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Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 
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Koppig hield Nederland in de jaren 1945-1950 vol: wat onze troepen in Indië doen, is politioneel 

optreden voor vrede en veiligheid. Grote operaties waren dus ‘politionele’ acties. Maar achter de 

schermen lieten autoriteiten in Nederland en Indië dat voor de buitenwereld bedoelde taalgebruik 

geregeld varen. Onderling repten ze onverbloemd over oorlog. 

Lang lag het in Nederland erg gevoelig en voor sommigen nog steeds. Was Nederland in de 
tweede helft van de jaren veertig van de vorige eeuw in Indië bezig met (koloniale) 
oorlogvoering tegen een bevolking die vrij en onafhankelijk wilde zijn? Of werden Nederlandse 
en Indische troepen ingezet om met politioneel optreden de lokale bevolking recht, vrede en 
veiligheid te brengen? 

Bij vrij velen leeft overigens het misverstand dat de politionele acties jaren duurden. Dat klopt 
niet. De eigenlijke politionele acties waren twee veldtochten op Java en Sumatra die slecht 
enkele weken in beslag namen. De eerste (Operatie Product) van 21 juli tot 5 augustus 1947, 
de tweede (Operatie Kraai) van 19 december 1948 tot 5 januari 1949. Hun nasleep duurde wel 

https://historiek.net/thema/politionele-acties/
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veel langer en kostte ook veel meer levens dan de ‘acties’ zelf. Naarmate de tijd voortschrijdt, 
kiezen Nederlandse historici, journalisten en politici steeds vaker voor de term oorlog en nemen 
ze afscheid van het begrip politioneel. Maar tijdens het Indië-conflict luisterde het aan 
Nederlandse kant erg nauw en was het woord oorlog uit den 
boze. Daarvoor waren volgens de Nederlandse autoriteiten 
goede redenen. Ze stelden dat Nederlandse bestuurders en 
militairen naar Indië (terug)kwamen om het door de 
Japanners in het ongerede gebrachte land tot rust en vrede 
te brengen. Daarna zou Indië zelfstandig mogen worden, 
maar wel op Nederlandse voorwaarden.  

Intussen was op 17 augustus 1945 de Indonesische onafhankelijkheid uitgeroepen. Mede 
namens Hatta had Soekarno die dag in het openbaar, voor zijn woning aan Pegangsaan Timur 
56 in Jakarta, een paar zinnen uitgesproken waarvan de eerste de belangrijkste was: 

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.” (Wij volk 

van Indonesië roepen hiermee de onafhankelijkheid van Indonesië uit) 

 

Maar in Nederlandse ogen was die Republiek Indonesië een Japans maaksel en waren 
Soekarno en de zijnen opstandelingen. Wat volgde, was volgens Nederland een krachtmeting 
tussen de rechtmatige, Nederlandse autoriteiten en plaatselijke onruststokers en extremisten. 
Van een Indonesische staat was volgens Den Haag geen sprake, dus kon van een oorlog 
evenmin sprake zijn. Met opstandelingen in je eigen soevereine territorium ben je niet in oorlog, 
die lieden pak je politioneel aan. De Nederlandse en Indische autoriteiten stelden dat het ging 
om een binnenlands conflict, een conflict binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Daarmee had 
het buitenland niets te maken, meenden ze. 

 

https://historiek.net/soekarno-president-indonesie/68673/
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Eelco van Keffens in 1945 (CC0 – Anefo – wiki)  

Vervelend voor Nederland was dat het buitenland dat anders 
zag. Dus toen in de loop van 1947 de zaak zich toespitste en 
grootscheeps militair ingrijpen van Nederlandse kant steeds 
waarschijnlijker werd, moest Nederland erop rekenen dat de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zich er mee zou 
bemoeien. 

Notulen 

Met zijn buitenland-ervaring wees minister zonder 
portefeuille Van Kleffens zijn collega’s in de nacht van 28 
op 29 juni 1947 de weg. Premier Beel opende de 
buitengewone vergadering van de ministerraad om 0.22 
uur, aldus de notulen. De vergadering was al een eind op 
streek toen Van Kleffens het woord nam. Hij zei dat hij 
zelf tot dan toe ‘sterk gekant is geweest tegen het 

ondernemen van een militaire actie’. In de ministerraad van 19 
juni had hij al verteld dat hij zoiets heilloos vond. Van Kleffens vroeg toen…  

‘…speciale aandacht (…) voor de toestand, welke zich naar alle waarschijnlijkheid ná een 

eventueel militair ingrijpen zal voordoen: ook in het gunstigste geval (…) zal na beëindiging 

van de eigenlijke actie een sfeer zijn geschapen, waarin een hernieuwd accoord moeilijk te 

bereiken valt. Guer(r)illa-acties, sabotage-daden enz. zullen de verhoudingen blijven 

vertroebelen’. 

Eind juni bleek tijdens die nachtelijke vergadering dat het van militair ingrijpen toch zou komen. 
Van Kleffens vond het nodig zijn collega’s op het hart te drukken: spreek nooit over militaire 
maatregelen. “Wij zullen de noodzakelijke actie moeten kwalificeren als ‘police measures of a 
strictly limited character’ (politiemaatregelen met een strikt begrensd karakter).” 

In de ministerraad van 17 juli 1947 bleek dat advies effect te hebben. De hoogste Indische 
autoriteiten hadden geadviseerd tot ‘een politionele actie van de Nederlandse Strijdkrachten’. 
Minister Jonkman (Overzeese Gebiedsdelen) repte over ‘politionele maatregelen’ en vroeg de 
Indische leiding ‘nogmaals op te dragen de operaties zo beperkt mogelijk te houden’. Minister 
Neher (Wederopbouw) stelde ‘dat het politionele karakter van een actie duidelijk moet worden 
gesteld’. De ministerraad besloot in die zin luitenant-gouverneur-generaal Van Mook te 
machtigen de troepen op Java en Sumatra te laten oprukken. In de nacht van 20 op 21 juli 1947 
begon de eerste politionele actie. 

 ‘Agresi militer Belanda pertama’ 

In de aanloop naar de tweede politionele actie (eind 1948) was het van hetzelfde laken een pak. 
Aan Nederlandse kant was het louter ‘politioneel’ wat de klok sloeg, het woord oorlog werd 
gemeden. Aan republikeinse kant werd wél gesproken over ‘perang’ (oorlog), terwijl Indonesiërs 
de twee veldtochten aanduidden – en nog steeds aanduiden als ‘agresi militer Belanda 

https://historiek.net/verenigde-naties-ontstaan-ontwikkeling-betekenis/133818/
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pertama’ en ‘agresi militer Belanda kedua’ – de eerste en tweede Nederlandse militaire 
agressie. 

En dat terwijl Nederland zei zulke goede bedoelingen te 
hebben. Zo maakte secretaris-generaal Lovink van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken op 17 december 1948, 
ruim een etmaal voor het begin van de tweede politionele 
actie, voor zijn minister (Stikker) aantekeningen. Lovink repte 
over…  

‘…de absolute overtuiging, dat het Indonesische volk 

geknecht en geterroriseerd wordt zodat orde en rust met de 

sterke arm moeten worden hersteld’. 

Nog tijdens de eerste politionele actie keek minister Neher in 
een nota voor premier Beel vooruit naar een mogelijke 
tweede actie, wanneer ‘zal zijn gebleken, dat de Republiek 
Djocja in wezen geen regering heeft, die het belang van het 
Indonesische volk kan behartigen’. En kort na de eerste actie 
schreef minister Van Boetzelaer van Oosterhout 

(Buitenlandse Zaken): “Bij het treffen van de politionele maatregelen heeft de Nederlandse 
Regering zich door humanitaire overwegingen laten leiden.” 

Krijsgevangenen 

Internationaal maakte Nederland met 
dat politionele en humanitaire verhaal 
geen indruk. Ook intern was er 
trouwens wel gedoe. Bijvoorbeeld 
over de vraag hoe gevangen 
genomen Indonesische militairen 
moesten worden genoemd. De hoge 
Indische ambtenaar Enthoven stelde 
dat op 9 september 1947 aan de 
orde. Hij noteerde dat die opgepakte 
vijanden onmogelijk 
krijgsgevangenen konden worden 
genoemd, want dat zou…  

‘onze politionele actie gelijk [te] 

stellen met een ‘oorlog’’. 

Toch moesten die gevangen militairen volgens Enthoven worden gescheiden van ‘misdadigers 
(gewone rampokkers en derg.)’. In Batavia was een soort oplossing gevonden. Enthoven: “Hier 
in Batavia heeft men, althans de laatste tijd nu er veel méér komen, die lieden volgens Kolonel 
Drost in kampen ondergebracht en onder een regiem gesteld, dat meer lijkt op dat van de 
(Japanse) krijgsgevangenkampen dan op ons gevangenisregiem.” Tot zover het officiële 
Nederlandse verhaal voor de buitenwereld: beperkt en politioneel optreden om humanitaire 

https://historiek.net/c/landen/japan-geschiedenis/
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redenen. Het buitenland geloofde er niets van. Maar geloofden de Nederlandse en Indische 
autoriteiten het zélf wel?  

Toch oorlog 

Afgaande op hun correspondentie achter de schermen moet het antwoord zijn: nee. Net als de 
buitenwereld vonden autoriteiten in Den Haag en Batavia/Jakarta dat het ging om oorlog. Dat 
blijkt uit de 20-delige bronnenpublicatie ‘Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-
Indonesische betrekkingen 1945-1950’. Onderstaand in chronologische volgorde een reeks 
voorbeelden uit die dikke boeken. 

Op 22 november 1945 schreef de hoogste Indische bestuurder, luitenant-gouverneur-generaal 
Van Mook, aan minister Logemann (Overzeese Gebiedsdelen) over de situatie in Indië. Hij 
wierp de vraag op tot welke krachtinspanningen Nederland in staat zou zijn. Zelf dacht Van 
Mook: “Een langgerekte oorlog in deze gewesten zou ondermijnend zijn voor het geheele 
Koninkrijk en zou waarschijnlijk aanleiding geven tot ongewenschte actieve belangstelling.’’ 
Oorlog dus, en bemoeienis van het buitenland. 
Drie dagen later analyseerde generaal-majoor Schilling, troepencommandant op Java, voor Van 
Mook ‘den militairen toestand’. Hij vroeg zich af:   
“Kan het slechts 8 millioen tellende Nederlandsche volk, dat zoo veel geleden heeft tijdens de 
Duitsche invasie, de draineering verdragen aan personeele en materieele middelen, vereischt 
voor het voeren ver een heroveringsoorlog (. . .)? Een oorlog van een omvang als nimmer te 
vooren in onze koloniale geschiedenis is voorgekomen?’’  

Oorlog dus en op ongekende schaal bovendien. 

De militaire situatie stond opnieuw centraal in een 
telegram (15 december 1945) van admiraal Helfrich, 
bevelhebber der strijdkrachten in het Oosten, aan premier 
Schermerhorn. Helfrich vroeg snel meer manschappen en 
materieel ‘voor een voortzetting van een oorlog’.  

Dat laatste was geen verschrijving:  

“Ik spreek opzettelijk van ‘oorlog’, omdat de toestand 
sinds de overgave van Japan zoodanig is geworden, dat 
men in de niet bezette streken zooals in Midden- en Oost-
Java, niet meer spreken kan van ‘het handhaven van 
orde en rust’, doch meer van een ‘volledige vestiging van 
het Nederlandsche gezag’ in een gebied waar thans 
immers het Nederlandsche gezag in het geheel niet 
bestaat 

Minister Logemann constateerde dat het woord oorlog nogal eens viel. Dat had hij liever niet, 
getuige de boodschap van 17 februari 1946 aan Van Mook. “In de rapporten betreffende het 
gewapend optreden tot herstel van de orde wordt dikwijls terminologie die herinnert aan 
koloniale ideologie of grond geeft aan de voorstelling dat wij oorlog voeren tegen het 
nationalisme gebezigd. Ik moge u verzoeken de particuliere en ambtelijke Nederlandsche 
berichtgevers hierop attent te maken.’’ 

In een memorandum voor zijn directeur-generaal algemene zaken, Idenburg, schreef Van Mook 
dat in Indië wel oorlog woedde, maar geen gewone. Op 30 januari 1947 noteerde hij: “Het is 

http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1945-1950
http://resources.huygens.knaw.nl/indonesischebetrekkingen1945-1969/Nederlands-indonesischeBetrekkingen1945-1950
https://historiek.net/ideologie-betekenis-en-kenmerken/89486/
https://historiek.net/nationalisme-patriottisme-chauvinisme/80568/
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duidelijk (. . .) dat (. . .) het politieke element in wijze en omvang van het gebruik der 
strijdkrachten veel grooter is, dan in een gewonen oorlog (. . .).” 

Op 3 februari dat jaar zaten de onderhandelaars van Nederland en Indonesië bij elkaar in 
Batavia/Jakarta. De Nederlandse delegatieleider, oud-premier Schermerhorn, sprak over ‘een 
toestand, die op oorlog lijkt’. 

Op 7 maart 1947 was er een buitengewone vergadering van de ministerraad. Aan de orde 
kwam de optie van militaire optreden. Premier Beel wilde daden zien, ‘niet alleen zéggen dat wij 
iets zullen doen’. Minister Jonkman (Overzeese Gebiedsdelen) was huiverig, aldus de notulen.  
 
“De Minister staat vooralsnog zeer aarzelend tegenover een dergelijke actie. Men zal dit 
ingrijpen moeilijk van een koloniale oorlog kunnen onderscheiden.” 

Op 2 juni, niet zo lang voor de eerste politionele actie, sneed Jonkman dat in de ministerraad 
opnieuw aan. Van een militaire actie kan ‘naar het oordeel van Minister Jonkman, de 
doelstelling niet inhouden de vernietiging van de Republiek. Daarmede zou men onvermijdelijk, 
althans propagandistisch onwederlegbaar, in een koloniale oorlog vervallen’. De eerste 
politionele actie (1947) ging niet zo ver, de tweede (1948) mikte wel op uitschakeling van de 
Republiek. 

Op 17 juni 1947 schaarde de Raad van State zich, in een advies gericht aan koningin 
Wilhelmina, achter het kabinet. Dat wilde de onderhandelingen met de Republiek afbreken. 
Staatsraden Albarda en Van Poelje namen een minderheidsstandpunt in: “In de gegeven 
omstandigheden zouden militaire maatregelen, anders dan van incidentele en locale aard, 
leiden tot een oorlog tussen Nederland en de Republiek.” Oorlog dus. 

Toen op 28/29 juni 1947 de ministerraad ‘s nachts 
bijeen was, verzette minister Vos (Verkeer en 
Waterstaat) zich tegen grootscheeps militair optreden. 
De notulist noteerde: “Ir. Vos kan niet tot het voeren 
van een oorlog besluiten indien hij in gemoede van de 
noodzaak daarvan niet overtuigd is.’’ Oorlog, aldus Vos, 
geen politioneel optreden.  

Vice-Admiraal Albertus Samuel Pinke (CC0 1.0 – 
Nationaal Archief – wiki) 

Op 24 januari 1948 beklaagde vice-admiraal Pinke, in 
Indië commandant der zeemacht, zich bij zijn baas in 
Den Haag: luitenant admiraal Helfrich, bevelhebber der 
zeestrijdkrachten. Pinke foeterde dat hij één 
marineschip helemaal niet kreeg, een ander pas later 
en dat hij ook nog een schip moest inleveren.  

Aan Helfrich schreef hij:  

“Admiraal, ik hoop dat U mij dit bespaart (. . .). Ik ben 

bezig een zeeoorlog tegen de republiek te voeren, met alle aspecten van dien, uitgezonderd dat 

https://historiek.net/c/politieke-geschiedenis/
https://historiek.net/koningin-wilhelmina-der-nederlanden-1880-1962/113/
https://historiek.net/koningin-wilhelmina-der-nederlanden-1880-1962/113/


 

8 
 

er geen zeegevechten plaats vinden. Maar ik oefen de heerschappij ter zee uit, blokkeer de 

kusten (. . .).’’ 

Geen werk van een zoutwater-politieman, maar ‘een zeeoorlog’. 

De gedelegeerde van het opperbestuur (en oud-minister) Neher richtte zich vanuit Indië op 7 
juni 1948 in een particulier schrijven (‘Amice’) tot premier Beel. Het was ruim een half jaar voor 
de tweede politionele actie. Neher noemde het beestje bij de naam:  

“Indien geen bevredigende oplossing wordt gevonden, kan dat beteekenen nieuwe oorlog, al 

willen wij er dan misschien een andere naam aan geven.” 

Zelfs de Indische legercommandant, generaal Spoor, bestempelde de aanstaande tweede 
politionele actie als oorlog. Dat deed hij op 26 oktober 1948 in een telegram aan de chef 
generale staf van de landmacht, generaal Kruls. Spoor: “De kwestie met de Republiek is 
allereerst een Nederlandse zaak.’’ Die wilde hij niet overlaten aan een Federale Interim 
Regering (FIR). Die zou gaan bestaan uit Indonesiërs, maar nog zonder republikeinen. Spoor 
somde op waarom hij van die FIR niets verwachtte voor de Nederlandse zaak. Een van zijn 
punten: “Secundo (ten tweede, red.) is het voor niemand aantrekkelijk te beginnen te regeren 
met oorlog te verklaren en zullen zij zich ‘drukken’.’’ 

Op 18 of 19 november 1948, een maand voor de tweede politionele actie, maakte minister 
Stikker (Buitenlandse Zaken) een ‘aantekening’. Daarin komt onder meer oud-premier Beel voor 
die in Indië net was aangetreden als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. Punt 5 van zijn 
aantekening begon Stikker zo: “Beel wil oorlog.’’ En in punt 12: “Oorlog, zoals Beel wil (. . .).” 

De Indische landvoogd, twee staatsraden, diverse (oud-)ministers, een oud-premier en een 
aantal topmilitairen – allemaal hielden ze naar buiten vol dat Nederlandse troepen in Indië 
slechts politiewerk deden. Maar achter de schermen zeiden ze iets anders: er was sprake van 
oorlog of iets wat daarop leek als twee druppels water. 

Desertie in tijden van oorlog 

Opmerkelijk in dit kader is wat dienstplichtig militair Piet van Staveren (1925-2019) overkwam. 
In 1947 deserteerde hij op Java en ging aan Indonesische kant radio-uitzendingen maken. Hij 
werd in 1949 opgepakt en moest in Nederland verschijnen voor het Hoog Militair Gerechtshof. 
Van Staveren kreeg acht jaar cel, in hoger beroep teruggebracht naar zeven, waarvan hij vijf 
jaar uitzat. David van Reybrouck vermeldt dat in zijn recente boek ‘Revolusi’. Van Staveren 
werd onder meer veroordeeld voor ‘zich begeven naar niet onder Nederlandse controle staand 
gebied’. Maar het ging vooral om ‘desertie in tijden van oorlog’. Geen tijden dus waarin 
Nederlandse troepen politioneel optraden, nee, volgens de militaire justitie ging het om tijden 
van oorlog. 

~ Ronald Frisart 

Bron:  

 

https://geschiedenis-winkel.nl/p/revolusi/
https://historiek.net/author/ronald-frisart/
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                                                          Terschellinger nieuwtjes 

 

Oudste motorreddingboot ter wereld 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door Dick Overduin 

 
De voormalige motorreddingboot “Jhr. Mr. Rutgers van Rozenburg” van de Noord en 

Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (NZHRM), die van 1907 tot 1926 te 

Scheveningen en tot 1930 in Lemmer was gestationeerd en daarna tot 2003 als 

„Elisabeth” als bedrijfs- en recreatievaartuig voer, wordt in de oude staat teruggebracht. 

 

Wat heeft deze reddingboot met Terschelling van doen? Het bestuur van de NZHRM besloot 

aan het begin van de 19e eeuw dat er in het zeegebied van de Terschellinger gronden een 

motorreddingboot moest worden ingezet, maar op de valreep werd dit door de werf 't Kromhout 

te Amsterdam gebouwde schip voor de Zuid-Hollandse kust bestemd. Haringloggers, die bij 

slecht weer de haven van Scheveningen binnenliepen, vroegen herhaaldelijk om hulp. Zo kwam 

het dat na haar doop in 1907 de „Rutgers” als de modernste ijzeren motorreddingboot in 

Scheveningen werd gestationeerd. 

 

Het schip heeft een lengte van 11,5 m, is 2,8 m breed en heeft een diepgang van 0,75 m. De 

waterverplaatsing bedraagt 10 ton en voortstuwing geschiedde destijds door 45 pk sterke 

Brokers benzinemotor voor een snelheid van 8 zeemijl, die inmiddels door een Perkins 

dieselmotor van 72 pk is vervangen. 

“Jhr. Mr. Rutgers van Rozenburg".           Foto via Stichting Behoud Rutgers. 
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De schroef draait in een tunnel, waardoor hij niet buiten de romp steekt en acties op ondiep 

water konden worden uitgevoerd De stuurkuip achter de roef is zelflozend. „Uit historisch 

oogpunt een uniek schip,” zo noemde Frits Loomeijer van het Maritiem Museum Rotterdam de 

„Rutgers”. Het is dan ook niet verwonderlijk dat enkele Terschellingers - met gevoel voor oude 

reddingboten - dit schip, dat te koop werd aangeboden, als een uniek buitenobject van het 

Terschellinger museum 't Behouden Huys zagen. 

 

Restauratie 

 

Dankzij vele sponsors kon de “Rutgers” door een inmiddels opgerichte stichting worden 

aangekocht en begin februari 2004 is de reddingboot naar de Jachtwerf B. v. d. Werff in Warga 

gebracht, waar met de restauratie is begonnen. Totaal vergen de aankoop, restauratie en 

exploitatie een bedrag van ca. € 160.000,00. 

 

De „Rutgers” zal multifunctioneel worden ingezet, bijv, als promotieschip voor Terschelling en 

de KNRM, instructievaartuig voor projectgroepen van scholen, die een speciaal door het 

museum ontwikkelde cursus reddingwezen in het museum volgen en rondvaartboot voor 

maximaal twaalf betalende bezoekers. 

Financiële steun is uiteraard van harte welkom! Inlichtingen: drs. M.Kosters, tel. 0562-448307 

en e-mail: kosters @ inn.nl 

 

Maritiem Instituut Willem Barentsz 

 

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) heeft de tijd mee! Het vaart wel bij de huidige 

economische recessie, want het aantal studenten, dat voor een maritiem beroep kiest, groeit 

gestaag in vergelijking met voorgaande jaren. Thans zijn er 83 eerstejaars studenten, het aantal 

aanmeldingen voor het studiejaar 2004-’05 overtreft de verwachtingen. Bij het sluiten van dit 

nummer begin april waren er al meer dan 60 aanmeldingen! Van de HBO-zeevaartscholen in 

ons land is het MIWB met 295 studenten de grootste. 

 

Bovendien gaat het MIWB een steeds belangrijker rol 

spelen in de training van leraren en instructeurs in 

het buitenland. Met de zeevaartscholen in Ierland, 

Taiwan en Singapore heeft het MIWB hiervoor 

contracten afgesloten. Thans wordt in samenwerking 

met de Global Nutec Safety Group uit Leiden en 

Wagenborg Shipping in Kazakstan een 

zeevaartschool op HBO-niveau opgezet. Door de 

ontginning van gas- en olievelden in die regio is er 

veel vraag naar personeel in de offshore. Dit jaar 

wordt een loodsencursus, geënt op internationale 

eisen, gehouden en ontwikkelt het MIWB een nieuwe 

training voor het varen in gebieden waar veel ijs 

voorkomt.  
Studenten van het MIWB tijdens de jaarlijkse 

presentatie van de rederijen 
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In 2006 zal het MIWB gastheer zijn voor ca. 50 leden van het International Maritime Simulation 

Forum. Er worden dan zo'n 300 congresgangers en hun partners verwacht. 

 

“Prinses Margriet" wordt “Sherakhan" 

Medio maart 2003 lag het ex-schoolschip “Prinses Margriet” (PM) van het Maritiem Instituut 

Willem Barentsz en daarvoor van het Koninklijk Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart bij 

Scheepswerf Bijlsma te Lemmer om te worden afgeschilderd. Daarvoor was het bij de 

Scheepswerf Metz in Urk verbouwd. Deze verbouw omvatte o.m. een aluminium bovenbouw, 

een zwembad en verblijven voor 22 passagiers. Het verslepen van Urk naar Lemmer was 

noodzakelijk omdat de aluminium bovenbouw niet bij een te lage buitentemperatuur mocht 

worden geschilderd en dit in de overdekte bouwhal van Bijlsma wel mogelijk was. 

De “PM” zal worden omgedoopt in “Sherakhan” en vermoedelijk in Kroatië worden 

geregistreerd. Er is aan boord accommodatie voor 22 passagiers en 19 bemanningsleden. De 

“PM” zal door Croatia Yacht Charter voor zeer exclusieve cruises in het Middellandse 

Zeegebied worden ingezet. 

Eind maart/begin april jl. zijn te Werkendam de beide masten, alsmede de schoorsteen 

geplaatst en is het schip tevens bevoorraad. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel 7/2004 

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

Mijnenbestrijdingssquadron 11 
3-26 JUNI 1969 

 

Den Helder, Rouen, Waterford, Falmouth, St. Malo, Den Helder 
 

Commandant mijnenbeslrijdingsgroej) 1: kapitcin-luitenant ter zee C. Huysman 

Hr. Ms. Breukelen,  commandant tevens squadroncommandant:   luitenant  ter zee  der   Ie  klasse  F.W. 

R. Immink 

Hr. Ms. Bedum, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie W. Diepering 

Hr. Ms. Boxtel, commandant:  luitenant ter zee  der 2e  klasse oudste  categorie  D. J. van der Hoed 

Hr. Ms. Bolsward, commandant :  luitenant ter zee der 2c klasse oudste categorie J. J. P. Quéré 

Hr. Ms. Borculo, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie L. Kroon 

 

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

 

3 juni  Ontmeerden te Den Helder. De commandant mijnenbestrijdingsgroep l was ingescheept 
aan boord van Hr. Ms. Breukelen. Stoomden al oefeningen houdend op naar de 
Seinebaai. 

4 juni Op de rede van St. Vaast werd des avonds geankerd.  
5 juni Ankerden ter rede van Le Havre. 
6 juni Op loodsmansaanwijzing werd de Seine opgevaren tot Rouen. Te 17.00 uur werd in twee 

tieren afgemeerd nabij het centrum en werd de consul aan boord ontvangen. Des avonds 
bood de cercle international aan de officieren een vin d'honneur aan. 

7 juni De groeps- en squadroncommandanten maakten hun opwachting bij de Préfet, de 
garnizoenscommandant, de burgemeester en de Administrateur des Affaires Mariti-mes. 
Des avonds werd aan boord een ontvangst aangeboden aan 70 gasten, waaronder ook 
de hogergenoemde autoriteiten en hunne dames. Van de zijde van de pers en de 
televisie was vrij veel belangstelling voor deze ontvangst, mede in verband met de 
politieke prominentie van de burgemeester, M. Jean Lecanuet.  
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8 juni In het zeemanshuis ging de vlootpredikant voor tijdens een gecombineerde 
godsdienstoefening. Later op de morgen werd door de commandanten en een aantal 
genodigde officieren een plechtigheid bijgewoond ter nagedachtenis aan de verbranding 
van Jeanne d'Arc. Op verzoek van de Franse autoriteiten werden de schepen bij die 
gelegenheid gepavoiseerd. Na de herdenking volgde voor genodigden een ontvangst op 
het stadhuis, waarna de commandant aanzat aan een lunch aangeboden door de 
gemeente aan de eregast der herdenking, général d'armée König. Des avonds ontving 
de Nederlandse consul alle officieren te zijnen huize. 

9 juni Ontmeerden te Rouen en stoomden via de Seine en de Engelse zuidkust naar 
Waterford. 

11 juniNa schietoefeningen in volle zee werd in Trammore Bay geoefend. 
12 juniVoeren op loodsmansaanwijzing de Suir op en meerden af te Waterford. Op de kade 

waren de vice-consul, Mr. S. P. Morris, en een liaisonofficier der Ierse marine aanwezig. 
De groeps- en squadroncommandant maakten hun opwachting bij de burgemeester van 
Waterford, de Chair-man Harbour Commissioners en de Presidents of the Senior and 
Junior Chamber of Commerce. Ook de pers was hierbij aanwezig. Na de lunch werd de 
pers aan boord ontvangen en brachten de hogergenoemde autoriteiten een 
tegenbezoek. Des avonds werden 80 genodigden aan boord ontvangen. Vrijwel alle 
Nederlanders, die in de omgeving woonden, waren daarbij aanwezig.  

14 juniEen open house aan boord van Hr. Ms. Bedum en Hr. Ms. Borculo trok veel 
belangstelling. Zowel voor officieren als manschappen waren diverse excursies georgani-
seerd. 

15 juniIn de Anglicaanse kerk te Waterford werd door de vloot-predikant een kerkdienst 
gehouden.  

16 juniOntmeerden en zetten koers naar Falmouth.  
17 juniMeerden af om olie te laden. De commandanten werden door de Nederlandse vice-

consul, Mr. P. L. H. Fox, die ter verwelkoming aan boord kwam, op de lunch genodigd. 
In verband met het slechte weer werd ook de nacht te Falmouth doorgebracht. 

18 juniOntmeerden en zetten koers naar Torbay. Gedurende de nacht werd voor Brixham 
geankerd. 

19 juniZetten koers naar St. Malo. Meerden aldaar in de haven, waar vier Franse mijnenvegers 
van dezelfde klasse lagen. Vergezeld van de consul, M. M. F. Foncarde, maakten de 
groeps- en squadroncommandanten hun opwachting bij de burgemeester van St. Malo, 
de Directeur des Affaires Maritimes en de garnizoenscommandant. Latei-brachten deze 
autoriteiten een tegenbezoek aan boord. 

20 juniVoor de bemanningen waren excursies georganiseerd naar 
de getijcentrale te Dinand en Mont St. Michel. Des avonds werd aan boord van Hr. Ms. 
Breukelen en Hr. Ms. Bedum een ontvangst voor 80 genodigden gegeven. 

23 juni Vertrokken te 11.30 uur en zetten koers naar de thuishaven. 
25 juni Meerden te 07.30 uur op Harssens. 

                                                                         
 

 Een oude medestrijder in Nederlandsch-Indië nader 
bekeken (5) 
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DOOR DICK PILKES 
 
De laatste aanval... 
 
Hij voer nu recht op de Javaanse kust aan. Inmiddels was het donker, met helder 
maanlicht. De Britse jager Encounter was het kruiserverband kwijtgeraakt. Bij het 
naderen van de Javaanse kust, ca. 21.00 uur, verlegde het eskader de koers naar het 
westen, behalve de four-stackers. Deze schepen hadden elk hun 12 torpedo’s verschoten 
en omdat hun artillerie vrij zwak was, zond Doorman ze terug naar Soerabaja. Bovendien 
raakten deze schepen ook door hun brandstof heen. 
 
                             

                   

 De Japanse zware kruiser Nachi, zusterschip van de Haguro, Ashigara en Myoko. Deze opname 

dateert van voor 1939 toen het schip nog was uitgerust met een luchtdoelbatterij van zes kanons van 

120 mm., later werden dit er acht (4 x 2) van 127 mm. (foto: Instituut voor Maritieme Historie, 's-

Gravenhage) 

 

Tegen 21.30 uur vond er een explosie plaats op de enige nog aanwezige jager, H.M.S. Jupiter. 

Waarschijnlijk liep deze op één van de mijnen die door Hr.Ms. Gouden Leeuw voor de kust bij 

Toeban waren gelegd en mogelijk was losgeslagen. De Jupiter ging verloren. Een andere          

oorzaak zoals een torpedo of een ongeval aan boord werd ook niet uitgesloten. Meteen daarna  

draaide het eskader, alleen nog bestaande uit de vier kruisers, naar het noorden, weg van het 

vermoede Nederlandse mijnenveld. De nacht was zo helder dat ondanks de gespannen situatie 

aan boord van de kruisers men toch, even na 22.15 uur, een groot aantal drenkelingen in zee 

opmerkte, afkomstig van de Kortenaer. De kruisers maakten zelfs nog een kleine koers 

correctie, anders waren ze er zo overheen gedenderd. Er werden door de De Ruyter en de 

Houston markeerboeien overboord gezet. De nog steeds naar de kruisers zoekende Encounter 

kreeg, via de radio, opdracht zich over de schipbreukelingen te ontfermen.                                                                                                                                                    
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Plotseling, het 

was 23.15 uur, 

werden op 14 

km afstand twee 

kruisers verkend 

die het vuur 

openden op 

Doormans 

schepen. Over 

en weer werden 

treffers 

waargenomen 

die echter niet al 

te veel schade 

aanrichtten. Eén 

salvo sloeg vlak 

voor de Houston 

in zee en de 

kruiser stoof  

Een typisch voorbeeld van een moderne Britse torpedobootjager aan het begin  

van de Tweede Wereldoorlog. Ook de Jupiter behoorde tot een van deze vrij nieuwe  

series. 

 

dwars door de waterzuilen heen die het hele voordek overspoelden. Doorman besloot tijdens dit 

lopend artillerieduel de afstand tot de Japanse kruisers te vergroten en zette een draai in over 

stuurboord. Direct hierna werd een zware explosie gehoord achter de Houston. De Nederlandse 

kruiser Java was in het achterschip getroffen. Er ontstond brand, het achterschip brak af en 

zonk meteen. Langzaam zakte de Java weg en na 20 minuten was ze in de diepte verdwenen. 

Nauwelijks was de explosie van de Java verstomd of er volgde weer een explosie, nu voor de 

Houston. Het vlaggeschip, Hr.Ms. De Ruyter, was eveneens getroffen en de uit 

opengescheurde bunkers stromende stookolie vatte onmiddellijk vlam. De Perth kon maar 

nauwelijks een aanvaring met de getroffen kruiser voorkomen en moest hard bakboord sturen 

om vrij te blijven. De Houston kon de ingezette draai over stuurboord scherper doorzetten en 

liep zo aan de stuurboordzijde van de brandende kruiser voorbij. Beide slachtoffers waren 

getroffen door Japanse torpedo’s. Er waren door de Haguro en Nachi 12 torpedo’s gelanceerd   

op een afstand van 7000 en 4500 meter. De Java werd er door één getroffen en de De Ruyter 

door twee.                                                                                                                                          

De Houston en Perth kregen per seinlamp, vanaf de brandende De Ruyter, orders zich naar 

Tandjong Priok te begeven. Beide schepen koersten eerst naar het zuidoosten om bij de 

Japanners uit de buurt te komen en draaiden vervolgens naar het westen. Ze moeten dus voor 

de Japanse invasievloot zijn overgelopen. De commandant van de Perth, captain Waller, was 

ouder in rang dan Rooks van de Houston, dus de Houston volgde in het kielzog van de 

Australische lichte kruiser. Het mag een wonder heten dat het lukte om Priok te bereiken. 

Werden zij niet gezien door de Japanners of hadden ze andere prioriteiten?   

Op 28 februari, tegen 14.30 uur,liepen beide schepen behouden Priok binnen. Aan boord van 

de Houston was het één grote ravage! Door alle dreunen van de 8" kanons en van de explosies 
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van inslaande granaten lag alles overhoop. Er zaten diverse gaten in de romp. Spiegels en          

ramen waren kapot, de inhoud van kasten lag over dek verspreid en meubilair was overal heen 

 

 geslingerd. Allerlei apparatuur en kaarten waren ook van de schotten gerukt en lagen her en 

der als oud vuil op dek. Er was nauwelijks meer iets herkenbaar, zelfs niet de hut van 

commandant Rooks, die eens dienst had gedaan als hut voor President Roosevelt. Door allerlei 

gangen lagen talloze brandslangen waarmee diverse beginnende branden waren geblust. Uit 

diverse slangen spoot nog water uit allerlei gaten waardoor er ook op veel plaatsen water stond. 

Ook maakte het schip water doordat diverse huidplaten waren ontzet, eerst door de 

bombardementen en nu nog eens door de talloze near-misses.                                                      

 

Een poging om te ontsnappen 

 

In Tandjong Priok werd, zo goed en kwaad als het ging, enige brandstof gebunkerd, echter lang 

niet voldoende. Munitie laden kon niet meer. Het is aan te nemen dat de bemanning van de 

Houston, na het staakt het vuren, zo veel mogelijk munitie van het achterste munitieruim naar 

voren heeft overgebracht om de twee voorste torens weer enigszins te kunnen bevoorraden,  

voor zo lang het ging. Er waren nog slechts 50 granaten per loop beschikbaar. op de Perth nog 

maar 20. Mogelijk werden in Priok ook de doden en gewonden aan land gebracht. De eerste 

zorg was nu: hoe komen we de archipel uit? De Japanners hadden alle zeestraten afgesloten 

en controleerden behalve het grootste gedeelte van de Java Zee ook het deel van de Indische 

Oceaan bezuiden de archipel, zodat ontsnappen een hachelijke onderneming zou worden. 
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Helfrich adviseerde de Houston en de Perth door Straat Soenda te ontsnappen samen met de 

Nederlandse jager Evertsen. Zij zouden het veiligste, vanuit Priok, eerst naar het noorden 

kunnen koersen, ten oosten van de Duizend-eilanden en eenmaal vrij hiervan, een  

                                                                                                                                                             

Een typisch Japanse 
torpedobootjager. Dit is 
de in 1930 gebouwde 
Amagiri welke tot 
dezelfde klasse 
behoorde als de Fubuki. 
Opvallend bij deze 
klasse is de formidabele 
torpedobewapening van 
wel 9 lanceerbuizen (3 x 
3) en daarnaast ook nog 
een zware artillerie van 6 
kanons van 5" (3x2).  
 

Aanvankelijk waren er met deze klasse sterkte- en stabiliteitsproblemen maar deze konden worden 
opgelost ten koste van ca. 400 tons waterverplaatsing en 4 knopen snelheid, 34 i.p.v. 38 knopen, bij een 
vermogen van 50.000 A.P.K.                           
 
westelijke koers kunnen volgen tot aan de Sumatraanse kust en deze vervolgens volgen in    
zuidelijke richting tot aan de zuidelijkste punt van Sumatra en daarna west, de Indische Oceaan 
op. Met een boog zouden de schepen dan kunnen terugstomen naar Tjilatjap om van daaruit 
verder te opereren. 
’s Avonds om half 8 vertrokken de Perth en de Houston uit Priok, echter om onbekende reden 

gingen de schepen direct op een westelijke koers, dus langs de noordkust van Java en 

bovendien zonder de Evertsen die bijna een uur later vertrok. Mogelijk werden Helfrich’s orders 

niet ontvangen. De Perth voer voorop en U.S.S. Houston volgde. 

Zwak was de kust van Java te zien. Het was een heldere maannacht. De schepen vorderden 

gestaag met een vaart van ruim 20 mijl, iedereen was gespannen. Zouden de Japanners weer 

een spaak in het wiel steken of zou het lukken om heelhuids door Straat Soenda te komen? 

Waar waren de Japanners te verwachten?                                                                                     

 

Tegen 22.45 uur, dezelfde avond, werden vanaf de Japanse jager Fubuki, die ca.10 mijl ten 

 oosten van Babi Eiland patrouilleerde, in het oosten twee silhouetten tegen de, door de maan 

verlichte, hemel gezien. Een klein schip voor met daarachter een groter. Misschien een jager en 

een kruiser. Er werd onmiddellijk alarm geslagen. Ook naar andere Japanse schepen in de 

omgeving, meer naar het noorden de zware kruisers Mogami en Mikuma en nog wat verder 

naar het noorden de carrier Ryujo, die begin december ook al actief was geweest tegen de                                                                                                                                             

Filipijnen, en nog twee zware kruisers. Ook werden eenheden bij de ingang van Straat Soenda 

gealarmeerd. 

De Fubuki draaide naar het zuidwesten en bleef vervolgens de vreemde schepen schaduwen. 

 

De Japanse zware kruiser Mikuma. Lang overleefde dit schip de Houston niet. Na een aanvaring met het 

zusterschip Mogami tijdens de slag bij Midway, op 5 juni 1942, werd het schip door carrier-vliegtuigen 

zwaar toegetakeld. Een brandende Amerikaanse duikbommenwerper stortte vlak voor de achterste 

geschuttorens op het schip. Het witte vlak op de foto, rechts boven, is dan ook rook. De hele nacht 

vochten de Japanners tegen het inferno en probeerden de kruiser te behouden, echter tevergeefs.  
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Op 6 juni vonden Amerikaanse 

carrier-vliegtuigen de kreupele 

kruiser, zoals op deze foto te zien is. 

Op het achterdek is nog een groep 

bemanningsleden te zien. De 

uitsteeksels, aan bakboord achter de 

schoorsteen, zijn de restanten van 

torpedolanceerbuizen. 

Na een aantal bomaanvallen 
bezweek de Mikuma en ging ten 
onder, (foto: Instituut voor Maritieme 
Historie, 's-Gravenhage)                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Op de beide kruisers, met hun 

oververmoeide bemanningen, 

werd niets opgemerkt....  

 

Plotseling, even na 23.00 uur, kwam voor beide kruisers aan alle onzekerheid een einde! Uit het 

noordoosten naderde een onbekende jager. De Evertsen dacht men, en vanaf de Perth werd 

om een herkenningssein gevraagd. De jager, de Fubuki, reageerde niet zoals verwacht maar 

schoot een lichtgranaat af en lanceerde gelijktijdig al haar negen torpedo’s, die gelukkig 

ontlopen konden worden. De beide kruisers openden het vuur en zetten aan tot meer 

vermogen. Nu werd het duidelijk, ze waren op het escorte van de grote westelijke Japanse 

landingsvloot gestuit, die hier in de buurt moest zijn en zich opmaakte om zijn troepen en 

voorraden te ontschepen. Dit was de westelijke vloot waar de W.S.F. naar had gezocht en die 

niet gevonden werd. Nu kregen ze alsnog een kans.                                                                         

Onder de wal, ten oosten van St. Nicolaaspunt werden even later de transportschepen 

gevonden. Nu de geallieerde schepen toch ontdekt waren, wilden ze hun huid zo duur mogelijk 

verkopen, verlegden de koers naar de kust en namen de transportschepen onder vuur waarbij 

diverse treffers werden waargenomen totdat de doelen aan het zicht werden onttrokken door   

                                                                                                                                                                     

een dik rookgordijn van een Japanse jager. De beide kruisers zetten koers naar het 

noordwesten om vrij te komen van eventuele vijandelijke oorlogsschepen bij de transportvloot, 

maar om 23.30 uur, doemden in het noordwesten meerdere jagers op die tegen 23.45 uur een 

torpedo aanval inzetten, echter zonder resultaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Maar één ding was duidelijk, de weg door Straat Soenda, naar open water, was afgesneden! 

 

Admiraal Kurita, gealarmeerd door de Fubuki, was met zijn zware kruisers en de Ryujo op een 

zuidelijke koers gegaan om met de indringers af te rekenen. Wie verwacht er nu een aanval van 

zware eenheden zo dicht onder de kust? Er heerste veel verwarring onder de Japanse   

schepen.  De eersten die arriveerden waren de zware kruisers Mogami en Mikuma, elk met een 

hoofdbatterij van 10 kanons van 8". Ook waren bij St.Nicolaaspunt een groot aantal jagers 

samengetrokken, geleid door de lichte kruiser Natori (gelijkwaardig aan de Naka), die de 

noordwestelijke uitgang, tussen St.Nicolaaspunt en Poelau Pandjang, en Straat Soenda 

bewaakten. 
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De Mogami en Mikuma openden tegen 23.30 uur eindelijk het vuur op beide kruisers. Het vuur 

lag niet bijster goed maar elk salvo bestond wel uit 10 of 20 granaten van 8", dus gevaarlijke 

aanslagen genoeg, vooral bij de Perth, die zelf al haar 6" munitie had verschoten.  

                                                                                                                                                                                      

 De Australische kruiser Perth 
kan beschouwd worden als een 
standaard lichte kruiser van voor 
de oorlog. Op voor- en 
achterschip totaal vier 
dubbeltorens van 6" en rond de 
achterste schoorsteen de zware 
luchtdoelbatterij, 4 x 4", met 
daaronder nog 
torpedolanceerbuizen.                                                         
                                                                                                                                          

Ook lanceerden de beide 

Japanse zware kruisers, even 

voor 12 uur middernacht, een 

aantal torpedo’s. Even na 

middernacht, inmiddels 1 

maart, werd de Australiër door 

één van deze torpedo’s 

getroffen in haar voorste machinekamer, even later gevolgd door een tweede t.h.v. de brug. Het 

lot van het schip was bezegeld. Binnen luttele ogenblikken, 12.10 uur, was de Perth onder de 

golven verdwenen. Op dit schip vonden 352 van de 680 zeelieden de dood. Er was echter nog 

een aantal torpedo’s van de Mogami die doorliepen naar de Baai van Banten en na enige tijd 

werd vanaf de Houston, in het zuidwesten, een aantal explosies gehoord en gezien. De 

Japanse torpedo’s hadden doel getroffen,.... maar wel Japanse schepen. De Japanse torpedo’s 

richtten behoorlijke schade aan, want een aantal transportschepen werd dusdanig beschadigd 

dat zij zonken of op de kust moesten worden gezet. Eén van de getroffen schepen was dat 

waarop generaal Imamura zich bevond, die de landingen leidde. Hij kwam in zee terecht en 

moest zwemmend de Javaanse wal bereiken. Deze persoonlijke landing lukte zonder verdere 

wederwaardigheden. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel (1995)                    Wordt vervolgd, volgende week het laatste deel… 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Spionage… 
 
DOOR JAN BIERMAN 

Tijdens de bouw van nieuwe schepen in Tokio had ik het toezicht voor de rederij. 
Prachtig werk, al liep je het vuur uit je sloffen. Op een dag belde de baas en ik kreeg de 
opdracht om onmiddellijk naar Aioi te gaan. Een plaatsje in de buurt van Hi- roshima met 
een droogdok groter dan het plaatsje zelf. Daar zouden schepen worden verkocht die 
groter en moderner waren dan de Freedoms die nu in Tokio werden gebouwd. Mijn baas 
was hevig geïnteresseerd. 
 



 

19 
 

Reizen is niet zo eenvoudig voor een buitenlander in Japan. De agent van de rederij ging met 
me mee naar het station en deed het woord. Dat maakte alles een stuk gemakkelijker. Op een 
enorme computer werden de gegevens ingetoetst en uiteindelijk rolde er een kaartje uit. „Klaar”, 
denk je dan. Maar neen, de man die het apparaat bediende, pakte het kaartje, bekeek het 
nauwkeurig, nam zijn telraampje en ging alles nog even narekenen. Bliksemsnel vlogen de 
balletjes heen en weer. Het klopte, want mij werd het kaartje overhandigd. 
De agent bracht me tot in de coupé en de reis begon, precies op tijd. Mooi uitzicht op de Fuji 
Yama. Meisjes kwamen langs en deelden dozen uit. Wat er in zat, weet ik nog niet. 
Vermoedelijk een lunchpakket. Mij sloegen ze over. Ik denk datje de lunch van tevoren moet 
bestellen. En verder liepen alle pogingen om voedsel en drinken te krijgen stuk op de 
taalbarrière, maar de meisjes bleven vriendelijk glimlachen. De conducteur had het moeilijk. Af 
en toe kwam hij langs en wilde me iets meedelen. Dat mislukte. Hij haalde zijn schouders op en 
ging zuchtend weer verder. 
Op een station stonden we stil tegenover een andere trein. Vier jon 
getjes staken hun tong tegen me uit. Maar ach, Hollandse jongetjes doen ook wel eens raar. En 
toen zag ik een groot bord met AIOI. De plaats van bestemming. Een agent stond klaar en gaf 
de taxichauffeur aanwijzingen. Later hoorde ik dat er twee stations in Aioi zijn en dat had de 
conducteur me proberen te vertellen. 
Op de werf werd ik hoffelijk ontvangen. Ik maakte mijn wensen kenbaar om de Griekse schepen 
te bezichtigen, maar dat ging niet. De „owner” had strikte orders gegeven dat er geen vreemden 
aan boord mochten. En daar zat ik dan. Weer terug gaan naar Tokio? Eerst maar eens lekker 
eten, want dat was er bij ingeschoten. 
Nu moest dan het echte spionagewerk beginnen. Maar hoe doe je dat? Ik had daar geen 
opleiding in gehad. Moedeloos stapte ik het hotelbed in. maar kon de slaap niet vatten. Ging er 
weer uit en trok het overalletje aan. Liep door de poort van de werf en de portier maakte een 
buiging en knikte me zeer vriendelijk toe. Ik stapte aan boord. Je hebt er geen idee van hoe 
gemakkelijk dat gaat. De mensen die aan boord van de Griek aan het werk waren, keken niet 
naar me en ik kon rustig mijn gang gaan. 
Nog een paar weekjes en het schip 
zou klaar zijn. 
De machinekamer was vertrouwd. Maar kijk nu eens goed, jongetje. Hoeveel zuigers tel je? 
Twee meer dan jouw schip en daarmee maakt het schip toch al gauw een paar mijltjes meer. 
Dat schrijven we netjes op. En nu eens aan dek kijken. Daar is de berging voor de CO2- flessen 
voor de brandblusinstallatie. Dat is ook interessant! En de ruimen zijn van binnen bekleed met 
prachtige balken. Een verlader vindt dat prachtig. Mensen, wat een schoonheid is dit schip. De 
Griek wilde van alles het beste hebben. Geen wonder dat hij nu failliet is. 
Schichtig liep ik weer terug naar het hotel. Hoorde ik daar een sirene? „Ze hebben me ontdekt!”. 
Wel- neen. De portier buigt nog dieper. 
In het hotel bel ik de baas. Hij is in zijn 
nopjes met mijn gegevens. Zinderend van 
de spanning duik ik het bed in. Zo 
eenvoudig is nu spionage, maar je wordt er 
wel zenuwachtig van. 
De schepen werden niet gekocht. Of zou de 
baas die schepen al weer hebben 
doorverkocht? Hij vertelt mij ook niet alles, 
natuurlijk. Ik ga weer snel terug naar mijn 
eigen schip in Tokio, naar een rustiger 
leven en neem een lunchpakketje mee uit 
het hotel. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Zr.Ms. Wodan 
Sinds 1919, toen het schip tot olielichter werd verbouwd, verraadde de typische rondvorm 
slechts, dat men te maken had met een voormalig oorlogsschip. Kortweg genoemd ,de 
olieprauw’, verleende de romp nog vele nuttige diensten. De Tweede Wereldoorlog werd zelfs 
overleefd en thans na 85 jaar zijn de laatste sporen van Zr. Ms. stoomkanonneerboot eerste 
klasse Wodan uit de Koninklijke marine verdwenen. 
Het schip werd te Delfshaven bij de werf Christie, Nolet en de Kuijper gebouwd en in 1877 te 
water gelaten. Het was een ijzeren schip met een waterverplaatsing van 245 ton, een lengte 
van 28.0 m, een breedte van 8.20 m en een diepgang van 2.22 m. De oorspronkelijke 
bewapening was 1 kanon van 28 cm, vast opgesteld, zodat het baksen van het kanon niet 
mogelijk was en de vuurlijn moest worden veranderd met behulp van de twee schroeven, die 
werden aangedreven door twee stoommachines met een vermogen van 155 ipk. Het schip was 
bestemd voor de zeegaten in onze kust. De maximumsnelheid van 7,5 mijl werd hiervoor ruim 
voldoende geacht. 
In 1886 werd het kanon vervangen door een modern Krupp-kanon van 28 cm nr. 2; in 1890 
werd de bewapening uitgebreid met 2 kanonnen van 3,7 cm en een revolverkanon van 
hetzelfde kaliber. De oorspronkelijke bemanning van 22 man werd uitgebreid tot 34 man. Van 
1908 tot 1914 was het schip toegevoegd aan het artillerie-instructieschip Hr. Ms. Bellona voor 
opleiding van kanonniers; het zware kanon werd tot dit doel vervangen door een 
baksbaarkanon van 12 cm nr. 3. In 1948 werd het naam- sein RT 2 en later Y 8532. 
Het was het tweede schip van deze naam; de eerste Zr. Ms. Wodan was een 
verdedigingsvaartuig van 1860 tot 1873. 
 

Het opnemingsvaartuig Hr. Ms. Hydrograaf was het oudste varende schip van de 

Koninklijke marine. Het werd op 11 oktober 1909 op stapel gezet bij de Maatschappij voor 
scheeps- en werktuigbouw Feijenoord te Rotterdam en op 26 januari 1910 te water gelaten. 
Voor de eerste maal in dienst gesteld op 4 mei 1910, was het schip bestemd voor 
opnemingswerkzaamheden in Nederland. De weersomstandigheden hier te lande brachten met 
zich mee, dat het schip ieder jaar gedurende de wintermaanden uit de vaart was en dan 
onderhoud kreeg. De bouw van het schip werd destijds noodzakelijk, toen het eerste schip 
speciaal gebouwd voor hydrografische werkzaamheden in Nederland Hr. Ms. Buijskes (1888 tot 
1909) wegens ouderdomsgebreken uit de sterkte moest worden af gevoerd. 
Hr. Ms. Hydrograaf was een dubbelschroef-stoomschip met een water- verplaatsing van 297 
ton, een lengte van 40.45 m, een breedte van 6.70 m, een machinevermogen van 411 ipk en 
een bemanning van 23 man. Het schip was de laatste kolenstoker van de Koninklijke marine. 
In april 1922 en in 1924 heeft het schip als Koninklijk jacht dienst gedaan bij de bezoeken van 
H.M. de Koningin, respectievelijk aan Den Briel (350-jarige herdenking van de inneming door de 
Watergeuzen) en aan Zeeland. 
In mei 1940 is het schip naar Engeland uitgeweken en het heeft gedurende de laatste 
wereldoorlog dienst gedaan als logementsschip voor de Nederlandse mijnenveegdienst. Na de 
bevrijding is het schip naar Nederland teruggekeerd en sindsdien heeft het haar oorspronkelijke 
taak voortgezet. Haar naamseinen waren: HY I en A901. 
Het schip was het tweede met deze naam. Het eerste, Zr. Ms. opnemingsvaartuig Hydrograaf, 
gebouwd in Amsterdam 1873, werd in 1890 in Oost- Indië uit de sterkte afgevoerd. In 1923 
werd het zusterschip Hr. Ms. Eilerts de Haan in dienst gesteld. Dit schip viel in 1940 in Duitse 
handen en ging onder de raam ,Randsel’ gedurende de oorlog verloren. 
In Nederlands-Indië deed van 1 juni 1936 tot 1940 het gouvernements- hulpopnemingsvaartuig 
Hydrograaf dienst, het voormalige schip van de zoutregie W.S. van Braam, dat later tot 1942 als 
Hr. Ms. hulpmijnen- legger Bankalan bij de Koninklijke marine in dienst is geweest. 
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Een derde veteraan uit de laatste wereldoorlog, die van de sterkte werd afgevoerd, was Hr. 
Ms. onderzeeboot Zwaardvis, een gedurende deze oorlog gebouwd schip, dat echter 

uitsluitend onder Nederlandse vlag heeft gevaren. 
Hr. Ms. onderzeeboot Zwaardvis werd op 13 oktober 1942 bij Vickers Armstrong op stapel 
gezet als ,Talent’ voor de Britse marine en op 17 juli 1943 te water gelaten. Het schip werd door 
Nederland aangekocht en op 6 december 1943 als Hr. Ms. Zwaardvis in dienst gesteld. 
Het schip had een waterverplaatsing van 1090 ton boven water en 1580 ton onder water. 
Afmetingen: 83.30 x 8.10 x 4.50 m. 
Machinevermogen: boven water 2 dieselmotoren 2500 apk, onder water 2 elektromotoren 1450 
apk. Snelheid 12.5 mijl boven en 9 mijl onder water. Bemanning 61 man. 
Bewapening: 11 torpedolanceerbuizen van 53.3 cm (8 boegbuizen, 6 in het duiklichaam en 2 in 
de bovenbouw en 3 hekbuizen in de bovenbouw), 1 kanon van 10.2 cm en 1 mitrailleur van 20 
mm. 
Na een opwerkperiode werd begin 1944 een oorlogspatrouille naar de Noorse kust gemaakt. 
Op 16 mei vertrok het schip voor operaties in het Verre Oosten. In september arriveerde het 
schip te Fremantle in West- Australië, waar de nieuwe basis was. De eerste patrouille in oktober 
van hetzelfde jaar in de Javazee was een groot succes. Zes schepen werden tot zinken 
gebracht, waaronder de Duitse onderzeeboot U168 en de Japanse mijnenlegger Utukushima. 
Na verschillende patrouilles, waarbij ook ernstige schade werd opgelopen, keerde het schip in 
1945 naar Groot- Brittannië terug voor reparatie. Na het einde van de oorlog werd het opgelegd. 
In 1946 kwam het schip wederom voor opleiding van personeel in de vaart. In 1947 werd West-
lndië bezocht en op 2 september 1948 genoot het schip de eer een van de laatste schepen te 
zijn dat door H.M. Koningin Wilhelmina werd geïnspecteerd. 
Vele jaren nam het schip daarna nog deel aan nationale en NATO-oefeningen. 
In 1961 en 1962 werd het schip als oefenboot en inschietboot voor torpedo’s gebruikt. 
Op 11 december 1962 werd het schip met enige plechtigheid en in aanwezigheid van oud-
opvarenden uit de oorlog voor het laatst uit dienst gesteld. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Eindelijk een eigen scheepvaart museum voor zeeland 
Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen opende zijn deuren. 
 

Cornelis Lampsins, die samen met zijn broer Adriaan het 
Lampsinshuis liet bouwen. Collectie muZEEum. 
 
DOOR GERRIT VAN BURGELER 
 
Eigenlijk is het toch wel heel vreemd dat het zo lang heeft 
moeten duren voordat in Zeeland een eigen scheepvaartmu-
seum werd geopend. Andere regio’s met een belangrijk mari-
tiem verleden hebben al lang zo’n museum. Zo heeft Gronin-
gen sinds jaar en dag zijn Noordelijk Scheepvaartmuseum en 
vinden we in Sneek het Fries Scheepvaart Museum. Maar de 
Zeeuwse maritieme geschiedenis was tot voor kort alleen 
maar fragmentarisch in museale presentaties terug te vinden. 
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Een van die presentaties bevond zich in het Stedelijk Museum aan het Bellamypark in 
Vlissingen. Toen, alweer enkele jaren geleden, in die stad het Lampsinshuis, het stadspaleisje 
van het vroegere vooraanstaande redersgeslacht Lampsins leeg kwam te staan, ontstond het 
idee om dat gebouw met zijn zo’n toepasselijke achtergrond plus een aantal belendende 
panden te restaureren en in te richten als maritiem-historisch museum. 
Dat was inderdaad een goede gedachte, want de Zeeuwse historie op scheepvaartgebied is 
belangrijk, bewogen, veelzijdig en heel oud. Al in de Romeinse tijd was er via 174 havens in het 
mondingsgebied van 
de Schelde levendig handelsverkeer over zee tussen het vasteland, Gallië en Germania, en 
Brittannië. Een herinnering daaraan wordt gevormd door de vele opgeviste altaren die 
handelaren en zeelieden na een behouden oversteek oprichtten voor de godin Nehalennia. 
 
Vlaamse havens en water 
Het muZEEum, de naam doet wel wat gekunsteld aan, richt zich volgens directeur-conservator 
Wilbert Weber uitsluitend op de zeevaart en handel over zee zoals die door de Zeeuwen werd 
bedreven. Die waren en zijn nauw verbonden met het wel en wee van de Vlaamse havens. 
Sluis was ooit een voorhaven van Brugge en de Walcherse zeehavens Veere, Middelburg en 
Vlissingen profiteerden eerst van de bloei van Antwerpen en vervolgens van de neergang, die 
volgde op de inname van die stad, in 1585. door de Spanjaarden. Buiten het bestek van het 
nieuwe museum valt dus een plaats als Brouwershaven op Schouwen-Duiveland. Ook die was 
ooit van maritiem belang, maar uitsluitend afhankelijk van de vaart op Rotterdam. Zierikzee (ook 
op Schouwen), valt weer wel binnen het kader, omdat deze stad zich al in de middeleeuwen op 
eigen kracht tot een belangrijk maritiem centrum ontwikkelde. 
Bij de inrichting van het museum is men uitgegaan van vier thema’s; Water, Werk, Glorie en 
Avontuur. Water is het begin van alles, het vormde Zeeland en bracht allerlei soorten werk 
voort. In de eerste plaats natuurlijk werk aan dijken, inpolderingen, baggeren en alles wat 
verder nodig was om Zeeland bewoonbaar en toegankelijk te houden. Water leverde daarnaast 
ook werk op in scheepvaart en scheepsbouw, visserij en be- loodsing. Het succes van de Zeeu-
wen op het gebied van de scheepvaart leverde veel geld op en dat leidde vooral in de 
achttiende eeuw tot veel pracht en praal, glorie dus. Avontuur tenslotte is de noemer waaronder 
ontdekkingsreizen, zee slagen, kaapvaart en reddingswerk zijn gebracht. 
 
Het Lampsinshuis met rechts de 
nieuwbouw met de entree en de 
twee huisjes met het restaurant. 
Foto G. J. van Burgeler. 
 
Kapers en zeerovers 
De aantrekkingskracht van een 
regionaal scheepvaartmuseum 
schuilt niet alleen in fraaie scheeps-
modellen, maritieme voorwerpen, 
schilderijen en prenten. Zeker zo 
interessant is het omdat men 
geconfronteerd wordt met zaken die 
al lang uit het collectieve bewustzijn 
zijn weggezakt. Want wie weet nog 
dat die vreedzame, rustige en ge-
zagsgetrouwe Zeeuwen ooit ge-
duchte zeerovers en kapers waren.  
Vooral met de kaapvaart hebben ze 
zich langer bezighouden dan die in de andere gewesten.  
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De openingsceremonie werd eind 
september verricht door de 
bevelhebber der zeestrijdkrachten, 
vice-admiraal Van Duyvendijk, en 
een 21-ste reïncarnatie van Cornelis 
Lampsins. Foto Lex de Meester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van het dakterras van het muZEEum 
heeft men een prachtig uitzicht op de 
drukbevaren Scheldemonding. Foto 
RobertOerlemans. 
 
Een belangrijke element daarbij was 
natuurlijk de ligging van Zeeland. Al 
in de tijd van de Noormannen 
vormden de Scheldemonden voor de 
Scandinavische zeerovers een 
uitstekende uitvalsbasis voor 
aanvallen op Vlaanderen, Engeland 
en Normandië. De autochtone 
Zeeuwen hebben hier kennelijk wat 
van opgestoken, want ook zij namen 
het zeeroversvak met enthousiasme 
ter hand. Zo deden in 1275 veertien 
Zeeuwse koggen onder bevel van de 
gevreesde Judas van Zierikzee een 

aanval op Londen! 
Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje kreeg zeeroverij in de vorm van kaapvaart een 
officieel tintje. Kaapvaart was het plegen van zeeroof met officiële goed keuring van de eigen 
overheid en ten nadele van een vijandige staat of vorst. Privatisering mag dan in Den Haag de 
laatste jaren hoog op de politieke agenda hebben gestaan, onze voorouders waren daar 
eeuwen geleden al een stuk verder mee gevorderd door er, en met succes, gebruik van te 
maken bij hun buitenlands politiek en militair beleid. Zo was kaapvaart om de Spanjaarden 
afbreuk te doen voor de raadspensionaris Johan van Oldebamevelt en de Staten Generaal een 
belangrijke reden om zich sterk te maken voor de totstandkoming van de Verenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) en de West Indische Compagnie (WIC). De verovering van de 
Zilvervloot door WlC-admiraal Piet Heyn mag dan door de Spanjaarden als ordinaire zeeroof 
worden beschouwd (zie DBW 57. aug. 2002, blz. 318), voor de toenmalige heren in Den Haag 
betrof het een reguliere oorlogshandeling. Zeeuwen bedreven de kaapvaart op eigen houtje of 
via de West Indische Compagnie, waarin ze een belangrijk aandeel hadden. 
Ook daarna bleven ze, als ze daar de kans toe zagen, als kapers uitvaren. 
Zeeroof was een specialiteit geworden, die ze heel lang en met overgave zouden beoefenen. 
Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens de Engelse oorlogen en vooral tijdens de Spaanse 
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Successieoorlog (1702 - 1713) toen de Zeeuwen bijna 1700 schepen buit wisten te maken, 
aanzienlijk meer dan de beruchte Duinkerkers! De laatste opleving van de kaapvaart beleefden 
Vlissingen en Zierikzee tijdens de Vierde Engelse oorlog, maar echt van harte ging het kennelijk 
niet meer, de twee bekendste kaperkapiteins, Jarry en Le Turq, waren afkomstig uit Frankrijk! 
 
Vanaf de Westerschelde 
werd de opening van het 
nieuwe museum begroet 
door saluutschoten van 
mijnenjager met een 
toepasselijke, want 
Zeeuwse naam, Hr.Ms. 
„Zierikzee". Foto Lex de 
Meester. 
 
Slavenhalers. 
Hangt rond zeeroverij en 
kaapvaart nog wel eens 
een romantisch waas, dat is 
zeker niet het geval met 
slavenhandel en. het is nu 
eenmaal niet anders, ook hierin waren de 
Zeeuwen behoorlijk actief. Er bestonden hier te lande wel degelijk morele bezwaren tegen deze 
onmenselijke handel, maar de winsten waren groot en opportunistische dominees, waaronder 
ene ds Udemans uit Zierikzee, wisten onrustige gewetens vanaf de kansel en in geschrift 
kunstig tot zwijgen te brengen. 
Voor een belangrijk deel verliep de slavenhandel via de al eerder genoemde WIC voor wie deze 
„bedrijfstak” een mooie opvolger van de na de Vrede van Munster ingezakte kaapvaart was. 
Maar in de achttiende eeuw werd de compagnie als slavenhaler voorbijgestreefd door de 
Middelburgse Commercie Compagnie. Overigens waren er ook Zeeuwse zeelieden die zelf aan 
den lijve ondervonden wat slavernij inhield. Om hen uit handen van Barbarijse (Marokkaanse) 
zeeroversvrij te kopen, werden speciale slavenkassen geopend. Die van Zierikzee bestaat nog 
steeds! Overigens worden met de opbrengsten daarvan geen slaven meer vrijgekocht. het geld 
wordt nu onder meer besteed aan het maken van vaartochten met scholieren. 

 
Zeehelden. 
Zeeland was niet alleen een bakermat van kapers en slavenhalers. De 
provincie bracht ook echte zeehelden, stoutmoedige kooplieden, ont-
dekkingsreizigers en redders voort. Bij die zeehelden gaat het natuurlijk in 
de eerste plaats om admiraal Michiel Adriaanszoon de Ruyter, wiens 
bronzen standbeeld vanaf het Keizersbolwerk in Vlissingen nog steeds nors 
over de zee uitkijkt. Maar er waren er veel meer. Het geslacht Banckert 
leverde zeker elf mannen die zich op de oorlogsvloot of bij de WIC 

onderscheidden. Een van hen, Joost, nam deel aan de verovering van de Zilvervloot. Niet 
minder beroemd werden de zeeofficieren uit het geslacht Evertsen. Johan en Comelis 
sneuvelden tijdens zeeslagen met Engelsen. De zoon van Comelis, Keesje de Duivel genoemd, 
onderscheidde zich in gevechten met Duinkerker kapers. En dan was er nog Abraham 
Crijnssen, die in 1667 als commandeur van een kleine Zeeuwse vloot Suriname op de 
Engelsen veroverde.  
Het beruchte Fort Zeelandia in Paramaribo heet niet voor niets zo! 
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Ondernemers, kolonisatoren en ontdekkers 
Net als voor de rest van de Zeven Provinciën betekende de val van Antwerpen, in 1585, ook 
voor Zeeland een nieuwe impuls. Veel Antwerpse kooplieden vestigden zich in Zeeuwse 
steden, waar ze door kennis, kapitaal en vermogen een belangrijke bijdrage leverden aan de 
totstandkoming van de Gouden Eeuw. Een van die kooplieden was Balthasar de Moucheron, 
die niet alleen de eerste reizen om de Noord financierde, maar die als oprichter van de Veerse 
Compagnie van Verre ook de vloten van Comelis en Frederik Houtman en Van Spilbergen naar 
Indië uitstuurde. 
Een belangrijke rol speelde Zeeland vervolgens zowel in de Verenigde Oostindische 
Compagnie als in de West Indische Compagnie. Middelburg huisvestte de op een na 
belangrijkste „kamer” van de VOC en een van de grote werven, waar de retourschepen werden 
gebouwd. De Zeeuwse belangstelling voor West-Indië bleek uit de vestiging van kolonies onder 
meer in Guyana (Nova Zelandia), Suriname. Berbice en Demerary. In deze laatste kolonie 
werden zelfs geruime tijd geen Hollandse schepen toegelaten! 
Een echte ontdekkingsreiziger was Jacob Roggeveen, die er op uit werd gestuurd om het niet 
bestaande Zuidland in kaart te brengen, maar die op 5 april 1722, Pasen, in ieder geval wel als 
eerste Europeaan het eiland met de merkwaardige stenen beelden zag, dat we nu als 
Paaseiland kennen. 
 
Vissers, scheepsbouwers en loodsen 
Geschiedenis, ook maritieme geschiedenis. wordt niet alleen gemaakt door grote mannen met 
grote namen, ook de „gewone" varensgasten. zoals beurtvaarders en veerlieden spelen hun rol 
en ook 476 hun levens en scheepjes worden in 
het muZEEum belicht. En uiteraard krijgt ook het werk van scheepsbouwers, vissers en loodsen 
door de eeuwen heen de aandacht. Een enkele loods werd trouwens toch ook weer een 
beroemdheid, zoals Frans Naerebout, die in 1779 tientallen opvarenden van het gestrande 
VOC-schip „Woest- duyn" aan een zeker lijkende dood wist te ontrukken. Dat leverde hem 
overigens pas na zijn dood grote roem op. Na de opheffing van de VOC leidde hij een karig 
bestaan als gamalenvisser en lichtwachter. Wat de vissers betreft, beperkt het museum zich 
voornamelijk tot de typisch Zeeuwse kreeften visserij. Het museum wil volgens directeur Weber 
een gespecialiseerd museum zoals het Visserijmuseum in Breskens. beslist niet het gras voor 
de voeten wegmaaien. Dat geldt trouwens ook voor andere musea met een maritieme 
invalshoek zoals het Maritiem Museum Zierikzee „Het Gravensteen" met zijn mooie collectie 
scheepsmodellen. Wat betreft de scheepsbouw is er natuurlijk speciaal aandacht voor de werf 
De Schelde die al zo lang een deel uitmaakt van het dagelijks leven in Vlissingen. Een 
belangrijk element in het beleid van Wilbert Weber is dat zijn museum ook een band moet 
hebben met het heden. Het wachten is dus op een model van een van de nieuwste geleide 
wapenfregatten van de Koninklijke Marine om een overzicht van eerder bij De Schelde 
gebouwde oorlogsschepen te complementeren. 

 
 Het scheerbekken van Frans Naerebout behoort, net als 
het „grote wiel", waaraan de jonge Michiel de Ruyter onder 
„ondragelijke smart"zou hebben gedraaid, tot de objecten 
die de menselijke kant van deze grote mannen 
benadrukken. Collectie muZEEum. 
 
Het Lampsinshuis 
Het onderhouden van de verbinding met het heden wordt 
Weber trouwens een stuk vergemakkelijk 
door de situering van het Lampsinshuis aan de Nieuwendijk 
met een prachtig uitzicht op de voormalige vissershaven, 
nu jachthaven, op de voorgrond en de druk bevaren 
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Westerschelde op de achtergrond. Het gebouw beschikt bovendien over een voor het publiek 
toegankelijke omloop op het hoge dak rondom een achtkantig uitzichttorentje dat bij slecht weer 
ook een beschutte blik op de omgeving mogelijk maakt..  
 
„De Nederlanden", een raderboot van 
de Stoomvaart Maatschappij 
Zeeland, die tot de Tweede 
Wereldoorlog in Vlissingen was 
gevestigd. Schilderij van Chr. 
Dommelhuizen (1895) Collectie 
muZEEum. De rand onderaan dit 
artikel laat een detail zien van een 
van zijn schilderijen. 
 
Zoals de Lampsins vroeger vanaf 
hun huis hun schepen konden zien 
komen en gaan, kan de 
hedendaagse bezoeker getuige zijn 
van het aan- en afvaren van de 
loodsboten en het passeren van de 
schepen op de Schelde. Het huis, we 
kunnen beter spreken van een 
paleisje, werd in 1641 in de stijl van het Hollands Classisme gebouwd door Comelis en Adriaan 
Lampsins. Ze waren kleinzonen van burgemeester Comelis Lampsins van Oostende, die zich 
na de val van Antwerpen in Vlissingen vestigde.  
Comelis kan beschouwd worden als de grondlegger van een handelsdynastie, die niet alleen 
voor Vlissingen, maar voor heel Zeeland op het gebied van handel en bestuur een grote rol 
heeft gespeeld. 
De Lampsins zaten in de handel op Oost en West en in de walvisvaart, ze koloniseerden hele 
eilanden in het Caribisch gebied, (Sint Maarten, Tobago) en ze waren actief in de kaapvaart en 
de slavenhandel. De bouwers van het Lampsinshuis hadden zelfs een eigen oorlogsvloot van 
twaalf schepen, waarmee ze met name grote schade toebrachten aan de Duinkerker kapers. 
Het geslacht stierf in 1848 uit met de dood van mr. Jan Pieter Comelis baron Lampsins. De 
familie was toen al lang uit Zeeland vertrokken hoewel er nog lange tijd banden bleven. Zo was 
de vader van Jan Pieter Comelis, Apollonius, in 1814 en 1815 namens Zeeland betrokken bij 
het opstellen van onze huidige grondwet. 
Het Lampsinshuis kwam in het begin van de negentiende eeuw in het bezit van het Rijk. Sinds 
1814 was het Nederlandse Loodswezen er gevestigd en vanaf 1985 tot in de jaren negentig de 
Meetdienst van Rijkswaterstaat. 
Het Lampsinshuis is duidelijk het hart van het muZEEum, maar het museumcomplex is nog een 
stuk groter. Er horen ook twee er achter 
gelegen monumentale pakhuizen bij die bedoeld zijn voor wisselende tentoonstellingen over 
Zeeuwse maritieme onderwerpen. Verder zijn er nog twee kleinere huizen met zeventiende-
eeuwse gevels, waarin nu een brasserie is gevestigd. Tussen deze pandjes en het 
Lampsinshuis bevindt zich een nieuw gebouw dat op de begane grond plaats biedt aan de 
receptie en binnenkort ook een maritieme boekhandel. Een opvallende blikvanger aan de 
achterwand vormen roestige platen van wrakken, die de laatste tijd uit de vaarroute in de 
Westerschelde zijn weggehaald. Boven de receptie vindt men de Scheldezaal, waar op het 
ogenblik de schilderijententoonstelling „Met zicht op zee - Zeeuwse maritieme schilders 
geïnspireerd door het Zeeuwse licht” te zien is. Erg de moeite waard tussen haakjes! 
Het is zonder meer knap hoe de architecten, bouwers en inrichters van dit allegaartje van 
gebouwen en gebouwtjes uit verschillende tijdperken, en niet te vergeten enkele binnentuinen, 



 

27 
 

een boeiende en functionele eenheid hebben weten te smeden. De museale inrichting is speels 
en modem in die zin, dat er veel met computeranimaties en dergelijke wordt gewerkt zonder dat 
een en ander tot een pretparkachtige sfeer leidt. Vlissingen en Zeeland hebben met dit museum 
kwalitatief duidelijk winst geboekt! 

 
 

Dat de werf De Schelde zich niet altijd met hi tech-oorlogsschepen heeft beziggehouden, blijkt 
uit deze foto van ruim een eeuw oud van een bark in het inmiddels gedempte Kleine Dok van 
werf. Collectie gemeentearchief Vlissingen. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Een verschrikkelijke nacht 

Evangelisatieschip „Logos "vergaan 
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TEKENING EN TEKST P. GRIEP 
 
4 Januari, net voor middernacht, stootte het ms „Logos” in het Beaglekanaal, aan de zuidpunt 

van Zuid-Amerika, op een onder de wateroppervlakte verborgen rots. Het schip maakte direct 

slagzij. Alle 141 opvarenden, onder wie zes Nederlanders en acht kinderen in de leeftijd van 6 

tot 11 jaar werden gered door twee schepen van de Chileense marine en een Argentijnse boot, 

die zich niet ver van de plaats des onheils bevonden. 

De „Logos” was, evenals het ms „Doulos” een schip van Operatie Mobilisatie, een 

interkerkelijke organisatie. 

Op het moment dat de „Logos” op de rots stootte, was er geen loods aan boord. Die was kort 

daarvoor van boord gegaan wegens het ruwe weer buitengaats. 

Alle opvarenden, ook de kinderen, waren goed voorbereid op een noodsituatie, omdat er 

regelmatig reddingsoefeningen waren gehouden. Zeer snel stond men warm aangekleed, in 

reddingvesten gehuld, in de eetzaal. Wachtend op nadere informatie en instructies. 

Er werden nog pogingen gedaan de „Logos” te redden door de waterballast uit het schip te 

pompen. Bovendien zou men wachten op hoger tij. 

 

Intussen had de radio-officier signalen uitgezonden en de positie doorgegeven. Iedereen bleef 

rustig en er werd gebeden en gezongen. Op het noodsignaal schoten de twee Chileense 

oorlogsschepen snel te hulp. Zij hadden duikers aan boord die de situatie onder het schip 

bekeken. Omdat er geen direct gevaar bestond, bleef iedereen rustig aan boord. Men 

probeerde de olie van de voorste tanks naar achteren te pompen, maar helaas, die poging 

mislukte. De toestand werd kritieker, men hoorde het schrapen van de rots tegen de bodem en 

men zag de bodem in het ruim bewegen. 

Om 17.10 u gaf kapitein Jonathan Steward bevel het schip te verlaten. Ze maakte toen reeds 

20° slagzij. Binnen zeer korte tijd waren de sloepen opgepikt door de in de buurt liggende 
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schepen. Alle bemanningsleden werden in Puerto Williams aan de wal gebracht en door de 

Chileense marine van dekens, bedden en voedsel voorzien. 

 

De „Logos” was de voormalige Groenlandvaarder „Umanak” (2319 brt), die in september 1970 

was aangekocht in Kopenhagen om voor de maritieme bijbelverspreiding te gaan varen. Ze 

kreeg de letters E B E in de schoorsteen. Educational Book Exhibits en haar naam werd 

„Logos”, „Woord” in het Grieks. Het Woord waarover Johannes I vers I zegt: “In den beginne 

was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” 

De „Logos” was meer dan een bijzonder schip. Ze was een symbool. Met de „Logos” werd 

pionierswerk verricht op het gebied van de lectuurverspreiding en opbouw van de kerk en 

daarom is het vergaan van het schip voor iedereen in de Zending een grote schok. Bij het 

vertrek uit de laatste haven was er nog een volle lading containers met boeken aan boord 

gekomen, waaronder zeer veel Spaanse bijbels, die bestemd waren voor Argentinië. 

De „Logos” heeft gedurende zeventien jaren voor Operatie Mobilisatie de wereldzeeën bevaren. 

Zo’n 6.000.000 mensen kwamen aan boord in 402 havens in 107 verschillende landen, 

waaronder Rood China in 1981, in de Chinese haven Shanghai, 1974 in Saigon. Niet alleen 

voor de shiplover is het verloren gaan van dit fraai gelijnde schip een verlies, maar zeker ook 

voor de Zending. Moge het zusterschip „Doulos” haar werk D.V. voortzetten. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel (aug. 1988) 

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

Scheepselftallen     

          KM-herinneringen 
 
Zittend, met mijn broers op het terras van het “Grandcafé Groothoofd” in Dordrecht met het 
uitzicht op de Oude Maas, kwam plots de vraag tot me; ‘schrijf daar eens over. Je vertelde daarnet 
zo enthousiast over de verschillende scheepselftallen bij de Marine.’  
We, mijn broers en ik waren daar net op het terras neer gestreken nadat we onze boot om de 
hoek in de Wijnhaven hadden afgemeerd. We hadden een tocht naar de Zuid Hollandse eilanden 
gemaakt en via Dordrecht waren we op weg naar de Biesbosch. 
 

Daar, op dat terras, terwijl we ons tegoed 
deden aan ons eerste biertje keek ik al een 
paar maal naar de tafel naast ons. Die 
kerel, met zijn vrouw naast zich, die vent 
ken ik dacht ik. Ook hij keek een paar 
maal, meer dan gebruikelijk onze kant uit. 
Waarschijnlijk met de zelfde gedachten 
betreffende mijn persoon. Na verloop van 
tijd, toen er al een paar maal het woord 
marine gevallen was, (mijn broer had ook 
zes jaar bij de baas doorgebracht) trok die 
buurman de stoute schoenen aan. Met 
een lullige vraag, die ik me niet eens meer 
kan herinneren kwam hij op ons tafeltje af. 
Al ras schoof hij daarna met zijn vrouw bij 
ons aan en werd het nog gezelliger.  
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Deze ‘buurman’  bleek dus Arie Krijgsman te zijn. De redacteur en initiatief nemer van het digitale 
magazine Ten Anker. Zo ook van de website “Bakstafel” en veel meer. Dit alles speciaal bestemd 
voor een ieder die van varen houdt. Van Koopvaardij tot Koninklijke Marine en van histories 
verleden tot aan het heden houdt. Als het maar met Nederland te maken heeft en ook een 
maritieme inslag heeft.  
Kortom, bij dit gesprek kwam ook toevallig enkele malen een scheepselftal ter spraken waarbij ik 
iets te enthousiast van stapel liep. Daarop vroeg Arie mij, ‘zet dat eens op papier, wil je? Dat is 
wel iets voor mijn magazine Ten Anker.’  
Het “Ten Anker”  waarvan ik zijdelings wel eens gehoord had en ook eens een doorgespeeld 
artikel gelezen had. Nu heb ik me daar op geabonneerd.  
 
Voetbal bij de Marine. 
Toen ik als zestien jarige bij de baas kwam had ik daar bij de marine als voetballer niets in te 
brengen. In mijn dorp speelde ik toen als A junior, meestal als keeper of in de achterhoede een 
dapper partijtje mee. Na de eerste opleidingen werd Hr. Ms. Karel Doorman mijn eerste schip. 
Ook daar had ik niets als derde baal in te brengen. Later ook niet toen ik al 1ste klas olieman was. 
Nee, mijn voetbal leven begon nadat ik de kaderschool had afgesloten en bij de onderzeedienst 
terecht kwam. Zowel met het team van Hr. Ms. Tijgerhaai als in het OZD elftal speelde ik mijn 
partijtje mee. Mijn conditie was namelijk goed en ook maakte ik inmiddels nog deel uit, (als ik 
thuis was)  van de selectie van ons eerste team op het dorp.    
Zowel met de Tijgerhaai (o.a. in Noorwegen) als met het OZD-team (op het Ankerpark) werden 
wedstrijden gespeeld. Het OZD–team deed als zodanig ook mee aan de interne competitie binnen 
de marine. Maar zo heel veel voetbal was er daar bij de OZD niet bij. 
Meet gevoetbald werd er tijdens de volgende plaatsing aan boord van Hr. Ms. Friesland.  
Gelijk al tijdens een reis van 5 maanden in de Middellandse zee met aansluitend de Antillen. ‘Laat 
maar pingelen’ was de kreet van ons. Die gasten willen niets anders. 
Na deze OZD periode, op een normaal bovenwaterschip, maakte ik altijd wel deel uit van het 
scheepsvoetbalteam. 
Het gaat te ver om alle plaatsingen te noemen waar ik gevoetbald heb. Laat ik me beperken tot 
een paar uitzonderlijke wedstrijden of omstandigheden met prestaties uit de “oude” doos in een 
willekeurige volgorde. 
       Aan boord van de mijnenveger Hr. Ms. Gieten, waar we geloof ik met iets meer dn 40 man 
aan boord zaten hadden we plots, door overplaatsingen, een bijzonder goed team. Toevallig elf 
man aan boord dat zelfs het Mijnendienst elftal in 1967 versloeg. In dat zelfde Mijnendienst elftal 
werd ik een jaar later opgenomen toen ik op die kazerne geplaatst werd. Met dit kazerne team 
wonnen wel bijna alles. Van de mariniers in Doorn en Rotterdam, tot van de MKAD kazerne en 
het vliegveld Valkenburg. Een mooie tijd. We wonnen niet omdat ik af en toe mee mocht doen, 
maar omdat de keeper, welke dienstplichtige was en afkomstig was uit Katwijk, ook bij AZ onder 
de lat kwam te staan. Toen zijn tijd er op zat, was het met het elftal ook gelijk gedaan. In die zelfde 
periode werd ik door een onderofficier benaderd met de vraag of ik niet lid wilde worden van MSV 
Zeemacht. Zo gezegd, zo gedaan. Daar bij MSV Zeemacht heb ik nog jaren lang met veel plezier 
gevoetbald. In die zelfde periode eind “60, begin jaren “70 had Den Helder ook een ‘Stelling elftal.’ 
Een elftal samengesteld uit spelers van de marine, de luchtmacht en landmacht. De leiding en / 
coach beruste bij de luchtmacht. Dit team speelde landelijk in andere garnizoen steden. Ooit werd 
ik daarvoor geselecteerd. Voor twee wedstrijden. Gespeeld, een maal 15 minuten als invaller. 
Van mijn dorpsclubje was ik in die tijd alleen nog maar donateur. Ik woonde toen al hoog en droog 
in Den Helder.    
     Zoals ik al memoreerde hadden we het Ankerpark aan het Nieuwendiep waarop door de 
marine gevoetbald werd. De onderzeedienst beschouwde het Ankerpark als hun thuis veld.  
Ook MSV Zeemacht speelde daar ooit zijn wedstrijden. Nu is dat alles door Scheepswerf Damen, 
voorheen Scheepswerf Visser in beslag genomen  Op Willemsoord, de oude Rijkswerf, daar waar 
vandaag de dag de campers staan, bij het schuine pad richting Marine Museum, daar lag ook 
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een strook groen met echte doelpalen. De bemanningen van de bootjes die in de droogdokken 
lagen of in het natte bassin, die speelden daar hun partijtje. Zo ook werd er gevoetbald op het 
braakliggende terrein tegenover steiger 14 – 15 op de Nieuwe Haven.  
Het huidige Willemsoord op de Nieuwe Haven bestond toen nog niet. Dit was zo als het vroeger 
was. Althans zo zit dat in mijn herinnering. 
      In Canada, Halifax. Daar speelden we op een zaterdagmorgen een wedstrijd welke ik om 
twee redenen niet kan vergeten. Ten eerste omdat de wedstrijd geleid werd door twee 
scheidsrechters. Een vreemd iets voor ons. Elke scheidsrechter nam een deel van het veld voor 
zijn rekening. Eigenlijk was dat wel zo makkelijk en van een corrupte grensrechter was je verlost. 
Ten tweede omdat we de wedstrijd niet helemaal uit speelden. Nee, geen klapjes of een gevechtje 
hier of daar, dat gebeurt ook wel eens, maar omdat we met spoed terug geroepen werden naar 
het schip. Het moest met spoed naar zee vertrekken  terwijl we nog de twee volgende dagen 
binnen zouden liggen. Waarom ? Dat is een heel ander verhaal. 
       In de Dominicaanse Republiek, in de hoofdstad Santo Domingo, speelden wij een wedstrijd 
tegen de lokale universiteit. Lang was het onzeker of de wedstrijd wel door zou gaan. Het was 
zeer onrustig op het eiland. Er heerste een “brood” oorlog. De prijzen van het brood waren de 
pan uitgerezen. Het hele eiland was in rep en roer. Plunderingen dreigden. Bewaking overal in 
de stad door militairen. Bij bank gebouwen en op strategische plaatsen stonden militairen.  
Wij werden met een bus opgehaald met daarin vier zwaar bewapende militairen. Voor in de bus 
twee en achter in de bus twee. Zeer spannend vonden wij die busrit door de stad. Dankzij onze 
ziekenpa die vloeiend Spaans sprak werd de rust in de bus, - de militairen waren nogal 
paniekerig -  bewaard. Op het sportterrein van de universiteit viel weinig van de onrust te 
merken. Overigens de wedstrijd eindigde in 1-1. Ook hier was het motto; laat ze maar pingelen. 
Veel kansen geven we ze niet. 
 
Een heel andere wedstrijd werd gespeeld in Djeddah, Saoedi-Arabië.  
Daar aangekomen met het Eskader tijdens de wereld en vlagvertoonreis in april 1979 speelden 
we in een voor ons enorm spiksplinternieuw stadion. Met een elektronisch score bord zo groot 
als een flatgebouw. Van de Saoedies  waren er een paar honderd (verplichte?) toeschouwers 

aanwezig. Van het 
Eskader eveneens een 
kleine driehonderd. 
Zowel de Saoedies als 
wij waren , allemaal in 
het wit. De grote 
belangstelling van het 
Eskader voor deze 
wedstrijd had niets te 
maken met het voetbal, 
maar meer, met wat er 
direct daarna stond te 
gebeuren.  
De wedstrijd zelf, op 
kunstgras, ook nieuw 
voor ons Hollanders, 
betekende niet veel. We 
verloren met 5-1. Laten 

we het er maar op houden dat we als team, samengesteld uit de bemanning van de 
verschillende schepen, dat we elkaar nog niet zo goed begrepen. Zo ook waren we zoals 
gezegd behoorlijk onder de indruk van het stadion. Na ons, een klein jaartje meen ik me te 
herinneren, speelde Ajax uit Amsterdam daar een wedstrijd. Breed uitgemeten stond dat in de 
Nederlandse kranten. Dat Ajax daar speelde. Wij haalden het nieuws niet in de kranten met het 

http://onzevloot.weebly.com/uploads/1/4/1/3/14135904/8693085_orig.jpg
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voetbal. Wij waren overigens wel het eerste Westerse team dat daar in dat stadion speelden. 
Wel haalden wij het nieuws met wat daarna gebeurde. Alle toeschouwers stapten in bussen 
welke ons diep de woestijn en inmiddels donkere nacht in brachten. Echt diep. Een met sterren 
bezaaide hemel boven ons. Bij een tentenkamp aangekomen was er in de verste verte geen 
gebouw, lichtpuntje of wat dan ook zichtbaar. De Nederlandse gemeenschap, in samenwerking 
met de Sheik betaalde dat alles. In het tenten kamp waren geen stoelen aanwezig. Een ieder 
nam plaats op de vele tapijten op de grond. Het eten wat we kregen, opgediend op schalen van 
wel een meter doorsnede, voorzien van een berg rijst, met daar boven op schapenvlees wat de 
gehele dag had liggen sudderen. Ook lagen er onderdelen van de schapen op welke ons veelal 
niet konden bekoren. De Arabieren beweerden dat ze potentie verhogend waren. En oh ja, 
geen druppel alcohol. Thee, cola of water.  
       Als ik terug denk aan wedstrijden om de hoek, dan denk ik aan Engeland. De zuidkust vooral 
met Portsmouth en Plymouth. Maar toch ook aan Rosyth in Schotland met zijn schuin aflopende 
velden. Bijna thuishavens waren deze plaatsen. Zo ook was Gibraltar dat. Daar op het knusse 
veld nabij de Diesel Elektra Centrale speelden we. Pal achter de Mainstreet met zijn winkeltjes. 
We speelden of tegen een Engels team of tegen een collega / zuster schip van onze marine als 
we daar in het een of ander vlootverband lagen. Eigenlijk speelde we in alle Europese landen wel 
waar we afmeerden.  
       Een wedstrijd welke mij ook goed is bijgebleven werd gespeeld boven de Poolcirkel. In Bodø 
Noorwegen. Een deel van onze bemanning werd door het Portugese fregat uitgedaagd voor een 
wedstrijdje. De verliezers moesten de anderen verteren. De wedstrijd begon om vijf uur in de 
middag.  Hoe de wedstrijd qua stand verlopen is weet ik niet meer. Wel dat wij gewonnen hebben. 
Dus op naar de Portugees. En ja, daar werd het gezellig. Zeer gezellig. En wij maar wachtten tot 
het donker werd. Nou niet dus. Het resultaat was de volgende dag bij een ieder duidelijk zichtbaar. 
Een zware wedstrijd was het geweest.  
      Een wedstrijd waarbij de gene van onze kant de boventoon voerde speelden we in Soerabaja.  
Met het scheepselftal speelden we daar een wedstrijd tegen een militair Indonesisch elftal van de 
TNT. Voor ons min of meer een gewoon partijtje, dachten we! Weliswaar lagen we daar voor een 
officieel bezoek met de nodige toeters en bellen, maar wat ons te wachten stond met het 
scheepselftal hadden we in de verste verte niet verwacht. Met een bus werden we bij de valreep 
opgehaald. Wij, het elftal en een handje vol trouwe supporters van ons stapten in die bus.  
 Na een klein halfuurtje rijden kwamen we, ruim voor aanvang van de wedstrijd bij het veld aan. 
Niet eens een indrukwekkend veld. Rustig omkleden dus en wat gaan intrappen was het motto. 
Echter, allengs werd het wat drukker met bezoekers. En niet van mensen uit de buurt maar 
personen in uniform. Er kwamen een paar trucks met verplichte toeschouwers aan en tegen de 
tijd van aftrap wat dure auto`s. Auto`s  met chauffeur en hoge militaire in uniform daar in. 
Officieren van de  TNT marine en landmacht.  
Toevallig was de hoogst aanwezige van ons clubje een adjudant. Hij was een trouwe supporter. 
De coach van het team en hij, de adjudant, overlegden wat te doen. Tijd om op officiers niveau 
versterking te halen van ons schip was simpelweg, gezien de afstand, niet meer mogelijk. Dus, 
met het nodige excuus wierp de adjudant zich daar maar op als gedelegeerde van ons schip. Het 
programma voor alle officieren was te druk zodat, helaas, er niet een subalterne officier, laat 
staan een hoofdofficier mee kon komen was zijn uitleg. Ter plekke werd dit natuurlijk verzonnen, 
maar wat moet je?  
Wel, de wedstrijd werd gespeeld, maar al vlug vertrokken alle notabelen van de Indonesische 
TNT krijgsmacht. Bij terugkomst aan boord verhaal gehaald natuurlijk. Het verhaal was dat men 
zich kennelijk vergist had in de belangrijkheid van deze wedstrijd. Meer waarschijnlijk was het dat 
men er helemaal geen aandacht aan had geschonken. Hoe dan ook, wij spelers en met name de 
adjudant voelden ons behoorlijk te kijk gezet. En zoals gezegd, de gene, althans bij, mij was groot 
voor deze onbedoelde belediging richting onze gastheren.      
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       In de jaren 1969 – 1970 werd er op de Marine Kazerne Amsterdam bij de TOKM tussen de 
lessen door een hele competitie afgewerkt. Weliswaar niet met elf spelers per team. Zeven 
stonden er, met keeper mee gerekend in het veld. Het speelveld was ook de helft van het normale 
veld met handbal doelen als doel.  Zeer fanatiek werd er gespeeld. Het was veelal de stokers 1 
die in de korporaals opleiding zaten en de korporaals die in de sergeant opleiding zaten die tegen 
elkaar spelden. Van beid categorieën waren in die tijd voldoende klassen aanwezig.  
Zoals gezegd tussen de lessen door. Tijdens het koffie drinken en tussen de middag werd er 20 
minuten gespeeld zonder van helft te wisselen. Tot verdriet van de lesrooster coördinatoren 
moesten de rooster daartoe worden aangepast. Met zeer veel enthousiasme en inzet werd er 
gespeeld. En ja, dat is me altijd bij gebleven. Een mooie tijd toen. 
       Een mooie tijd om te voetballen was het ook altijd in de West. Zowel in de jaren 1966 – 1967 
als tijdens de latere (kortere) termen werd er veel door de verschillende scheepselftallen 
gevoetbald. Veel clubs van Curaçao speelde altijd wel graag tegen de marine. Willemstad, met 
zijn eigen knusse veld was er daar een van. Ook Asiento, (Shell) in Emma-stad had een eigen 
veld met lichtinstallatie. Het voordeel daar was het dat het zoetwater zwembad er min of meer 
naast lag. Andere clubs waren Quick’60. Een vereniging opgericht door onderwijzers, veelal 
afkomstig uit Nijmegen. Zo ook PSV, de Politie Sport Vereniging met als mooie bijkomstigheid 
dat ze het clubhuis hadden staan aan de Vaarsenbaai. Voor een scheepsfeestje kon je daar dan 
altijd wel terecht. Lichtwedstrijden werden ook wel eens gespeeld op het terrein van de paters 
richting Spaanse waters. Daar moest wel voor betaald worden door de uitnodigende club. Meestal 
was dat het marine elftal wel. 

En ja, alle wedstrijden 
tegen marine teams 
hadden ook altijd wel 
wat. HATO, met de 
marine luchtvaart dienst 
mannen. Altijd bloedlink. 
Verliezen van de 
vlootbalen was niets 
voor ze. Nog erger 
speelde dat bij de 
mariniers van Suffisant. 
Die moesten en zouden 
winnen, wat meestal ook 
wel lukte. De basis 
Parera had meestal wel 
een gemoedelijk team. 
Die hadden zich aan het 
tropenleven aangepast. 
Rustig aan maar. Kwam 
je met je bootje op 

Aruba aan, ja ook dan moest er gevoetbald worden. In het kamp van Savaneta vooral, Maar 
toch ook wel in het Wilhelmina stadion in Oranjestad. Dan waren beide teams op vreemde 
bodem en wilde het scheepselftal nog wel eens winnen van de mariniers. Het excuus was dan 
veelal van de mariniers, ‘de beste spelers zijn op oefening.’  
Natuurlijk, op de Nederlandse bovenwindse eilanden moest ook gespeeld worden. Maar zowel 
op St.Eustatius als op St. Maarten was de tegenstand meestal niet al te veel. Logisch ook wel. 
Statia was te klein en St. Maarten, wel laten we zeggen Amerikaans en op tropentempo ingesteld.  
Maar zoals gezegd, in die jaren werd er door de scheepselftallen, overal waar ze kwamen 
veelvuldig gevoetbald. Van Key West en Miami tot aan Porto Rico toe. En van Suriname tot 
Jamaica. Uiteraard allemaal met wisselend succes. Maar mooi was het.  
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      Een mooie wedstrijd werd er gespeeld bij ons bezoek aan Leningrad. Het huidige Sint-
Petersburg. Mooi, in die zin, dat het anders was. Heel anders. Spannend, Niet om wie er zou 
gaan winnen. Maar meer, omdat je tegen een team ging spelen wat ‘op papier’ je vijand was.  
De koude oorlog was toen op zijn hoogte punt. Aan boord waren vanuit spionage oogpunt talloze 
voorbereidingen getroffen. Zichtbaren dingen werden in de mast en aan dek afgeplakt. Andere 
loze apparatuur werd juist aangebracht om de ‘vijand’ te misleiden. Speciale wacht werd er 
gelopen en duizenden instructies aan de bemanning mee gegeven voor zowel aan boord als hoe 
op de wal je te gedragen.  Logisch dus dat er wat spanning op deze wedstrijd stond.  
De spanning ter plekke werd spoedig minder. De Steelband, een onderdeel van de Marinierskapel 
was met het schip mee gereisd. Deze Steelband speelde er vrolijk op los waardoor de onderlinge 
verhoudingen losser werden. Voor de wedstrijd werd er door elk lid van het scheepsteam aan de 
tegenstander op de middenstip wat prullaria overhandigd. Wij op onze beurt kregen een 
‘Leningrad’ stads speldje cadeau. Ook hier waren de nodige verplichte Russische toeschouwers 
van de marine aanwezig. Hele bakken kwamen aangemarcheerd. Zo ook hadden wij wat extra 
toeschouwers mee genomen. Ja, ook uit de longroom.    
De wedstrijd zelf? Zoals overal. Gewoon tegen de bal trappen en kijken of je kunt scoren. Wij 
deden dat een keer. De Russen vijf keer als ik het me goed herinnerd. Maar al met al een mooie 
beleving. Mooi omdat er vooraf die spanning was. 

   
     Och ja, en zo valt er nog veel meer te verhalen 
over het voetballen bij de ‘baas.’   
Overal waar een Nederlands marine schip 
afmeerde, in elk and, rolde de bal in de jaren “60, 
”70 en in mindere maten al in 1980 wel voor het 
scheepselftal. In Zuid Amerikaanse landen 
evenzo  met om de hoek Venezuela en Colombia. 
Landen waar we ‘vroeger’ veelvuldig kwamen.  
De lokale ambassade of consul had het er maar 
druk mee. Voetballen en excursies behoorden bij 
een haven bezoek. Veel wedstrijden alleen maar 
om het spelletje en wat vertier, maar toch ook 
enkele met een meer serieuze inslag. Denk aan 
Leningrad en Djeddah.  
Een van die serieuze daarvan was in Fremantle – 
Perth  Australie. Daar werd deel genomen  aan de 
150ste gedenkdag van Western Australia. Voor 
het lokale Perth TV station werden we als team 
geïnterviewd. Alle spelers en begeleiders kregen 
daarbij een speciale certificaat. 
Later op de avond, tijdens een groot feest, 
georganiseerd door de stad Perth en de Hollandse 
gemeenschap aldaar  werd het elftal nogmaals, in 

het licht van de camera`s, in het zonnetje gezet. 
 
Het tegenover gestelde gebeurde ook. Denkend dat het belangrijk kon zijn werd er in Groenland, 
in een plaatselijk havenstadje aan ons, de na aankomst gevraagd om een wedstrijd te spelen.  
Dat vragen gebeurde tijdens een open house door een Deense autoriteit. Wij waren de volgende 
dag op het afgesproken tijdstip present, echter geen tegenstander te zien op het veld. Wel deze 
Deense heer die zich kwam verontschuldigen. Kennelijk was men toch wat geschrokken van ons. 
We hebben toen onderling maar een partijtje gespeeld. 
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Ja, zoals gezegd, mooie verhalen allemaal. Ik vraag me wel af hoe het heden ten dagen er op de 
vloot aan toe gaat. Wordt er überhaupt nog wel door scheepselftallen in buitenlandse havens 
gevoetbald?  Heeft O.S.& O aan boord nog wel dozen voetbalschoenen en tenue`s klaar liggen? 
Als de gelegenheid zich voordoet, zal ik daar toch eens naar vragen.  
                      Bart Nijeburgh 
 

 

   
 

   
 

    
 
             Vlootschouw mijnenvegers te Dordrecht 1954   Foto's (defensie.nl) 
 

https://nimh-beeldbank.defensie.nl/foto-s/?mode=gallery&view=horizontal&rows=25&page=4&fq%5B%5D=search_s_production_place:%22Dordrecht,%20Zuid-Holland,%20Nederland%22&sort=random%7B1633185474164%7D%20asc
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Vuurtoren van Harlingen   
Plaats Harlingen  

Status gedoofd (1998)  

Start bouw 1920  

Opening 1922  

Architect C. Jelsma  

Eigenaar particulier  

Monument ja, sinds 1980  

BA B0914.2  

De Vuurtoren van Harlingen of Harlinger Vuurtoren is de vuurtoren van de stad Harlingen in 
de Nederlandse provincie Friesland.  

Beschrijving 

Het licht van de vuurtoren werd in 1998 
definitief gedoofd. De vaargeulen en 
havenmond waren aangepast waardoor de 
vuurtoren na 75 jaar zijn functie verloor. De 
vuurtoren is tegenwoordig in particulier 
bezit en is een eenkamerhotel.  

• Gebouwd: 1920-1922, Architect: C. 
Jelsma. 
• Gerestaureerd: 1998-1999, Architect: B. 
Pietersma. 
• Hoogste uitkijkpunt: 24 meter boven 
gemiddeld hoogwater. 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Harlingen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1920
https://nl.wikipedia.org/wiki/1922
https://nl.wikipedia.org/wiki/Admiralty_List_of_Lights_and_Fog_Signals
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harlingen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Friesland
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harlingen_vuurtoren.jpg
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    http://www.marineshirts.nl 

 

 
 

 

Oorlogsbodems komen thuis 
( artikel uit "Ons Vrije Nederland"1946 
 
Twee Nederlandsche oorlogsschepen, Hr. Ms. Van Galen en Hr Ms. Heemskerk, zijn onlangs 
resp. de haven van Rotterdam en Amsterdam binnengeloopen, nadat zij in den strijd ter zee 
onze vlag hooggehouden en den roem van Nederland als zeevarende natie bevestigd hadden. 
 
De „Van Galen" — een van de nieuwste 
schepen van de Koninklijke Marine —werd 
in Februari 1942 van de Engelsche Marine 
overgenomen en vertrok vrijwel onmiddellijk 
na haar indiensttreding naar het Verre 
Oosten. 
 
De ,Heemskerk" was juist voor het 
uitbreken van den oorlog in Mei 1940 
zoover afgewerkt, dat zij in staat was naar 
Engeland weg te glippen, waarna zij te 
Portsmouth in de tweede helft van 1940 
voor actieve deelneming aan den strijd werd 
gereedgemaakt. In het begin van 1941 
deed het schip convooi diensten rondom 
Engeland om vervolgens naar den Pacific te 
worden gezonden en daar aan verschei-
dene acties deel te nemen. Eind 1944 
keerde de „Heemskerk", na nog eenigen tijd 
op de Middellandsche Zee dienst gedaan te 
hebben, voor verbouwing en algeheele 
moderniseering naar Engeland terug. 
'•De aankomst van de Van Galen in de 
Rotterdamsche Merwe-haven voelt iedere 
Rotterdammer en iedere Nederlander als 
een terugkeer- Want de aankomst van dit 
nieuwe schip op deze plaats is een 
symbool. Het was immers in deze zelfde 
Merwe-haven, dat op den gedenkwaardigen 
tienden Mei 1940 Hr. Ms. torpedobootjager 
„Jan van Galen", nadat zij zich in den strijd 
om Rotterdam heldhaftig tegen een over-
machtigen Duitschen tegenstander verweerd had, ten onder ging. Door talrijke bom-inslagen 
vlak naast het schip lek geslagen, is zij met zware slagzij de Melrwe-haven binnengestoomd en 
daar gekapseisd.  

http://www.marineshirts.nl/
mailto:tenanker@kpnmail.nl
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Dat was het roemrijke einde van de „Jan van 
Galen", het eerste schip van de Koninklijke 
Marine, dat bleef in den strijd welke onze vloot 
van dat oogenblik af onafgebroken heeft 
gevoerd en waarin zij nog vele en zwaardere 
verliezen heeft geleden. Maar de naam „Jan 
van Galen" leefde voort als een symbool van 
Nederlandschen zeemansmoed. 
      

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een symbool werd ook de nieuwe Van Galen, want deze nieuwe jager, naar het Verre Oosten 
gezonden, werd een „piratenschip", een schip dat zelfs bezocht werd door „kopstukken" als de 
admiraals Somerville en Mountbatten, die haar bemanning niet voor niets prezen als „the best 
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of the Eastern Fleet" Onmiddellijk na haar aankomst in het Verre Oosten was de Van Galen 
namelijk bij deze vloot ingedeeld, in welk verband zij deelnam aan de ondersteuning van de 
landing der geallieerde troepen op Madagascar in September 1942.  
Later kwam zij te varen in de Australische wateren, waar het werk voornamelijk uit 
convooieeren en anti-onderzeebootpatrouilles bestond. Tenslotte nam zij deel aan de 
beschietingen van de Nicobaren en de aanvallen op Sabang en Soerabaja. 
 Hoewel dit misschien de gebeurtenissen zijn, die het schip later bekendheid zullen geven, het 
grauwe convooieeren van allen dag, dit schijnbaar zoo weinig strijdbare werk dat echter 
onopvallend de onmisbare grondslagen legde voor de geallieerde overwinningen, heeft de 
belangrijkste bladzijden gevuld in de korte geschiedenis van dezen Nederlandschen 
torpedobootjager. De uren, de weken en de maanden, van onafgebroken varen, van „zes uur 
op, zes uur af", in een onafgebroken oorlogs-wacht, tot men geen verschil meer wist tusschen 
dag en nacht, tusschen week en maand, door storm en hitte en onder de voortdurende 
bedreiging van vijandelijke onderzeebooten, dit waarlijk heroieke werk verdient een breedere 
waardeering dan over het algemeen is ten deel gevallen. Hierover verschenen geen „headlines 
in het wereld-nieuws, maar da jongens deden het dan toch maar. 
 
En niet voor niets was de Van Galen het piratenschip van de Eastern Fleet. Op dezen 
modernen oorlogsbodem liepen de kwartiermeesters rond met opzichtige sjerpen om het 
naakte bovenlijf, indrukwekkende messen schuin er in weg gestoken en roode doeken om het 
hoofd. En dit was waarlijk geen uiterlijk vertoon, want als het op varen en vechten aankwam, 
was er geen Jan, die mankeerde. 
Het convooieeren van troepentransporten, van levensmiddelen en van oorlogsmateriaal, het is 
alles geschiedt zonder veel ophef, zonder daverende overwinningsfanfares, maar het heeft tot 
de overwinning zeker zooveel bijgedragen als de meer spectaculaire genadeslagen, die den 
vijand tenslotte zijn toegebracht. 

 
Dat onze Marine in deze 
zoo weinig op den 
voorgrond tredende taak, 
die haar ligt als geen 
ander, met een schip als 
de Van Ga^en onzen 
naam heeft 
hooggehouden onder de 
vloten in het Verre 
Oosten, mag een reden 
zijn tot gerechtvaardigde 
trots. En daarom is de 
aankomst van de nieuwe 
Van Galen op de plaats, 
waar haar voorganger ten 
onder ging, een nieuw 
symbool. Het is het teeken 
van de onverstoorbare 
kracht en de onverdroten 
energie, waarmee de 
Koninklijke Marine den 

strijd sinds den aanvang der vijandelijkheden in 1940 heeft gevoerd. Het beteekent, dat niet 
slechts de naam Jan van Galen voortleeft als de drager van een roemrijke episode, maar dat 
een nieuw schip ook metterdaad de strijdvaardigheid en moed, die onverbrekelijk aan dezen 
naam zijh verbonden, in den strijd ter zee heeft' verder gedragen. 
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 Als wij een wandeling over de 
,,Heemskerk" willen maken, 
komen wij allereerst op het 
„Gundek", zoo genoemd, 
omdat daar de meeste 
kanonnen staan. Het geschut 
wordt van twee centrale 
posities uit bediend, zoodat het 
op twee verschillende doelen 
gericht kan worden. Het aantal 
schoten van de 4-inchers 
bedraagt twaalf tot zestien per 
minuut. 
De wandeling over de 
„Heemskerk" voert ons verder 
naar den z.g. brugopbouw, 
waar wij meenen in een 
mechanische wonderwereld 
terecht gekomen te zijn. Hier 
bevinden zich de kamers voor 
de radio-afstandpeilers, waar 
men door middel van 
radiostralen peilingen van 
lucht- en zeedoelen kan 
verrichten.  
 
Maar naast den ernst en de verantwoordelijkheid van dit werk past ook wat afleiding en deze is 
dan ook allerminst vergeten. Er is aan boord een radiocommissie, die uit de uitzendingen van 
de zendstations een scheeps-programma vaststelt en geluiden uit de geheele wereld in alle 
ruimten van het schip doet klinken. 
Via de luchtafweercentrale, van waaruit bewegingen van eigen en vijandelijke vliegtuigen 

worden gedirigeerd resp. 
gevolgd, komen wij in de 
kaartenkamer. Hier zetelt de 
navigatie.officier, die met zijn 
staf de scheepskoerslijnen 
uitstippelt. In al deze ruimten 
zijn steeds één of twee 
slaapplaatsen, zoodat de officier 
ook in de oogenblik-ken van rust 
vlak bij zijn werk is. 
Ook de commandant slaapt op 
zee niet in zijn groote kajuit, 
maar in een eenvoudige hut, de 
z.g. zeehut. 
 
De commando-centrale. Hier 
komen alle berichten binnen, die 
betrekking hebben op de 
vlootbewegingen over de heele 
wereld.  
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De commando-post heeft een eigen telefoon-centrale, zoodat dringende berichten onmiddellijk 
kunnen worden doorgegeven. Ook is in deze ruimte een „blackboard" aan den loopenden band, 
waarop steeds de positie van eigen en vijandelijke strijdkrachten wordt aangegeven. Wij gaan 
steeds hooger den brugopbouw op, passeeren het seindek voor vlaggen en lichtseinen, waar 
de chef-seiner met zijn staf werkt én komen vervolgens op 'het luchtvendedigingsdek. Dit is het 
domein van den officier van de artillerie en twee luchtverdedigings-officieren, resp. voor stuur, 
en bakboord. Deze geven aan de richt-toestel-of-ficieren aanwijzingen omtrent richting en 
hoogte vanwaar de vijandelijke schepen naderen, welke berichten ook worden doorgegeven 
aan alle mitrailleuropstellingen over het geheele schip. De verblijven der manschappen, waar 
wij tenslotte nog even een kijkje nemen, zien er frisch en helder uit, de hangmatten liggen op. 

gerold in hun zakken en in 
de drie verblijven, waar 
„bunks" in gebruik zijn, 
staan deze netjes 
toegeslagen tegen een 
middenwand. Tenslotte zien 
wij nog de verblijven der 
onderofficieren, die elk voor 
vier mannen ruimte bieden, 
en van de officieren, die 
twee aan twee wonen en 
slapen. Wat ons opvalt is, 
dat het overal eenvoudig, 
maar gerieflijk en vooral 
echt-Hollandsch 
kraakzindelijk is.        

                              
**********************************       

 
 

          Zet in uw agenda….. 29 oktober 2021 
 

Het drama van de “Lusitania” 
Verrichtingen van het vliegtuigsquadron 1 
Een oude medestrijder in N.I. nader bekeken (slot)  
 Man overboord tijdens B.O.Z. 
 Hoe vindt een schip de weg op zee… 
Mijnenlegger Hr.Ms. Douwe Aukes 
Zeep 

     Europese samenwerking tegen zwerfvuil in de Noordzee 
     De verovering van de Zilvervloot 
     Nederland waakt, vissers praauwvaarders enz. op Java 
 

En naderen….. wijziging voorgehouden. 

 
 

 
 


