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Vuur

KM . Herinneringen

,,Wat sta je toch in dat vuur te staren” werd er tegen me gezegd terwijl we aan het BBQ-en waren.
,,Waar zit je met je gedachten?”
Het was een mooie warme stranddag geweest met een strak blauwe hemel en niet al te veel
wind. Dat kleine beetje wind wat er stond werd ook nog eens tegen gehouden door het
windscherm. Nou ja, persoonlijk zie ik dat scherm meer als een afbakening van je territorium.
Maar goed, anderen graven kuilen om hun terrein af te bakenen.
De kinderen waren deze stranddag niet al te lastig geweest. Ze speelden en ravotten wat.
Vrouwtje lief verdiepte zich in de roddelblaadjes en manlief bekeek de ‘omgeving’ goed met de
koelbox bij de hand. Och het leven was zo slecht nog niet.
Nu als afsluiting van deze prettige dag een BBQ met vrienden in de tuin.
De BBQ brandde inmiddels mooi. De kooltjes
deden hun best en het vlees-spul kleurde al
goed. Een enkel vlammetje stak af en toe zijn
kop op boven het rooster van de BBQ.
Ja, waar waren mijn gedachten.
Vuur? Vele vuurtjes heb ik in mijn leven mee
gemaakt. Als kind al vuurtjes stoken
natuurlijk. Dat kon bij ons op het dorp. Geen
haan die daar naar kraaide. Trouwens, als er
wat brandbaars thuis opgeruimd moest
worden dan ging het op de hoop en de fik er
in.
Nu waren mijn gedachten, zoals hier boven
beschreven tijdens een BBQ thuis met vrouw
en kinderen. Maar ook bij de diverse BBQ`s
in de tropen., Op mooie stranden en baaien. Met de bemanning van het schip. Na een sportdag
bijvoorbeeld, Met wat genodigden en een muziekje er bij. Of die keren op Curaçao, dat je bij
kennissen werd uitgenodigd. Wel natuurlijk de nodige (sterke) drank voor de club daar mee
nemen. Omdat wij er aan boord goedkoop aan konden komen. Zij zorgden dan voor het vlees,
de ijsblokjes en de muziek. Gezelligheid alom.
BBQ`s ook aan boord van een schip in de west. Varende in de Caraibische zee.
Op een zaterdag avond. Op het halfdek, of bij toren II. Of in de latere jaren op het helikopterdek.
Versierd met feestverlichting en gezellige muziek van de scheepsband. Zodanig gezellig dat
passerende cruise schepen jaloers zouden kunnen worden.
Maar ook het vuur wat vijandig kan zijn speelde een rol in mijn leven. Onder ander dat vuur bij
de brandbestrijdingsschool kan indrukwekkend zijn. De school waar wij als technische dienst
medewerkers zeer regelmatig langs moesten. Waar je begon met een klein brandje te blussen.
Met een CO2 of poeder blus apparaat. Waar je een enorme grootte bak, gevuld met afgewerkte
olie, welke in brand stond, met een team moest blussen. Tegen de wind in, beschermd door het
zelf gecreëerde sproeiwater scherm om je heen.
De brandslangen sleurde je mee richting de vuurzee. Tot op een paar meter van de vlammen.
Uiteindelijk eindigde je tijdens deze oefeningen ook steevast met een persluchtapparaat op je
rug in een nagebouwd deel van een schip.
In dat deel van het schip, waar het pikdonker was, heersten in diverse ruimtes de nodige
brandjes welke je te lijf moest gaan. Van boven naar beneden daalde je de trappen af en steeds
weer moest je de volgende brand blussen.
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Goed om te doen allemaal. En naar mate je dit vaker deed werd je er steeds kalmer onder.
Voor het vuur was je niet bang meer.
Maar het echte vuur voor de TD-ers was toch het vuur
op de plaat van een ketelruim.
Daar beneden in het schip, tussen de ketels, waar bij
hoge vaart de ketelventilatoren loeiden, daar brandde
het echte vuur en stormde het als het ware, naar het
geluid te oordelen.
In de ketels zorgden het vuur er voor dat het water
omgezet werd in stoom. En stoom, voorzien van een
juiste temperatuur en druk, liet de turbines draaien en
gaf daarmee het schip haar snelheid. Een snelheid,
meestal een ingehouden kruisvaart snelheid. Maar een
enkele keer ook een fabelachtig hoge snelheid voor
zo`n bootje. Dan was het in het inwendige van de ketel
een ware vuurzee.

Schilderij van Flip Hamers. 1909 – 1995
Geplaatst in het 100 jarige gedenkboek
van de “Vereniging van Oud-Officieren
van de Technische Dienst der Koninklijke
Marine”
Op de meeste stoomschepen met een open
ketelruim systeem was deze vuurzee alleen maar te
zien via een inspectie luikje. Dit metalen inspectie
luikje, voorzien van een donker gekleurd glaasje,
werd ook gebruikt om de brandende toorts in de
ketel te brengen. Dat gebeurde bij het opstoken.
Veelal een uur of vier tot zes uur voordat het schip
naar zee vertrok.
Mooier was het op het achter ketelruim van het
vliegkampschip Hr.Ms. Karel Doorman. Daar in dat
gesloten achter ketelruim systeem was het branderfront van de ketel rond de brander een open
geheel. Shuttles welke open of dicht stonden bepaalden de hoeveel lucht welke rond de vele
branders de ketel in ging.
Werd er om een hogere vaart gevraagd, dan werden er bij de al bijstaande branders, branders
bijgegooid. (Een raar woord eigenlijk, bijgegooid. Zou dat nog komen van het begrip kolen op
het vuur gooien?).
Dan gingen de bijbehorende shuttles open en keek je vol in de vuurhaard. Lukte het niet dat de
brander direct vlam vatte, dan kon het gebeuren dat het gehele ketelfront hevig stond te
schudden wanneer uiteindelijk (een fractie later maar) de brandstof wel vlam vatte en er te
weinig lucht/zuurstof voor handen was.
Maar stonden alle branders bij en de ketel produceerde op volle kracht stoom, ja, dan keek je
gehypnotiseerd naar het inwendige van de ketel in die vuurhaard met zijn geweld aan vuur.
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Nu moeten we het doen met een BBQ of open haard vuurtje.
,,Kom op Bart, bij de les blijven. Die worstjes kun je nu wel weg gooien. Git/zwart zijn ze
inmiddels geworden.”
Bart Nijeburght

………………………………………………………………………………….

Reisverslagen : Tjeerd Epema
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In oktober/november 1962 mijn eerste echte reis, met de Doorman als vlaggenschip van het
smaldeel 5, naar de Middellandse Zee met havenplaatsen als Gibraltar, Istanboel, Piraeus, de
havenplaats van Athene en op de terugreis Lissabon. Op deze reis een aantal malen
afgemeerd en een aantal malen voor anker gegaan. Een boeiende reis met natuurlijk de "tjot"
van Gibraltar op, met een prachtig uitzicht over de haven, met daarin de start- en landingsbaan
van het vliegveld. Uiteraard ook een bezoek aan de apen, behorende bij de vaste bewoners van
de rots. Vanuit Gibraltar samen met de onderzeebootjager Rotterdam en de ingescheepte
Marinierskapel richting Istanboel in Turkije. Hierbij passeerden we de werkende vulkaan
Stromboli. Werden we onthaald op een demonstratie door de Marinierskapel op het vliegdek.
Een mooie show waarvan de bemanning van de Rotterdam ook kon meegenieten, omdat deze
naast de Doorman kwam varen. Zie hiervoor ook het fotoalbum "Marinierskapel aan boord".
Hierna passage van de Straat van Messina, waarbij we de kusten van zowel Sicilië als Calabrië
konden bewonderen. Vele kleine bootjes kwamen naast ons varen met daarin ook kinderen die
alle moeite deden om maar iets te krijgen. Ook enkele handelaren probeerden hun waar te
slijten. Ik weet niet zeker meer of daar toen ook jongens in het water doken, om in zee gegooide
munten op te duiken.
De marinierskapel was ook op het vliegdek aanwezig bij een ceremoniële kranslegging in de
Dardanellen op de plaats waar in het verleden de Turkse onderzeeboot "Dumplinar" met man
en muis was vergaan. Hierna voor anker op de Bosporus in het vroegere Constantinopel, het
hedendaagse Istanboel. We lagen voor anker ter hoogte van de Dolmabahce Camii (moskee).
Ook bij het Nationaal Monument in Istanboel werd door de commandant een krans gelegd. Na
vertrek uit Istanboel werd koers gezet naar Pireaus, de havenstad van Athene. Hier werd
uiteraard een bezoek gebracht aan de vele oudheden, waaronder de Acropolis.
Tijdens vele havenbezoeken werd ten behoeve van kinderen een speeltuin opgebouwd op het
vliegdek, compleet met draaimolen. Zie hiervoor ook het album "Schip en bemanning". Op de
terugreis naar Nederland werd nog voor anker gegaan op de Taag in Lissabon. Ook een mooie
stad met veel prachtige erfenissen uit het rijke verleden van zeevarend en wereldverkennend
Portugal. Na vertrek uit Lissabon stoomden we op naar onze thuishaven(s) voor het vieren van
de Kerst en Oud en Nieuw. Een mooie reis van 45 dagen.

Oefenen vanuit de marinehaven in Brest in 1963.
In februari 1963 werd door het smaldeel 5 koers gezet naar de Canarische eilanden. In deze
periode van het jaar een aangename omgeving. In Nederland was het deze winter zeer koud.
Er waren zelfs periodes bij waarbij ik niet met de veerpont van het eiland Goeree en
Overflakkee naar Hellevoetsluis kon overvaren. Het openbaar vervoer was in het hele land
soms verlamd door de hevige vorst. In het album "Schip en bemanning" een tweetal opnames
uit dezelfde winterse periode. Een opname van een ijsbreker die voor de veerpont uitvoer en
een opname van zonnebaden op het vliegdek van de Doorman in de omgeving van de
Canarische eilanden. Een reis echter met veel pech. Op 31 januari 1963 crashte een helikopter
en kwam de bemanning in zee te liggen. Een tweede helikopter wilde een reddingsoperatie
uitvoeren. Met hoge snelheid, neus naar beneden en staart omhoog, daalde hij af naar de
plaats des onheil.
Daar aangekomen ging hij in de "rem", daarbij de neus omhoog en de staart naar beneden. De
staart raakte het water en langzaam zakte ook deze heli in zee. Op afstand zag je enkele oranje
poppetjes in het water springen. Een tweede helikopterbemanning lag nu ook in zee. Alle
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bemanningsleden zijn uit zee gered, maar de 2 heli's zijn verloren gegaan. Las Palmas was
tijdens deze reis een van de havens. Wat vooral is bijgebleven van die reis is het strand aan de
baai van Las Palmas, de heerlijke en goedkope wijn, waar je al snel verraderlijk te veel van
dronk. Dat had je pas in de gaten als je vanaf de barkruk weer met beide benen op de grond
wilde staan. Dit was voor sommige zeebenen toch te veel van het goede. Een bewegend schip
is toch iets anders dan een bewegende stad.
Voor enkele nichtjes in het koude Nederland hier de bekende looppoppen aangeschaft. Alleen
al door de omvang van de dozen bracht je een echt kado mee. Ook de onderzeebootjagers
waren deze reis niet gelukkig, veel technische problemen om de vaart erin te houden. Verder
was deze reis de havenplaats Brest vier maal onze pleisterplaats.
Er waren verschillende hobby's onder opvarenden en één daarvan was het verzamelen van
verschillende bierglazen. In Brest kregen kennelijk vele opvarenden de smaak van deze hobby
te pakken. Na enkele bezoeken kreeg je bier uit bekers omdat de glazen wel heel erg uitgedund
waren. Ik weet nog dat ik ook zo mijn verzameling bijeen had gesprokkeld. Het toeval wilde dat
er in die tijd een grote kermis was in Brest. Ook de botsauto's ontbraken niet. Het gebruik van
dit vertier is, met je zakken vol glazen, beslist af te raden. Zie alle scherven maar weer uit je zak
te krijgen en daarbij je vingertoppen heel te laten. Maar ja weer een ervaring rijker.
Nu we het toch over glazen hebben, herinner ik mij een janmaat aan boord van het wachtschip
Drebbel, die bierglazen fijn kauwde met z'n kiezen met uitzondering van de bodem. Ja over
smaak valt niet te twisten. Was kennelijk op de hoogte van de stelling "zand schuurt de maag".
In de omgeving van Brest veel slecht weer gehad. Dit had tot gevolg dat de "Bridle Catcher" of
stroppenvanger door een hoge golf op het vliegdek klapte en daarbij beschadigd raakte. Ook de
beplating van een "catwalk" aan bakboord voor, een gangpad naast het vliegdek, raakte
beschadigd. Ook een van de jagers liep zware stormschade op. Na 58 dagen zat ook deze reis
er weer op. In het fotoalbum "Zwaar weer" krijg je een beetje indruk wat de zee met schepen
kan doen en dat golven best hoog kunnen zijn. In een café in Brest kennis gemaakt met een
soort jukebox met daarop een beeldscherm. Je had dan beelden bij de muziek. Ik herinner me
nog het nummer wat afgespeeld wordt op de foto-pagina van Brest, waarbij een film van een
rijdende locomotief werd vertoond.
Smaldeelcommandant L.E.H. Reeser.

Buitenlandse havenplaatsen:

Commandant KTZ J.B.J.M. Maas.
R81 Hr.Ms. Karel Doorman.
D808 Hr.Ms. Holland.
D812 Hr.Ms. Friesland.
D816 Hr.Ms. Drenthe.
S809 Hr.Ms. Zeehond, VSQ 4 en 8

Greenock.
Gibraltar.
Las Palmas.
Loriënt.
Brest.
Een reis van 58 dagen.

maandag

21-01-63 de Doorman vertrekt uit Rotterdam en de Zeehond vanuit Den
Helder.

dinsdag

22-01-63 embarkeren van de squadron 4 en 8.

woensdag

23-01-63 Drenthe vertrekt uit Den Helder.

vrijdag

25-01-63 Friesland vertrekt uit Den Helder.
Holland vertrekt van Greenock.
6

zaterdag

26-01-63 rendez-vous smaldeel thv Quessant.

donderdag

31-01-63 assistentie bij ongeval, heli bij ongeval te water, bemanning gered.
tweede heli raakt bij reddingspoging ook te water, bemanning gered.
De beide heli’s 140 en 145 in diep water verloren gegaan.

vrijdag

01-02-63 aankomst in Las Palmas.

maandag

04-02-63 vertrek uit Las Palmas, Holland blijft achter ivm reparatie ketel.

woensdag

06-02-63 Holland voegt zich weer bij smaldeel.

maandag

11-02-63 rendez-vous Friesland met smaldeel. Aankomst Las Palmas.

dinsdag

12-02-63 vertrek uit Las Palmas.

zaterdag

16-02-63 passage Straat van Gibraltar naar Middellandse. Overijssel voegt
zich bij smaldeel.

woensdag

20-02-63 aankomst en vertrek smaldeel op de rede van Falmouth voor Navooefening

donderdag

21-02-63 aankomst Zeehond te Loriënt. Aankomst smaldeel te Brest, voor
bespreking Navo-oefening "Dawn Breeze 8.”

maandag

25-02-63 vertrek uit Brest.

dinsdag

26-02-63

zaterdag

02-03-63 aankomst in Brest.

maandag

04-03-63 vertrek uit Brest.

donderdag

07-03-63 aankomst in Brest, Friesland in dok.

zaterdag

09-03-63 vertrek uit Brest, komen in zeer zwaar weer, stormschade aan de
Drenthe en aan "Bridle Catcher" van de Doorman.

zondag

10-03-63

rendez-vous smaldeel met Holland, aankomst Doorman op de rede
van Brest voor reparatie van stormschade.

dinsdag

12-03-63

Drenthe vertrekt uit Brest naar Nederland i.v.m. zware stormschade.

woensdag

13-03-63

Doorman voegt zich weer bij smaldeel.

donderdag

14-03-63 aankomst smaldeel in Brest, einde oefening "Dawn Breeze 8".

zondag

17-03-63 Doorman vertrekt vervroegd uit Brest naar Nederland,
smaldeelcommandant met staf over naar Hr.Ms. Holland (vlag).

maandag

18-03-63 debarkeren van de squadrons 4 en 8, vertrek van Holland, Overijssel,
Friesland en Zeehond uit Brest.

dinsdag

19-03-63 aankomst Doorman op de rede van Den Helder, i.v.m. laagwater
eerst voor anker.

woensdag

20-03-63 aankomst overige smaldeelschepen in Den Helder.

assistentie aan HMS "Yarmouth" bem.lid per heli naar Doorman en
S-2A naar wal.

Najaarsreis 1963.
Na de zomervakantie van 1963 ging het wederom naar de Schotse wateren. En weer werden
de inwoners van Invergorden opgezadeld met het Nederlandse smaldeel. Na intensief oefenen
was er weer even tijd voor ontspanning en ging de Doorman voor anker nabij Rosyth. Hier
werden de nodige bezoeken afgelegd aan de stad Edinburgh. Een stad met weer veel historie
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met als dominant middelpunt het Edinburgh Castle met uitzicht op het centrum van de stad. Op
deze reis was de laatste haven het veel bezongen Kopenhagen. Ook hier weer veel
belangstelling door de Denen voor het Nederlandse vliegkampschip, afgemeerd aan de Lange
Linie. Uiteraard ook even een kort onderhoud gehad met de meermin van Kopenhagen, zittend
op een rotsblok langs de Sont. De stad ook van het bekende pretpark "Tivoli". Een reis van 60
dagen was voorbij.
Commandant KTZ J. van Dapperen.
R81 Hr.Ms. Karel Doorman.
D808 Hr.Ms. Holland
D815 Hr.Ms. Overijssel.
D816 Hr.Ms. Drenthe.
S809 Hr.Ms. Zeehond.
VSQ 4.
VSQ 8.

Buitenlandse havenplaatsen:
•
Invergorden.
•
Rosyth (Edinburgh).
•
Kopenhagen.
Een reis van 60 dagen.

maandag

09-09-63 vertrek uit Den Helder,embarkeren van de squadrons 4 en 8.

zondag

15-09-63 einde oefening in de Moray Firth.

woensdag

18-09-63 aankomst Nieuwe Waterweg ivm 100-jarig bestaan.

donderdag

19-09-63 aankomst in Rotterdam.

zaterdag

21-09-63 vlootdagen aan de Parkkade in Rotterdam.

zondag

22-09-63 vlootdagen aan de Parkkade.

maandag

23-09-63 vertrek uit Rotterdam.

woensdag

25-09-63 wederom oefeningen in de Moray Firth.

donderdag

03-10-63 voor anker nabij Invergorden.

maandag

07-10-63 vertrek uit Invergorden.

vrijdag

25-10-63 voor anker nabij Rosyth / Edinburgh.

maandag

28-10-63 vertrek uit Rosyth / Edinburgh.

donderdag

31-10-63 voor anker nabij Kaap Skagen.

vrijdag

01-11- aankomst in Kopenhagen.
63

maandag

04-11-63 vertrek uit Kopenhagen.

donderdag

07-11-63 debarkeren van de squadrons 4 en 8.

vrijdag

08-11-63 aankomst in Den Helder.

De vijfde reis naar de Nederlandse Antillen in 1964.
In 1964 was de eerste de beste reis een van de mooiste uit mijn tijd bij de marine. Deze reis
voerde namelijk naar de Nederlandse Antillen en andere Caribische eilanden. De eerste haven
was natuurlijk de meest bezochte haven van Hr.Ms. Karel Doorman, namelijk Willemstad op
Curaçao. Nadat de bekende pontjesbrug voor ons was opengevaren, want zo werkt die brug,
voerden we tussen de stadsdelen Punda en Otrobanda door naar het Schottegat.
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Daar meerden we af aan de pier met aan de overzijde daarvan de drie Nederlandse jagers Hr.
Ms. Friesland, Drenthe en Amsterdam. We hebben op deze reis meerdere keren afgemeerd
gelegen in het Schottegat. Voordeel was het tropenrooster waarbij in de middag vrij was. Heel
vaak was het dan een pak koude poeroet (chocolademelk) kopen op de kade en in de truck
naar het marine zwembad. Er werd daar heel wat gesnorkeld om te genieten van het kleurrijke
onderwater leven aldaar. Aruba zal ook niet snel worden vergeten. Zoals bij het maken van een
foto van de natuurlijke brug. Zitje net scherp te stellen en komt de zee je welkom heten.
Gelukkig hielp de zon bij het drogen.
Ook Oranjestad en zeker ook niet Sint Nicolaas zullen snel vergeten worden. Deze Sint heeft
niets te maken met pepernoten. Op deze reis zijn heel wat straffen uitgedeeld voor te laat aan
boord terugkeren van passagieren. Ook dat is mijn deel geworden na een hachelijke reis van
Sint Nicolaas terug naar Oranjestad. Ik heb niet helder meer, ook toen niet, hoeveel jannen er in
een auto kunnen. We kregen in ieder geval een lift terug. Ik weet niet zeker meer of die alle
portieren nog had die er van fabriekswege ingezet waren. Gelukkig was de weg breder dan wij
en ook de chauffeur, dachten dat hij was. De overgang van weg naar berm en nog verder was
nihil. Toen we later op appél stonden wist ik in ieder geval dat we het gered hadden, al was het
veel te laat.
Zo waren er meer havensteden die ik niet meer vergeet, zoals Fort de
France op Martinique, een armoedig en vies geheel tussen alle pracht
van de natuur. En er was San Juan op Puerto Rico met een
indrukwekkende aanloop naar de kade waar we afmeerden. Als laatste
haven voor we weer in Holland arriveerden, lagen we afgemeerd aan
de kade in Funchal op het eiland Madeira. Een prachtige kleurrijke
stad met veel bloemen. Ik herinner me nog een busexcursie waarbij we
gekleed waren in kort wit. Dat wil zeggen wit marine T-shirt, korte witte
broek en witte kousen tot onder de knie. In de stad was het warm en
de ramen van de bus stonden open. De bus ging steeds hoger en
hoger en het ene na het andere raampje werd dicht gedraaid. We
hadden ook de grootste lol om de bewoners die langs de weg liepen
met een soort van berenmuts op, kompleet met oorkleppen. Op een gegeven moment was er
een pitstop en mochten we uit de bus. Iedereen wist niet hoe snel hij naar binnen moest
vanwege de gure kou. Plotseling was duidelijk waarom de bewoners van een subtropisch eiland
berenmutsen droegen. Na een reis van 92 dagen, was het tijd voor de zomervakantie in
Nederland. Nagenietend met een glaasje wijn en op de achtergrond het liedje van Ted de Braak
"een glaasje Madeira, my dear". Dit bleek achteraf mijn langste en ook mijn mooiste reis met
Hr.Ms. Karel Doorman.
Commandant KTZ J. van Dapperen.
R81 Hr.Ms. Karel Doorman.
D812 Hr.Ms. Friesland.
D816 Hr.Ms. Drenthe.
D819 Hr.Ms. Amsterdam.
S803 Hr.Ms. Zeeleeuw.
808 Hr.Ms. Dolfijn.
VSQ 4.
VSQ 8.

Buitenlandse havenplaatsen
Willemstad (Curaçao)
Oranjestad (Aruba)
Bonaire
Fort de France (Martinique
Sint Maarten.
San Juan (Puerto Rico)
Funchal (Madeira)
Een reis van 92 dagen
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woensdag

01-04-64 vertrek uit Rotterdam, embarkeren van de squadrons 4 en 8.

zaterdag
64

11-04-

vrijdag

17-04-64 aankomst in Willemstad (Curaçao).

maandag

20-04-64 vertrek uit Willemstad.

vrijdag

24-04-64 aankomst in Oranjestad (Aruba).

maandag

27-04-64 vertrek Oranjestad.

dinsdag

28-04-64 aankomst in Willemstad.

dinsdag

19-05-64 vertrek uit Willemstad voor oefening met Colombiaanse marine.

zaterdag

30-05-64 aankomst in Fort de France (Martinique), Doorman voor anker.

maandag

01-06-64 vertrek uit Fort de France.

woensdag

03-06-64 voor anker Sint Maarten, vertrek uit Sint Maarten.

vrijdag

05-06-64 aankomst in San Juan (Puerto Rico).

maandag

08-06-64 vertrek uit San Juan.

vrijdag

12-06-64

maandag

15-06-64 vertrek uit Willemstad.

zaterdag

20-06-64 passage keerkring (uit).

woensdag

24-06-64 aankomst in Funchal (Madeira).

zaterdag

27-06-64 vertrek uit Funchal.

woensdag

01-07-64 debarkeren van de squadrons 4 en 8.

donderdag

02-07-64 aankomst in Den Helder.

passage keerkring (in).

aankomst in Willemstad.

Najaarsreis 1965.
Commandant KTZ E.H. van Rees.

Buitenlandse havenplaatsen:
•
Hamburg.
•
Plymouth..
Een reis van 45 dagen.

R81 Hr.Ms. Karel Doorman.
C801 Hr.Ms. De Ruyter.
A835 Hr.Ms. Poolster.
D816 Hr.Ms. Drenthe.
D819 Hr.Ms. Amsterdam.
S802 Hr.Ms. Walrus.
S803 Hr.Ms. Zeeleeuw.
VSQ 4.
VSQ 8.
zaterdag
11-09-65 vertrek uit Schiedam (Wilton Fijenoord).
zaterdag

11-09-65 embarkeren van de squadrons 4 en 8.

donderdag

16-09-65 aankomst in Hamburg.

maandag

20-09-65 vertrek uit Hamburg

woensdag

22-09-65 crash van heli 141, bemanning gered door andere heli, heli 141
gaat verloren
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maandag

27-09-65 aankomst Plymouth voor bespreking oefening "Totem Pole".

woensdag

29-09-65 vertrek uit Plymouth

vrijdag

08-10-65 aankomst Plymouth voor nabespreking oefening.

woensdag

13-10-65 vertrek uit Plymouth voor 2e deel van de oefening.

vrijdag

22-10-65 aankomst in Plymouth.

maandag

25-10-65 vertrek uit Plymouth.

dinsdag

26-10-65 debarkeren van de squadrons 4 en 8.

dinsdag

26-10-65 aankomst in Den Helder.

Was getekend; Tjeerd Epema

tepema@home.nl
………………………………………………………………………………………………….

Een oude medestrijder in Nederlandsch-Indië nader bekeken (3)
DOOR DICK PILKES
Vechten voor Nederlandsch-lndië
Op 1 januari 1942 arriveerde admiraal
Th.C.Hart, die met een onderzeeboot was
gevlucht uit de Filipijnen, te Soerabaja. Snel
kwamen er besprekingen op gang tussen Hart
en de Nederlandse admiraal Helfrich. Ook Hart
zag in dat Soerabaja de vloot meer te bieden
had dan het geïsoleerde Port Darwin in het
verlaten noorden van Australië.
Op 15 januari werd uiteindelijk een centraal
commando, ABDACOM, ingesteld dat zetelde
in Batavia. Het gehele gebied van 30° N.B. tot De lichte kruiser De Ruyter was uitgerust met zeven
ca. 20° Z.B. en van 93° O.L. tot 140° O.L. viel kanons van 150 mm en had een zeer moderne
luchtdoelbatterij, op de hangar tien (5 x 2) 40 mm
onder dit commando.
Bofors-kanons. Het schip behaalde een snelheid van
ABDACOM stond voor American British Dutch
32 mijl.
Australian Command en het maritieme
gedeelte „ABDA float” kwam onder bevel van Thomas C. Hart.
Eindelijk kwam het op 2 februari, te Lembang, tot de vorming van een gecombineerd
gevechtseskader, de zg. Combined Striking Force, voorlopig bestaande uit Amerikaanse en
Nederlandse eenheden.
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De commanderende officier was schout bij nacht K.W.F.M. Doorman.

De oude four-stacker U.S.S. John D. Ford was geen
onbekende in Indië. Deze opname dateert uit 1923
en toont het schip in Tandjong Priok. Minder dan
twintig jaar later zou zij en vele zusterschepen, in
dezelfde wateren, een verbeten strijd leveren tegen
de Japanners.
Amerika leverde de zware kruiser Houston, de
lichte kruiser Marblehead en zeven jagers,
terwijl onze marine de lichte kruisers De Ruyter
en Tromp (eigenlijk een flottieljeleider) en drie
jagers leverde.
Oorspronkelijk zou de Boise ook deel gaan
uitmaken van de CSF maar, zoals we reeds
zagen, liep deze bodemschade op bij een
stranding en moest daarom het veld ruimen. Britse schepen waren nog niet beschikbaar i.v.m.
het escorteren van konvooien naar Singapore. Eind januari kwam, in Port Darwin, de Houston
vrij en deze koerste richting Soerabaja
In de nacht van 2 op 3 februari vertrok de Striking Force uit Soerabaja naar aanleiding van,
in Straat Makassar, waargenomen Japanse scheepsbewegingen in de richting van Makassar.
Er werd gesproken van kruisers, jagers en transportschepen.
Het eskader ging op de Reede van Boender (bij de Gilis Eilanden ten zuiden van Madoera) ten
anker en bestond toen uit de lichte kruisers De Ruyter en Tromp, de jagers Van Ghent, Piet
Hr.Ms. Tromp op één van haar proeftochten in
1938. Dit schip had de hoofdbatterij van een
kruiser, nl. zes kanons van 150 mm en de
torpedobatterij van een jager. Van de zes
lanceerbuizen zijn er drie te zien onder de
achterste afstandsmeter. De snelheid was extreem
hoog, nl. ruim 33 knopen. De bepantsering was
echter licht. Op deze proeftocht opname is de
moderne 40 mm. luchtdoelbatterij, achter de
achterste afstandsmeter, nog niet aan boord, (foto:
Instituut voor Maritieme Historie, 's-Gravenhage)
Hein en Banckert, terwijl die dag eveneens de Amerikaanse kruisers Houston en Marblehead
arriveerden, samen met vier Amerikaanse four-stackers. Even na middernacht, op 4 februari,
lichtte het eskader het anker en voer in oostelijke richting naar Sepandjang ten oosten van
Kangean om daarna naar het noorden te koersen in de richting van Straat Makassar waar zich
de Japans eenheden zouden bevinden op weg naar Bandjermasin (Z.Borneo) of Makassar (zie
route L, kaart 1 DBW mei ). Even nadat het eskader naar het noorden was gedraaid, ten zuiden
van het eiland Sepandjang, kwamen vanuit het oosten Japanse vliegtuigen in zicht, die op weg
waren naar Soerabaja. Doormans vloot werd nu om even voor 10.00 uur aangevallen door vier
groepen van ieder negen bommenwerpers.
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De schepen verbraken de formatie om beter te kunnen manoeuvreren. De eerste aanvallen,
tijdens het verspreiden, konden afgeslagen worden, maar bij de vierde aanval werd het
gevaarlijk want er vielen diverse bommen vlak bij de Marblehead, echter zonder schade aan te
richten. Tegen 10.30 uur werd de Marblehead opnieuw aangevallen door zeven
bommenwerpers, en aan beide zijden van het schip spoten waterfonteinen omhoog. Eén bom
boorde zich ongeveer midscheep door het dek en explodeerde in het schip. Brand was het
gevolg. Vlak naast het voorschip explodeerde een bom in het water, zodat een aantal
huidplaten werd ontzet en het schip water begon te maken. Een derde bom trof het achterschip
waardoor het achterste deel hiervan werd vernield, het stuurgerei onklaar raakte en daar
eveneens brand uitbrak. Ook de Houston kreeg speciale aandacht. Bommen vielen zo dichtbij,
dat het schip uit de koers werd geslagen en lag te sidderen onder het geweld. Het
vuurleidingstoestel van de luchtdoelartillerie werd ontzet en onbruikbaar, terwijl ook een aantal
huidplaten werd ingedrukt, waardoor het schip water begon te maken. Prachtig manoeuvreren
en een hevig luchtafweervuur spaarden het schip voor verdere treffers, tótdat de laatste bom
van deze aanval zich door het dek boorde, even voor de achterste geschutstoren. Door de vlam
van de explosie ontploften diverse zakken met afvuurladingen. Er vielen in één klap 48 doden
en 50 gewonden. De geschutstoren brandde geheel uit en was volledig onbruikbaar.
Vliegtuigpersoneel zag kans tijdens deze brand de daaronder gelegen munitie koel te houden
waardoor voorkomen werd dat het gehele munitieruim, en daarmee waarschijnlijk het hele
achterschip, de lucht zou ingaan.
Na gedane zaken verdwenen de Japanse vliegtuigen. Doorman besloot de actie af te breken en
zijn vloot naar Tjilatjap, op de zuidkust van Java, te brengen.
De Marblehead zag kans om, manoeuvrerend met de schroeven en beschermd door de De
Ruyter en de jagers, Straat Lombok te bereiken. De Houston voer aanvankelijk in zuidoostelijke
richting maar verlegde haar koers ook naar Straat Lombok. Zij werd enige tijd geëscorteerd
door de Tromp. Alle schepen draaiden daarna naar het westen en zetten koers naar Tjilatjap.
De zwaar gehavende Houston liep op 5 februari Tjilatjap binnen, de volgende dag gevolgd door
de Marblehead en de Amerikaanse en Nederlandse jagers.

De eerste week van februari 1942, de
Marblehead in Tjilatjap.
Het achterschip is hier meters korter
geworden doordat het
bovenwatergedeelte op 4 februari
volledig is weggebombardeerd bij
Kangean. Was dit de kruiser die de
Japanners zagen opensplijten? Het
schip op de achtergrond is een T-boot
van de SMN. (foto: Instituut voor
Maritieme Historie, 's-Gravenhage)
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Het was o.a. de bemanning van de Jagersfontein, die getuige was van het binnenlopen van de
gehavende kruisers. De De Ruyter en de Tromp arriveerden op 8 februari. In Tjilatjap werden
de doden en gewonden aan land gebracht.
De Amerikaanse kruisers werden op 8 februari vereerd met een bezoek van admiraal Hart, die
het niet met Doorman eens was dat deze een deel van de vloot had teruggetrokken uit de Java
Zee. Hij was van mening dat de Combined Striking Force zo snel mogelijk weer herenigd moest
worden. Het opereren van Doorman vond hij te voorzichtig.
De Nederlandse kruisers en jagers en de four-stackers verlieten op 10 februari Tjilatjap,
bunkerden uit een tanker en zetten koers naar Straat Soenda om vervolgens door te varen
richting Tandjong Priok bij Batavia.
De Marblehead werd, zo goed en kwaad als het ging, weer zeewaardig gemaakt en kon
daarna, voor tijdelijke reparaties, naar Ceylon en daarna terug naar de V.S. om definitief
gerepareerd te worden. Ook de Houston bleef nog enige dagen in Tjilatjap en onderging de
meest noodzakelijke reparaties. De achterste geschutstoren was echter definitief buiten gevecht
gesteld.
Door dit gedwongen oponthoud in Tjilatjap ontliep de Houston het bombardement op de Striking
Force, 14 februari, in de Gaspar Straten tussen Banka en Billiton. Tijdens de voorbereidingen
hiervoor nam, op 12 februari, admiraal Helfrich het commando van Hart over die, naar men zei,
om gezondheidsredenen terugtrad. De bedoeling van deze raid was om Japanse eenheden te

treffen, die ten noorden van Banka vermoed werden met het doel op de Sumatraanse kust te
landen en vervolgens Palembang aan te vallen. Ook dit optreden van de geallieerden was
gedoemd te mislukken door gebrek aan luchtsteun. Eerst liep in de nacht van 14 op 15 februari,
in de Gaspar Straten, de Nederlandse jager Van Ghent op een rif en ging verloren, terwijl de
volgende dag de vloot acht uur lang door Japanse bommenwerpers werd aangevallen. Al deze
uren wisten de geallieerden hun schepen, hoge vaart lopend, zo te manoeuvreren zodat er
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geen directe treffers waren en er slechts lichte schade ontstond. Doorman moest de actie
daarom weer afbreken.
De Houston werd op 10 februari, na te hebben gebunkerd, van Tjilatjap naar Port Darwin
gedirigeerd (zie route M, kaart 1. DBW mei) om van daaruit een konvooi naar Koepang, Timor,
te escorteren, bestaande uit vier transportschepen met twee Amerikaanse regimenten
veldartillerie en Australische troepen. De Amerikaanse jager Peary en twee Australische
korvetten maakten eveneens deel uit van het escorte. Op de dag van vertrek (zie route N, kaart
1), 15 februari, werd al weer een Japanse verkenner waargenomen die, zonder resultaat,
enkele bommen afwierp. De volgende morgen echter ging het goed mis. Het konvooi werd
aangevallen door 36 bommenwerpers en 10 watervliegtuigen. Door het hevige luchtafweer van
de schepen waren de vliegtuigen gedwongen om hoog te blijven en alle bommen misten. De
schepen keerden terug naar Port Darwin, waar de Peary de 18de binnenliep om meteen, de
volgende dag, geconfronteerd te worden met een massaal bombardement dat delen van de
stad in brand zette. Twaalf schepen gingen verloren w.o. de Peary. De Houston ontsprong de
dans, omdat zij, met 5 jagers direct naar Tjilatjap werd gedirigeerd. Later werd dit bevel
kennelijk herroepen en moesten de schepen opstomen naar Straat Madoera om zich daar bij de
C.S.F. aan te sluiten
Op 21 februari, zes dagen na de val van Singapore, waren er berichten binnengekomen over
het naderen van Japanse eenheden bij de Anambas-eilanden (N.O. van Singapore). Men sprak
van kruisers en transportschepen. Admiraal Helfrich besloot nu twee Striking Forces samen te
stellen. Een westelijke, de W.S.F., te Tandjong Priok, met daarin de Britse zware kruiser Exeter,
de Australische lichte kruisers Hobart en Perth (beide zusterschepen), de Britse Danae en
Dauntless (eveneens zusterschepen) en tot slot vijf Britse jagers. En een oostelijke, de E.S.F.,
te Soerabaja, waarvan de nog te arriveren Houston, de lichte kruisers De Ruyter, Java, Phoenix
(type Boise) en de Nederlandse jagers Kortenaer en Witte de With deel zouden uitmaken. Ook
zouden zoveel mogelijk Amerikaanse jagers zich aansluiten. De Nederlandse Tromp kon niet
van de partij zijn, omdat dit schip zwaar was beschadigd tijdens het nachtgevecht in Straat
Badoeng (Bali) en de 23ste naar Australië was vertrokken. De jager Banckert moest afhaken
i.v.m. beschadiging tijdens een luchtaanval. Beide Striking Forces zouden zich eventueel
kunnen samenvoegen, hetgeen ook op 26 februari, gedeeltelijk, gebeurde toen H.M.S. Exeter.
H.M. A. S. Perth en een aantal Britse jagers te Soerabaja arriveerden. De Australische lichte
kruiser Hobart kon niet meekomen i.v.m. brandstofgebrek, terwijl ook de Phoenix, om
onbekende reden niet kwam opdagen.
Zo ontstond de Combined Striking Force.
De twee zeer oude D-klasse kruisers (1918) en twee verouderde jagers bleven ook in Priok
achter om zich daar nog nuttig te maken.
Op 21 februari kwam er duidelijkheid uit Washington. Java moest tot het uiterste verdedigd
worden, ABDA-command moest opgeheven worden en de leiding kwam bij de Hollanders te
liggen. Op 25 februari was dit een feit.

Nederlandsch-lndië verloren
Inmiddels, 26 februari 1942. waren er berichten dat Japanse eenheden via diverse routes naar
Java koersten. Er was steeds sprake van lichte kruisers, jagers en transportschepen, terwijl in
hel westelijk deel van de Javazee zelfs gesproken werd over zware kruisers en een
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vliegdekschip. De geallieerde vloot zou daarom beter de uit het oosten komende Japanse
eenheden kunnen aanpakken, alhoewel men op zijn hoede was voor, nog niet ontdekte,
zwaardere eenheden in de directe omgeving. Helfrich gaf Doorman daarom opdracht de, via
Straat Makassar uil Jolo afkomstige, Japanse eenheden, na donker worden, aan te vallen en
daarna terug te keren naar Priok. omdat Soerabaja te onveilig werd door de luchtaanvallen.
Mogelijke landingsplaatsen waren de noordkust van Madoera of de noordkust van Java tussen
Rembang en Soerabaja.
Later, op de 26ste, kwamen ook nog berichten binnen van Japanse eenheden ca. 100 mijl
benoorden Straat Soenda, dus voor de Sumatraanse kust. Hier zou sprake zijn van 20
schepen. De Britse veteranen, achtergebleven in Priok, gingen nog op zoek, maar zonder
resultaat.
Uit binnendruppelende informatie, betreffende de bewegingen van de Japanners, kon eind
februari geconcludeerd worden dat zij de uitgangen uil de Java Zee naar de Indische Oceaan
aan het afsluiten waren. Zo waren er sterke Japanse eenheden in de Indische Oceaan, ten
zuiden van de Indische archipel, actief. De Japanse tang was zich aan het sluiten!
Dezelfde dag, 26 februari, werd er door de schepen in Soerabaja gebunkerd. De Houston had,
doordat bij bombardementen diverse laadstations in de marinehaven vernield waren, aan de
Madoera-steiger gebunkerd. Om 18.30 uur ging Doorman met de Combined Striking Force
anker op (zie route P, kaart 1 en 2). Terwijl hij met zijn schepen langs de Madoerese noordkust
voer, hadden - buiten medeweten van de marine - Amerikaanse bommenwerpers de aanval
geopend op het Japanse konvooi. Het verrassingseffect was nu weg maar nadat het bekend
was geworden bij de marine (vele uren later!) moest Doorman toch doorgaan. Even na 01.00
uur ‘s nachts, 27 februari, bereikte het eskader Straat Sapoedi (oost van Madoera) en ging op
tegenkoers.
De gehele nacht voer hij
in westelijke richting
langs de noordkust van
Java totdat hij om 9.30
uur t.h.v. Rembang
weer op tegenkoers
ging, richting Soerabaja
(zie route S. kaart 1 en
2). Er werd weer niets
gevonden.

Een wel zeer bijzondere opname, genomen op 26 februari 1942, vanaf een hoog gebouw (het haven
kantoor?) in Soerabaja. Links ligt onder de Madoera-wal het al twee dagen brandende wrak van
de Kota Radja van de Rotterdamsche Lloyd, in het midden de torpedobootjager Witte de With,
terwijl uiterst rechts het voorschip te zien is van de Houston. Voor de laatste maal werd er hier
gebunkerd voordat, de volgende dag, de „Slag in de Javazee" zou plaatsvinden, (foto ir. Van
Overbeek, archief Nedlloyd, Maritiem Museum Prins Hendrik)
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Die zelfde ochtend, 27 februari, kreeg het eskader een luchtaanval te verwerken maar de
luchtafweer, met name de zware 5" kanons van de Houston, hielden de belagers hoog (of
waren het eigen toestellen?).
De Britse jager Jupiter kreeg het hierbij zwaar te verduren.
Weer terug in het Westervaarwater bij Soerabaja, ca. 14.30 uur, kwamen nieuwe berichten
door. Er zouden zich Japanse eenheden ten westen van Bawean bevinden. Doorman keerde
andermaal met zijn vloot om en voer met hoge snelheid, koers N.W.. de Java Zee in
Het bevel luidde: „aanvallen”, ondanks dat de bemanningen intussen oververmoeid waren
geraakt.
Om 15.00 uur was men weer buiten de mijnenvelden in volle zee. Het eskader bestond nu uit
een kruiserlinie met daarin U.S.S. Houston met voor haar Hr .Ms. De Ruyter, als eerste schip,
met aan boord Schout bij Nacht Doorman, H.M.S. Exeter en achter haar H.M.A.S. Perth en
Hr.Ms. Java als laatste schip. Ongeveer 5 mijl voor de kruisers voeren, naast elkaar, de Britse
jagers H.M.S. Jupiter (bakb.), Electra en Encounter (stuurb.).
Aan bakboord, schuin achter de Java de Nederlandse jagers Witte de With en Kortenaer.
Achter de kruiserlinie kwamen de Amerikaanse four-stackers U.S.S. Edwards, Alden, Ford en
Paul Jones. Deze hekkesluiters waren van extra belang i.v.m. de formidabele
torpedobewapening, 4x3 buizen per schip, maar helaas was de artillerie van deze oude
schepen vrij zwak.
Bron: De Blauwe Wimpel (1995)
Wordt vervolgd
…………………………………………………………………………………………………………..

OPNEMINGSVAARTUIG HR. MS. LUYMES ( A902 )
3 jaar naar de WEST 1970- 1973.
Na een korte periode bij het SDM Leiden , vanwege gescheurde
enkelbanden na een voetbalwedstrijd werd ik overgeplaatst naar de Hr.
Ms. Luymes , eind 1969. Vaag kan ik mij nog herinneren dat daar in Leiden
de Cornelis Drebbel als logementschip lag. ??De Luymes lag in het dok op
de Rijkswerf Den Helder voor een 4e traps onderhouds beurt.
Als kersverse eerste klas machinist was dit een perfecte periode om het
schip te leren kennen. Na enkele weken wist ik bijna elk boutje en moertje
te vinden.
Verder was het alleen maar “toezicht houden “ op die “Werfianen “ Dat zijn bijzonder goede
vaklui die op de Rijkswerf werkten. Zij maakten het schip gereed voor een reis van 3 jaar naar
de tropen.
We waren ingedeeld als z.g. 1 e bemanning. Dit hield in : Varen naar de West en na 11
maanden met vliegtuig terug naar Holland en afgelost worden door de 2 e bemanning. Als
stoker 1 e Klas , 19 jaar oud en bijna een jaar naar de tropen klonk dit als muziek in de oren. Op
een mooi wit schip :
CARIBEN HERE I COM.
Voor de voortstuwing van de Luymes waren 2 grote dieselmotoren SB/BB en voor de snelheid
werd niet het toerental verhoogd of verlaagd maar een Pitch instelling in de schroefas
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veranderde de stand van de schroefbladen . Een knap stukje techniek en duidelijk anders dan
de mijnenvegers ,mijn vorige plaatsing. Na enkele proefvaarten konden we eindelijk vertrekken.
Eerst naar Las Pieljas (Paljas ) om te bunkeren en daarna in een keer de grote oversteek naar
Willemstad.
Maar onderweg
moesten we wel de
evenaar over en ik was
nog niet gedoopt .Veel
verhalen over gehoord
maar nog niet
meegemaakt . Het was
geen pretje om een
glaasje zeewater te
moeten opzuipen en
ingesmeerd te worden
maar ik had het
natuurlijk niet willen
missen . Dat kon
trouwens niet want
discipline moet er zijn .
Zeegod Neptunus gaf
mij toestemming om de
evenaar te passeren en
mijn doopnaam werd Zeebaars. Maar mijn oorkonde ben kwijtgeraakt. En ook geen foto’s .
Mijn Zeewacht bestond uit deze 5 man .
Links staand Sgt. Naam ?. Rechts Korporaal
Hofstede .links gehurkt. Stoker 3 .Naam ?. Midden
Stoker 1 Dick de Roode . Rechts Stoker 2 Cor
Heilbron.
Na al die Europese wateren is het een genot om in
warmere streken te varen. Al die dolfijnen en/of
bruinvissen die in de boeg mee zwommen.
Prachtig. Minder leuk was een keer , afkomend van
de hondenwacht en naar het caf. ging en er een
vliegende vis tegen mijn kop vloog . Ik wist niet
eens dat die beesten bestonden.
Na ca. 3 weken meerden we af in Willemstad. Dat
was een tropische verrassing voor een jongen van
net 19 jaar en nog nooit zover van huis was
geweest. Op mijn eerste vrije dag nam ik meteen
een duik van de mast .
(ik had toen nog geen last van hoogtevrees )
Het varen op de Hr. Ms. Luymes is heel wat anders dan op de grijze oorlogsschepen. We
hadden burgers aan boord die diverse onderzoeken en peilingen deden en opdrachten
uitvoerden voor de Dienst der Hydrografie KM . Een oorlogswacht draaien is op de Luymes
totaal onbekend. Wel was het vaak een order van brug : “Machinekamer bedankt , 15 min
wacht. Dat betekende dat de bobo’s a/b bodem monsters gingen nemen en het schip binnen
15 min. weer moest kunnen varen. Vaak leek het voor ons doelloos kris kras door de Cariben
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varen maar voor de bobo’s was het machtig interessant. Daar stond tegenover dat we veel
eilanden aandeden om te bunkeren en te stappen. Vaak hoorde ik dat we gingen Decca varen .
Wat dat betekende weet ik niet maar het had iets te
maken met die lijntjes op een wereldkaart. En het in
kaart brengen van scheepswrakken.
Ook zijn we ca. 10 dagen in Paramaribo geweest. Toen
was het nog een Nederlandse kolonie. Met een
dienstmaat Cor Heilbron ben ik op een soort safari
geweest. We huurden een gids voor een fles whiskey
en een slof sigaretten en voeren met een soort kano de
Paramariborivier af. ’s Avonds gingen we bivak maken
en de geweren die we van boord mochten meenemen
paraat gezet. Na wat eten was onze gids spoorloos
verdwenen. We probeerden te slapen maar de
oerwoud geluiden werden mij te veel. Een geluid naast
mijn kribbe deed me mijn geweer pakken en ik schoot
…. De volgende dag bij licht zag ik groot gat in de
grond en ..een dood vogeltje.
Gelukkig had de gids de kano laten liggen en we gingen gauw weer terug naar ons schip. Bang
geweest ???! WELNEE !!!!??

De gehele bemanning op de ( houten ) steiger in Paramaribo.
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Een gebeurtenis waar we nog vaak om hebben gelachen is het verhaal van de NIET
WAGGELENDE EEND . Tijdens ons verblijf in Paramaribo kwam zomaar een wilde eend a/b.
en Matr. 1 Abels (Zeuntje van ca. 40 jaar) gaf hem zo vaak te eten dat hij niet meer van boord
ging. Zo gingen we met eend ook weer naar zee. Wel een eend waggelt en een schip slingert
en wat gebeurde er toen … Die EEND liep KAARSRECHT !! en dat is een raar gezicht.
Na het vele varen en lang van huis besloot de
Commandant om de bemanning wat gezonde
ontspanning te geven. Tijdens een stil lig periode
werd de bemanning in groepen verdeeld en elke
groep ging een aantal dagen naar het
plantagehuis “ Ascension “ even buiten
Willemstad.
Heerlijke ontspanning, lekker eten relaxen etc.
Jammer genoeg maar een paar dagen maar terug
naar zee vond ik ook weer fijn.
Terug naar mijn werk. Pech in de machinekamer.
Een van cilinderkoppen was lek en moest
vervangen worden. Er was een reserve a/b. Dat
ding woog 350 kg.
Toen we de kop over de tapeinden takelden
waren we even vergeten dat het schip slingert . Met zeer veel moeite kregen we dit super zware
slinger uurwerk
weer stil. We
vonden ons
wel een beetje
dom maar na
een paar
biertjes vonden
we ons zelf
super en het
schip voer
weer.

Tijdens deze reis kreeg van de Adj.Mach. een nieuw takenboek voor “olie man “

Het genoemde takenboek was behoorlijk pittig maar ik had alle
opdrachten af en dus vroeg ik het examen aan bij de HTD , Adj. en
de Sgt. Zij namen mij het examen af na 3 uren mondeling werd ik
even de hut uitgestuurd omdat zij moesten overleggen.
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Even later werd ik weer binnen geroepen en kreeg te horen dat ik gezakt was. Mijn wereld
stortte ineen want ik wist alles en alle vragen goed beantwoord. Een paar dagen later mocht ik
het opnieuw proberen en tot mijn stomme verbazing stond ik 1 minuut laten weer buiten de hut
met de mededeling dat ik glansrijk geslaagd was. Deze HTD heb ik in mijn verdere carrière bij
de KM vaker ontmoet en vertelde mij de reden van dit “spelletje “ . Het was om mij een lesje te
leren om niet zo zelfverzekerd te zijn . Knap lesje maar ik was wel 1 e klas Mach. Olieman en
kon toegelaten worden voor de Korporaals opleiding in Amsterdam ) TOKM . Wat ik niet wist is
dat de HTD de opleiding al had aangevraagd nog voor ik examen deed. Tijdens de opleiding
kwam ik deze HTD weer
tegen maar nu als docent
Werktuigkunde en Turbine ‘s
In mijn vrije tijd speelde ik
gitaar in een scheepsbandje
Op de foto (met microfoon)
probeerden we mijn zang
talent uit .
Mijn maten vonden dat ik
aardig kon zingen maar het
kwam rottig mijn strot uit en
zeiden dat ik terug moest
naar mijn gitaar. Lieve maten
hé .
Na 11 maanden rondvaren in de Cariben was het tijd om naar huis te gaan . A/b. hadden we
een Kajoe. ( timmerman) en maakte tijdens de reis voor iedereen een repat-kist . ( Ik heb hem
nog steeds ) . Alle plunje ,niet direct nodig en souvenirs in de kist en werd met een schip naar
Holland gebracht. En netjes op je huisadres afgeleverd .
De bemanning ( 2 groepen) naar Hato en terug naar Holland . Einde van een prachtige en
leerzame reis waar ik nu 50 jaar later dit verhaal over schrijf.
Heeft U , lezers van Ten Anker vragen of heeft U deze reis ook meegemaakt en hebt U
aanvullende foto’s of verhalen laat het via de redactie weten.
Nog een foto van de gehele TD bemanning in de machinekamer .
Dick (Dirk) de Roode
pinokkio65@hotmail.com
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Reisverslag Ondersteuningsvaartuig
Hr.Ms. Mercuur
Commandant: ltz 1 D.G.A. Eppingbroek
Uit de jaarboeken KM 2011
Hr.Ms. Mercuur lag in januari nog bij het Marinebedrijf in verband met de restpunten van het
benoemd onderhoud van vorig jaar, en om een nieuwe sonardome te laten plaatsen. Na het te
water laten en het uitvoeren van enkele tests en kalibraties werd koers gezet naar de
Sognefjord in Noorwegen om ondersteuning te bieden bij de Netherlands Submarine Command
Course. Na een bezoek aan Bergen (voor data haven- bezoeken zie blz. 278) kroop de Mercuur
in zijn rol als torpedowerkschip om ondersteuning te bieden bij de torpedo-oefeningen van
Hr.Ms. Dolfijn, Van Amstel en De Zeven Provinciën.
Daarbij werd ook deelgenomen aan een oefenprogramma met eenheden uit onder meer
Noorwegen en Denemarken.
De vier weken durende reis in maart en april stond in het teken van het verder opwerken van
Hr.Ms. Bruinvis. Vanwege het slechte weer vond dit niet plaats in het oefengebied ten zuiden
van Noorwegen, maar werd uitgeweken naar de fjorden nabij Stavanger.
Tijdens deze reis is er ondersteuning geboden bij het kalibreren en de Sea Acceptance Trials
van het Manta-sonarsysteem en de beproevingen-na-onderhoud van de Bruinvis. De reis werd
tweemaal onderbroken met een bezoek aan Kristiansand. In mei werd zowel het schip als
bemanning onderworpen aan een korte 'Seatrain- periode’, een verlate SARC-4, die succesvol
werd afgerond.
Na een havenbezoek aan Plymouth begon de deelname aan het GTHW-programma (het
inschieten van het wapensysteem van de onderzeeboten van de Walrusklasse) van de Bruinvis
in de Engelse oefengebieden en op open zee.
Na een gezamenlijk havenbezoek aan Cardiff zetten de schepen koers naar Almeria in de
Middellandse Zee om zich aan te sluiten bij de deelnemende eenheden van de
adelborstenkruisreis en operatie Eager Archer 2011 (zie blz. 76).
Gedurende dit gedeelte van de reis fungeerde de Mercuur als stafplatform voor CTG428.15.
Een groot gedeelte van de reis stond in het teken van het ondersteunen bij de bescherming van
de Europese zuidgrens tegen illegale immigratie en mensensmokkel. Vier weken achtereen
werden patrouilles uitgevoerd in het zeegebied tussen Spanje en de Afrikaanse noordkust.
Tijdens een van deze patrouilles stuitte de Mercuur op een sportvisser die ruim 300 kilo hasj
aan boord bleek te hebben. In samenwerking met de frontexorganisatie en de Spaanse
autoriteiten konden de transporteurs en ontvangende partijen nabij Almeria worden
gearresteerd.
De onderschepte drugs werden aan de Spaanse autoriteiten overgedragen. Naast de
patrouilles werd veel tijd besteed aan het trainen van de adelborsten aan boord van de
eenheden. In het tweede gedeelte van de reis kwam hier de nadruk op te liggen en werd het
aantal navigatie- en manoeuvreeroefeningen verder opgevoerd. Gedurende de kruisreis werden
havenbezoeken gebracht aan Almeria, Cartagena, Lissabon en Portsmouth. De reis werd
afgesloten met een familiedag, helaas binnenliggend vanwege slecht weer.
Na het zomerverlof werd wederom ondersteuning geleverd aan het GTHW en SARCprogramma van de Bruinvis. De eenheden brachten gezamenlijk tweemaal een bezoek aan
Stavanger. De laatste vaarperiode van dit jaar, die wederom in het teken zou staan van
ondersteuning aan het SARC-programma van de Bruinvis, werd geannuleerd omdat de
onderzeeboot met defecten kampte. Hierdoor werd de rest van het jaar binnenliggend
doorgebracht.
…………………………………………………………………………………………………………
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Het vaandel van het Korps Adelborsten
De ‘Korpsvlag’ van het Korps Adelborsten werd bij Koninklijk Besluit van 8 september 1904, nr.
63 als vaandel erkend. Op 14 september 1904 werd het vaandel door Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina uitgereikt.
Op het terrein van de Rijkswerf te Willemsoord werd door Hare Majesteit de volgende toespraak
gehouden:
‘Officieren en Adelborsten!
Ter gelegenheid van de herdenking der vestiging van het Koninklijk Instituut voor de Marine hier
ter plaatse vóór vijftig jaar, heb Ik besloten het vaandel van het Korps Adelborsten de
eerbewijzen
toe te kennen, welke de vaandels van het leger genieten.
De nieuwe stok, die ik wens ten geschenke te geven, is gelijk aan die, welke tot de andere
vaandels
behoren.
Ontvangt uit Mijne handen Uw thans volledig erkend Vaandel terug.
Ik weet, dat het bij U heeft aangekweekt die hoedanigheden, welke het eigendom moeten zijn
van een wakker korps zee-officieren.
Moge dit steeds zo blijven en mogen plichtsbesef en trouw, dapperheid, krijgstucht en
zeemanschap,
voortvarendheid en kameraadschap, reeds op zo jeugdige leeftijd de adelborsten ingeprent,
later de grote schat zijn, welke zij in hun verantwoordelijk en moeitevol beroep met zich
voeren.
En waar de zee-officier, in de dienst van Koningin en Vaderland vergrijsd, reeds lang gevaren
zal
hebben onder de banen van onze vlag, welke met zoveel onverschrokkenheid en zeemanschap
gevoerd is op alle zeeën, en Neêrlands roem in alle werelddelen met zich droeg, zal hij met
erkentelijkheid gedenken het Vaandel, dat hem het eerst de plichten leerde, welke hem
bekwaamden
voor zijn taak.

Hare Majesteit Koningin Wilhelmina inspecteert het Korps Adelborsten bij gelegenheid van de uitreiking van het
Koninklijk erkende Vaandel op de Rijkswerf te Willemsoord, 15 september 1904.

Onze grote vlootvoogden namen Gods Woord tot richtsnoer van hun leven en beschouwden
vroomheid als de eerste deugd. Toekomstige zee-officieren, volgt dat voorbeeld en vergeet
nooit,
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dat, waar gij ook komen moogt in de vreemde, gij de roem hebt hoog te houden van onze
zeehelden
van voorheen.’
Het vaandel van het Korps Adelborsten is vervaardigd van rode stof, omgeven door twee
randen,
de binnenste goud geborduurd, de buitenste wit, het geheel omgeven met gouden franje. Op de
voorzijde in zwart een gekroond anker, waar doorheen een W en daaronder een lint met de
woorden
‘Koninklijk Instituut der Marine’.
De in 1904 ten geschenke ontvangen nieuwe stok verving de door een geruite punt afgedekte
stok van de ‘Korpsvlag’. De nieuwe zwarte stok, gelijk aan die welke tot de andere vaandels
behoren, is afgedekt door een verguld langwerpig voetstuk met liggende Nederlandse Leeuw,
houdend een opgeheven zwaard en beschermend een bundel pijlen. Op de lange zijden van
het
voetstuk de woorden ‘Koningin en Vaderland’ en op de korte zijden een gekroonde W. Dit
gedeelte is verguld. Aan de stok vier vaandelkwasten van rode troetels, twee aan lange rode
koorden
en twee aan korte gouden koorden.
Door de traditionele rode kleur van de vlag te handhaven werd het daarmee het enige vaandel
dat
niet oranjekleurig is.
Naar de herkomst van het vaandel werd eerst in 1904 en daarna in de jaren 1929 tot 1931 door
de toenmalige kapitein der mariniers H.F.J.M.A. von Frijtag Drabbe, officierinstructeur bij het
Koninklijk Instituut voor de Marine, een zeer uitgebreid onderzoek ingesteld in archieven,
bibliotheken
en andere bronnen, doch een positief resultaat heeft dit niet opgeleverd. Wel kan als
zeker worden aangenomen, dat het op 1 januari 1830 nog niet bestond, terwijl dat wel het geval
is op 1 oktober 1840. Dat laatste bleek uit een positieve verklaring van de op laatstgenoemde
datum in dienst getreden oud-kapitein ter zee titulair J.J.Boelen (M. 285).
Vóór 1840 werd het Instituut te Medemblik alleen in 1830 met een vorstelijk bezoek vereerd. Op
24 of 25 april 1830 bracht Prins Frederik (1797–1881), zoon van Koning Willem I en sedert
1 januari 1830 admiraal van de vloot, belast met het opperbestuur over zee- en landmacht, een
bezoek aan het Instituut. Vooral in het jaar 1830 zijn door Prins Frederik, namens Koning
Willem
I, bij inspecties ettelijke vaandels en bataljonsvlaggen uitgereikt.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan daarom worden aangenomen, dat het
vaandel
(korpsvlag) door Prins Frederik is geschonken tijdens diens bezoek aan het Instituut.
Bij de opheffing van de opleiding te Medemblik in 1850 werd het vaandel afgegeven aan de
Rijkswerf te Willemsoord. Op 3 september 1857 werd uit het magazijn van die werf aan het
nieuwe
Instituut te Willemsoord afgeleverd ‘1 stuks Vaandel met draagband en zeildoeksche overtrek’.
Toen in 1940 bleek, dat de vesting Holland niet langer stand kon houden tegen de overmacht
van
Duitse troepen en vliegtuigen, werd besloten het vaandel in veiligheid te brengen, opdat het niet
in vijandelijke handen zou vallen.
Op 14 mei 1940 werd het vaandel overgebracht aan boord Hr. Ms. torpedoboot "Z 7" onder
commando van luitenant ter zee 1e kl. H. Witte (1.778), een der oorlogsschepen die naar
Engeland
konden oversteken. Onder leiding van luitenant ter zee 2e kl. C. Hos (2.255), officier van dienst
bij het Instituut, werd een vaandelwacht gevormd door de adelborsten H.L. Bos (2.697), V.J.L.
Blom (2.706), J.C. Havinga (2.719) en H. Pontier (2.744).
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Na een door enkele Duitse luchtaanvallen ietwat hachelijke overtocht werd op 15 mei Dover
bereikt. Daar werd het Vaandel ontscheept en de reis naar de bestemming Falmouth in
Cornwall
verder over land voortgezet. Via Chatham voerde de reis naar Portsmouth, waar het Vaandel
een
dag heeft gehangen in de officiers-mess naast het Vaandel van de Royal Navy.
Tenslotte werd het overgebracht naar het tijdelijke Instituut ENYS HOUSE nabij Falmouth,
vanwaar
het in december 1941 werd overgebracht naar Curaçao. Toen namelijk in het najaar van 1941
de opleiding van de groep Adelborsten van de promotie 1939 op ENYS HOUSE beëindigd
werd,
besloot de marineleiding het Vaandel over te brengen naar het in 1940 in Soerabaja in dienst
gestelde
Instituut, waar inmiddels de in Nederlads oost-Indië (N.O.I.) aangenomen Adelborsten van de
promotie 1940 hun opleiding waren begonnen. Het Vaandel zou daartoe via Curaçao en het
Panama-kanaal reizen.
Voor de “etappe” naar Curaçao was Hr.Ms. Dirkje beschikbaar. De Dirkje was een
trawler/mijnenveger,
die voor de Onderzoekings- en Bewakingsdienst in West-Indië was bestemd. Aan boord
van dit schip, onder commando van een Ltz. 1e kl. KMR was de sergeant-adelborst J.C.
Havinga
(2.719) geplaatst. De Dirkje vertrok met zijn kostbare vracht op 3 december 1941 uit Liverpool
om de riskante oversteek in konvooi-verband te maken. Het Vaandel lag, verpakt in een mooie
kist, op de vloer van de kleine longroom tussen de stoelpoten ingeklemd om de soms heftige
capriolen
van het schip (als gevolg van de vrijwel onafgebroken heersende zeer zware storm van
windkracht 11) op te vangen en beschadiging te voorkomen.
Omdat het schip veel water overnam moest vaart worden verminderd, zodat het konvooi
langzaam
maar zeker uit het zicht verdween. U-boten brachten, bleek later, twee schepen van het
konvooi tot zinken.
De Dirkje werd zwaar met ijs bedekt, voer twee dagen door een sneeuwstorm die elk zicht
wegnam, maar bereikte tenslotte veilig de haven van Halifax.
Begin januari werd de reis voortgezet naar Curaçao, waar het Vaandel werd overgedragen aan
de
Algemeen Militair Commandant, Ktz. C.J. baron van Asbeck (1.427), de vroegere commandant
van het Koninklijk Instituut te Den Helder. Deze nam op 30 april 1942 met plechtig ceremonieel
elf nieuw benoemde officieren van de promotie 1939 met hun hand op het Vaandel de
officierseed
af.
Inmiddels was N.O.I. door de Japanners overmeesterd, en het Vaandel bleef daarom in de
West
totdat het eind 1944 werd teruggebracht naar ENYS HOUSE. In 1946 na de weder
indienststelling
van het Koninklijk Instituut te Den Helder werd het naar Willemsoord getransporteerd.
Bron: Gedenkboek KM
……………………………………………………………………………………………………….

De verrichtingen der Koninklijke marine in de Nederlandse Antillen

Commandant der zeemacht in de Nederlandse Antillen: commandeur A. van Strien tot 24 augustus
1962, daarna commandeur H. J. Baaij
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Het jaar 1962 bracht voor de Koninklijke marine in de Nederlandse Antillen vele activiteiten.
De bijzondere omstandigheden in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea gingen ook hier te
lande niet ongemerkt voorbij, daar Curaçao als steunpunt en tussenstation bij de uitzending
overzee en door de lucht van aanzienlijke versterkingen naar dat gebiedsdeel een onverwachte
grote rol meespeelde.
De haven van Willemstad vooral werd door een ongekend groot aantal Nederlandse
oorlogsschepen en troepenschepen bezocht; daarnaast waren de bezoeken van buitenlandse
oorlogsschepen van velerlei nationaliteit
eveneens veelvuldiger dan in de voorgaande
jaren.
Zo veel mogelijk werd van de aanwezigheid
van de bezoekende oorlogsschepen gebruik
gemaakt om gezamenlijke oefeningen te
houden.
Saluutbatterij te Willemstad bij aankomst van
Smaldeel IV

In dit verband waren onder meer de bezoeken
van drie Amerikaanse onderzeeboten voor de in de Antillen gestationeerde marine-eenheden
bijzonder welkom. Als bijzonderheid valt nog te vermelden, dat de Senior Naval Officer West
Indies evenals in 1961 wederom dankbaar van de beschikbare Nederlandse strijdkrachten
gebruik maakte om, na afloop van het door HMS Whirlwind aan Willemstad en Oranjestad
gebrachte niet-officiële bezoek, een varende inspectie van zijn stationsschip te houden.
Vliegtuigen van squadron nr. 1 en marinierseenheden van Curaçao traden hierbij als een
nuttige ,vijand’ op.
In de periode van 16 februari tot 24 maart oefende het smaldeel 5 in de Caraïbische wateren, in
welke periode dit smaldeel alle eilanden van de Nederlandse Antillen bezocht.
Een stillig- en onderhoudsperiode van 14 dagen werd door alle schepen van het smaldeel in de
haven van Willemstad doorgebracht, waarbij een uitgebreid sport- en recreatieprogramma voor
de bemanningen werd afgewerkt.
In verband met de verhoogde militaire activiteiten op Nieuw-Guinea werd op 29 maart een
aanvang gemaakt met het vlieggewijs naar Nieuw-Guinea uitzenden van een compagnie
mariniers, geformeerd uit de op Curacao en Aruba gestationeerde marinierseenheden.
Via een door 2 straalvliegtuigen type DC-8 van de KLM gevormde luchtbrug werden ook andere
groepen marinepersoneel uit Nederland vlieg gewijs via Curaçao naar Biak gedirigeerd. Ook de
staatssecretaris van defensie maakte van deze luchtbrug gebruik om zich incognito naar NieuwGuinea te begeven.
De gehele operatie, waarbij in totaal 781 militairen werden vervoerd, waarvan 300 man uit de
Nederlandse Antillen, verliep zonder noemenswaardige moeilijkheden en eindigde op 11 april
bij vertrek van het laatste vliegtuig van Curaçao, waarmede bijna alle 881 militairen van de
Koninklijke landen luchtmacht naar Curaçao werden vervoerd, die zich op 25 juni aan boord van
het inmiddels in Willemstad teruggekeerde s.s. Zuiderkruis hebben ingescheept en daarmede
de reis naar Nieuw-Guinea over zee hebben vervolgd.
In de tweede helft van juli brachten Prinses Irene en Prinses Margriet een bezoek aan de
Nederlandse Antillen. Bij de ontvangst viel aan alle marine-onderdelen de eer te beurt een
actief aandeel en een voor het desbetreffende onderdeel geëigende taak te kunnen vervullen.
Op 11 augustus droeg de Koninklijke marine in de Nederlandse Antillen met militaire eer haar
opperbevelhebber, de waarnemend gouverneur der Nederlandse Antillen, C. Winkel ten grave.
26

Kort daarop, op 24 augustus, droeg
commandeur A. van Strien zijn commando,
tijdens een militaire plechtigheid in Fort
Amsterdam, over aan commandeur H. I.
Baay.
De Koninklijke marine nam op 17 september
deel aan het uitgebreide ceremonieel ter
gelegenheid van de ambtsaanvaarding van
Mr. N. Debrot als gouverneur van de
Nederlandse Antillen.
In september nam de staf van de
commandant der zeemacht deel aan de
grote „papieren” NATO-oefening FALLEX
’62. Ditmaal werden ook verschillende
civiele instanties en havenautoriteiten van
Curaçao en Aruba bij het spel betrokken.
In november bracht de minister op uitnodiging van de Antilliaanse regering een bezoek aan de
Nederlandse Antillen. Daarmede viel gedeeltelijk samen een kort inspectiebezoek van de
bevelhebber der zeestrijdkrachten, vice-admiraal L. Brouwer. Beide autoriteiten brachten korte
werkbezoeken aan alle hier te lande gestationeerde eenheden; voor het interinsulaire transport
bij oriëntatiebezoeken van de minster aan Aruba, Bonaire en de Bovenwindse eilanden werden
vliegtuigen van squadron nr. 1 ingeschakeld.
Met de komst van Hr. Ms. Rotterdam op 19 december werd het reeds eerder geplande tweede
stationsschip gehonoreerd.
Behalve dat de Cuba-crisis in oktober had bewezen, dat het Caraïbische gebied en daarmede
dus ook de Nederlandse Antillen zeer plotseling in het centrum van internationale spanningen
kunnen geraken, zodat een uitbreiding van de zeestrijdkrachten alhier als zeer welkom wordt
gevoeld, zijn ook de oefenmogelijkheden door de aanwezigheid van dit tweede schip belangrijk
toegenomen.
Een andere tijdelijke aanvulling van de zeestrijdkrachten, Hr. Ms. L 9609, kon door
machineschade de reis van Nieuw-Guinea naar Curaçao niet voortzetten, zodat het schip bij de
jaarwisseling nog in Christobal lag voor het uitvoeren van reparaties.
De uitstekende contacten met het Amerikaanse marine-commando in het Caraïbische gebied
bewezen ook hierbij zeer goede diensten.
Jaarboek KM 1962

Het predikaat „Koninklijk"

De toekenning van het predikaat „Koninklijk” is uitdrukkelijk een prerogatief van de Koningin en
kan beslist niet worden beschouwd als een automatisme gekoppeld aan zaken als een onberispelijke bedrijfsvoering of een op zichzelf staand bijzonder feit, zoals een zoveel jarig bestaan
van de onderneming. Sinds de invoering van het predikaat door koning Willem I in 1815, zijn de
criteria voor de toekenning verscherpt; ook koningin Beatrix heeft (in 1988) de richtlijnen en
voorwaarden aangepast aan de eisen van de tijd. Zo komt anno 1997 een onderneming pas in
aanmerking voor het predikaat als zij ten minste 100 jaar bestaat, de Nederlandse economische
nationaliteit bezit en „wat betreft aard, omvang en soliditeit, aanzien heeft”. Niet alleen de bedrijfsvoering wordt gewogen, ook de bestuurders, inclusief de commissarissen, moeten van
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„onbesproken gedrag zijn en te goeder naam en faam bekend staan". In de vorige eeuw en tot
ver in deze, werd het tijdscriterium wat soepeler gehanteerd. De KPM en de Koninklijke
Hollandsche Lloyd bijvoorbeeld, kregen het predikaat al bij hun oprichting in respectievelijk
1891 en 1907, toegekend.
Binnen de Nederlandse scheepvaart echter waren er ook vele te goeder naam en faam bekend
staande rederijen, die deze eer nooit ten deel is gevallen. In het geval van de Stoomvaart Maatschappij „Nederland” zou men zich kunnen afvragen waarom hier bijvoorbeeld ter gelegenheid
van het 70- of 80-jarig bestaan het predikaat niet is verleend, gezien de eervolle en jarenlange
staat van dienst van deze rederij, haar aandeel in de verbinding met de vroegere kolonie en
haar aanvankelijke traditie om haar schepen te noemen naar nog levende en voormalige leden
van het Koninklijk Huis. Als er lezers zijn die het echte antwoord hierop hebben, dan vernemen
wij dat gaarne.

Waarom werd de Stoomvaart Mij. “Nederland” nooit koninklijk ?
DOOR A.R. KELDER

Op een niet zo lang geleden gehouden reünie van WO II koop- vaardijveteranen kwam plotseling de (oude) vraag weer boven waarom de Stoomvaart Mij. „Nederland" het in haar 100- jarig
bestaan altijd heeft moeten doen zonder het predikaat „Koninklijk". Juist de SMN toonde vanaf
haar oprichting in 1870 door de naamgeving van haar schepen bij uitstek haar verbondenheid
met het Huis van Oranje.

Certificaat waarin aan de Rotterdamsche Lloyd per 27 nov. 1947 het predikaat “Koninklijke “ is
toegekend.
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Toen eind 1947, binnen een tijdsbestek van 14 dagen, zowel de Rot- terdamsche Lloyd als de
Java- China Paketvaart Lijnen deze bijzondere eer te beurt viel, viel de SMN buiten de prijzen.
Op 27 november 1947 werd de Rotterdam- sche Lloyd „koninklijk”; de aanlei ding was de
indienststelling van het passagiersschip „Willem Ruys” op de oude Indië-lijn. De reden voor het
verlenen van het predikaat aan de Java-China Paketvaart Lijnen was de samenvoeging van de
diensten der Java-China-Japan Lijn (J.C.J.L.) met de zg. buitendiensten van de KPM; de laatste
rederij was overigens al „koninklijk” vanaf haar oprichting in 1891.
Oranjehuisnamen: SMN-traditie
In de eerste veertig j aar van haar bestaan waren schepen met koninklijke namen bijna een
traditie geworden; al het eerste schip van de SMN werd, in 1871, „Willem III” gedoopt, het
tweede de „Prins van Oranje” en parallel aan de groei van de rederij liep het aantal „prinsen” en
„prinsessen", die vernoemd werden, op. Het laatste schip met een koninklijke naamgever was
het ss „Prins der Nederlanden”, dat in 1914 door de SMN in dienst werd
gesteld. Daarna vielen er geen Oranjetelgen meer te vernoemen en voor de naamgeving van
passagiersschepen werd daarom noodgedwongen teruggegrepen op de vaderlandse
geschiedenis. Noodgedwongen? Deze impasse duurde 25 jaar, tot 1939. Toen liet koningin
Wilhelmina bij de NSM in Amsterdam het schip te water dat het snelste motorschip ter wereld
zou worden: de „Oranje". Maar zelfs daarin werd geen reden gezien de SMN het zo
prestigieuze predikaat te verlenen.
Royal Dutch Mail
Desalniettemin werd de „Nederland" in vele Engelstalige publicaties geafficheerd als Royal
„Nederland” Mail Line of zelfs Royal Dutch Mail. Deze toevoeging hield, naar Engels gebruik,
verband met het postvervoer. Niet voor niets werden de twee Indië-rederijen in de wandeling de
„Mails” genoemd.
Als gezegd, pas in eind
1947 werd de
Rotterdamsche Lloyd, die
zich al sinds de
eeuwwisseling had getooid met de toevoeging
„Koninklijke
Nederlandsche
Postvaart" ') écht
„koninklijk”, de SMN
echter bleef de kroon in
de vlag onthouden. In de
herinneringen van „Nederland”-directeur mr.
D.A. Del- prat 2) wordt
hierover met geen woord
gerept, reden waarom wij
besloten het aan de man die - dachten wij - deze prangende vraag zeker kon beantwoorden, te
vragen.
Het antwoord dat wij kregen was nogal onthutsend.
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„Rompslomp"
In zijn karakteristieke handschrift schreef mr. Delprat ons in 1985: „... in 1920 werd ons het
predicaat aangeboden (de „Nederland” bestond toen 50 jaar. ark). Dit heeft zich afgespeeld
toen ik in Indië als Vertegenwoordiger (van de SMN, ark) werkzaam was. Op het antwoord van
de toenmalige directie heb ik geen invloed kunnen uitoefenen. Vermoedelijk hebben mijn latere
collega’s opgezien tegen de kosten en de rompslomp, die verbonden waren aan een
naamsverandering."
Wetend dat in Engelstalige publicaties door diezelfde directie decennialang met de toevoeging
„Royal” werd gekoketteerd, lijkt deze mededeling meer op een diplomatieke uitvlucht dan op
een verklaring. En het kan eigenlijk niet anders of het
moet in 1947 een affront geweest zijn voor de directie
dat de SMN zo opvallend werd overgeslagen" 3). De
feitelijke gang van zaken is wel dat het predikaat moet
worden aangevraagd. Maar er gaat bij bedrijven van dit
niveau vanzelfsprekend geen aanvraag de deur uit
zonder een sondering vooraf of een dergelijke aanvraag
ook tot toekenning zal leiden.
Bij het 75- en 80-jarig bestaan van de SMN. in
respectievelijk 1945 en 1950. is, blijkens een brief van de
„Dienst van het Koninklijk Huis” - die deze aanvragen na
het opheffen van de zg. „Hofcommis- sie” in 1948
coördineert - geen verzoek tot verlening van het predikaat „Koninklijk” binnengekomen.
ms „Oranje" als drijvend internaat
Bij de koopvaardijreünie waaraan wij in het begin van dit
artikel refereerden, waren een paar kapiteins die op de
eind 1939 in de 2de Binnenhaven te Soerabaja
opgelegde „Oranje” gehuisvest waren. Het schip dat
aanvankelijk voorbe
stemd was om als hulpkruiser te worden omgebouwd,
werd in plaats daarvan begin 1940 echter als internaat
en nautisch opleidingsinstituut ingericht.
Stuurlieden en werktuigkundigen die door het uitvallen
van opleidingsmogelijkheden in Holland gedupeerd
dreigden te worden, werden op deze manier door de
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SMN en RL in staat gesteld te studeren voor hogere rangen. Het schip kostte weliswaar alleen
maar geld, maar daar stond tegenover dat het kostbare, nog geen jaar oude passagiersschip
niet als gevolg van oorlogsgeweld verloren kon gaan. Althans voorlopig niet.
Dit moet voor de heer Delprat, die zich bij het uitbreken van de oorlog
in Nederland op 10 mei 1940 als
enig directielid van de maatschappij
in Indië bevond en als zodanig de
reusachtige verantwoordelijkheid
voor de grote SMN-vloot vanaf toen
alleen moest dragen, een
geruststellende gedachte zijn geweest.

Een paar reünisten hadden een verklaring voor het feit dat de SMN
nooit „koninklijk” is geworden, een
verklaring die wij noteerden, omdat
zij zo interessant is. Koningin
Wilhelmina, in Londen „de enige
kerel in de Nederlandse regering"
zoals Churchill ooit opmerkte,
ergerde zich mateloos - zo gaat het
verhaal - aan het onttrekken van de
snelle „Oranje” aan de algemene
oorlogvoering.

Niet geremd door een gemis aan kennis van nautische en strategische zaken vond zij dat de „Oranje”, haar schip, ten spoedigste als
hulp- kruiser moest worden ingezet. Met grote vertraging, begin
1941, besloot admiraal Helfrich echter het schip niet als hulpkruiser
te vorderen. Ofschoon bij de bouw wel rekening was gehouden met
het plaatsen van geschut, oordeelde Helfrich dat het schip
ongeschikt was, dat de Koninklijke Marine de benodigde
bewapening niet kon missen en dat zij het personeel niet kon
leveren. Op dat moment lag de „Oranje” al een vol jaar in
Soerabaja.

Druk van Britse regering
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Intussen drong de Britse regering al vanaf november 1940 voortdurend aan op het aan haar
verhuren van de „Oranje”, de „Mamix van St. Aldegonde”, de „Johan van Oldenbamevelt”, de
„Dempo” en de „Sibajak” voor troepenvervoer4) naar Afrika. De laatste vier voeren in de toen
zeer profitabele Java-New York en Java-Pacific lijndiensten. Tenslotte werd de Britse druk
begin 1941 zo groot dat aan de beschikbaarstelling van de hiervoor genoemde schepen, met
uitzondering van de „Oranje”, niet meer ontkomen kon worden.

En zo geschiedde.
Met betrekking tot de „Oranje” werd het aanbod gedaan om dit schip, na verbouwing tot
hospitaal- schip, ter beschikking van de Australische regering te stellen voor het vervoer van in
de strijd in het Midden-Oosten gewond geraakte Australische en Nieuw-Zeelandse militairen.
Dr. G.H.C. Hart hierover in zijn dagboek4): „Het is een grootsche gêste, maar tegelijk ook
verstandig, daar daardoor aan de „Oranje” bespaard wordt als troepenschip in de gevaarlijke
zone te moeten dienst doen; wij hebben waarachtig al risico’s genoeg te dezen.”
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is mr. Delprat de „auctor intellectualis” achter
deze constructie; er was hierover veel overleg geweest tussen de Londense regering en het
Nederlands-Indische gouvernement, waarvan hij als vertegenwoordiger van de „Nederland" en
de NSHC in Batavia zeker niet onkundig zal zijn gebleven. Wilhelmina moge dan haar eigen
inzichten over de inzet van het schip hebben gehad, Delprat had andere prioriteiten. Maar in
1947, koningin Wilhelmina was nog staatshoofd, haalde zij haar gram.
Het blijft speculeren, maar de verklaring van de oud-kapiteins lijkt ons aannemelijker dan de
door mr. Delprat aangevoerde „rompslomp” die het wijzigen van het briefpapier en het
aanbrengen van een kroontje op het kommaliewant van de SMN met zich zou hebben gebracht.

32

Hoe de vlag eruit had kunnen zien. „Artist's
impression" van de auteur.
De toevoeging „Koninklijke Neder- landsche Postvaart”
bij de Stoomvaart Mij. „Zeeland” was een deel van de
volledige naam van de vennootschap. Hiervoor was in
oktober 1877 door koning Willem III toestemming
verleend.
2) „Een reder schrijft zijn verhaal”, Uitg. Martinus Nijhoff.
1983.
3) Mr. D.A. Delprat was. naast zijn directeurschap van de
SMN vanaf de oprichting in 1947 ook voorzitter van de
Raad van Bestuur van de K.J.C.P.L., of ..Royal
1)

Interocean Lines”.
Zie: „Het Dagboek van Dr. G.H.C. Hart”, Hoofd Economische Afdeling en Plaatsvervangend
Secreta- ris-Generaal van het Ministerie van Koloniën te Londen. Periode mei 1940-mei 1941.
Martinus Nijhoff, 1976.
Bron: Blauwe Wimpel april 1998
……………………………………………………………………………………………………………

Iets over de bewapening van de Mariniersbrigade
Den belangstellenden lezer zal het ongetwijfeld meermalen opgevallen zijn, dat indien er sprake
is van de Mariniersbrigade, welke sedert begin 1946 in Nederlandsch-Indië optreedt, er
voortdurend de nadruk wordt gelegd op de uitstekende bewapening, die deze troepeneenheid
tot het best uitgeruste onderdeel der Nederlandsche krijgsmacht maakt. Maar waaruit bestaat
nu deze uitmuntende bewapening? Deze vraag, die velen zich wellicht hebben gesteld, is niet
zoo eenvoudig te beantwoorden, omdat met de bewapening ten nauwste samenhangt, de
techniek en het tactisch gebruik, dat er van de troepen gemaakt wordt; doch een niet al te
diepgaande beschouwing is hiervan toch wel te geven.
Vooropgesteld moet worden, dat deze Brigade opgeleid is in Amerika en bewapend met reeds
geruimen tijd voor het einde van den oorlog gecontracteerde wapens en ook is georganiseerd
naar het voorbeeld van het Amerikaansche zusterkorps, dat in dezen oorlog zoo ruimschoots
gelegenheid had in den Pacific beide, organisatie en bewapening, in de practijk te toetsen en,
waar noodig, voortdurend te verbeteren.
Daarnaast was het doel om deze eerste Nederlandsche Mariniersbrigade, waaraan destijds nog
een daadwerkelijke en wellicht zelfstandige actie tegen Japan werd toegedacht, zooveel
mogelijk ook alle zwaardere wapens te geven, die de infanterist noodig heeft, maar die in de
Amerikaansche organisatie alleen aanwezig waren in de hoogere eenheden en dan in geval
van actie tijdelijk werden toebedeeld aan de kleinere eenheden, zooals bataljons bijvoorbeeld.
Hieruit ziet men, dat er onderscheid dient te worden gemaakt tusschen de zwaardere
hulpwapens en de wapens, die de infanterie organiek zelf medevoert.
Zwaardere hulpwapens
Over de eerste soort wil ik kort zijn, omdat het inderdaad hulpwapens zijn en de eigenlijke
gevechtstaak altijd nog voornamelijk door de infanterie wordt uitgevoerd en het derhalve ook
belangwekkender is te zien met welke wapens zij die taak zelf uitvoert.
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Naast de drie
Infanteriebataljons der
Brigade is dan hierbij
nog ingedeeld een
Bataljon Artillerie, een
Compagnie zware
wapens, een tankafdeeling en een
verkenningsafdeeling.
Volledigheidshalve zij
vermeld, dat er ook nog
een motortransportbataljon en een geniebataljon deel van
uitmaken, beide
uitgerust met het
modernste en zwaarste

De amphibische tractor „neemt" een strandmeertje

materiaal op dit gebied, maar deze vallen verder buiten dit betoog.
De artillerie werd aanvankelijk niet meegenomen uit de U.S.A., omdat er door het onverwacht
snelle einde van den oorlog nog niet voldoende personeel was opgeleid. Spoedig na aankomst
te Soerabaja, toen de Engelschen de beveiliging van deze stad voornamelijk aan de Mariniers
hadden overgedragen, bleek deze opdracht onuitvoerbaar zonder artilleriesteun. Om die reden
werd er een aantal batterijen van de Engelschen overgenomen, de zg. 25-pounders, en in
recordtijd werd het eigen personeel hiervoor opgeleid. Zij hebben tot op het huidige oogenblik
zeer veel en uitmuntend werk verricht als ondersteuning van de infanterie. Om dezelfde reden
moest een gedeelte van het materieel van de zware wapencompagnie in Amerika worden
achtergelaten, nl. het infanteriegeschut, en is thans slechts het andere gedeelte, het peloton
van 3,7 cm anti-tankgeschut, bij de Brigade aanwezig. Onze Marinierstanks zijn van het zware
Sherman-type, hebben een bewapening van 7,5 cm en hiervan werd in de practijk ook vaak een
dankbaar gebruik gemaakt als gemakkelijk verplaatsbaar geschut, 'dat met zijn vuur de voorste
infanterie-eenheden kon ondersteunen.
Ook is dit kanon het eenige, dat de zg. W.P.-granaten (witte phosphor) kan verschieten, die
door de groote hitte-ontwikkeling enorme branden kunnen veroorzaken, indien dit in bepaalde
omstandigheden gewenscht is. De verkenningsafdeeling bestaat uit vrij zware auto’s met een
lichte pantsering en een zwaren mitrailleur als bewapening. Terloops moge ook nog genoemd
worden de Compagnie Amphibische Tractors, die meer voor transport, zoowel te land als te
water, zijn bestemd en eveneens bewapend met een zwaren mitrailleur.
De bediening van een lucht- gekoelden
Browning-mitrailleur bij onze
Mariniersbrigade

Infanteriewapens Thans komen wij
dan tot de eigenlijke infanteriebewapening. Ook deze moet nog in
2 soorten worden onderverdeeld, te
weten de individueele bewapening
van den Marinier, dus geweer,
karabijn of pistool, en de „groeps”wapens, ter beschikking van
compagnies- en
bataljonscommandant, in den vorm
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van mitrailleurs en mortieren. Wat de eerste soort betreft, het zou te ver voeren om precies na
te gaan wie met een geweer, met een karabijn of met een pistool is bewapend. Wel moet er
worden vermeld, dat geweer en karabijn van het Amerikaansche M. 1-type zijn en beide semiautomatisch. Dit wil zeggen, dat zoolang de voorraad patronen in het magazijn (bij het geweer
8, bij de karabijn 15) strekt, alleen de eerste maal het wapen geladen hoeft te worden door den
man zelf, doch dat er daarna om het volgende schot af te vuren volstaan kan worden met het
overhalen van den trekker. Op zichzelf geeft dit al, vergeleken bij onze vroegere geweren, een
groote vermeerdering van de vuurkracht, daar er thans met een geweer 16, met een karabijn 30
gerichte schoten per minuut kunnen worden afgegeven.
Maar daarmee zijn wij nog lang niet uitgepraat. Bovendien is de allerkleinste tactische eenheid,
van 4 man, voorzien van een Browning automatisch geweer. Dit wapen, waarin een houder van
20 patronen gaat, heeft een automatische gasdrukwerking, waardoor het het beste te
vergelijken is met een zeer lichten mitrailleur. Het heeft een maximum vuursnelheid van 120—
150 schoten per minuut en hiervan zijn er 9 in het infanterie-peloton, dus 27 in de compagnie
aanwezig! Het is niet gemakkelijk zich voor te stellen, hoeveel vuur er alleen al met deze drie
wapens, geweer, karabijn en automatisch geweer, door de infanterie kan worden uitgebracht.
Bij de individueele bewapening moet ten slotte ook nog worden vermeld de handgranaat, die
van een zeer hevige explosieve werking is. Ter demonstratie moge dienen, dat bij een ongeluk,
veroorzaakt door spelen met een handgranaat, 2 man op slag werden gedood en een derde
zeer zwaar werd gewond.
Bajonet en „jungle”-mes behooren ook nog tot deze categorie. Voor de „groeps”-wapens
mitrailleur en mortier geldt eveneens, dat zij van uitmuntend, zeer modern fabrikaat zijn en in
zeer ruime mate aan de infanterie zijn toebedeeld.
De commandant van een infanterie-compagnie heeft, naast zijn 3 infanterie-pelotons, onder zijn
bevel een afzonderlijk mitrailleur-peloton en een sectie lichte mortieren.
De mitrailleurs zijn voor de helft lichte en voor de helft zware mitrailleurs, beide van het type
Browning en merkwaardig genoeg van hetzelfde kaliber 7,62 (ook geweer, karabijn en
automatisch geweer hebben alle hetzelfde kaliber). Het verschil ligt alleen daarin (behalve in het
gewicht van het wapen), dat de lichte mitrailleur een Iuchtkoeling heeft en banden van 150
patronen, de zware waterkoeling en banden met 250 patronen.
De compagnie telt 12 van deze wapens! De séctie lichte mortieren bestaat uit stukken van 60
mm, gemakkelijk in 3 draaglasten mede te voeren en vormt nog een welkome aanvulling van
het infanterievuur voor het bestrijden van doelen achter verticale dekkingen, waar het normale
vlakbaanvuur van mitrailleurs etc. niet bij kan. Wanneer wij nu uit het bovenstaande gezien
hebben, welk een formidabele vuurkracht de Mariniers-infanterie-compagnie kan ontwikkelen,
komt ook de Bataljons-Commandant, die 3 van zulke compagnieën commandeert, nog met een
kleine surprise. Deze beschikt nl. nog in zijn staf-compagnie over een peloton zware mortieren
en een zg. stootpeloton. De zware mortieren zijn van het kaliber 81 mm, worden als regel op
lichte karretjes vervoerd en zijn in staat Piet hun granaten, waarvan elk stuk er 18 per minuut
kan afvuren, nog een belangrijken vuursteun te verleenen aan de compagnie, ' die zulks op een
gegeven gevechtsmoment het meest noodig heeft.

35

De brug over de Kali hebben de extremisten grondig vernield, dit noopt onze Mariniers voor de zoveelste
keer een nat halen. Maar daar zijn zij al aan gewend!

Vlammenwerpers en bazooka’s
In het stootpeloton ten slotte zijn nog 2 uitzonderlijke, doch geduchte wapens opgenomen, nl.
de vlammenwerper en de „bazooka”. De vlammenwerper, die een vuurstraal van ettelijke
meters en van een enorme hitte uitspuwt, wordt hoofdzakelijk gebruikt bij het veroveren van
bunkers. Hiervoor kan de bazooka ook worden aangewend, zijnde een soort schietbuis, die
volgens het „jet”-principe, dus zonder terugstoot werkt en een projectiel met groote explosieve
kracht en doorboringsvermogen verschiet, maar de eigenlijke taak van dit laatste wapen is het
bestrijden van tanks op niet te grooten afstand.
Ook dit wapen is gemakkelijk door één man mede te voeren en met behulp van één helper te
bedienen.
Dit is in groote trekken de bewapening der Mariniersbrigade, die qua vuurkracht wel zeer veel
grooter is dan die van onderdeden, bewapend volgens het Engelsche systeem. Het is dan ook
niet te verwonderen, dat, kort na hun aankomst in Soerabaja, één bataljon Mariniers (zonder
oorlogservaring!) eenige in den oorlog beproefde Britsch-Indische bataljons in voorste lijn
konden (maar ook wegens troepengebrek moesten) aflossen en niettemin deze taak minstens
even goed volbrachten als de bondgenoot. (Oude spelling) R.

Bron:

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

DE SCHELDE - RIJN-VERBINDING
36

Weinig waterwegen hebben in de geschiedenis zoveel beroering veroorzaakt als de Schelde.
Sinds Prins Willem de Zwijger niet slaagde in zijn pogingen de Zuidelijke en de Noordelijke
Nederlanden te verenigen is de Schelde geworden een factor die deze twee landen wreed
scheidde en terzelfdertijd tezamen hield. Een bekend Nederlander*) heeft Nederland en België
wel vergeleken met Siamese tweelingen. Onscheidbaar aan elkaar vergroeid door een
onmisbare levensader, daardoor gedwongen vele dingen tezamen te verrichten, doch ieder met
een eigen wil, eigen verlangens en belangen, die niet altijd met elkaar stroken. De geneesheren
verklaren de scheiding niet uitvoerbaar en zo blijven ze getweeën trekkend aan elkaar vast,
beide zich wringend naar hun eigen belang.
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Thans in 1952, zijn de gemoederen omtrent de Schelde weer in beweging. Onze Zuiderburen
namelijk hebben wederom de eis naar voren gebracht voor een directe kanaalverbinding tussen
Antwerpen en de Rijn.
Het gevolg daarvan is, dat er commissies zijn benoemd om de materie te onderzoeken, dat er
rapporten worden gepubliceerd en lezingen worden gehouden, kortom dat vele mensen weer
spreken over de „Schelde-kwestie.”
Wat nu is de Schelde-kwestie precies? Wat zijn de Nederlandse en de Belgische standpunten?
Hoe is deze aangelegenheid historisch gegroeid? Wat is het belang van de Schelde? Is hieraan
ook een militair belang verbonden?
Om het juiste antwoord op deze vragen te vinden, moeten wij teruggaan naar de 80-jarige
oorlog en de gehele geschiedenis volgen. Vervolgens zullen we het Belgische kanaalplan
bekijken en enige Nederlandse reacties daarop proberen uit te leggen.
Wanneer we ons de kaart van Nederland voor de geest halen, zoals die was in de 17e eeuw,
dan zien we, dat de Westerschelde via het Sloe, de Zeeuwse stromen en de grote rivieren
volkomen open toegang gaf vanuit zee tot het hart van Nederland. Het is dus duidelijk, dat een
maritieme natie bij uitnemendheid, zoals ons land in de 17e eeuw was, de vrijheidsooriog niet
beëindigd beschouwde vóór dat de Westerschelde geheel binnen haar machtsgebied lag en
daardoor de toegangen tot het hart van het land veilig waren gesteld.
In 1648 was dit doel bereikt. Op de Zuidelijke oever van de Westerschelde was een groot
bruggehoofd — Zeeuwsch-Vlaanderen — veroverd, waar een aantal forten waren aangelegd.
Hoewel de Zuidelijke Nederlanden — België — in Spaanse handen bleven, was de
toegangsweg tot de enige haven van betekenis — Antwerpen — in de macht van de
Noordelijken en het nieuwe zelfstandige vaderland militair redelijk veilig. Zo werd de vrede van
Munster, die een eind maakte aan de 80-jarige oorlog, gesloten.
Toen tijdens de oorlog, in 1585, Antwerpen in Spaanse handen viel werd door de Noordelijken
alle vaart op de Schelde verboden. Bij de vrede, in 1648, werd in het vredesverdrag
opgenomen dat de Schelde gesloten bleef. Dit had een tweeledig gevolg: in de eerste plaats
kon Spanje zijn strijdkrachten in het huidige België niet noemenswaard versterken, door gebrek
aan een goede haven, doch in de tweede plaats werden de Noord-Nederlandse havens
automatisch de havens voor het rijke Belgische industriegebied. Alle lading moest in Noordelijke
havens worden overgeladen en behandeld en dit vormde een belangrijke bron van inkomsten.
Antwerpen daarentegen werd een dode stad, waarvan de haven geheel werkeloos was.
Dit is anderhalve eeuw een doorn geweest in het oog van de Belgische kooplieden, die
herhaaldelijk pogingen ondernamen de Schelde-sluiting ongedaan te maken. Toen dan ook het
huidige België als gevolg van de successie-oorlogen uit Spaanse handen overgingen in de
meer machtige Oostenrijkse handen, — de vrede van Utrecht in 1713 — werd door de
aartshertog Jozef de Tweede al spoedig een poging ondernomen de Schelde met kracht van
wapenen te forceren. Een oorlogsschip, de Louis, werd de Schelde opgezonden, maar werd
prompt door de Hollandse forten beschoten en keerde terug.
De vrije vaart bleef verboden, echter niet voor lange tijd. Met de overheersing van Noord-WestEuropa door Frankrijk namelijk, verkreeg de Schelde-vaart zijn vrijheid. Op 16 Mei 1795 werd
een verdrag gesloten tussen de Bataafse republiek en Frankrijk, waarbij de volledige vrijheid
van vaart op de Schelde tot stand kwam.
Dit zou verder zo blijven. Na de val van Napoleon werden Nederland en België tot één land
verenigd, waarbij vrije Scheldevaart dus mede een Nederlands belang werd, en bij het
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Scheidingsverdrag van 1839
werden alle maatregelen genomen
om deze vaart in de toekomst vrij
te laten, e.e.a. onder garantie van
de toenmalige grote
mogendheden.

scheepva
art
Rotterda
Nederland
m
se

Antwerpen ontwikkelde zich, dank
zij deze vrije uitweg naar zee, zeer
snel tot een grote en welvarende
havenstad, die steunde op het
machtige eigen Belgische
industriegebied.

De periode van 1585 tot 1795
echter heeft op het Belgische
denken een geweldige invloed
gehad. Er was namelijk bewezen,
dat Nederland de sleutel bezit tot
Belgiës welvaart en dat Nederland
door het al dan niet hanteren van
deze sleutel haar eigen welvaart
kon vergroten ten koste van België.
Bovendien was het heel duidelijk
geworden, dat de Schelde gesloten
werd gehouden ook toen hiervoor
geen zuiver militaire redenen meer
waren aan te voeren.
Een chronisch gevoel van angst
ontstond onder de Belgische kooplieden; een gevoel, dat heden ten dage eigenlijk nog bestaat.
Zij vragen zich af of Nederland op de een of andere sluwe manier de Schelde als vaarwater
onaantrekkelijk kan maken, bijvoorbeeld door slechte verlichting, bebakening dan wel door het
aanleggen van waterwerken het getij zó beïnvloed kan worden, dat de scheepvaart liever
Rotterdam kiest.
Alle plannen op waterbouwkundig gebied werden door de Belgen bestudeerd met groot
wantrouwen. Wantrouwen, dat niet altijd ongegrond was, omdat de haven van Antwerpen nu
eenmaal een formidabele concurrent was.
Bij het scheidingsverdrag van 1839, waarbij dus België een zelfstandige staat werd, is op
internationaal niveau getracht de Belgische Schelde-belangen volkomen veilig te stellen.
Overeengekomen werd, dat de scheepvaart op de stromen en bevaarbare rivieren, die het
Belgische en het Nederlandse grondgebied scheiden of gelijkelijk doorlopen, vrij zou zijn.
Bovendien nam Nederland de verplichting op zich, “indien natuurlijk gebeurtenissen of werken
van kunst de aangewezen wegen voor de scheepvaart onbruikbaar mochten maken... aan de
Belgische scheepvaart, ter vervanging, andere even veilige wegen die even goed en
gemakkelijk zijn, aan te wijzen.”
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Tevens kreeg bij dat verdrag België het recht, indien een kanaal of een weg zou worden
aangelegd, uitkomende tegenover Sittard, deze op eigen kosten op Nederlands grondgebied
door te trekken tot de Duitse grens.
In 1873 heeft België van dit recht gebruik gemaakt door een spoorlijn aan te leggen van
Antwerpen over Roermond naar Gladbach.
De overeenkomst die bij het Scheidingsverdrag tot stand kwam, werkte goed tot ongeveer
1860. Toen werd het ter ontwikkeling van Walcheren en Zuid-Beveland nodig het Kreekrak en
het Sloe af te dammen, teneinde over de dammen spoorlijnen aan te leggen. Dit betekende
echter dat Nederland een even veilige, goede en gemakkelijke andere verbinding tussen
Schelde en Rijn tot stand moest brengen.
Deze nieuwe weg werd gevonden door het graven van kanalen door Zuid-Beveland en door
Walcheren. Voor vele Belgen was dit aanleiding tot het uiten van luide protesten.
De nieuwe vaarweg was niet even veilig zeiden zij. De rivierscheepvaart werd nu immers
gedwongen de Schelde tot Hansweert te volgen, in plaats van tot het Sloe en vormde daardoor
een belemmering voor de zeescheepvaart, terwijl de zeeschepen voor deze rivierscheepjes een
bron van gevaar waren. Bovendien zou de afdamming veel sterkere stromen doen ontstaan dan
tot dusver op de Schelde hadden geheerst en men achtte de vervanging van de open rivier
door een kanaal met sluizen, een bron van vele moeilijkheden, vertragingen en extra kosten.
Van Belgische zijde werd voortdurend geklaagd, dat de douane te langzaam werkte, dat de
sluizen niet genoeg schepen tegelijk konden opnemen en dat de spoorbrug bij Vlake teveel
vertraging veroorzaakte.
Van Nederlandse zijde daarentegen werd daarop geantwoord, dat het kanaal door ZuidBeveland een bijzonder mooi kanaal is met grote sluizen, dat de allergrootste Rijnschepen
gemakkelijk kunnen passeren en dat de Belgen onredelijk zijn. Volgens deze sprekers is het
kanaal diep, breed en veilig en voldoet aan alle behoeften.
Ja, zeiden daarop de Belgen, dat kan allemaal wel zo zijn, maar jullie hebt toch wel nattigheid
gevoeld, anders had je de kanaalplannen wel eerst met ons besproken en dat heb je niet
gedaan. De Nederlanders echter antwoordde hierop, dat de volledige soevereiniteit over de
tussenwateren een dergelijk overleg uitsloot.
Aan het einde van de eerste wereldoorlog is het vraagstuk van de Schelde — Rijnverbinding
opnieuw in het centrum van de belangstelling gekomen. In 1919 hield de Belgische Minister van
Buitenlandse Zaken een redevoering, waarin hij eiste, dat tegen gezamenlijke kosten een
kanaal tot stand zou worden gebracht, dat Antwerpen rechtstreeks verbond met het Hollands
Diep bij de Moerdijk.
De Nederlandse regering antwoordde hierop, dat het kanaal door Zuid-Beveland beter was dan
wat door de afdamming van het Kreekrak verloren ging, doch zegde toe de kwestie te zullen
onderzoeken. Langdurige onderhandelingen volgden, die eindelijk in 1925 leidden tot de
belofte, dat Nederland aan de tot standkoming van een Moerdijkkanaal zou medewerken. Al
spoedig begon in Nederland de publieke opinie zich ernstig tegen deze overeenkomst te
verzetten. Men vroeg zich af of deze belofte niet zeer eenzijdige offers van Nederland eiste en
of geen zeer ernstige concurrentie voor Amsterdam en Rotterdam was te duchten. Er werd een
Nationaal Comité van Actie opgericht, dat een propaganda voerde, die uiteindelijk bereikte, dat
het Verdrag door de Eerste Kamer werd verworpen.
Hierna is de zaak vrijwel blijven rusten, totdat tegelijk met de Beneluxgedachte ook de
„waterwegenkwestie” weer tot leven kwam. In 1949 werd dan ook een commissie in het leven
geroepen om de gehele materie opnieuw te onderzoeken. Het rapport van deze commissie had
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de inmiddels traditioneel geworden uitslag: de Belgische leden zagen uitsluitend een oplossing
in het Moerdijkkanaal, de Nederlandse leden vonden de huidige vaarweg prachtig.
Een dergelijk menigsverschil tussen twee staten, dat al eeuwen-lang bestaat, raakt door alle
geschrijf en de honderden verschillende meningen, die in de loop der tijd hierover werden
geuit, in een soort nevel gehuld. Het gaat erom de nevel te doen optrekken en het probleem
helder en duidelijk te zien. Deze hele waterwegen-zaak is een kwestie van concurrentie tussen
Rotterdam en Antwerpen.
Rotterdam is de grote haven van Nederland. Ons land, we hebben het in Alle Hens vele malen
gezegd, vindt zijn bestaan in zijn positie aan de zee. We hebben geen grondstoffen en daarom
geen eigen natuurlijke industrie. Alle behoeften van het land en van de industrieën moeten
worden ingevoerd. De dichtstbijzijnde natuurlijke industrie bevindt zich aan de andere kant van
de Duitse grens. De haven van Rotterdam vindt dan ook een groot deel van haar bestaan in het
verrichten van diensten ten behoeve van dit Duitse industriegebied. Daarom moet de vaarweg
naar dat gebied kort zijn en de haven zijn ingesteld op snelle en goedkope behandeling van
lading, voornamelijk overslag in Rijnaken.
Antwerpen heeft een geheel ander karakter. Deze haven bedient het eigen industrie-gebied.
Daarnaast is hij ten opzichte van het Duitse industriegebied ook gunstig gelegen. Dit betekent.
dat scheepvaart die toch reeds Antwerpen aanloopt om Belgische industrie-artikelen te halen,
tevens de lading voor Duitse havens daar wel zal willen lossen.
De Nederlandse haven-welvaart vloeit dus voort uit de iets gunstigere geografische positie t.o.v.
het Duitse industriegebied dan die van Antwerpen. Men is bang dat, wanneer aan Antwerpen
een even gunstige geografische positie gegeven wordt, het gauw met de arbeid in de
Rotterdamse haven gedaan zal zijn.
De Belgen wensen natuurlijk deze extra-werkmogelijkheid aan te trekken en de Nederlanders
proberen even vanzelfsprekend te behouden wat ze hebben.
In hoeverre een kanaal dat Antwerpen langs een korte route verbindt met het Hollands Diep
verkeersscheppend zal werken, is natuurlijk moeilijk te beoordelen, zodat inderdaad een
Nederlandse voorzichtigheid op zijn plaats lijkt.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat ondanks Benelux en diep verlangen om een unie tussen
België en Nederland tot stand te brengen en te bevorderen, de Schelde—Rijnverbinding wel
eeuwig het onderwerp zal blijven van vele klachten, omdat hier de Belgische en de
Nederlandse belangen wel bijzonder ver uiteenlopen. Het schijnt zó te zijn, dat winst van de
één, verlies betekent voor de ander. Verlies wordt nu eenmaal gewoonlijk niet gaarne vrijwillig
geaccepteerd — en daarom zal de bovengeschetste „Schelde-kwestie” misschien nog dikwijls
de gemoederen beroeren.
*) Mr J. A. van Hamel in 1919.
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15 oktober o.a.….

Vliegdetachering Z 2
Boze matroos van de Kriegsmarine in de tuin…
Maritiem hoogstandje van het KNIL
Navigatie gevechtsinformatiedienst.
Een oude medestrijder in N.I nader bekeken deel 4
2e jaar Technische Dienst detachering
Historie -- Hr.Ms. Kortenaer en Hr. Ms. Evertsen
Een merkwaardige proefvaart
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Het tumulten leven van Laurens de Graaf
Een herinnering aan Tempo Doeloe
MS Sirocco gedoopt en van stapel
Wijzigingen voorbehouden….
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