en Nederlandse regeringen. Later bleek dat de mogelijkheden om
in Trinidad te beginnen, problemen zou scheppen. De visvangst in de Caraïbische Zee
gebeurde tot dan toe nog steeds met netten, omdat een poging met de lijnvisserij door louter
pech mislukt was. Een voordeel van deze poging was dat de Scheveningers kennis maakten
met drie Curaçaose vissers. De heer Blok was ervan overtuigd dat het bemannen van een
eventuele toekomstige vissersvloot in de West zeer goed kon geschieden met plaatselijke
vissers. Was eenmaal zekerheid verkregen omtrent de toekomstmogelijkheden voor het
opbouwen van een vissersvloot, dan lag het in de bedoeling de familieleden van de vissers naar
de West te laten overkomen om zich hier metterwoon te vestigen.
‘Mars Bango’ gaat ‘Noordzee’ helpen.
Dat Teun Blok Sr de mogelijkheden goed heeft weten uit te buiten, bleek uit het feit dat hij
besloot zijn bedrijf uit te breiden met een tweede schip. Daartoe had hij de kotter SCH 178
‘Mars Bango’ gekocht en laten verbouwen. Met dit schip zou hij vanuit Scheveningen opnieuw
de verre reis naar Curaçao ondernemen, ditmaal rechtstreeks op ongeveer 300 mijl ten zuiden
van de Azoren. Het scheepje was met de modernste middelen ingericht en onder meer voorzien
van een radiotelefoniezender, een peilinrichting en een echolood dat tot 300 meter diepte ging,
maar op Curaçao zou worden voorzien van speciale apparatuur, waardoor de zeebodem tot
1320 meter kon worden bereikt. De kotter, die 18 meter lang was en 40 brt mat, had een motor
van 150 pk waarmee een snelheid van 8 knopen kon worden bereikt. Verder was een compleet
zeiltuig aan boord. Het was de bedoeling zoveel mogelijk met de SCH 177 te blijven vissen en
het nieuwe schip voornamelijk voor het jagen te gebruiken, zodat hij vaker met verse vis op de
markt kon komen.
Het visserijbedrijf floreerde goed. Het was zelfs mogelijk dat Blok nog een derde kotter uit
Scheveningen zou laten overkomen. Enkele ondernemende Curaçaose jongens, die
vertrouwen hadden in de vistalenten van Teun Blok Sr en zijn mannen, hadden een drijvende
viswinkel ingericht op de plek aan de handelskade, waar anders altijd de SCH 177 en 178
afmeerden. Deze winkel was een oude bark met een grote vrieskamer aan boord. Blok Sr zou
per maand 25 ton vis leveren voor deze winkelverkoop. Door dit contract was het mogelijk dat
beide schepen zich volop aan de visvangst konden wijden.
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Eigen methode
In de regel werden er niets dan kanjers van vissen aangevoerd. Teun Blok Sr ging echter
vissen met de sleeplijn en zal dan vis aanvoeren ter grootte van wijting. Dat geeft even een
omschakeling, maar zodra men gewend is verwachtte schipper Blok geen onoverkomelijke
moeilijkheden. Teun Blok Sr had een eigen methode om de bevolking te laten wennen aan
vissoorten die zij nog niet kende. Als hij namelijk een nieuwe soort had gevangen, probeerde hij
die eerst zelf. Wanneer deze goed beviel, gaf hij de eerste maal, aan eenieder die vis bij hem
kocht, een exemplaar van de nieuwe soort cadeau. De volgende keer kon hij ze dan verkopen,
zo was zijn ervaring. Voor deze vrijwel onbekende vissoorten bleek ook vanuit Nederland
belangstelling: het zoölogisch laboratorium te Leiden had de heer Blok namelijk gevraagd om
van alle vissoorten die hij aantrof, enkele exemplaren te verzamelen. Voor dit doel kreeg hij
oude melkbussen van de fraters die grondig werden schoongemaakt en vervolgens werden
gevuld met formaline waarin de vis werd bewaard. Zodra de bussen vol waren werden ze
verstuurd naar Nederland.
Pijnlijk misverstand
Hoewel de Bloks tot de overtuiging kwamen dat er onder de Antilliaanse zon vele
mogelijkheden lagen, bleven er natuurlijk altijd moeilijkheden die er echter waren om
overwonnen te worden. Zoals bijvoorbeeld het avontuur dat de mannen voor de Venezolaanse
kust beleefden toen zij tot hun grote schrik een bootje met gewapende soldaten op zich af
zagen stevenen. De SCH 177 ‘Noordzee’ werd door de “gewapende macht” geënterd en later
opgebracht. De Scheveningers kregen te horen dat zij binnen de 3-mijls grens zouden vissen,
hetgeen in het geheel niet het geval was. Tot overmaat van ramp werd schipper Blok nog
vastgezet ook, verdacht....... van wapensmokkel! Gelukkig bleek na een deugdelijk onderzoek
de ware bedoeling van de Hollanders. Er werden na deze pijnlijke vergissing door de
autoriteiten vele excuses gestameld en hartelijk handen schuddend werd de bemanning weer
uitgeleide gedaan.
In April 1954 werd de ‘Mars Bango’ door de Venezolaanse autoriteiten aangehouden en
opgebracht naar de Venezolaanse haven La Vela de Coro. Het schip werd korte tijd later
zonder verdere maatregelen vrij gelaten.
In mei 1954 werd de SCH 178 ‘Mars Bango’ wederom aangehouden. Volgens onbevestigde
berichten gebeurde dat in volle zee. Hierbij is het scheepje ook zwaar onder vuur genomen.
Tien dagen heeft Teun Blok Sr daarna vast gezeten in een militaire post te La Vela de Coro,
een Venezolaans kustplaatsje, waarheen men tenslotte gedwongen was de douaniers te
volgen, om naderhand weer vrijgelaten te worden, zonder dat hem het minste ten laste gelegd
kon worden, maar ook zonder enig excuus of schadevergoeding. Venezuela beschouwde een
groot stuk van de zee buiten de kust als Venezolaans territoir. Er bestaat een officiële drie mijls
zone, doch daarnaast is er ook een twaalf mijls zone binnen welk gebied de Venezolaanse
kustwacht zich gerechtigd acht schepen te controleren op contrabande. Nergens staat echter in
de Venezolaanse wetten dat het verboden is binnen deze twaalf mijls zone te vissen.
Bemanning durft zeegat niet meer uit
Naar aanleiding van het laatste incident met de ‘Mars Bango’ werd door bemanningsleden van
de ‘Noordzee’ gezegd dat ze niet meer naar de vaste visgronden wilden gaan, maar schipper
Blok beschouwde dit als een grapje.
Toen de ‘Noordzee’ echter weer moest vissen, weigerden de Nederlandse bemanningsleden
om uit te varen. De betrokken vissers werd gewezen op het feit dat zij, door te weigeren aan het
vissen te gaan, zich schuldig maken aan contractbreuk. De vissers hadden een jaarcontract.
Een van de gevolgen van contractbreuk zou kunnen zijn dat de bedoelde bemanningsleden
naar Nederland gestuurd moeten worden voor een strafproces. Als reden voor hun weigering
gaven de vissers op dat ze zich “niet voor hun raap wilden laten schieten”, terwijl ze aan het
werk zijn. Het optreden en de weigering van de bemanningsleden van de ‘Noordzee’ steekt
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pover af bij de bemanning van de ‘Mars Bango’ die, hoewel zij in de vuurlinie hebben verkeerd,
hun mond niet hebben open gedaan en gewoon bereid waren om uit te varen. Het staken op de
‘Noordzee’ brengt schipper Blok, samen met de schade door het opbrengen van de ‘Mars
Bango’, nog meer verlies toe. Al deze moeilijkheden betekenden voor Blok dat het jaar 1954
zeer slecht te noemen is. Ondanks alle moeilijkheden zetten Teun Blok Sr en zijn broer Arie
echter door. “Wij laten ons niet dwingen”, aldus de Scheveningers.

Het zat niet altijd mee
Zeker, vis was er genoeg: Bonito’s en Red Snappers en andere heerlijke gerechten die in deze
tropische wateren gedijen en schipper Blok bracht ze binnen, ladingen vol. Maar de
moeilijkheden begonnen al het eerste jaar toen zijn verdiensten grotendeels verdwenen in een
‘Experimentele Visserij Onderneming’ waaraan hij contractueel tot bijdrage verplicht was,
zonder dat het hem ooit veel baat heeft gebracht. Daarna kroop een vreemd voorwerp in zijn
schroef, ergens tussen Curaçao en Trinidad, hetgeen tien dagen wachten betekende op een
nieuwe schroef, afgezien van de verdere verliezen en kosten. Bij een andere gelegenheid
verloor hij een halve vinger, maar nimmer de moed. De verkoop aan de wal werd toevertrouwd
aan een goedwillende agent, die echter van vis geen kaas gegeten bleek te hebben. Toen
stelde hij een andere agent aan, maar die was van alle goede wil gespeend en verdween
enkele weken later met de gehele kas (plm. tien mille) voorgoed van het eiland. Maar schipper
Blok viste onverstoorbaar verder. De ‘Mars Bango’ werd beschoten door de Venezolaanse
kustwacht omdat hij in Venezolaanse territoriale wateren zou hebben gevist. Toen hij met beide
schepen weer wilde uitvaren, gingen drie bemanningsleden van de ‘Noordzee’ in staking; zij
waren bevreesd beschoten te worden. Het drietal werd vervangen door een plaatselijk
aangemonsterde noodbemanning.
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Het aanwerven van bekwaam personeel vormde een van de grootste problemen voor het in
opbouw zijnde visserijbedrijf. De Scheveningers die na het beschieten van de ‘Mars Bango’ de
pakken erbij hadden neergegooid en naar Nederland waren teruggekeerd, hadden hun
verhalen flink gekruid voorgezet aan eenieder die ze maar wilde horen. Dat heeft geen goed
gedaan aan de reputatie van de omliggende zee die als ‘gevaarlijk’ werd aangemerkt.
Kapitein Blok stopt ermee
Op 11 maart 1957 bracht kapitein Blok Sr het droeve nieuws: de Scheveningers leggen het
bijltje erbij neer. In augustus 1957 zou het zes jaar zijn dat zij hier hun bedrijf begonnen en niet
zonder succes. In de pers is er altijd veel aandacht aan geschonken omdat dit visserijbedrijf
voor de Nederlandse Antillen grote mogelijkheden bood.
Het was niet alleen een bedrijf dat tot voor kort geregeld verse vis aanvoerde die gretige kopers
vond en daardoor van onschatbare waarde was voor de volksgezondheid, het bedrijf bood ook
de mogelijkheid van een kleine industriële ontwikkeling.
De opheffing van het bedrijf had diverse oorzaken. De voornaamste oorzaak was dat er geen
mogelijkheid meer was voor de visvangst op visrijke gronden in de nabijheid van de
(toenmalige) Nederlandse Antillen. Op de vraag of er mogelijkheden waren elders in het
Caraïbische gebied, antwoordde Teun Blok Sr dat hij daarvan overtuigd was, maar die
mogelijkheden vergen weer een nieuwe opzet. De Scheveningse vissers hebben diverse
bezoeken aan omliggende eilanden gebracht om daar de vis- en afzetmogelijkheden te peilen.
Zo werd op Trinidad na een reis 10.000 kg vis in een halve dag verkocht via de aldaar
bestaande visafslagorganisatie. Die hoeveelheid bleek gelijk te zijn aan de jaarproductie van de
kleine vissers van Trinidad. Het experiment van de gebroeders Blok is in zoverre gelukt dat het
bedrijf door de aanlooptijd is gekomen en ondanks de grote financiële tegenslagen toch het
hoofd boven water heeft weten te houden.

Zij zouden de ‘Noordzee’ (bouwjaar 1933) en de ‘Mars Bango’ (bouwjaar 1946) opknappen en
verkopen en dan naar Nederland terugkeren. Het echtpaar Blok bleef echter nog geruime tijd op
Curaçao wonen. Na het visserij avontuur zette Teun Blok Sr een Zee- en Haventransport bedrijf
op waarvan zijn zoon Teun Blok Jr nu directeur-eigenaar werd. Eind jaren ’60 keerde het
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echtpaar Blok terug naar Nederland. Na het overlijden van mevrouw Blok keerde Teun Blok Sr
beginjaren ’80 met zijn tweede vrouw Coby weer terug naar Curaçao waar hij in … overleed.
Bij het schrijven van dit artikel in 2004 was Teun Blok sr 93 jaar. Enkele jaren later is hij
overleden
Dit artikel is voor het Maritiem Museum Curaçao samengesteld door Jack Schellekens met dank
aan het echtpaar Teun en Coby Blok en dhr Rien te Hennepe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Met dank aan Bart Nijeburght.
Herinneringen aan het Ketelruim van de jagers.
Waande mijzelf weer even terug op de plaat van het voorketelruim aan boord van Hr.Ms Groningen. (D813 één van de Bjagers) Mocht in de periode 1959 - 1964 met een onderbreking
van een halfjaar voor de duiker opleiding met genoegen op de Bjagers varen.
Natuurlijk de accommodatie was in die dagen niet bepaald
luxeues te noemen maar er was toch wel airco aan boord.
Met name riep bij mij het onderdeel stoomklaar maken warme
herinneringen op. Het team van de hondenwacht kreeg dan de
opdracht om te zorgen dat ’s morgens vroeg de installatie
stoomklaar was.
Tijdens het gezellig onder onsje ’s avonds aan de bakstafel werd het al spoedig laat. Tijd begon
te dringen. Dus moest het stoom-klaar maken in een hoger tempo. Met het gevolg dat het
doorwarmen van de installatie, ketels, leidingen en appendages zich sneller moest voltrekken.
Even doorpakken met je punt hoofd.
Als de sergeant-majoor machinist ’s morgens beneden polshoogte kwam nemen dan kreeg je
het commentaar; “Ik zie het al, het was gisteravond weer reuze gezellig. Het lijkt hier wel de
bedriegertjes”.
Door het te snel opwarmen begonnen zich hier en daar wat lekkages te vertonen. Na enige tijd
trok dat wel weer weg maar de chef had het dan toch al weer gezien.
Fijne schepen die B-jagers met voor die tijd een mooie en interessante voortstuwingsinstallatie.
Vooral die enkele keer dat er hoge vaart moest worden gepresenteerd. Vier ketels onder druk,
hoogspanning zowel in de machinekamers als op voor- en achter ketelruim.
Hoge vaart 36 knopen, alles aan boord trilde schudde en de machine compartimenten waren
witheet. Met een enorme hekgolf aan zijn of haar kont sneed het schip dan door de golven.
Denk er nog steeds met veel plezier aan terug.
Met vriendelijke groet,
Rob van den Bosch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Hoi Arie en L.S,
Ooit heb ik u een foto van het GW-personeel
gestuurd uit 1973
Hierop zie je ook (Hans?) v.d. Werf die hier zijn
EMV zo mooi beschrijft.
Je ziet hem rechts -met bril- op de schouder van
die korporaal, mij zie je links van de GW officier,
langharige blonde krullebol en dat voor een
marinier.
Ik doe de foto er maar even bij. Gewoon zomaar

Met vriendelijk groet
Ben Berns
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Noteer vast in uw agenda…. Ten Anker komt iedere vrijdag in de
lucht, dus de 22e januari 2021 met o.a.
Jan van Brakel, held van Chatham
Hoe mijn eerste militaire vorming verliep, laatste deel
Engeland 1944 uit “Overal”
Veere de bakermat van de KM , uit Zalig-Zeeland
En veel andere zaken…..
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