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Vliegdetachering Z 2
Valkenburg is Kooy geworden
Hassan die had toch gelijk Vorig jaar.. ..
Valkenburg globaal gelegen
Tussen Noordwijk en Den Haag
Was ’t rustoord.. ..
Een verschil van een jaar en een verschil van eenentwintig dagen. Beide liedjes werden op een
Assaut-show gebracht, het eerste in 1956 het tweede in 1957. Beide sloegen op een paar
onvergetelijke weken die iedere adelborst voor de Zeedienst, hoe sub-minded hij ook moge zijn,
als zodanig zal onderkennen. Echter.. .. Assaut-liedjes kunnen — zoals nu gebleken is — meer
dan alleen maar tijd vullen.
Vijfentwintig april trokken de tweede-jaars adelborsten voor de
Zeedienst in twee groepen ter M.L.D. De eerste groep sloeg
zijn bivak op in het oude vertrouwde
machinelaboratorium en heeft daar toen verder intensief
gepoogd de ware detacheringsmentaliteit over zich vaardig te
laten worden. De tweede groep dook hals over kop in een
omjofelingsproces, althans, dat was de — hooggespannen?
— verwachting. Echter bleken de lieden, die men zich had
ingedacht als achteloos-strootje-schuivende figuren, die
deklandingen maken met hetzelfde gemak, waarmee U en ik
een hap eten doorslikken, wel doorvoede militairen te zijn, die minstens evenveel van VVKM 19
wisten als onze sergeanten-instructeurs op het Instituut.
Na een korte doch kernachtige acclimatisatie van beide groepen werden de „De Kooy-gasten”
zowel als de „Valkenburg-gangers” in de allereerste beginselen der vliegerij ingewijd.
In Valkenburg werd, onder een voortdurend gemompel over de zo heel korte tijd die
beschikbaar was, de theoretische kant belicht, afgewisseld met dinghy-drill in ZwembadWassenaar en door het meevliegen tijdens operationele vluchten van Avengers, Catalina’s,
Mariners Neptunes. Om onze uiteraard nogal oppervlakkige kennismaking met de bij de M.L.D.
in gebruik zijnde toestellen te vervolmaken, mocht een ieder gedurende een kwartier in een
helicopter boven de bollen hangen, en we kregen toen eindelijk een kans rustig te kijken als er
beneden iets fe(no)minaals te zien was.
Inmiddels vlogen rond De Kooy Harvards met dwaze capriolen
huis en haard van menig onwetend nijver landman; zo zelfs dat
sommige officieren op het vliegveld zich begonnen te storen
aan die kerels, die van acht tot vijf uur pogingen schenen te
doen om hun kantoor te veranderen in een bizarre woestenij.
In de Wieringermeer zijn nog de spoten te zien die de uitlaten
van „onze”
kisten daar achterlieten tijdens de vele operaties „huisje-boompjebeest- je.
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boven

Fokker-one, -four en -eight met de Officieren- en Onderofficieren- vliegers, die ons
instrueerden, draaiden ons in loopings, barrell-rolls en met dog-fighting in het net der luchtvaart,
dat we hier wel op een heel aparte wijze leerden kennen.
Vaak deed het ons ergens aan de Olieslager-tijd denken, althans, regelmatig hadden we moeite
dergelijke stiekeme gevoelens te onderdrukken.
Maar romantisch was het, met ons lunchpakketje in dat natte gras en met de vliegerkapjes
achteloos om de hals.
Wederzijdse bezoeken van De Kooy en Valkenburg uit werden steeds door beide partijen
hooglijk geapprecieerd. De „flyers” op De Kooy praatten, na een keer drie „emergency-suitdressed-midshipmen” aanschouwd te hebben, daar twee weken later nog minachtend over,
terwijl de theoretici uit Valkenburg steeds harder en sneller kloppende harten kregen bij het
aanhoren van „strong-stories” van uit De Kooy overgewipte collegae.
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Op 13 mei ging de Valkenburg-groep naar het machinelaboratorium en werd de bus van 17.40
uur uit Valkenburg richting Wassenaar door de andere groep bevolkt.
Dertig mei bracht voor allen een einde aan deze eerste detachering, die toch zeker gerekend
mag worden tot een der mooiste ervaringen van ons driejarig Adelborst-zijn en waarvoor we
nogmaals allen die ons in die tijd iets hebben willen leren over deze zo heel aparte tak van de
Koninklijke Marine, hartelijk dank zeggen.
Bron: Jaarboek Korps Adelborsten 1957
…………………………………………………………………………………………………………..

Boze matroos Kriegsmarine in de tuin
Rond de dagen van april en mei komen bij veel mensen herinneringen naar boven aan de
Tweede Wereldoorlog 1940-1945. Zo ook bij Rotterdammer H.C. de Ruijter. Hij vertelt het
volgende verhaal, dat voor de krant werd bewerkt door Rein Wolters.
“Mijn vader, mr. G.J. de Ruijter, was vanaf 1925 advocaat in Rotterdam. Hij had zijdelings een
zaak met overbuurman Koring, schuin tegenover ons huis aan de Mathenesserlaan 480, op de
hoek met de Groshansstraat. Zakelijk was mijn vader voor hem verwikkeld in een ambtelijk
gevecht met de gemeente Rotterdam. Koring baatte een ‘zuurwagen’ uit op het plein voor
station Delftsche Poort. Hiervoor had hij een vergunning nodig van de gemeente en dat nam
nogal wat tijd in beslag. Om de gemeente onder druk te zetten had hij de hulp van mijn vader
ingeroepen. Bij zijn ‘zuurwagen’ konden passanten een haring en/of zure bom nuttigen. Een en
ander diende vanwege de volksgezondheid aan eisen van reinheid te voldoen. Alle nodige
verklaringen schenen in orde te zijn, toch kwam het fiat van de gemeente maar niet af. In die tijd
was een ‘Contract-op-Zegel’ noodzakelijk
Tuindeur
Vader en ik gingen bij de buurman op bezoek en verlieten ons huis via de tuindeur van ons huis
in de Groshansstraat en lieten die op een kier staan. Het gesprek was van korte duur en we
gingen terug naar huis. De deur bleek in het slot gevallen en vader opende hem met de sleutel.
Hij daalde als eerste via het trapje af van de straat naar de tuin en wilde via de keukendeur naar
binnen gaan. Het was stikdonker, want de verduisteringsgordijnen van de keuken waren
gesloten. Plotseling werd mijn vader beetgepakt door een man, die in de tuin stond en die we in
de duisternis niet hadden gezien. Zowel vader als ik schrokken ons bijkans een ongeluk. Vader
opende de keukendeur en toen zagen we dat die man een uniform droeg van de Kriegsmarine.
Pa nodigde de man uit binnen te komen en aarzelend kwam hij over de drempel. Onze al wat
oudere huishoudster zat aan de keukentafel een krant te lezen.’’
Pissig
De Duitser vertelde pissig dat hij een jonge vrouw zocht, die met haar vriendin bij een vorig
verlof hem en zijn scheepsmaat vergiftigd hadden. Pa, die de Duitse taal beter beheerste dan
ik, vertelde de matroos, dat er behalve de huishoudster geen ander personeel in het huis was.
Zo hij dat niet vertrouwde, mocht hij het hele huis doorzoeken naar de door hem gezochte
vrouw. De matroos geloofde vader op zijn woord en zei dat doorzoeken van het huis niet nodig
was. Hij groette beleefd en verliet ons perceel. De geschiedenis kreeg nog een staartje, want
inderdaad had in ons huis een jong dienstmeisje gewerkt. Omdat ze slecht functioneerde was
ze een paar maanden tevoren ontslagen. Haar opvolgster was een oudere mevrouw. Mijn
moeder was huisarts vanaf 1925 en had in de oorlog de beschikking over een Steyr, een
Oostenrijks automerk van het bouwjaar 1934. Deze was omgebouwd van benzine naar
stadsgas door de firma Breeman. Op de plek van de achterbank waren drie stalen cilinders
gemonteerd en een reduceerventiel onder de motorkap. Actieradius op gas: 34 km per
tankbeurt. Voor een rit naar Haarlem moest moeder in Voorburg gas tanken in de kleine
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gasfabriek van Bleuland Van Oort. Die ritten naar Haarlem en terug waren een noodzakelijk
kwaad. Een broer van mijn moeder was daar chirurg en samen verzorgden zij deels de
communicatie van de ondergrondse beweging ‘Medisch-Contact’.
In een soortgelijke Steyr reed
huisarts mevrouw De Ruijter in de
Tweede Wereldoorlog naar
patiënten. Foto collectie Rein
Wolters

Vergiftigd In de nazomer
van 1943 reed mijn moeder
in haar Steyr naar een
bedlegerige patiënt in
Kralingen en ik mocht mee.
Heerlijk weer die avond,
dus het dak van de Steyr
stond open. Via de
Aelbrechtskade en de
Rochussenstraat ging het
naar het oosten van de
stad en we passeerden de
nog niet lang opengestelde
tunneltraverse. Daar was
het ‘Brauhaus-Monopol’, een etablissement dat vaak gebruikt werd door Duitsers, die vaak een
Nederlandse vrouw of meisje aan hun arm hadden. Op het linker trottoir liepen twee meisjes.
Zie je die twee daar op de stoep? De één is ons vorige dienstmeisje en die ander kennelijk haar
hartsvriendin! Nu werd me ineens duidelijk waarom die matroos bij ons in de tuin stond. Die
meiden hadden kennelijk iets in hun drank gedaan daar in dat Brauhaus. Waarschijnlijk
moesten die knullen kotsen en waren doodziek geworden. Moeder zei blij te zijn dat ze die griet
destijds ontslagen had. We vervolgden onze weg naar Kralingen. Voor ons waren er na dat
avondbezoek van de Kriegsmarineman destijds gelukkig geen “Besondere-Vorkommnisse”
geweest.
Correct
Wat wel opviel was de correcte manier waarop die Kriegsmarineman zich die avond had
gedragen. Mijn moeder had met de Gestapo wel andere ervaringen opgedaan, toen zij verhoord
werd op de Heemraadssingel voor haar verzet tegen het Ziekenfonds Besluit van de Duitse
overheid. Haar heugde nog de schreeuwende ondervragingen door Gestapo-officier Mangold.
Moeder werd toen dagelijks vervoerd, gedurende haar 14 dagen durende arrestatie, van de
politiecel op het Haagseveer naar de Heemraadsingel en weer terug. Dat transport geschiedde
met een arrestantenwagen met een Duitse camouflagekleur, die eerder door de Rotterdamse
politie was aangeschaft. Nu hingen er POLnummerborden op. Bij de aanschaf was de kleur
donkerblauw. Rotterdammers spraken van de ‘blauwe-wagen’ als er sprake was van arrestatie
en vervoer naar het Huis van Bewaring of het ‘possie’ als er een politiebureau werd bedoeld.
Was er herrie in een café, dan dreigde de uitbater met: “Ophouden met dat gedonder, anders
roep ik de ‘blauwe wagen’.”
H.C. de Ruijter
hcgrotterdam@hetnet.nl
……………………………………………………………………………………………………………….
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Maritiem hoogstandje van het KNIL
Brigade-generaal b.d. L Snell vertelt
Veel is er van het KNIL bekend uit de periode van vlak voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar desondanks is er tóch nog
te weinig uit die periode bekend en werd er niet genoeg over
opgetekend. Brigade-generaal b.d. G. L. Snell wilde over één zo’n
episode uit zijn leven, als KNIL-man, vertellen.
Na de mislukte verdediging van het vliegveldje Laha op Ambon
tegen een overweldigende Japanse troepenmacht, slaagde hij erin
met een stel makkers - via de bergen van Ambon - met een
gevorderde orembaai in Ceram te komen en vandaar met de
gekochte schoener “Island hopping” Australië te bereiken. Maar,
zoals destijds in een eerder voor „Moesson” geschreven artikel werd
uitgelegd, deze geslaagde vlucht naar de vrijheid was niet bedoeld
om zich daarna aan verdere oorlogshandelingen te onttrekken.
Integendeel! Elke man die via die tocht toen Australië haalde, sloot G. L. Snell, geboren op 21 augustus
1917. De foto dateert van ± 1940 en
zich direct aan bij de geallieerde troepen om deel te kunnen nemen werd genomen nog vóór zijn promotie
aan de strijd tegen de Japanse agressor. Zo ook brigade-generaal tot brigade-generaal.
G. L. Snell.
Hij werd op 12 juli 1942 aan de westkust van de Aroe-eilanden gedropt met o.a luitenant
Hieronymus, met de opdracht uit te vinden of er reeds Japanse troepen op de Aroe-eilanden
waren, en zo ja, in welke aantallen; het radiostation te bezetten; nabij het stadje Dobo
afsluitingstroepen te plaatsen en daarna de huizen te doorzoeken op wapens en verdachte
personen. Vervolgens diende hij koelies te werven voor het lossen van de lading die aan boord
van Hr.Ms. „Warnambool” was.
Eén en ander verliep anders dan men zich had voorgesteld en vele details overslaand, die
wellicht voor een insider uit het KNIL nog interessant zouden zijn, gebeurde er het volgende:
Een groot deel van de manschappen werd gelegerd in de door Japanse bommen vernielde
nieuwe politiekazerne, waarbij men opzettelijk geen reparaties aanbracht, opdat vanuit de lucht
niet zichtbaar zou zijn dat er weer van het gebouw gebruik werd gemaakt. Snell zelf nam
voorlopig intrek in het kampement.
Bij de vuurtoren werd een wacht geplaatst en een telefoonleiding aangelegd. Op 28 juli 1942
werd een Japans verkenningsvliegtuig gezien en op 30 juli meldde de politiepost op de steiger,
dat een nog niet geïdentificeerd schip de haven binnenvoer. Snell liet in het kampement alarm
slaan en trachtte uit te zoeken, overigens tevergeefs, waarom de vuurtorenwachter dit schip
nog niet had doorgepraaid.
Per motorfiets passeerde hij het lokale gevangenisgebouw, waar aan de poort een aantal
personen in politie-uniform stond. Deze lieden gebaarden hem te stoppen, waarna al spoedig
bleek dat het Jappen waren die zich hadden verkleed om aldus meer kans van slagen te
hebben. Snell werd direct door hen omringd en, na eerst ontwapend te zijn, werd hij gedwongen
het pleintje voor het gebouw op te lopen.
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Omkijkend zag hij hoe de Jappen zich reeds opstelden als executiepeloton, hetgeen één van
hen dermate opwond, dat hij op Snell toeliep om hem met z’n bajonet neer te steken. De
bajonetstoot ketste wonderlijk genoeg af op de stalen brillenkoker in z’n borstzakje en een
tweede stoot kon hij al lopende afweren.
Daarna nam hij een ren, terwijl de kogels hem om de oren vlogen tot hij onder een van de
huizen kon kruipen die aan een moeras grensden. Vandaar vluchtte hij al zwemmend verder,
tot hij weer Japanse stemmen hoorde èn hun schoten. De rest van de dag en een groot deel
van de nacht hield hij zich schuil in het stinkende muskietenwater van het moeras en onder de
moerasstruiken.

Een overzichtskaart van de gezeilde route.

1 Augustus slaagde Snell erin met zijn mannen Poeloe Babi te bereiken en, wederom vele
typische KNIL-details overslaand, waaronder pogingen om in Dobo te spioneren. Daar kwamen
zij erachter dat alhoewel er op Poeloe Kendari wèl enige vaten Solarolie (= dieselolie) aanwezig
waren, de motorboot van de Australische parelduikers reeds was vernield.
Zijn opdracht was om op Nieuw-Guinea de Wisselmeren te bereiken en zich daar aan te sluiten
bij Jungle Pimpernel Vic de Bruin.
Een marstocht door de stinkendhete en drassige jungle van zo’n tien dagen, met als voedsel
slechts sago en klappernoten, voerde Snell en z’n mannen naar Kampong Selmona, een gat
aan de noordoostkust van Poeloe Kola, waar de Chinees Tan Hot over een boot beschikte.
Dit vaartuig werd tegen ƒ 557,50 gevorderd en besloten werd Poeloe (D) Jedan aan te lopen
omdat men gehoord had dat daar nog een kudde verwilderde koeien rondliep, een historisch
overblijfsel van een oude VOC-plantage. Daar werd een koe geschoten en van het vlees werd
dendeng gemaakt. Onder dendeng wordt verstaan: lange, dunne reepjes vlees, die gezouten in
de zon worden gedroogd en zo vrij lange tijd bewaard kunnen worden.
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Helaas bleek de prauw zo lek als een rotte
mand en om de zuid zeilend werd besloten
de dessa Koaby op Poeloe Kobroör aan te
doen, omdat er geruchten waren dat een
Chinese zakenman daar over een zeilboot
zou beschikken. Tijdens die tocht naar
Koaby moest men met gevoelens van grote
ergernis al hun met zorg gemaakte dendeng
overboord zetten, omdat het gedroogde
vlees in de lekke prauw nat was geworden
en énorm begon te stinken.
Te Koaby werd van de Chinees Lie Pan Soei
diens zeilboot voor ƒ 1500,- gevorderd en
met als leeftocht nu wat rijst, sago, klappers
en enige „gendie” (kruiken) gevuld met
water, begon men aan de tocht naar
Australië. Immers hun opdracht om naar de
Wisselmeren te gaan, was nu praktisch
onuitvoerbaar geworden en de noordkust
van Australië was een haalbaar alternatief.
Aan boord beschikte Snell over de volgende
manschappen: korporaal Soepardi, vier
soldaten, twee motoristen en twee Timorese
vissers, die de zeilkunst goed machtig
Een schets van Dobo, destijds door Snell getekend
i.v.m. de Japanse bezetting.
waren.
Op 20 augustus werden de zeilen gehesen en het kleine ploegje koerste af op de doorvaart
tussen de eilanden Baun en Barakan. Onder het oppertje van één van die eilanden werd het
anker uitgegooid en werden ruim duizend schildpadeieren verzameld, die als dankbaar
aanvaarde aanvulling golden voor de komende vleesloze menu’s die hun te wachten stonden.
Een eierlegster zelf kon men helaas niet bemachtigen, waarschijnlijk veroorzaakt door het feit
dat deze schildpadden slechts op een zéér bepaald moment het strand opgaan om hun eieren
te leggen, waarna zij weer schielijk naar de veilige zee terugkeren.
„Schildpadeieren,” zo weet Snell zich nog goed te herinneren, „hebben de eigenaardige
eigenschap, dat tijdens het koken de dooier wèl hard wordt maar het eiwit niet.” Op 21
augustus, toen men zich bezuiden de lage eilanden Workai en Turur-Guring bevond en deze
lage eilanden reeds onder de kim waren verdwenen, voelde men het zeilschip over een
ondiepte schuren en even daarna zat men vast. Toen enige minuten later door het ebben het
scheepje begon scheef te vallen, begreep men al spoedig dat door het grote verval in dat
gebied snel optreden gewenst was.
Bliksemsnel werden de zeilen gestreken, enige mannen sprongen overboord en met de paar
riemen en het rondhout (giek en gaffel) dat men had, werd het scheepje gestut en behoed voor
verder scheef- en wellicht omvallen.
In tegenstelling tot de meeste vulkanische en bergachtige eilanden van Indonesië, zijn de Aroeeilanden zeer laag, zodat men al spoedig bij een paar mijl buitengaats de kust niet meer ziet.
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„Het was”, aldus brigade-generaal Snell, „voor mij wel een heel gekke ervaring, toen ik merkte
dat ik uitgerekend op mijn verjaardag en midden op zee, op het droge stond en dat met nergens
land te bekennen.”
In de loop van de middag en dus gelukkig nog bij daglicht, kwam de vloed weer opzetten en bij
het nog schaarse licht van de avondschemering konden de stutten worden verwijderd en werd
het scheepje zeilree gemaakt.
22 Augustus was eveneens een
heuglijke dag: één van de Timorezen
kreeg toen na lang en geduldig pogen
een grote „tongkol” (= soort tonijn) aan
z’n haak. Direct werd door de roerganger
het scheepje in de wind gegooid, omdat
immers door de vaart van het schip en
door de hevige strijd van de tongkol de
haak uit zijn bek getrokken zou kunnen
worden. Die dag aten de mannen een
godenmaaltje; rijst, sambal en moten
gebakken vis.
Het arang arang-vuurtje (houtskool) werd
aangemaakt met proppen
tijdschriftenpapier, die nog uit een huis
van een van de Australische parelvissers
op Poeloe Babi waren meegenomen en
als „aansteker” gebruikte men een kleine
loep.
Als enig navigatie-instrument beschikte
Snell over een padvinderszakkompasje
en als zeekaart gebruikte men een
kaartje van een zakagenda.
Een overzichtskaart van de Aroe-eilanden.

Toen men eenmaal vermoedde dat men de Aroe-eilanden geheel vrij had gezeild, besloot Snell
om pal zuid te sturen om aldus zo vlug mogelijk verkenning van de Australische wal te
verkrijgen.
Op 24 augustus werden zij gesignaleerd door een Australisch bombardementsvliegtuig. dat een
paar keer laag overvloog. Snell trok z’n shirt uit en zwaaide ermee in hoop dat de piloot en z’n
maten zijn witte bast zouden zien en daardoor zouden begrijpen dat er geen listig
gecamoufleerd Japans spionagescheepje Australië-waarts koerste.
Op de 26ste augustus werden zij wederom door een Australisch vliegtuig gesignaleerd en de
piloot zwaaide naar hen. Enige uren later kregen de mannen land in zicht en Snell, die
vermoedde dat zij Van Diemensland bezeild hadden, verlegde de koers naar west en later naar
zuidwest. Toen de volgende dag bleek dat het zeewater steeds blauwer werd, begreep men
aan boord van het zeilscheepje dat men weer de oceaan opvoer.
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Gelukkig voor hen werd die nacht Darwin door de
Jappen gebombardeerd en aan het schijnsel in de kim,
van de branden die in de stad woedden, konden zij hun
foutieve positie ontdekken en koers zetten naar de
haven van Darwin.
Wie de moderne hedendaagse „routing charts”
bestudeert, die samengesteld zijn uit de vele waarnemingen die aan boord van schepen werden
verricht en decennia lang werden opgestuurd naar de diverse meteorologische instituten over
de gehele wereld, constateert het volgende:
In de maand augustus komen de heersende winden benoorden Australië met een
regelmatigheidsfrequentie van 25-40% uit oostelijke en zuidoostelijke richting met een
windkracht van 3 tot 5 (op de schaal van Beaufort).
De zeestromen gaan met een snelheid van een halve mijl per uur om de west en hebben een
regelmatigheidsfactor van 66%.
Gegeven het feit dat het zeilscheepje van Snell en z’n mannen, van lokale bouw op de Aroeeilanden. beslist geen scherpe zeiler aan de wind geweest zal zijn, is het alleszins te verklaren
dat het scheepje gedurende die oversteek, wegens drift en stroom, zwaar verlijerde met als
resultaat dat men uitkwam benoorden Melville-eiland.
Op 29 augustus zeilde men op eigen kracht te 18.00 uur de
haven van Darwin binnen en een tegemoet varend
havenbootje praaide hen, waarna men de mannen van Snell
een pakje Australische sigaretten toewierp. Snell: “Die eerste
sigaret uit de beschaving was ronduit verrukkelijk!”
Later werden Snell en zijn mannen door de Royal Australian
Navy uitgenodigd voor een welkomstfeest en daarbij werd brigade-generaal Snell als walslurp
op de meest hartelijke wijze gefêteerd. Uiteindelijk hadden hij en z’n mannen, met dat primitieve
bootje, een padvinderskompas en een zakagendakaartje een geweldige prestatie geleverd.
Wat geschiedde er nu verder?
Het nog achtergebleven detachement op de Aroe-eilanden. waarvan Snell de uitwijkplaats
kende, werd vanuit de lucht bevoorraad en later door middel van een Australisch oorlogsschip
geëvacueerd.
Nóg weer later is Snell voor de derde maal naar een eiland van bezet Nederlands-Indië gegaan:
hij werd gedropt op Timor met min of meer dezelfde opdrachten als destijds voor Dobo en
omgeving en toen de grond daar (wederom!) te heet onder zijn voeten werd, kwam Hr.Ms.
oorlogsbodem „Tjerk Hiddes” hem van het eiland afplukken.
Maar daarover wellicht een andere keer . . .
Kapitein Lucas Lindeboom
Alias „Pohon-Linde”
Bron: De Blauwe Wimpel
Brigade-generaal G. L.
Snell, op de gevoelige
plaat gezet in ± 1969.
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Navigatie gevechtsinformatieschool
Commandant: kapitein-luitenant ter zee P. J. Griep
In 1962 vond de opleidingstaak normaal voortgang.
Deze bestaat in hoofdzaak uit het opleiden van personeel, dat aan boord der schepen
werkzaam is in de navigatiegevechtsinformatiedienst, te weten officieren, die deze specialisatie
kozen, onderofficieren van dit dienstvak en matrozen voor het brevet radioafstandpeilerplot.
De laatstgenoemde opleidingen worden gehouden in nauwe samenwerking met de kruiser en
de onderzeebootbestrijdingsjagers van smaldeel 1, die hierin het leeuwenaandeel hebben.
Gedurende de tijd, dat vele jagers in Nederlands Nieuw-Guinea vertoefden als extra versterking
van de strijdkrachten aldaar, bood ook Hr. Ms. Karel Doorman de helpende hand door de
praktijkperiode van een der opleidingen voor het brevet radioafstandpeilerplot op zich te nemen.
De .modellen’ van scheepscommandocentrales, waarin zonder naar zee te gaan
praktijkoefeningen worden gedaan in het plotten en het werken met de procedures, worden van
de nodige informatie voorzien uit de bijbehorende ,keukens’, alwaar men acties en incidenten
,kookt’. Uiteraard worden keukens .bemand' met vrouwelijk personeel en wel marva’s van het
dienstvak plotter.
Bij de opleiding van deze marva’s in het afgelopen jaar werd een tiental afgeoefend, waaronder
een onderofficier, zodat de contunuïteit van deze vrouwelijke hulp bleef gewaarborgd.
Een tweede even belangrijke taak is het opwerken van de teams, die aan boord de bemanning
vormen van de commandocentrales.
Aan het eind van het jaar nam deze taak een enorme vlucht door de vele schepen, die uit
Nieuw-Guinea terugkeerden en die weer in smaldelen werden opgenomen. Het is gebleken, dat
de schepen nu meer behoefte maar vooral ook meer tijd beschikbaar hebben om ook stilliggend
zoveel mogelijk op te werken. Dat dit verschijnsel door de school met vreugde werd begroet,
behoeft geen betoog. De instructeurs hebben er veel plezier in en hebben nu meer contact met
de vloot dan voorheen het geval was. Tevens wordt gastvrijheid verleend aan personeel van
geallieerde marines. In het verleden werden vele Belgische wapenbroeders ingewijd in de
navigatiegevechtsinformatiedienst; dit is thans in mindere mate het geval geweest; daarentegen
waren in de onderhavige periode officieren van de Westduitse marine geregelde bezoekers
voor het volgen van kortere cursussen en oefeningen in de ,modellen’. Een zestal officieren
volgt sedert begin september een volledige opleiding tot gevechtsinformatieofficier.
In 1962 werden 5 navigatiegevechtsinformatieofficieren opgeleid; aan het eind van het jaar
waren er nog 6 in opleiding.
Bovendien werden 2 officieren opgeleid tot navigatiegevechtsinformatie-officier met
directiebevoegdheid.
Verder werden nog 3 sergeanten en 9 korporaals opgeleid. Gedurende een 60-tal informatieve
en deelcursussen bezochten 512 personen de school. Een van de neventaken bestaat uit het
bemannen van de radar van de nieuwe haven aan het Nieuwediep. Met deze radar kan aan
schepen, die bij slecht zicht de haven wensen binnen te lopen, assistentie worden verleend.
Vele van de schepen, die in de late herfst van het jaar uit zee terugkeerden en werden begroet
met een fikse dosis mist, maakten graag gebruik van deze faciliteit om veilig langs de kant te
komen.
Juist doordat er in deze periode veel radarassistentie werd verleend waar het werkelijk nodig
was en er door schepen ook veel met radar werd geoefend, heeft men aan boord der schepen
thans meer vertrouwen in de aanwijzingen, die het personeel van de school met behulp van
radar kan geven.
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Andere activiteiten omvatten het geven van lezingen en demonstraties aan gezelschappen van
de meest uiteenlopende aard. Zo worden geregeld grote aantallen van de bibit van de
Koninklijke marine, die in eerste militaire vorming zijn, bij de school ontvangen en rondgeleid. In
de week na Pasen was er een ware invasie van honderden leerlingen van middelbare scholen
en hun leraren als onderdeel van een twee dagen durende introductie bij de Koninklijke marine
te Den Helder. In totaal werden in 28 excursies op deze wijze 1221 personen rondgeleid.
Voorts werden desgevraagd adviezen gegeven op het gebied van navigatie en plotten aan
leden van het internationale hof van justitie, aan de havenmeester van Rotterdam, aan leden
van de examencommissie voor stuurlieden en aan de nautische dienst van een tankvaartrederij.
Een sloepsbemanning van de school nam op 8 en 9 juli deel aan de sloep-wedstrijden,
georganiseerd door de Koninklijke Marine-jachtclub, waarbij de fel begeerde wisselbeker werd
gewonnen.
Jaarboek Koninklijke Marine 1962

………………………………………………………………………………………

Een oude medestrijder in Nederlandsch-Indië nader bekeken (4)
DOOR DICK PILKES
Een vloot van zeker 20 Japanse koopvaardijschepen voer ter hoogte van het eiland
Bawean in de richting van Java. Het escorte bestond uit de lichte kruiser Naka die acht
jagers aanvoerde en de lichte kruiser Jintsu met zes jagers. Meer naar het noorden
bevonden zich de beide zware kruisers Haguro en Nachi.
In de loop van de morgen, 27 februari 1942, ca. 09.30 uur, verkende een Japans boordvliegtuig
de geallieerde vloot, die vreemd genoeg, in oostelijke richting voer - van de Japanners af - richting
Soerabaya (terug van Rembang). Er ontstond enige verwarring bij de Japanners, want zij
begrepen hier niets van en een volgend probleem was dat hun zware kruisers tamelijk ver naar
het noorden zaten.

De Naka (l) en de Jintsu (r).Voor westerse begrippen zeer onorthodoxe schepen met een zware
torpedobatterij (4x3). Zij kwamen in 1922 in dienst. Deze foto's dateren uit het begin van de jaren '30 toen
beide schepen boven het voorste 14 cm geschut een dekje hadden voor het meenemen van een
watervliegtuig. In de oorlog waren beide kruisers met een catapult uitgerust tussen de achterste
schoorsteen en de mast. (Foto's: Instituut voor Maritieme Historie, s'-Gravenhage)

Het escorte maakte zich los van het konvooi en zette aan tot 20 knopen. De transport(landings)
vloot kreeg bevel om tijdelijk te keren en werd verder begeleid door kleinere oorlogsschepen
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zoals mijnenvegers. Schout bij Nacht Nichimura op de Naka maakte zich behoorlijk ongerust
over de ontstane situatie. Er werd melding gemaakt van diverse kruisers en een behoorlijk
aantal jagers. Hoe was het mogelijk na het zware bombardement bij Kangean? Zag men daar
geen kruiser zinken en één openscheuren onder een regen van bommen? Hij had slechts twee
lichte kruisers en veertien jagers. Wat te doen met deze lichte schepen tegen een schip als de
Houston als die er ook bij was. Zijn eigen zware kruisers lagen ver achter hem in het noorden
en de afstand tot de vijand was nog maar 60 mijl. Plotseling meldde één van de
verkenningstoestellen van de Nachi dat de geallieerde vloot van koers was veranderd en nu in
de Japanse richting stoomde met een snelheid van 20 mijl (vloot was immers om14.30 uur
gekeerd).

Twee zeldzaam mooie opnamen , na 1940, van de Shigara, zusterschip van de Haguro en Nachi. Op de
linkerfoto zijn duidelijk de sponsons (uitbouwen) te zien met de nieuwe 127 mm AA kanons. Voor de
bovenbouw drie zwaar gepantserde 8" dubbeltorens. De bovenbouw werd in de jaren daarvoor talloze
malen uitgebreid en aangepast tot de hier getoonde massale omvang. Op de boeg is "een rijzende zon"
aangebracht. Op de rechterfoto zijn beide drijvervliegtuigen, elk geplaatst op een catapult, goed
zichtbaar. Opvallend is het vreemde verloop van de patrijspoorten, hetgeen het gevolg was van een
sterk aflopend achterdek. Ook achterop zijn weer twee 8" dubbeltorens zichtbaar. (Foto's: Instituut voor
Maritieme Historie, s'-Gravenhage)

Ook de beide zware kruisers de Nachi en Haguro, hadden het eerste bericht ontvangen en
onmiddellijk werden alle branders in de ketels bijgezet en na korte tijd kwamen beide schepen
met ruim 30 knopen naar het zuiden om zich bij de rest van het escorte te voegen. Ze
arriveerden net op tijd toen het voorste schip van de vijand, dat er nogal merkwaardig uitzag,
werd herkend als de Nederlandse De Ruyter. Inderdaad dook ook de Huston weer op,... „het
Spookschip van Java.” Die was dus niet gezonken.
Contact met de vijand....
Tegen 15.30 uur zag men op de Exeter vliegtuigen op het radarscherm en even later kreeg het
eskader van Doorman weer een bomaanval te verwerken, maar het hevige luchtafweervuur van
vooral de 4" en 5" luchtdoelkanons van de Exeter en de Houston hield de belagers hoog, zodat
gelukkig geen treffers werden geplaatst.
Na 16.00 uur kreeg Doorman rook in zicht en even later kwam de vijand boven de kim, twee
zware kruisers, twee lichte kruisers en veertien jagers. Vooral de aanwezige zware kruisers
waren een probleem. Zij beschikten samen over 2 x 10 kanons van 8" terwijl Doorman er
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slechts 2 x 6 had. De Houston beschikte immers nog steeds over slechts twee bruikbare torens.
Repareren van de verwoeste derde toren was steeds onmogelijk geweest. Ook beschikten de
Japanners over veel meer torpedolanceerbuizen. Al hun kruisers waren er mee uitgerust. De
zware kruisers hadden er zelfs 16(!) per schip .De lichte kruisers Jintsu en Naka beiden 4 x 2
buizen, samen 48 buizen. Alleen de Exeter aan de geallieerde kant had kant had 2 x 3 buizen
en de Perth 3 x 4 buizen, samen dus 14 op de kruisers. Ook bij de jagers lagen de Japanners
op ons voor, nl. 6 x 8 en 8 x 8, dus 112 buizen en wij 2 x 6 (Koninklijke Marine), 3 x 8 (RoyaI
Navy) en 4 x 2 (US navy), 84 totaal.
Een extra handicap was onze Kortenaer, die kampte met ketelproblemen. De maximale
snelheid bedroeg slechts 25 mijl.
De Engelse zware kruiser H.M.S.
Exeter zoals het schip in Indïe
arriveerde. Het schip was, na het
gevecht met de Admiral Graf
Spee, zwaar beschadigd en werd
in 1940 hersteld en tevens
gemoderniseerd, waarbij het werd
uitgerust met o.a. moderne
luchtafweerkanons van 4" (4x2),
driepoot masten en bovendien
met radar!

De torpedobatterij bevindt zich ter weerszijden van de voorste schoorsteen. (Foto's: Instituut voor
Maritieme Historie, s'-Gravenhage)

De beginfase van het treffen pakte voor de geallieerden meteen al slecht uit. Doorman koerste
recht op de Japanse formatie aan om deze binnen schootsbereik te krijgen en kon daardoor
alleen zijn voorste geschutstorens gebruiken (crossing the "T") terwijl de Japanners met al hun
torens op de geallieerde schepen konden vuren. Even na 16.15 uur openden de Exeter en
Houston met hun 8" geschut het vuur.
Doorman draaide naar bakboord om ook in een positie te komen dat de achterste torens ook
gebruikt konden worden, maar wel bleef hij doorgaan om de afstand tot de Japanners te
verkleinen om ook de lichte kruisers in de strijd te kunnen brengen. Deze konden om 16.30 uur
ook het vuur openen met hun 6" kanons. Het vuur van de Japanners lag gevaarlijk goed en
diverse schepen kregen treffers, waarvan sommige granaten gelukkig niet ontploften, zodat de
schade nog meeviel. Het goede vuur van de Japanners zal ongetwijfeld te danken zijn geweest
aan hun boordvliegtuigen, die continu koers en vaart doorgaven aan de Japanse schepen en
bovendien informatie gaven betreffende de ligging van de aanslagen t.o.v. de doelen, zodat het
vuur gecorrigeerd kon worden. Ook bij de Japanners vielen er echter rake klappen. De Houston
plaatste een treffer op de zware kruiser Haguro waar brand werd gezien evenals op een jager.
De Houston zelf werd ook een aantal malen getroffen, maar de schade bleef beperkt doordat
ook deze granaten niet ontploften.
Om 17.05 uur begon voor Doorman de narigheid. Na een geconcentreerd vuur op de Exeter
kreeg deze twee 8" treffers van de Nachi onder de waterlijn waardoor een compartiment volliep
en een aantal ketels uitviel. Onmiddellijk viel de vaart uit het schip en draaide het naar bakboord
van de vijand af. Het vlaggeschip De Ruyter hield koers maar de drie kruisers achter de Exeter
wisten niet beter en draaiden eveneens naar bakboord weg. Complete verwarring! Er werd een
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rookgordijn gelegd om de aftocht van de Exeter voor de vijand te verhullen. Gelijktijdig zetten de
Japanners een torpedoaanval in. Ze boekten om 17.15 uur één treffer. Onze jager Kortenaer
was het slachtoffer. Door de klap werd het schip opzij geslagen, waarna zij in tweeën brak.
Beide delen stonden verticaal in het water totdat het achterschip omviel en zonk. Enige uren
later was ook het voorschip verdwenen.

De Nederlandse
torpedobootjager Kortenaer.
Dit schip maakte deel uit van
een klasse van acht bijna
identieke schepen die vanaf
eind jaren '20, naar Engels
voorbeeld, werden gebouwd.
De hoofdbatterij bestond uit
4 kanons van 20 cm, terwijl
ze eveneens waren uitgerust
met zes (2x3)
torpedolanceerbuizen.

Doorman gelastte een
tegenaanval door de
Britse jagers. Eenmaal
door de rook en
nevelschermen heen gebroken, lag de Electra direct tegenover drie Japanse jagers van het
Jintsu flottielje, die diverse freffers opliepen van de Engelsman, maar de Electra kon de drie
tegenstanders niet de baas, werd getroffen en verdween na enige tijd, om 18.00 uur, onder de
golven.
Inmiddels was Doorman ook onze Witte de With kwijt, want die moest de Exeter begeleiden
naar Surabaja.
De beide terugtrekkende schepen ontmoetten om ongeveer 17.30 uur nog één maal een
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Japanse jager waarop door de Witte de With direct en met succes, het vuur werd geopend. De
Japanner werd getroffen en droop af. De Witte de With liep, na later bleek, bij dit treffen ook
schade op, o.a. aan één van de schroefassen, zodat ook dit schip, na aankomst te Soerabaja,
niet meer inzetbaar was en door eigen mensen vernield moest worden om het schip uit handen
van de Japanners te houden.
Tijdens de actie van de Britse jagers draaide Doorman met de rest van zijn vloot over bakboord,
totdat deze een noordwestelijke koers voorlag.Tegen 18.00 uur verkende hij Japanse eenheden
in het zuiden, waaronder de beide zware kruisers Nachi en Haguro. De Japanse zware kruisers
openden direct het vuur met het 8" geschut en deze salvo’s lagen spoedig dekkend over de
Houston. De Houston en de andere schepen openden eveneens het vuur. De afstand was 17
km. De vuursnelheid van de Houston was echter laag. Van de beide nog bruikbare torens was
vrijwel alle munitie verschoten en de resterende 8" munitie die nog aan boord was moest nu uit
het achterste magazijn, van de uitgebrande achterste toren, het gehele schip overgesjouwd
worden naar het voorschip. Dit was een moordend karwei op een snel varend en
manoeuvrerend schip dat probeerde zich los te maken van de Japanse
Een opname van een oefening uit 1922. De foto zou evengoed in 1942 genomen kunnen zijn met als
onderschrift: Javazee, 27 februari 1942, piloten van Japanse boordvliegtuigen zien om 18.00 uur vier
four-stackers uit de formatie draaien om een torpedo-aanval te doen op hun Japanse belagers.

granaatinslagen. Dan helde het schip naar bakboord en dan weer naar stuurboord over, terwijl
het schudde bij elk salvo of granaatinslag op of vlak naast het schip . Dit trage munitietransport
was een verschrikkelijke handicap voor de enige nog aanwezig zijnde 8" kruiser. Er was echter
nog meer narigheid aan boord. Een groot deel van de bemanning was de uitputting nabij. Ook
waren velen reeds over de rode streep; met name in de hete ketelruimen en machinekamers
waren die middag al vele tientallen mannen bezweken.
Tot overmaat van ramp lanceerden de Japanners rond 18.00 uur een massale torpedoaanval,
92 torpedo’s van zowel de kruisers als de jagers gingen te water.
Doorman gaf de Amerikaanse jagers bevel het, naar het oosten afdraaiende, eskader te
dekken, hetgeen door de divisiecommandant werd geïnterpreteerd als een bevel om aan te
vallen. Eerst lanceerde elk schip 6 torpedo's uit de stuurboordbuizen en enige minuten later, na
te zijn gedraaid, elk weer 6 torpedo's uit de bakboordbuizen, totaal dus 48 stuks. Géén van de
totaal 140 gelanceerde torpedo's trof doel!
Even na 18.00 uur seinde Doorman: "All ships follow me" om alle schepen weer in het verband
te krijgen.
De oude four-stackers sloten weer achter de vier kruisers aan. Doorman zette met zijn vloot
koers naar het noorden en probeerde vervolgens naar het noordwesten te draaien in de hoop
achter de Japanse oorlogsschepen over te lopen om de transportvloot te vinden om die onder
handen te nemen. Plotseling, even over 19.30 uur seinde de Jupiter in het zuidwesten vier
schepen. Het waren de lichte kruiser Hintsu en vier jagers die prompt een torpedoaanval
inzetten, de vierde, echter zonder succes. Doorman zag nu zijn weg naar de transportvloot
versperd en draaide naar het oosten van de Japanse schepen af om daarna zijn koers naar het
zuiden te verleggen.
Bron: De Blauwe Wimpel

Wordt vervolgd
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Op de laatste dag van de repetitieweek scheepten wij ons in op Hr. Ms. „Rotterdam”. Dat was
op woensdag 29 mei. Van varen zou evenwel voorlopig niets komen. Er was namelijk een stuk
koper in de tandwielkast gevallen en enkele tanden waren ontzet, met het gevolg dat we
gedurende de hele reis een prachtige klop te horen kregen. Bij het binnenvaren van de haven
was zij tevens in aanvaring gekomen met een vissersscheepje, waarbij een groot gat in de boeg
was ontstaan.
Diezelfde avond nog kregen wij de gelegenheid om thuis Hemelvaartsdag te vieren, hetgeen
door verschillenden van ons is aangegrepen om naar de A.L.N.-mars te gaan kijken.
Toen de mankementen hersteld waren, konden we donderdag 6 juni om 18.00 uur naar zee
vertrekken om de volgende dag in Rotterdam aan te komen. Daar vierden de Rotterdam en de
Van Zijll, langszij elkaar, samen hun Pinksterweekend, terwijl alle adelborsten die geen wacht
hadden thuis de b.b. zetten (bloemetjes buiten).
Maar hierna was het luie leventje voorbij en vertrokken we voor een wat langere tijd naar zee
voor onderzeebootbestrijdingsoefeningen. De longroom werd ’s avonds wat te klein om ook ons
te herbergen aangezien er een hele klas O.B.-officieren aan boord was gekomen voor deze
oefeningen. Wij hadden vrijwel niets meer te doen dan in de machinekamer te manoeuvreren
als er sonar-boeien opgepikt moesten worden. Deze oefening droeg de naam „Casex” en werd
samen met Hr. Ms. „Walrus” uitgevoerd. Af en toe werd er een torpedo op ons afgevuurd,
waardoor de spanning telkens opgevoerd werd, want iedereen stond dan op de uitkijk om die
als eerste te zien. Voorts zagen we ook nog het afschieten van een raketdieptebom, die gericht
werd op een wrak, waarna er heel wat te vissen viel.
De eerste haven die we aandeden was Weymouth. We lagen daar in de baai ten anker en het
prachtige weer noodde tot zwemmen. Het strand evenwel, dat uit de verte ons heerlijk toeblonk,
bleek bij nadere beschouwing bezaaid te zijn met grote kiezelstenen.
De volgende haven die wij bezochten was die van Jersey. Dit is een vrijhaven, waar we dan ook
gretig gebruik van hebben gemaakt om onze zomerkleding en gramofoonplaten verzameling
aan te vullen.
En kort na dit weekend was de tijd daar, waarop wij rendez-vous zouden hebben met Hr. Ms.
„Van Zijll”, in volle zee. De motorsloep van ons nieuwe schip bracht onze aflossers aan boord
en nam ons mee, daarmee onze detachering aan boord van Hr. Ms. Rotterdam afsluitend.
J.M.V.
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We losten de eerste groep T.D.’ers af tijdens het rendezvous dat de Rotterdam met de Van Zijll had in het Engelse
Kanaal.
De eerste week was er een van inwerken, verliep rustig en
werd besloten met een weekend in Den Helder, waar we
moesten olie laden. Iedereen die geen wacht had vertrok
zuidwaarts met weekend.
De daaropvolgende week werd besteed aan oefeningen in
NATO- verband op de Noordzee en in Het Kanaal. Deze
bestonden uit convoyeringen, terwijl ’s nachts aanvallen op
ons werden gedaan door motortorpedoboten. Elke nacht
was het groot alarm en iedereen snelde volgens
gevechtswachtrol naar zijn post. Overdag lagen we aan de
boei in Harwich maar ’s nachts kozen we telkens weer zee
voor de convoyeringsoefeningen. Gepassagierd mocht er
niet worden in Harwich, uitgezonderd een dag gedurende
het weekend, toen we een show zagen.
De derde week werden de oefeningen met de M.T.B.’s
voortgezet. Wederom iedere nacht buitengaats en groot
alarm als we aangevallen werden, terwijl we overdag in
Harwich lagen. Aan het eind van die week meerden we af in
Chatham, waar ons een afwisselend weekend te wachten
stond. Behalve naar Chatham stond de mogelijkheid, waarvan velen gebruik maakten om naar
Londen te gaan, open.
We vertrokken uit Chatham met de beste herinneringen aan de paar dagen die we er door
brachten. Een tijd van oefeningen lag nu weer voor de boeg. Op de Noordzee trachtten we Hr.
Ms. „Walrus” en Hr. Ms. „Zeeleeuw” met sonar-peilingen op te sporen.
Als besluit van deze detachering lagen we in Rotterdam als gastheren voor het Zweedse
smaldeel, dat een officieel bezoek bracht aan deze stad. Een paar fleurige dagen met
genoegelijke cocktail parties volgden elkaar op. Na dit laatste weekend gingen wij in Rotterdam
van boord en begaven ons, gebukt onder de zwaarte van onze plunje, naar Den Helder, waar
voor ons het zomerverlof een aanvang nam.
Jaarboek Korps Adelborsten 1957
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Schepen varen de historie in ( Jaarboek KM 1962 )
Twee schepen met historische namen zijn dit jaar uit de sterkte afgevoerd. De schepen zijn de
historie ingevaren, doch hun namen zullen terugkeren op nieuwe schepen met nieuwe
bemanningen, die ongetwijfeld de eer van de vlag zullen hoog houden, zoals hun voorgangers
dat hebben gedaan op de schepen die thans zijn verdwenen.
Hr. Ms. fregat Evertsen
Gebouwd in het Verenigd Koninkrijk, waar op 26 juni 1941 bij de werf van Cammell Laird & Co.,
Ltd. te Birkenhead de kiel werd gelegd van een torpedobootjager, die op 8 december 1942 te
water werd gelaten en op 3 juli 1943 als HMS Scourge in dienst werd gesteld.
Gedurende de laatste wereldoorlog deed dit schip, dat was geadopteerd door de stad Bexhillon-Sea Sussex, dienst bij de Atlantische konvooien en bij het Murmansk-konvooi van december
1943 tot januari 1944.
Op D-dag was het schip ingedeeld bij de bescherming van de invasievloot van Normandië;
daarna escorteerde het schip de Britse koning bij zijn bezoek aan dat gebied en nam het schip
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deel aan acties tegen de scheepvaart langs de Noorse kust in 1944 en 1945. Tenslotte was
deze jager aanwezig bij de bevrijding van Kopenhagen.
Op 1 februari 1946 werd het schip als Hr. Ms. torpedobootjager Evertsen bij de Koninklijke
marine in dienst gesteld. Bij de naamgeving naar het oude roemvolle Zeeuwse
zeeheldengeslacht Evertsen, voor welke beroemdste twee telgen, de luitenant-admiraals van
Zeeland Johan en Cornelis Evertsen, een praalgraf is opgericht in de St. Janskerk te Middelburg, werd echter ook speciaal gedacht aan eerbetoon aan de opvarenden van het vorige schip
van deze naam Hr. Ms. torpedobootjager Evertsen, dat op 28 maart 1942 door Japanse
overmacht in Straat Soenda werd beschoten en daarna op het eiland Seboekoe Besar aan de
grond werd gezet.
De afmetingen van het nieuwe schip, dat het zesde van deze naam was, waren: 110.6 X 10.9 X
3.90 meter. Waterverplaatsing 1986 ton; dubbel- schroef; turbines met een vermogen van
40.000 apk; snelheid 32 mijl. De bewapening bestond uit: 4 kanons van 11.9 cm (Id/zd), 6
mitrailleurs van 40 mm, 8 torpedolanceerinrichtingen van 53 cm (2 x 4), 2 dieptebom- rekken en
4 dieptebomwerpers. De bemanning bedroeg 233 koppen. Naamseinen: J 2, JT 2. D 802 en als
fregat F 803.
Hr. Ms. Evertsen vertrok op 18 februari 1946 naar Nederlands-Indië, maakte aldaar reizen voor
vlagvertoon, verrichtte patrouillediensten en was als artilleriesteun aanwezig bij landingen op
Oost-Java tijdens de eerste politionele actie.
In december 1947 keerde het schip voor groot onderhoud naar Nederland terug.
Op 7 januari 1949 verliet het schip wederom het vaderland voor een reis naar Nederlands-Indië,
vanwaar het werd uitgezonden naar Korea, alwaar het als een der eerste schepen deel
uitmaakte van de geallieerde strijdmacht van de Verenigde Naties. Teruggekeerd in 1951 kreeg
het schip wederom groot onderhoud op de Rijkswerf te Willemsoord.
Na op 1 november 1952 te zijn toegevoegd aan het oefensmaldeel, nam het schip jarenlang
deel aan de oefeningen, zowel in nationaal als in NATO- verband. In het najaar van 1954 werd
tijdens de zware storm zeer gewaardeerde hulp verleend aan de in nood verkerende Deense
motorschoener Sveardfisken.
In 1956/’57 werd het schip verbouwd en werd onder meer een landingsdek voor
hefschroefvliegtuigen aangebracht. Na op 1 oktober als Hr. Ms. fregat Evertsen in de sterkte te
zijn opgenomen, verliet het schip op 10 december 1957 Den Helder voor een eerste reis naar
Nederlands Nieuw- Guinea, vanwaar het op 7 april 1960 terugkeerde voor onderhoud.
Ten tweede male vertrok het schip in januari 1961 naar Nieuw-Guinea; na de veranderde status
van dit gebiedsdeel keerden het op 22 november 1962 in Den Helder terug. Vooral de laatste
periode had veel van het schip en de bemanning gevergd.
Na een eervol bestaan onder twee vlaggen werd het schip op 13 december voor het laatst uit
dienst gesteld.
Hr. Ms. fregat Kortenaer
Het schip werd op 19 juni 1941 bij de werf van Cammell Laird & Co. Ltd. te Birkenhead op
stapel gezet als torpedobootjager Sentinel en op 26 augustus 1942 te water gelaten.
Op 11 mei 1943 werd het schip als HMS Scorpion bij de Britse marine in dienst gesteld. Het
behoorde tot het flottielje torpedobootjagers, dat op 26 december 1943 deelnam aan de
vernietigingsactie van de Duitse slagkruiser Scharnhorst bij de Noordkaap en boekte toen een
torpedotreffer. Tijdens de invasie in Normandië nam het deel aan de beschieting van de
vijandelijke kustbatterijen en deed het schip dienst als bescherming voor de slagschepen.
Daarna nam het nog deel aan de succesvolle acties tegen de Duitse scheepvaart in de Noorse
wateren.
Overgenomen door de Koninklijke marine werd het schip op 1 oktober 1945 als Hr. Ms.
torpedobootjager Kortenaer in dienst gesteld.
Genoemd naar de in Groningen geboren luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland der
admiraliteit op de Maze Egbert Meeuwsz.
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Kortenaer, is de naam ook gekozen om de bemanning te eren van het vorige schip van deze
naam, Hr. Ms. torpedobootjager Kortenaer, welk schip op 27 maart 1942 ten gevolge van een
torpedotreffer in de slag in de Java- zee ten onder ging.
Dit achtste schip met de naam Kortenaer was een zusterschip van het reeds genoemde fregat
Hr. Ms. Evertsen. De volgende naamseinen werden gevoerd: J 6, JT 6, D 804 en als fregat F
812.
Hr. Ms. Kortenaer vertrok op 28 oktober 1945 met spoed naar Nederlands-Indië, alwaar het
patrouillediensten verrichtte en in 1946 onder meer deelnam aan de afvoer van 21.000
Japanners van de Kleine Soenda- eilanden. Begin 1947 was het schip aanwezig bij de ,MartinBehrman- affaire’ en in mei van dat jaar keerde het schip voor onderhoud in Nederland terug. In
april 1948 werd wederom de steven gewend naar Nederlands- Indië, waar het schip deel
uitmaakte van de divisie torpedobootjagers. Eind augustus 1950 keerde het schip via NieuwGuinea en enkele Pacific- havens naar Nederland terug voor onderhoud.
Van mei 1953 tot december 1955 was het schip ingedeeld bij het oefensmaldeel 5. Op 1
februari 1956 vertrok het schip voor een eerste reis naar Nieuw-Guinea, vanwaar het reeds op
4 september van dat jaar in Den Helder terugkeerde. Het schip werd toen verbouwd comform
haar zusterschip en werd op 1 oktober 1957 als fregat F 812 in de sterkte opgenomen. De
laatste vaarperiode begon met het vertrek op 12 januari 1960 uit Den Helder naar NieuwGuinea, vanwaar het na een zeer actieve periode op 23 november in Nederland terugkeerde.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Was getekend...
kapt. Lucas Lindeboom

Een merkwaardige proefvaart
Zelden zal een proefvaart vlekkeloos verlopen, maar die met de „Gektor”, een zeesleper-ijsbreker, die door een IHC-werf voor Russische rekening werd gebouwd, zal ik nooit vergeten. De
„Gektor” was de laatste van een serie van drie in Rusland ontworpen en getekende zeeslepers,
die tevens dienst konden doen als ijsbrekers.
Rond de jaren ’70 hadden de Russen mensen genoeg aan boord. Omdat de lonen abnormaal
laag waren, wilde iedereen wel voor een paar roebel extra gage het zeegat uit, waar immers
ook de vrijheid lonkte. De eerste van de serie ijsbrekers had dan ook zoveel hutten, dat de
ontwerper er een extra dekje op had gefrommeld, met als gevolg dat het schip zo rank was als
een schip met een te hoge deklast hout. Hoe men haar toch nog een beetje zeewaardig heeft
gekregen, is mij niet bekend.
De „Gektor” had echter een dek minder en voer, als ik het mij goed herinner, met een
bemanning van „slechts” zo’n 50 koppen.
Met hoopjes..njet’’-zeggende Russen en een tolk, voeren we op een stormachtige dag IJmuiden
uit. De meesten, zo ook „het gezag”, vonden het allemaal flauwekul en hadden meer interesse
voor de wodka dan voor zaken die typisch des proefvaarts zijn.
Als we de anker- proef gingen uitvoeren en de tolk de kapitein ging roepen, hoorden wij hem
vanuit z’n hut „njet” brullen, maar als de ankerproeven achter de rug waren, kwam hij het
stuurhuis in en wilde volgens de tolk, die wijselijk niet alles vertaalde, de ankerproeven alsnog
meemaken. De IHC-mensen waren de wij sten en zo werd menige proef tweemaal uitgevoerd.
Eenmaal zonder en andermaal met een - naar wodka walmende - kapitein op de brug.
Nadat alles naar wens was verlopen en we - met gestaakte loodsdienst - de voorhaven van
IJmuiden waren binnengelopen om een belangrijk 140 onderdeel op te halen, kwam het
verzoek van de IHC-leiding of ik nog zes uur met volle kracht wilde varen. Nu heeft een
sleepboot zonder sleep veel te veel porrie in haar bast en dus vertelde ik de IHC- mensen dat
we dan als een malloot tekeer zouden gaan.
„Dat moest dan maar”, was het antwoord.
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„Zelfs als we de zaak te barsten varen?”, vroeg ik nog.
„Als het zover is, dan zien we dat wel”, was het laconieke antwoord. Het moet gezegd worden,
het schip was erg sterk en er ging niets kapot; asbakken, deuren en kommaliewant niet
meegeteld. Zelden heb ik zo genoten! Het schip sprong als een tijger van golftop naar golftop.
Van paaltjes pikken was niet eens meer sprake; als de „Gektor” gesprongen had. plofte zij met
de midscheeps op de volgende golftop en dan lagen we even zo' n tien voet dieper in het water.
Zicht had je voor nog geen meter en dan nog hooguit gedurende slechts één seconde, maar er
stond een goede Kelvin Hughes-radar op de brug en die verving mijn ogen.
Voor de diverse werkzaamheden, zoals ontmeren. schutten in de sluis, ankeren en het roer
waarnemen, hadden we oud-varensgasten van de „koperen ploeg” aan boord. Prachtkerels!
Vaklieden met twee rechterhanden, nergens te beroerd voor en niet één van hen was zeeziek.
Terug in Amsterdam vroegen de IHC-mensen mijn mening over het schip. „Of die wodkamannetjes weten niet wat sleepvaart is, óf zij zijn helemaal niet van plan om met dit schip
sleepvaart te gaan bedrijven”, gaf ik ten antwoord. „Hoezo?”, vroeg men verbaasd. „Wel”,
antwoordde ik, „vanuit het stuurhuis of vanaf de brugvleugel, heb je geen enkel zicht op de
beting en de sleeptros. En mensen op de bok van een zeesleper kijken nu eenmaal meer naar
achteren dan naar voren.
Zelfs Jan de Hartog zou dit direct opgevallen zijn...”
…………………………………………………………………………………………………

Het bonte, tumultueuze leven van

Laurens de Graaf
De gesel van de West
TEKST EN TEKENINGEN VAN
ARNE ZUIDHOEK

In 1701 bezocht een Frans eskader
onder Markies de Coëtlogon
Havana (Cuba) en alles dat lopen
kon stroomde naar de kade; niet
vanwege het vlagvertoon, maar
omdat het gerucht ging dat
Laurencillo aan boord was en
iedereen er zich van wilde
overtuigen of deze zeeduivel
inderdaad als elk ander mens was
geschapen. En ja, een statige man
betrad de kampanje; en toen hij met
een bruusk gebaar zijn snor
omhoog krulde deinsde de menigte ontzet terug. Dat was ’m: de Gesel van de West!
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Schets van Basse-Terre te Tortuga, anno 1978

In haar algemeenheid stamt onze kennis omtrent de Caribische zeeroof van het boek van de
Franse chirurgijn Exquemelin, met name de versie van 1678 waar vooral de Engelsen mee
wegliepen. Reden dat we nu opgescheept zijn met een verkeerd woordgebruik van „boekanier”,
en denken dat Henry Morgan de enige rover was. Maar Exquemelin keerde weer terug naar de
West en de aanvullingen die hij voor zijn „Histoire des Avonturiers” (1686 & c.) noteerde
behandelen juist die Laurencillo. Maar niet alleen Exquemelin, nee, alle Franse historici en
notulisten van die periode als Père Lepers, de Lussan en Engelsen als Sharp en Dampier, allen
schreven over Laurencillo wiens daden die van Morgan evenaarden maar die nooit als Morgan
zijn oude makkers verried, noch dermate labiel dat zijn leven in drankmisbruik en uitspattingen
eindigde. De man werd geroemd om zijn beschaafdheid en goede smaak. Deze filibuster had
altijd violen en trompetten aan boord, zei men, niet alleen om zichzelf maar de gehele équipage
te plezieren. Het enige wat tegen hem sprak was zijn buitensporige gevloek als het hem tegen
zat en daar stond dan weer tegenover dat hij in zo’n bui in twee uur veroverde waar goed
opgeleide militairen dagen over deden .Hij eindigde hoog, deze zeeman, en wat mij persoonlijk
in hem aanspreekt zijn zijn boude, kwajongensachtige streken; een speelsigheid waarvan
Morgan volkomen gespeend was. Kortom, deze schrik van de Spanjaarden — die kerkdiensten
organiseerden om Goddelijke bescherming tegen hem af te smeken — was de meest
vooraanstaande leider van de filibusterbeweging van 1675 tot haar einde in 1690, de
hoogtijdagen van La Grande Filibuste, en zijn naam: Laurens Cornelis de Graaf, geboortig van
Dordrecht in Holland!
In Hispanolia, zijn basis, ben ik gaan rondsnuffelen, in Cap Francais, Petit-Goave, Ile-a-Vache,
Tortuga &c. Die area was in de jeugd van de Graaf de plek waar levenslustige samenlevinkjes
ontstonden, die geen andere koning erkenden dan hun eigen leiders. Na een koloniale periode
ontketende de Franse Revolutie krachten die ontelbaren het leven kostten en waarin idealisten
gedijden (de Lafitte’s, Victor Hugues) die op povere wijze hun ideeën gestalte gaven. Thans
heet het Franse Saint-Domingue Haïti, de eerste negerrepubliek in de West; en Tortuga, het
vrijbuiterseiland waar eens Nederlandse kolonisten als David Pietersz. de Vries een gokje
waagden, werd een kaal eiland propvol negers die wel wat anders te doen hadden dan de
blanke geschiedenis om te spitten. M.a.w., vanwege die turbulente tijden is er nu niets meer
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overgebleven, geen steen nog op de andere, geen manuscript te vinden. En alles wat hier volgt
is uit Franse boeken gepeurd die overvloedig refereren aan correspondenties van b.v. Franse
gouverneurs, en die ik voor een groot deel in de Bibl. National en de Archives Colonials te
Parijs gecheckt heb. Tot dusver dook er
geen portret van de Graaf op, vandaar dat
de hierbij afgedrukte gelaatsstudie een
fantasie is.
Laurens de Graaf werd in de jaren 1650-5
geboren. Als katholiek kiest hij voor de
Spaanse marine. Hij is een knappe
verschijning, rijzig, hoogblond, goed in de
markt bij de vrouwtjes, zodat hij in 1674 op
Tenerife Petronille de Guzman trouwt, een
telg van een nobel geslacht. Hij heeft een
zwak voor scheepsgeschut en is op zee,
zei men, even zeker van zijn schot als een
ander te land. Vanwege zijn overwicht op
anderen klimt hij snel tot gezagvoerder op
en wordt naar West-Indië gestuurd om
Hollanders, Fransen en Engelsen te
straffen die van de Spaanse handel
snoepen en stelen, die smokkelen en soms
hele stukken land annexeren. De Graaf
verschalkt ettelijke corsairs maar komt
gaandeweg in de ban van hun zin voor vrij- en onafhankelijkheid zodat hij hun zijde kiest. Dat
moet ca. 1676 gebeurd zijn want De Ponancay, gouverneur van Tortuga, vertelt in 1682 hoe het
de Graaf vergaan is: „... Hij begon met een barkje waarmee hij een grotere nam en van die een
grotere en eindelijk één van 30 kanons waarmee hij een prijs van ca. 26.000 stukken van acht
nam ... sinds een jaar of 5, 6 piraat zonder een commissie of thuishaven te ambiëren...
In de Kraalzee stikt het van die vrijgevochten varenslieden die er rondbanjeren als een stel
kleuters zonder juffrouw en de diverse moederlanden doen moeite genoeg hen tot nijvere
patriotten om te smeden. Vele oprechte vrijbuiters zien dat aankomen en proberen hun geluk
elders. De Hollander Mansvelt dacht aan de Zuidzee maar kwam er niet aan toe, ook de Graaf
speelt anno 1684 met die gedachte maar vond dat gesjouw door de isthmus van Panama
kennelijk te veel van het goede.
Van 1678 dateert een
schelmenstuk dat voor zijn
jongensachtige bravoure model
mag staan. Admiraal D’Estrée
huurt hem en zijn makkers om
Curaçao te helpen veroveren.
Hollands gebied of niet, dat
maakt de Graaf niet uit. De Graaf
en de zijnen, op lichte, ondiepe
23

Schipbreuk op een rif bij de Aves
Eilanden

scheepjes, gidsen de Fransen naar een rif ten NO van de Aves-Eilanden waar de zwaardere
oorlogsbodems prompt en pontificaal op lopen. Franse schepen hebben altijd meer wijn dan
munitie en mondvoorraad aan boord en de Franse schipbreukelingen creperen als ratten.
Vrijbuiters zijn aan zulk soort ellende meer dan gewend (hongersnood duikt in elk piraten
journaal onafgebroken op) en de Graaf meldt later opgewekt dat zij zich daar meer hebben
geamuseerd dan in welke kroeg in Port-Royal ook. De vrolijkheid stijgt ten top als er een schip
in tweeën breekt en het achterste deel ervan over het rif naar de horizon drijft. Niemand van de
40 feestende filibusters heeft zulks in de gaten. Ze zijn nooit teruggezien.
In die jaren steelt de Graaf links en rechts en daar is niets verkeerds in. De Spanjaarden stelen
van de Indianen, redeneert men, corsairs stelen van de Spanjaarden en worden door
kooplieden bestolen die daarvan weer schepen uitrusten om elders, in de Oost b.v., anderen uit
te schudden. Zo is de cirkel rond en voor de rest fungeren de filibusters als marine van
diegenen die zich als „habitan” (bewoner, planter) of „boucanier” (jager) op Tortuga en
Hispanolia hebben gevestigd en een levendige handel met Hollanders en Zeeuwen drijven.
„Dankzij de Hollanders, deze „vrachtrijders van de zee”, kunnen de jonge koloniën van
Engeland en Frankrijk voortbestaan,” geven de Fransen toe. Niet alleen als vrachtvaarders…
Eind 1682 krengen de Graaf en ene Michel Landerson hun schepen bij het Hondurese Roatan
Eiland en loeren tegelijk op een rijkgeladen Spaanse hoeker. Die komt ook, maar dan wel onder
bevel van de Hollander Nicolaas van Hoorn die de hoeker geënterd en veroverd heeft. Er
komen nog twee Hollandse filibusterkapiteins aangepeddeld, Jan Key en een zekere Bloot, en
nadat men heeft besloten het rijke Vera Cruz aan te tasten zeilt het gezelschap richting Mexico.
Van alle zijden snellen collega’s toe totdat de vloot een omvang heeft van zo’n 7 schepen en
een tiental onaanzienlijk grut (want filibusters steken nog in een kano de Kraalzee over als het
moet), goed voor een 1200 man: Hollanders, Fransen, Engelsen, Spanjaarden, Portugezen,
negers, indianen, Zweden, Ieren. Het is werkelijk waar dat een oprechte filibuster de
nationaliteit niet telt, wél de mentaliteit. De Graaf kommandeert zijn schip van 30 k., van Hoorn
een van 50 k., de Hollander Tristian (of Christian) een van 40 k.; er zijn nog twee prijzen van de
Graaf en de rest heeft gezagvoerders als Hall, Spurre, Brise-Fer, Le Manchot, Roisnel,
Archambault, Le Sage, Doublet, Fulbert en Le Golif: de laatste is een der vrolijkste karakters
van het hele filibusterswezen.
De aanval verloopt vlot. De Graaf leidt „De Verloren Kinderen,” d.w.z. de stoottroepen, en
omdat de Spanjaarden denken dat al dat lawaai ter ere van een of andere patroonheilige is
blijven ze rustig in bed. „Laurencillo is nog vlugger dan de duivel!” mompelen ze even later
verbouwereerd als ze gevangen en wel in de kathedraal zijn opgesloten. Daarna begint het
feest. „Ze stelen zich rijk,” schrijft Exquemelin, „maar niemand zal er van profiteren.” Ja, als de
corsairs de honger en dorst van de overtochten overleven jagen ze hun zuurgestolen geld er
vrijwel onmiddellijk bij de meisjes van plezier door. Le Golif is de enige die zulke belevenissen
ongegeneerd op schrift heeft gesteld. Over Vera Cruz weet hij weinig meer te melden dan de
wonderschone Spaanse die collega Fulbert tegen acht rabauwen verdedigt waarbij hij zijn been
verliest (het jonge paar sticht, terug in Léogane een gezin en leeft nog vele jaren).
De Graaf en van Hoorn krijgen het met elkaar over de buitverdeling aan de stok en de laatste
raakt lichtgewond. Als er gangreen („vanwege de scheepsstank,” schrijft de chirurgijn) bij komt
sterft van Hoorn en hij wordt 18 augustus op Caye-Lorette bij Kaap Catoche begraven.
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Een zoontje van 12 jaar incasseert zijn aandeel van 20.000 pond sterling en Grammont neemt
het bevel van het schip over. Het gezelschap vlindert daarna naar alle kanten uit. Als de Graaf
tenslotte via Jamaica en Cuba in Petit-Goave op Hispanolia arriveert is 3/4 van de slaven
overleden. Bovendien is het helemaal niet „Halleloeja” wat de Franse overheid betreft. 't Parijse
Hof is zeer gepikeerd want de Spanjaard klaagt steen en been over Laurencillo.

Hoogst curieus bestaan in een even romantische als bloedige tijd
De habitans en boekaniers zijn daarentegen enthousiast en sluiten zich bij de filibusters aan.
De Graaf stevent er mee op Cartagena af, (tenslotte kent hij de Spaanse gewoonten als geen
ander), en verovert met Jan Key en Landerson drie schepen van resp. 40, 48 en 6 k. De schelm
stuurt de opvarenden met een boodschap voor de gouverneur naar Cartagena terug: „Bedankt,
want onze schepen waren hard aan vervanging toe.”
Inmiddels raakt de tijd van de puur onafhankelijke vrijbuiters voorbij. De belangen van de
thuisblijvers breiden zich uit nu de Franse kolonisten op Hispanolia vaste voet krijgen en er van
een regelmatige productie sprake is. Dan is het geraden dat ongeorganiseerde kruimeldieven er
buiten moeten blijven: die doorkruisen de internationale politiek, en rust en orde moet er zijn.
Doorgewinterde piraten zoeken elders hun stek (Madagascar, de Pacific). De Graaf blijft in de
West als na een resultaatarme raid op de (Holl.) ABC-eilanden en Rio de la Hacha een groep
filibusters zich van hem afwendt om het in de Pacific te gaan proberen. In 1684 leidt hij een
tocht langs de kust van Hispanolia en Puertorico. Le Golif is er weer bij en beproeft zijn
charmes op een gijzelaarster die zich vrijwillig maar ijskoud aan hem onderwerpt tot de man er
na dagen beroerd van wordt en haar naar echtgenoot plus een minnaar terugstuurt. Gelukkig
vindt hij de gelegenheid in een brief van zijn „Generaal” aan de Spaanse bevelhebber te
vermelden:
„Meneer de Generaal van de Apen," schrijft de Graaf, „ik heb Uw brief in mijn bezit en vraag U
eerst van al zo goed te zijn een geschenk aan te nemen. Het is het hoofd van een
achtenswaardige gevangene van Uw stad. AIs Uedele niet binnen 3 dagen het losgeld zendt
dan neem ik aan dat zulke presentjes U plezier doen en stuur ik U er nog 10... tot alle 441
gevangenen, inclusief vrouwen, meisjes en kinderen. Ik ben, Meneer de Generaal van de Apen,
Uw nederige dienaar. ”
Vrijbuiterij heeft zo meer weg van een ordinaire kaping dan van een ideële strijd, of misschien is
het wel andersom en waren de bevolkingen, moe van oorlog, bereid om problemen van
wereldwijde omvang onder elkaar coulant af te doen. De Graaf stuurt na een deel van de
losprijs te hebben ontvangen alle gevangenen (behalve die ene, toevalligerwijs een van Le
Golifs rivalen) terug. Misschien mag hij daarom het volgend jaar een strooptocht naar
Campèche niet aanvoeren. Een belangrijke tocht wordt het dan ook niet, slechts een
vingeroefening om de filibusters wat om handen te geven. Grammont is de „Generaal” en
behalve een groot vreugdevuur ter ere van de Zonnekoning (gestookt van Campèche-hout, het
voornaamste onderdeel van de buit) wordt er weinig nuttigs verricht. Inmiddels heeft de Graaf
onderhandelingen met Lynch, de gouverneur van Engels Jamaica, en De Cussy van Frans
Saint- Domingue gevoerd om in overheidsdienst te treden en geeft hij de (Katholieke) voorkeur
aan de laatste.
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Op de terugweg neemt hij 2
schepen die hij wil houden. Zijn
mannen willen echter het grootste
schip aan de gouverneur schenken.
„Zelf zal ik geen buit aannemen die
zonder order van de Koning is
behaald,” schrijft De Cussy naar
Parijs, „maar de Graaf zal ik in de
gaten houden. Hij kan ons veel
kwaad doen tenzij ik hem in ons
voordeel gebruik. Ik schenk hem
het bewuste schip, tegelijk met de
pardonbrief en de
naturalisatiepapieren die Zijne
Majesteit hem in Zijn goedheid
heeft verleend.” Zo worden de
filibusters langzamerhand
ingekapseld. In 1689 zal De Cussy
noteren: „Ik heb de Flibuste
vernietigd zoals het Hof het wilde.”
De pardonbrief heeft betrekking op
de Graafs aandeel in de dood van
van Hoorn. Verder is de Graaf dus
Fransman geworden en dat heeft hij
ten volle verdiend als hij 3 Spanjaarden van resp. 50, 54 en 60 k. van zich afslaat, één ervan
doet zinken, een ander ontmast en in het duister zwaargewond weet te ontkomen.
De „Ordres expédiés pour la cóte de St. Domingue depuis et compris le 5 Aóut 1685” behelzen
o.a. „Brevet de naturalité pour Laurens de Graff et Françoise Petruline sa femme établis en la
dite cóte” en „Brevet de grace pour Laurens de Graff.”
Eenmaal kaper i.p.v. piraat weet hij zich te gedragen. Vanaf 1686 Majoor van Tortuga (o.a. een
raid op Cartagena), van 1688—91 commandant van Ile-a-Vache (als interval een mislukte
goudduikerij bij Jamaica) en na 1691 commandant van Cap Francais, een zich razendsnel
ontwikkelende haven op de Noordkust van Hispanolia (bij het Verdrag van Rijswijk (1697) wordt
de Westzijde van het eiland definitief Frans), een kolonie waarvan zonder twijfel gezegd kan
worden dat Lodewijk zonder haar nooit de kreet „Après nous le déluge” had uitgevonden.
In1691 en ’92 deinzen twee grote Spaanse legers alleen al op het noemen van de naam
Laurencillo gehaast af. Niettemin begint Majoor de Graaf, inmiddels Laurens Corneille Baldran,
Sieur de Graff, Lieutenant du Roi, Chevalier de Saint-Louis, fortificaties op te werpen en door al
dat walwerk heeft hij tijd voor de liefde. Uitspraken van kerkelijke rechtbanken op Tenerife en
Sevilla (1689, ’90, ’91) hebben zijn huwelijk met Petronella te niet gedaan. Zijn volgende partner
is een vrouw naar ieders hart, een intrigerende en zelfstandige persoonlijkheid. Ze had naast
Pierre Le Long,
boekanier en één der eerste habitans van de Cap (1670), een hard bestaan
gekend. Maar Lange Piet lag dood en begraven naast zijn kerkje St. Pierre en de vrijers
zwermden rond Anne-Marie als eens om Penelope. „God wil het,” die uitdrukking lag haar in de
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keel bestorven en à la mode des boucaniers was dat haar roepnaam geworden. De Graaf heeft
zich daar smalend over uitgelaten en zo gauw krijgt Anne-Marie Dieu-le-Veut daar lucht van of
ze rent woedend bij hem binnen. „Opstaan Laurens,” beveelt ze, „Ik eis van je dat je je
verontschuldigingen aanbiedt. Maar niet hier. Buiten! Zodat iedereen ’t kan horen. De zon
schijnt nu op de Witte Pieke maar zodra die op de Rundweg staat voor je ’t gedaan hebt schiet
ik je als een dolle hond neer!” De Graaf maakt er iets moois van en de gelieven trouwen de 29e
maart 1693. Een legende wil dat Anne-Marie zijn cruises deelt en eens, als de Graaf in tweeën
is geschoten, het commando overneemt.
De Graafs carrière wordt in 1695 door een Spaans-Engelse overval op de Cap (zoals Cap
Francais toen, en Cap Haitiën nu, door haar bewoners wordt genoemd) enigszins ontsierd. De
aanval is een wraakactie na een Franse raid op Jamaica in ’94 waarbij De Graaf zich
onderscheidt. (De Graaf beweert later dat rivaal Ducasse hem aan het hoofd van „De Verloren
Kinderen” wilde laten sneuvelen). In de tang genomen door een overmacht van 4000 tegen zijn
900 man aarzelt de ex-piraat. Met het gevolg dat de Cap wordt vernield waarbij vele slachtoffers
vallen, en Anne-Marie als belangrijkste trofee met hun twee kinderen naar Santo Domingo is
gevoerd. Daar probeert men haar als onderpand te gebruiken om de Graaf te bewegen in
Spaanse dienst (als vice-admiraal) te treden. De Bretonse weert zich heldhaftig. Door
bemiddeling van het Franse Ministerie van Marine komt ze jaren later vrij.
Chevalier Le Galifet lost de Graaf als commandant van de Cap af als die, van lafheid
beschuldigd, in Frankrijk op het matje moet komen. Hij wordt evenwel volkomen gerehabiliteerd
en tot Capitaine de Frégate Légere benoemd. October 1698 zeilt hij met Iberville van Rochefort
en legt in Mobile en aan de monding van de Mississippi de basis voor Louisiana. Verder dient
hij nog als loods onder De Coëtlogon en sterft de 24 mei 1704 als Laurens-Corneille Baldran,
Sieur de Graff, escuyer, Gentilhomme Hollandois, Chevalier de Saint-Louis.
Met vrouw en kinderen gaat het nog lange tijd goed. Ene Choiseul-Beaupré meldt 29 augustus
1708 gniffelend: „Mevrouw de Graff klampte op straat Ridder Le Galifet aan, schold hem voor
hondsvot uit en sloeg hem met een bezem om de oren; de ander liet zich niet onbetuigd en de
strijd eindigde onbeslist.” Waarschijnlijk verdedigde het opgewonden standje een oud zeer. De
dochters zijn evenmin verlegen. Een hardnekkige vrijer moet met een van de twee duelleren
omdat hij haar met zijn smoesjes beledigt. De man durft het niet aan. We kennen haar naam
niet. Waarschijnlijk omdat zij later haar erfenis (Anne-Marie Dieu-le-Veut sterft in 1710) in
slechte milieu’s verbrast, terwijl de ander, Marie-Catherine, een Lieutenant-du-Roi huwt.
Daarmee verdwijnt de Graafs nageslacht.
Resumerend: de Graaf was een eigenzinnige vrijbuiter, een doe-het-zelver die zonder banden
met boekaniers (met hun typische instituut: de matelotage, een soort bloedbroederschap tussen
twee man) tot groot filibuster uitgroeide en zijn bakens wist te verzetten toen het tij totaal verliep
en als nuttig marineman zijn loopbaan zag eindigen. Voorts is de Graaf een treffend voorbeeld
van die welopgevoede heren als d’Ogeron, Grammont, Montbars, Deslandes e.a. die het
vrijbuitersvaandel van de te midden van het hun vijandige Spaanse territorium om een nieuw
bestaan vechtende uitgestotenen overnamen en Frankrijk haar rijkste kolonie in handen
speelden.
Dat een hoofdrol door een Dordtenaar werd vertolkt, eenzelfde rol als de Dordtse Simon de
Danser in de Barbarijse wateren, is een curieuze gang van zaken.
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Een herinnering aan Tempo Doeloe
Uit de Blauwe Wimpel ,
door L. L. VON MÜNCHING
Een terugblik op de periode 1945-1949 in Nederlands Indië

Bij het bestuderen van het pas verschenen boek over de Koninklijke Pa- ketvaart Maatschappij
van de heer A. J. J. Mulder, kwamen bij mij weer herinneringen boven over de periode 1945 en
volgende jaren in het toenmalige Nederlands-Indië. Want het is opvallend hóe weinig er over
die jaren in Nederland bekend is. Wat zich daar in Nederlands-Indië heeft afgespeeld op
maritiem gebied is nimmer beschreven en tóch was het een drukke tijd, want zowel de KPM als
de Nederlands-Indi- sche regering heeft grote aantallen schepen besteld om aan het grote tonnagetekort in de
Indische wateren
teemoet te komen.
Het Britse
troepentransportschip
„Talma" (10.000 brt) van
de British India Steam
Nav. Co. verlaat op
vrijdag 29 november
1946 de haven van
Tandjong Priok met de
laatste Britse troepen
aan boord. Het
zusterschip „Tilawa"
(10.006 brt) werd op 23
november 1942 in de Indische Oceaan tot zinken gebracht door de Japanse onderzeeboot „I 29". Foto
NIGIS; via L. L. von Münching.
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Daarbij kwam het vervoer van troepen van Nederland naar Nederlands-Indië en tegelijkertijd het
transport van repatrianten, de RAPWI’s (= Released Allied Prisoners of War and Internees, de
Nederlandse en geallieerde mannen, vrouwen en kinderen uit de Japanse kampen, voor zover
zij het hadden overleefd). Het scheepvaartverkeer in die jaren moet dus wel bijzonder druk zijn
geweest, want de Nederlandse regering heeft, ook na de onafhankelijkheid van Indonesië op 27
december 1949, een groot aantal buitenlandse passagiersschepen gecharterd en ingezet voor
de terugkeer van de
Nederlandse
militairen.
De aankomst van de
coasters „Erna"
(kapitein A. Oudman)
en „Henk" (kapitein J.
Jonk) op 14 mei 1947
broederlijk naast
elkaar in de haven
van Tandjong Priok,
na een moeizame
reis van drie
maanden. Foto Marvo
Batavia; via L. L. von
Münching.

Bij dit overzicht
enkele afbeeldingen
uit die periode; voor
zover mij bekend zijn
zij nooit eerder gepubliceerd en mogelijk zijn er nog oudere lezers, die mij kunnen aanvullen of
verbeteren.
Na de capitulatie van Japan werden Britse troepen op tal van eilanden in het toenmalige
Nederlands-Indië gestationeerd om te trachten orde en vrede te handhaven, omdat door de min
of meer onverwacht snelle capitulatie van Japan, te weinig Nederland
se troepen beschikbaar waren. Het duurde tot eind 1945 alvorens de eerste schepen met
Nederlandse militairen en civiel personeel naar Nederlands-Indië gingen om de zaak over te
nemen.
Volgens de mij beschikbare gegevens was het motorschip „Kota Gede” van de Rotterdamsche
Lloyd op 29 september 1945 het eerste schip dat uit Rotterdam naar Batavia vertrok met militair
personeel. Op 5 oktober verliet het motorschip „Tarakan” van de SMN de Amsterdamse haven
met NICA-personeel (NICA = Netherlands In- dies Civil Administration) en heropende daarmede
de dienst op Batavia. Vijf dagen daarna volgde weer het motorschip „Siba- jak” van de RL en
dan komt de lange eentonige lijst van passagiers- en vrachtschepen van de SMN, RL. HAL,
KPM, VNS en Nederlandse regering, die allemaal troepen naar Tandjong Priok en andere
havens brachten.
Eind 1945 was de terugkeer van repatrianten op gang gekomen: de „Nieuw Amsterdam”, die op
8 december 1945 uit Singapore vertrok, was naar mijn mening de eerste, gevolgd door de
„Oranje” die vijf dagen daarna Tandjong Priok verliet en dan komt de lange lijst van
scheepsnamen, die tot januari 1948 al 150 namen telt.
Maar op vrijdag 29 november 1946 vertrok het Britse troepenschip „Talma” (10.000 brt) uit de
haven van Tandjong Priok en daarmede verlieten de laatste Britse troepen Insulinde.
Op 8 maart 1947 vertrokken als eerste eenheden zes Nederlandse kustvaarders uit Rotterdam
naar Tandjong Priok. Hoewel het in de bedoeling had gelegen de reis in konvooi te maken, is
daar door stormweer, motorschade en lekkage niet veel van terechtgekomen, want reeds in het
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Kanaal moest het contact worden verbroken en de verdere reis werd voor een groot deel door
de schepen alleen afgelegd. De zes kustvaarders waren: de „Baltic” (248 brt), „Bèta" (344 brt),
„Erna” (362 brt), „Henk” (300 brt), „Unitas” (360 brt) en „Wilda" (257 brt). Al spoedig na het
vertrek moest de „Henk” wegens schade aan de motor terugkeren en in de Golf van Biskaje
beliep de „Bèta” averij en moest naar St.-Nazaire worden begeleid. Als eerste van het zestal
arriveerden de „Erna” en „Henk” op 14 mei 1947 in de haven van Tandjong Priok. Zij zouden in
de Indische wateren kopra gaan vervoeren.
Een tweede konvooi van coasters, besteld door de Nederlands-Indische regering vertrok op 25
maart 1947 uit Rotterdam: het waren de „Bentenan”, „Betana”, „Taboe- lan” en „Tapatoean” van
elk 176 brt, die op verschillende Nederlandse werven waren gebouwd en bestemd waren voor
de KPM, doch die werden ingebracht in de stichting Gemeenschappelijk Schepenbe- zit. Dit
konvooi werd op 3 april gevolgd door de zusterschepen „Taliwang” en „Ta- rempa”, die de
eerste vier inhaalden en gezamenlijk werd op 12 juli onder leiding van de KPM-kapitein J. M.
van Meerten de haven van Tandjong Priok bereikt.

Aan boord van het vrachtschip van de Amerikaanse marine USS „Renville", liggende in de baai van
Tandjong Priok, werd op 1 7 januari 1948 een overeenkomst gesloten tussen de Nederlandse en de
Indonesische delegaties over de Nederlands-lndonesische Unie, de zogenaamde „Renvilleovereenkomst". Foto Marvo Batavia; via L. L. von Münching.

In totaal werden in 1947 door Nederlandse werven 17 schepen afgeleverd vóór of in beheer bij
de KPM met 15.650 brt; hierbij was de terugbouw tot passagiersschip van het motorschip
„Ophir” bij de NDSM inbegrepen.
In het daaropvolgende jaar - 1948 - werden 15 schepen met totaal 36.510 brt opgeleverd,
waarbij is inbegrepen de transformatie van het passagiersschip „Maetsuycker” (4272 brt) bij de
NDSM en hierbij was ook de nieuwe „Reyniersz” (4495 brt), gebouwd door Van der Giessen, ter
vervanging van het vorige schip van die naam, dat in Duitse dienst als „Sperrbrecher” verloren
ging.
In 1949 werden tien schepen met 30.772 brt voltooid voor de KPM. De eerste was het
motorschip „Camphuys” (4495 brt), afkomstig van Wilton-Fijenoord te Schiedam en de laatste in
dat jaar was de „Silindoeng” (2179 brt), eveneens van Van der Giessen.
Een ander schip dat in de naoorlogse periode geschiedenis schreef bij de besprekingen tussen
de Nederlandse en Indonesische delegaties was het Amerikaanse marine- vrachtschip
„Renville” (APA 227), een Victoryschip, dat op de rede van Tandjong Priok lag en dat door de
Verenigde Staten beschikbaar was gesteld.
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Op 12 juni 1947 kwam het
eerste konvooi, bestaande uit
zes coasters voor de KPM, dat
de reis had volbracht onder
leiding van kapitein J. M. van
Meerten te Tandjong Priok aan.
Op de foto zijn slechts vijf
coasters te zien. Foto RVD; via
L. L. von Münching.

De onderhande- lingen aan
boord van dit schip in januari
1948 namen een belangrijke
plaats in. Voor Nederland
leek hier de winst van de
eerste politionele actie in juli
1947 in politiek voordeel te kunnen worden omgezet, doch geleidelijk verslechterde het onderhandelingsklimaat en Nederland slaagde er niet in de internationale opinie gunstig te blijven
stemmen. De „Renville”-overeen- komst leidde tenslotte toch niet tot een succes.
…………………………………………………………………………………………………………….

Speciale aanbieding : 5 stickers voor € 10,00
inclusief verzendkosten.
Mail naar arcon46@kpnmail.nl
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Welkom !
Nu U een belangrijke stap doet op weg naar de vervulling van Uw militaire dienstplicht, wil ik
gaarne de eerste zijn om U een welkom toe te roepen in het marine-opkomstcentrum.
De ervaring leert dat velen van U de militaire dienst met een zekere spanning en
nieuwsgierigheid, maar tegelijk ook met gemengde gevoelens tegemoet zien. De diensttijd, hoe
van zelfsprekend ook voor elke gezonde Hollandse jongeman; wordt toch nog dikwijls gezien
als een hinderlijke onderbreking van loopbaan of studie.
Ik wil daar echter twee dingen tegenover stellen.
In de eerste plaats, dat Uw diensten werkelijk nodig zijn voor een eventuele verdediging van
onze westerse democratie.
In de tweede plaats geloof ik dat, naast het algemeen belang, duidelijk ook uw persoonlijk
belang gediend wordt. De praktijk heeft namelijk geleerd, dat voor velen van U de kansen op
een goede toekomst worden vergroot dankzij de kennis en de ervaring, bij de Koninklijke
marine opgedaan.
Bij het dynamisch bedrijf dat de Koninklijke marine is, zult U bepaald niet het gevoel hebben
„voor niets” te zijn opgeroepen.
Ik hoop dat de keuring die U te wachten staat, voor U een goed verloop zal hebben. Eenmaal
goedgekeurd kunt U er trots op zijn Uw land te mogen dienen.
Ik wens U veel succes!
De Commandant.
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Het marine-opkomstcentrum
Het moderne gebouw waarin U
zich thans bevindt, is het marineopkomstcentrum. Hier vindt de
volledige keuring voor de marine
plaats. Het hart van het gebouw
wordt gevormd door een
cirkelvormige rotonde, waaraan
zich vijf „poten” bevinden. Elke
poot heeft een eigen nummer en
alle bureaus en kamers die
daarop uitkomen, hebben als
eerste cijfer het nummer van die
bepaalde poot (1, 2, 3, 4, of 5).
Dat maakt het gemakkelijk om de weg te vinden. U hoeft nooit te zoeken. Zodra u binnenkomt,
gaat U eerst naar poot 1, waar de afdeling Opkomst en Aanneming is gevestigd. Bij het bureau
van de schipper van deze afdeling wordt U ontvangen (kamer 110). Na afloop van de keuring
gaat U via dit bureau weer naar huis. In kamer 102 worden alle administratieve bescheiden van
het aanstaande marine-personeel opgemaakt; beroepsrecruten tekenen hier hun verbintenis.
Verder treft U in deze poot o.a. nog aan het bureau loonderving (kamer 109).
In poot Z bevindt zich de afdeling Selectie. Op grond van allerlei tests wordt hier uitgemaakt
voor welke marine-vakken U het meest geschikt bent.
De afdeling Psychodiagnostiek zetelt in poot 3. Ook in deze afdeling, die een onderdeel van de
medische afdeling is, zult U (figuurlijk) aan de tand worden gevoeld, n.1. om beoordeeld te
worden op Uw algemene geschiktheid voor de marine.
De Medische afdeling, waar de lichamelijke keuring plaats vindt, is gevestigd in poot 4.
Tenslotte: poot 5. Hier bevindt zich de Cantine waar U Uw vrije tijd op allerlei manieren kunt
doorbrengen. Achter de cantine is het Badhuis.
Naast het hoofdgebouw zijn er op het terrein van het marine- opkomstcentrum nog twee
slaapverblijven.
IETS OVER DE INDELING OP DE SELECTIE-AFDELING
Bij Uw eerste militaire keuring werd U voorlopig bestemd voor de Koninklijke marine; soms
omdat U het zelf vroeg, soms omdat U er bijzonder geschikt voor leek.
De selectie-afdeling van het MOC heeft nu tot taak na te gaan voor welke vakken en korpsen U
het meest geschikt bent.
In overleg met U wordt dan bepaald in welke functie U straks bij de Vloot, de
Marineluchtvaartdienst of het Korps mariniers zult kunnen dienen.
Hieronder vindt U een paar belangrijke punten die „meetellen”.
WAAR GAAT UW EIGEN VOORKEUR NAAR UIT?
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Sommigen van U weten al haarscherp wat ze in hun diensttijd willen doen; anderen aarzelen
nog omdat ze er geen idee van hebben wat er bij de Koninklijke marine allemaal te koop is.
Wanneer in deze dagen naar Uw eigen
voorkeur gevraagd wordt is het belangrijk dat
U weet waarover U praat en dat U weet wat
U wilt.
Stapt U in ieder geval eens naar binnen bij
het bureau voorlichting in kamer 218; U kunt
daar over alle mogelijkheden inlichtingen
krijgen.
WELKE OPLEIDING BRENGT U MEE?
Velen van U hopen in dienst een opleiding of
een functie te krijgen waar men ook later nog
iets aan heeft. Dat is logisch. Maar U zult
begrijpen dat de Koninklijke marine van haar
kant ook rekening houdt met wat U
„meebrengt”, Uw vooropleiding dus, als dat
niet zou gebeuren, zouden veel opleidingen
in dienst 3 x zo lang moeten duren, en dat
zou natuurlijk te kostbaar zijn.

Daarom wordt er gelet op diploma s,
schoolrapporten, rijbewijzen, e.d.
Zorg dat U die papieren gedurende deze dagen steeds bij U draagt!

HOE IS DE MEDISCHE KEURING
VERLOPEN?
De eisen die de dokter stelt, liggen voor bijna elke functie weer
anders. Het zal iedereen duidelijk zijn dat de dokter aan een
toekomstig marinier andere eisen stelt dan aan bv. een
schrijver!
Zo kan het gebeuren dat U door de dokter voor sommige
functies wel, maar voor andere niet goedgekeurd wordt. De
dokter geelt dit door aan de selectie-afdeling en daar houdt
men er dan rekening mee.

HOE ZIJN UW TESTRESULTATEN?

….heb je wel eens een meisje gehad?….

Om U straks zo goed mogelijk te kunnen in delen, wil de Koninklijke marine graag nog iets meer
over Uw capaciteiten weten dan alleen maar door schoolrapporten.
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Bij de eerste militaire keuring heeft U al enkele tests gemaakt; in het MOC ondergaat U nog een
aanvullend onderzoek.
Bij Uw indeling wordt in belangrijke mate rekening gehouden met de resultaten van dit
onderzoek.

HOEVEEL MENSEN HEEFT DE MARINE NODIG?
Dit is een belangrijk punt.
Wanneer U niet geheel naar Uw keuze kunt worden ingedeeld, betekent dat heus niet altijd dat
U ongeschikt wordt geacht voor het door U gewenste vak of korps.
Zo kan het bv. gebeuren dat U electrotechnicus bent en graag ook in een dergelijke functie bij
de vloot wilt komen, maar dat Uw medische keuring zó goed is verlopen, dat de Koninklijke
marine U toch zal willen indelen bij het Korps mariniers, waar nu eenmaal niet iedereen
geschikt voor is.
Als het ook maar even kan wordt met al Uw wensen rekening gehouden, maar U begrijpt
natuurlijk wel dat dit niet altijd mogelijk is.
U ziet het: er tellen heel wat dingen mee!
En dan nog een goede raad: Deze dagen in het MOC kunnen beslissend zijn voor Uw hele
diensttijd. Maak er dus het beste van! Dat is in Uw belang èn in het belang van de Koninklijke
marine.
Succes!

(nog eens doorlezen, voordat het
indelingsonderhoud plaats vindt).
■ In het MOC wordt alleen nagegaan voor welke
functies U het meest geschikt bent. Om wat „speling”
te kunnen houden, wordt U dan meestal voor twee
functies genoteerd. In één daarvan komt U dan
straks in dienst.
■ In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid dat U
uitgekozen wordt voor een korporaalsopleiding.
Opleiding tot sergeant is bij de Koninklijke marine
voor dienstplichtigen niet mogelijk.
Voor opleiding tot reserve-officier moet men een
volledige H.B.S.- of Gymnasiumopleiding of een
daarmede gelijkgestelde opleiding hebben genoten.
■ Inlichtingen over uitstel, vrijstelling, kostwinnersvergoeding, e.d., kunt U verkrijgen bij het
Bureau Militaire Zaken van het gemeentehuis van Uw woonplaats.
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■ Wanneer U in geen enkele functie bij de Koninklijke marine ingedeeld kunt worden, dan
betekent dat niet, dat U bent „afgekeurd voor militaire dienst”.
Waarschijnlijk voldoet U dan niet aan de speciale marine-eisen, maar zal men bij de land- of
luchtmacht graag van Uw diensten gebruik maken.
Inlichtingen over Uw medische keuring kunt U alleen via Uw huisarts inwinnen.
■ Wanneer U moet opkomen wordt pas later, op het ministerie in Den Haag, beslist. Voor de
meesten van U zal de wachttijd tussen de 2 en 6 maanden liggen.
Wel kunt U bepaalde wensen over Uw opkomstdatum reeds nu, bij de indeling, opgeven; er zal
door het ministerie zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
Voor nadere inlichtingen omtrent de
opkomstdatum kunt U zich wenden tot het
bureau dienstplicht van het ministerie van
defensie (marine), Lange Voorhout 7, Den
Haag, telefoon 070-814261, toestel 2380.
■ Zelfs wanneer U in deze dagen „ingedeeld”
wordt dan nòg bestaat de kans dat U later, nog
vóór Uw opkomst, wordt overgeplaatst naar
land- of luchtmacht, bv. omdat er bij de
Koninklijke marine een overschot is ontstaan bij bepaalde vakken. Dit betekent, dat U pas
volledige zekerheid heeft wanneer, over een paar maanden, Uw oproep in de bus ligt!
■ ln welke plaats, (Den Helder, Vlissingen, Doorn, Valkenburg, Amsterdam, Hellevoetsluis,
Rotterdam, Hilversum, enz.), U terecht zult komen,
of U zult varen, en
of U uitgezonden zult worden,
wordt pas uitgemaakt als U in dienst bent gekomen.
Eventuele verzoeken hieromtrent kunt U pas dan indienen!
In kamer 218 kan men U precies vertellen welke mogelijkheden er bij de marine zijn. Het is
belangrijk dit goed te weten, want de plaats die U straks toegewezen zult krijgen kan vaak van
beslissende invloed zijn op Uw gehele carrière — niet alleen als marine-man, maar ook later in
de burgermaatschappij. Vele dienstplichtigen hebben hun voordeel al gedaan met de opleiding
die zij bij de marine hebben gekregen.
Ook indien U iets wilt weten over de mogelijkheden die U in langer verband bij de Koninklijke
marine hebt, staat het bureau voorlichting voor U klaar.
Voor inlichtingen over de Koninklijke marine kunt U zich ook rechtstreeks wenden tot het ministerie van defensie (marine), Lange
Voorhout 7, Den Haag, telefoon 070-814261, toestel 2300.
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Het marine-opkomstcentrum, waar U
thans enige dagen bent ondergebracht,
is een onderdeel van het marineopleidingskamp. Het is een „echte”
militaire inrichting.
Als burger zult U tegenover
verschillende marine-gebruiken en uitdrukkingen ongetwijfeld nog wat
vreemd staan; daarom volgen hier nog
enige algemene richtlijnen die U in de
komende dagen zeker van pas zullen komen.
■ Uw baksmeester is de
man die voor U
verantwoordelijk is en
die U tijdens de
keuringsdagen helpt.
Hebt U vragen? Bij hem
bent U altijd aan het
goede adres. Hij staat
klaar om U te helpen.
Mocht U hem niet
kunnen bereiken, gaat U
dan naar kamer 110, het
bureau van de schipper
opkomst; ook daar zal
men U zeker kunnen inlichten.
■ De contrôlekaart die U bij aankomst wordt uitgereikt, is een belangrijk document. Draag deze
altijd bij U. Alle keuringen en tests, die U heeft ondergaan, worden hierop afgetekend. Uw
baksmeester kan dan altijd direct zien, waar U reeds lang bent geweest en wat U nog moet
doen.
■ Het roken is verboden in de rotonde, gangen, wachtkamers en slaapverblijven. Roken is
alleen toegestaan in de cantine.
■ Ontspanningsmogelijkheden zijn er ’s avonds in de cantine (biljart, tafeltennis, lectuur, enz.),
in de bioscoop (kaartjes verkrijgbaar in de toko), of bij de tv. (kamer 340). De cantine blijft tot
22.30 uur geopend; de verkoop sluit echter reeds om 22.00 uur.
Eventueel bestaat gelegenheid tot sporten.

■ ,,Overal” is de marine-term voor: „opstaan”. Dit vindt plaats om 6.30 uur. Na het wassen,
aankleden en bed opmaken, gaat U naar de cantine, vanwaar U om 7.30 uur met Uw
baksmeester naar het cafetaria (de eetzaal) vertrekt voor het ontbijt. Om 8.00 beginnen de
keuringen en de tests, meestal tot omstreeks 13.00 uur. Een hartige hap in de cafetaria —
alweer onder leiding van Uw baksmeester — zal U dan best smaken en U weer fit maken voor
de middag-taak: keuringen en tests van 13.45 tot 17.00 uur.
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■ De verlichting in de slaapverblijven gaat om
22.00 uur uit, en blijft uit. Wie later is, moet zich
dus maar in het donker uitkleden om anderen
niet in hun nachtrust te storen.
■ Voor Uw particuliere eigendommen krijgt U een
kast ter beschikking; sluit deze kast altijd af!
■ De toko — marine-term voor „winkel-waaralles-te-koop- is” — bevindt zich in de cantine. U
kunt er schrijfpapier, postzegels, cigaretten, enz.
kopen.
■ Telefoneren kunt U ’s avonds van 18 tot 19 uur
in de telefooncel achter de cantine; de sleutel
kunt U halen bij de telefoonwacht in kamer 110.
■ Een

brievenbus is in de rotonde te vinden bij de
ingang van de cantine. Eenmaal per dag, om
8.30 uur, wordt deze geleegd.
AVOND VAN AANKOMST 18.00—23.00: Aankomst;
melden op kamer 110.
Direct na aankomst vindt het volgende plaats:
a.

Laboratorium-onderzoek

b.

Opstel maken.

c.

Baden.

d.

Röntgen-onderzoek.

e.

Uitreiking dekenpakket

f.

Toewijzing bed en kast.

g.

Naar bed.

DAGINDELING OVERIGE DAGEN
6.30 Overal, ( = opstaan).
6.30—7.30 Wassen, scheren en aankleden, bed opmaken, enz.; verzamelen in de
cantine.
7.30—8.00 Ontbijt in cafetaria.
8.00—8.30 Voorlichting.
8.30—10.30 Keuringen en tests.
± 10.30—10.45 Koffiedrinken in de cantine.
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10.45—13.00 Keuringen en tests.
13.00—13.45 Middageten in cafetaria.
13.45—14.45 Keuringen en tests.
± 14.45—15.00 Theedrinken in de cantine.
15.00—17.00 Keuringen en tests.
17.00—17.30 Avondeten in cafetaria.
17.30—22.30 Cantine, film (kaartjes in de toko), T.V. (kamer 340). Eventueel avondtests,
22.30 Naar bed, (lichten uit).

„Scheepsembleem” van het marine-opleidingskamp, waarvan
het marine-opkomstcentrum een onderdeel is.
De vertaling van de Latijnse spreuk luidt: „Met
standvastigheid en trouw”.
10.000-BV 83-’63

325495*-137

Een ieder zal het waarschijnlijk wel
met ons eens zijn, wanneer wij zeggen,
dat wij als zo vaak weer eens een
buitenkansje hadden. Wij van het veel
gehoonde, toch benijde dienstvak,
kregen medio maart, toen we in Doorn
gedetacheerd waren, min of meer door,
dat er wel een bootjesreis naar Amerika
„in zat”.
Aanvankelijk namen de geruchten een
nogal extreme vorm aan. De een wist te
vertellen dat het wel weer, zoals
vroeger, een IJsselmeer- trip per B-2 zou worden — passagieren in Kampen. Een ander weer
had via via gehoord dat het doel Hawaï was, met een daaraan verbonden terugreis per
vliegtuig. Hoe het ook zij, op- of pessimistisch, lang verbleven we in het schemerduister der
onwetendheid, totdat men begin mei een einde maakte aan alle onzekerheid: Amerika, met Hr.
Ms. „De Zeven Provinciën”, naar de „International Fleet Review” in Norfolk.
Men had kennelijk grote plannen en nam dan ook geen halve maatregelen. Geheel MIII werd
een dag naar Amsterdam gedirigeerd om daar in tropenplunje gestoken te worden. Jas,
toetoep, epauletten, linnen schoenen, kousen lang wit etc.
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Maandag 27 mei scheepten wij ons in, op hetzelfde tijdstip dat AII, terug uit Stockholm, en
misschien wel wat teleurgesteld dat ze de verdere tocht niet konden meemaken, van boord trok.
Gezien ons kleine aantal en het feit dat de kruiser tot de noodbrug toe vol zat met kapelmensen
en journalisten, hadden we het voorrecht om ondergebracht te worden in de voorlongroom.
Afgezien nog van het feit dat we daar allerlei veraangenamende instellingen aantroffen in de
vorm van wijntoko en een dagelijks kaas-ommelet-ontbijt, was onze eerste indruk, die van een
maritiem paradijs. Nadat de aanvankelijke opwinding voorbij was, we alle scheepjes en lichtjes
in het kanaal hadden gezien, we door hadden hoe snel en zonder kleerscheuren een trap af te
komen, hoe laat en waar er ijs te krijgen was, kortom, toen we goed en wel gesetteld waren,
nam de scheepsdienst ons volledig op en nam de reis eerst een goede aanvang. Vol weemoed
en met gemengde gevoelens zagen we de Scilly eilanden uit het zicht verdwijnen.
Daar het gevaar niet denkbeeldig is dat dit relaas bij een verder op de voet volgen der
gebeurtenissen zal ontaarden in een saaie opeenvolging van chronologisch gerangschikte
feiten, is het misschien verstandig verder slechts aandacht te schenken aan die ervaringen en
gebeurtenissen, die ook door iemand, die de reis niet heeft meegemaakt, interessant zijn.
Genoeg hierover.
Uiteraard duurde het niet zo bijster lang voordat we door hadden dat de prettigste wachtjes, die
in de G.I.-centrale en op het seindek dan wel verbindingsbureau waren, en dat de hondewacht
in de machinekamer of S.B.D.-centrale voor ons (denk aan Doorn) een heftig gevecht met
Morpheus opleverde.
Na een dag of zeven varens had „De Zeven” een rendez-vous met een Amerikaans „picketfrigate”. In combinatie met dit fregat, hielden we een dag lang oefeningen.
Het was de bedoeling dat „Land- based”-vliegtuigen opgepikt en geplot werden, en het werd de
Amerikanen alras duidelijk dat onze radar er niet alleen goed uitzag, maar nog beter werkte.
Eindelijk land in zicht, en met een vreemd gevoel gleden we „Old- Point-Comfort” voorbij en de
Chesapeake-Baai binnen. Naarmate de steiger dichterbij kwam, konden we de diverse schepen
van verschillende nationaliteiten achter en naast elkaar zien liggen: „De H.M.S. „Ark Royal” en
twee „Daring-klasse”-jagers, die samen de Engelse bijdrage vormden. De Franse afvaardiging
in de vorm van de „De Grasse” en een drietal jagers was voor deze gelegenheid blijkbaar in
symbolische zin samengesteld, immers het was de Comte de Grasse, die in 1781 tijdens de
Amerikaanse vrijheidsoorlog de Engelse vloot in de Chesapeake-Bay versloeg. Hierdoor
konden de Engelsen geen versterkingen landen en daarmee werd, naar men zegt, de grondslag gelegd voor Washingtons overwinning bij Williamsburg.
Behalve deze schepen lagen er al of zouden in de daarop volgende dag deelnemers van vijftien
landen arriveren. Maar het leeuwenaandeel van de Fleet-Review werd geleverd door de
Amerikaanse vloot met een contingent van ruim tachtig schepen. Daaronder bevonden zich de
„Battlewagons” U.S.S. „Iowa” en „Wisconsin”, de carrier U.S.S. „Saratoga” en de zg. „guidedmissile-cruisers” U.S.S. „Boston” en „Canberra”. Tot zover de vlootrevue. En thans dus iets in
een ander vlak.
Welnu, we zagen Norfolk en omgeving. Te voet, uit een bus of met de auto alleen en
gezamenlijk, maar vooral ook als „shore-patrol”. Het heeft voor een kort gehouden adelborst
ontegenzeggelijk een bijzondere bekoring om juist die „tenten” achteloos binnen te stappen,
waar de matrozen niet in mochten. Zo kon het dus voorkomen dat een onzer zich op een goed
ogenblik ter controle, in de uitoefening van zijn patrouillerende functie dus, in een als kwalijk
bekend staande strip-tease tent bevond en dat hij bij het opgaan van het licht, na een act, tot de
ontdekking kwam dat er behalve zijn „patrol” ook nog andere patrols in de zaal aanwezig waren,
in feite alleen maar shorepatrols.
De Amerikaanse gastvrijheid deed zich gelden en menigmaal werden we gezamenlijk dan wel
afzonderlijk op een barbeque of bij iemand thuis genood. Ook dit alles had zo’n eigen charme,
vooral wanneer de gastheer in het programma ook nog een „date” had opgenomen. Overigens
vond de PX-store, de toko van de Boston — ons gast- schip, de ice-capades en Barnum en
Bailey ook een gretige aftrek. Ons rustig bestaan werd voor twee dagen onderbroken toen de
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schepen naar de Hampton-roads voeren. Tenslotte was alles daarvoor hier naar toe gekomen.
Met de International Fleet Review werd min of meer het feit herdacht dat driehonderdvijftig jaar
geleden de Susan Constant, Godspeed en Discovery hier op de kust de eerste kolonisten aan
land zetten.
De in het totaal honderdveertien schepen lieten op aangegeven plaatsen voor de kust het anker
vallen en vormden samen een dubbele haag van een kilometer lang, waar de „reviewing ships”,
met aan boord de Defence-Secratary Wilson, tussendoor voeren. Tijdens de show vloog de
Amerikaanse Marine achteloos haar laatste types straaljagers over.
Teruggekeerd in Norfolk werd het leven op rebbelliaanse wijze voortgezet. De onvolprezen
Mariniers-Kapel trad verscheidene malen op, en met overweldigend succes. Niet alleen dat ze
uitstekend speelden, en de Amerikanen met onze marsen in verrukking brachten, maar ook
omdat ze keurig liepen. Dit viel naast de veelal rumba-achtige combinaties van de LatijnsAmerikaanse landen wel op. Een goede pro- gramma-keuze deed de geestdriftige stemming
toenemen. Het U.S. Marine Corps liet ons haar „Amphibian Base Little Creek” zien en al het
lekkers waar ze daar over beschikten.
Leedvermaak en medelijden waren afwisselend de gevoelens, die ons bekropen, toen we een
tweeduizend man sterk detachement mid- shipmen hun bootjesreis zagen beginnen.
„Midshipmen-Cruise-Char- ley” bevond zich in afwachting van het vertrek naar de Caraïbische
Zee en Peru, aan boord van een aantal grote schepen en werd daar bezig gehouden. In
tegenstelling met ons — uitzondering Hr. Ms. „van Zijll” — hielden hier hun eigen ouderejaars
collegae toezicht op de goede gang van zaken. Het behoeft naar ik aanneem geen betoog dat
die niets te wensen overliet....
Nadat enkelen onzer nog de oefening Marlex-’57 vanaf een tribune hadden gade geslagen,
waar units van de „Amphibian-Force and Fleet Marine Force”, U.S.-Atlantic Fleet, will conduct
an exercise to demonstrate techniques of amphibious warfare to midshipmen of the U.S. Naval
Academy and Canadian Naval Cadets”, maakte de „Zeven” zich weer gereed om de terugreis te
aanvaarden. Het tiendaags bezoek aan Amerika zat er weer op.
Wanneer, tijdens het schrijven van dit verslag, Bob Scobey’s Frisco Band in het kader der
Assaut-werkzaamheden, „Sailing down Ches- apeake-Bay” speelt, komen de goede
herinneringen aan deze meesterlijke bootjesreis weer bij ons op.
Bron: jaarboek van het Korps Adelborsten 1957
Foto van Gerrit Ilbrink ….
Uitzicht op de
Rimasteiger september
2021
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