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Het drama van de
“Lusitania”
Contrabande oorzaak van het zinken van de
“Lusitania”
DOOR J. H. ANDRIESSEN - Blauwe Wimpel 1988

De „Lusitania" passeert The Old Head of Kinsale, Zuid-lerland, ongeveer ter plaatse van haar
ondergang in mei 1915. De foto werd genomen tijdens één van haar reizen in 1 911. Het schip beschikte
aanvankelijk over tweemaal acht sloepen, maar na de ondergang van de „Titanic" in april 1912 kreeg de
„Lusitania" extra reddingsmiddelen.
In dit verslag gaan we in op de oorlogsfunctie van het passagierschip “Lusitania”, in 1914 een
gewapende en officieel geregistreerde hulpkruiser. Daarbij werpen we tegelijk een blik op haar
lading. Op 24 september 1914 ontving Alfred Booth, president van Cunard, het verzoek zich bij
de Admiraliteit te vervoegen. Hij vernam daar dat de “Lusitania" niet daadwerkelijk voor
gewapende actie zou worden ingezet, maar zou worden gebruikt voor het vervoer van
“admiraliteitsgoederen” tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De facto betekende dit
het vervoer van wapens, munitie en legergoederen van een neutraal land naar een
oorlogvoerend land. Booth schreef hierover: “In essence I was ordered to be a high grade
contrabandist in the national interest.” 1)
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Engeland stelde dus de zwaar bewapende hulpkruiser “Lusitania”, onder het mom van
onschuldig passagiersschip, in dienst voor het vervoer van contrabande van een neutraal naar
een oorlogvoerend land, en het deed dat buiten de officiële wetenschap van de Amerikaanse
regering om. Alleen al in 1914 werden in het geheim vanuit de Verenigde Staten naar Engeland
met Cunardschepen ruim 2 miljoen infanterie uitrustingen (leren riemen, beenkappen, enz.),
100.000 speciale jassen van schapevacht, gun cotton, enz. enz. verscheept, die via de Bank
van Montreal werden betaald en op valse connossementen werden ingeladen. Later is
gebleken dat van oktober 1914 tot 1917 op deze wijze ook meer dan een half miljoen ton
springstof, cordite, 2) nitrocellulose, enz. hun bestemmingen naar Engeland vonden. De Britse
Admiraliteit maakte daarbij gebruik van de Amerikaanse bankier/scheepseigenaar J. P. Morgan,
die in snel tempo een labyrint van valse verschepers, valse bankrekeningen en handelaren in
contrabande door geheel Noord-Amerika vestigde, daarbij gesteund door in burger geklede
Britse militairen en ambtenaren. 3)
Voor het vervoer van “high explosives” werd gebruik gemaakt van een oude Amerikaanse wet,
die het verzenden van jachtgeweerpatronen toestond, mits gelabeld met de woorden “non
explosive in bulk”. De
hiervoor genoemde half
miljoen ton cordite,
nitrocellulose enz.
werden
onder deze
verzamelnaam en met
behulp van een omgekochte ambtenaar, Malone genaamd, veilig de oceaan overgezonden.4)
Even dreigde er iets mis te gaan toen een Engelsman genaamd Summer, en verantwoordelijk
voor de Cunard operations in New York, ging dwars liggen. Men verdacht hem er zelfs van in
Duitse dienst te staan5), maar na een gesprek tussen Sir Crowe, hoofd van de Britse Geheime
Dienst en Alfred Booth, president van Cunard. werd Summers salaris verdubbeld en al snel
waren toen de problemen opgelost 6).
Uit de nu bekend geworden gegevens is komen vast te staan dat bijna de gehele lading van de
“Lusitania” op haar laatste reis bestond uit contrabande, waaronder 1248 kisten met elk vier
stuks 3 inch shrapnel granaten (verscheepdatum op de Cunard bill: 28.4.1915, nr. 33), alle
gemerkt met “non explosive in bulk”. Voorts nog 4927 kisten patronen, elk bevattend 1000
rounds 303 munitie, in totaal zo’n 5 miljoen patronen, alsmede een aantal balen gevuld met
onbekende stof, waarvan men vermoedt dat ze kruit bevatten.
Al deze lading bevond zich echter niet op de plaats waar de torpedo van de U-20 doel trof,
maar was wel de oorzaak van de tweede ontploffing, 15 seconden later, en tevens de reden dat
de “Lusitania” onmiddellijk zonk. Niet alleen wordt hiermee de bewering ontzenuwd dat de U-20
twee of meer torpedo’s heeft afgevuurd (in het journaal van de U-20 was trouwens sprake van
slechts één torpedo), maar duikers die het wrak bezochten, hebben verklaard dat de huid van
de boeg van de “Lusitania” was weggeblazen naar buiten toe door een enorme interne explosie.
En deze kon alleen maar worden veroorzaakt door de “high explosives” die op die plek waren
opgeslagen. 7) Overigens worden de stukken die betrekking hebben op deze tweede explosie
nog steeds niet vrijgegeven door de Britse regering. 8) Waarschijnlijk is, dat de eerste explosie
van de torpedo brand veroorzaakte, waardoor de high explosive lading eveneens tot ontploffing
kwam. De conclusie van dit alles is dan ook dat niet de ontploffing van de torpedo de oorzaak
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van het zinken van de “Lusitania” was, maar de tweede ontploffing, veroorzaakt door de lading
explosieven. Ook hiermee is ten overvloede aangetoond dat de “Lusitania” contrabande,
wapens, granaten en munitie aan boord had, daarmee de beweringen van de Britten afdoende
logenstraffend dat het hier om een onschuldig passagiersschip ging, dat slechts vredelievende
passagiers vervoerde.
Het wordt steeds duidelijker: Engeland deed er alles aan om te verbloemen dat de “Lusitania”
wapens en munitie vervoerde en bewapend was, want erkende ze dit, dan zou men in serieuze
problemen komen met de Amerikaanse president, die nog steeds een strikte neutraliteit
voorstond. Tegelijkertijd trachtte men Duitsland in een zo kwaad mogelijk daglicht te plaatsen
en een goed voorbeeld van de Britse bedoelingen blijkt uit de aanpak van de zogenaamde
“Duitse herdenkingsmedailles”. Een zekere Herr Goetz ontwierp deze penning in Duitsland en
sloeg er in totaal 44 stuks van. Hij had er satirische bedoelingen mee, als commentaar op de

Aanduiding van de plaats waar de „Lusitania" op vrijdag 7 mei 1915 om 14.15 uur werd
getorpedeerd. Tevens ingetekend zijn de kruiser „Juno", die 5 mei door de Admiraliteit in Londen uit
de Ierse Zee naar Queenstown werd teruggeroepen, en de Duitse onderzeeboot „U-20". Het
Cunardschip was voor deze 202de reis op 1 mei uit New York vertrokken en had Liverpool op 8 mei
moeten bereiken. Ze zonk binnen 18 minuten.
beweringen van de Duitse regering dat de “Lusitania” contrabande vervoerde. Als zodanig
leverde hij derhalve kritiek en prompt werd de verspreiding van de medailles in Duitsland
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verboden. Maar spoedig doken ze overal ter wereld in groten getale op als bewijs van het
perfide Duitse karakter.

“Lusitania voer als willoze prooi recht op U-20 af
Wat bleek? Engeland maakte de medaille in grote aantallen na en verspreidde de penningen
over de gehele wereld, als originele Duitse! Recent onderzoek, o.a. door controle van de
registers van Buitenlandse Zaken uit die tijd, bracht aan het licht dat deze medailles, voor het
grootste deel, in Engeland werden geslagen, waarvan 300.000 in opdracht van Captain
Reginald Hall, directeur van de Britse Marine Inlichtingen Dienst. Ze werden vervaardigd door
een zekere Gordon Selfridge, waarna ze over de gehele wereld werden gedistribueerd als
zijnde de originele Duitse exemplaren, met de bedoeling Duitsland zoveel mogelijk in diskrediet
te brengen.9)We komen nu toe aan de beweerde onrechtmatigheid van de torpedering door de
U-20. Door agenten in de Verenigde Staten had Duitsland bewijzen, onder meer door foto’s, dat
de “Lusitania” bewapend was en ook was men op de hoogte van een deel van de lading. Verder
vermoedde men dat de “Lusitania” troepen vervoerde. Dat dit vermoeden niet onredelijk was
kan blijken uit een nota, gedateerd 20.5.1915, van de Britse Chief of the Naval War Staff, ViceAdmiral Oliver, die stelde: „It happens sometimes that large numbers of Canadian troops come
in ordinary passenger ships or that valuable heavy guns or mountings come in merchant ships
and have to be met and
escorted,” 10) en zulk
troepenvervoer was de Duitsers
niet onbekend gebleven.
Overigens hebben de Britten
deze feiten steeds ontkend tot
ver in de jaren zestig, toen de
stukken uiteindelijk toch boven
water kwamen. Met de
wetenschap dat de “Lusitania”
een officieel geregistreerde
Britse bewapende hulpkruiser
was, die wapens en munitie, en
mogelijk ook troepen vervoerde,
en in het volle besef dat
Engeland eenzijdig de “Cruiser
rules” had opgezegd (een
exemplaar van Churchills order
daartoe was in Duitse handen
gevallen op 30.1.1915 aan
boord van de “Ben Chruachan” Op 10 mei 1915 vond in Queenstown de begrafenis plaats van ruim
van de Ben Line, toen dit schip - honderd geborgen lichamen van slachtoffers. Een foto van de
rouwdienst op de begraafplaats. Duizenden belangstellenden woonden
onder de “Cruiser rules” - door
de U-21 werd aangehouden en de plechtigheid bij. In 1935 werd boven het toen gelokaliseerde wrak
van de „Lusitania" een herdenkingsdienst gehouden op het
de bemanning de gelegenheid
bergingsschip „Ophir".
kreeg van boord te gaan),
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besloot de Duitse marineleiding te handelen overeenkomstig het oorlogsrecht en de “Lusitania”,
evenals andere Britse passagiersschepen, te beschouwen als oorlogsschip.

“Duitse” herinneringsmedaille werd in Engeland
geslagen

Voor- en achterkant van de herinneringsmedaille, waarvan er 44 werden geslagen in Duitsland, en
vervolgens nog eens ruim 300.000 in Engeland!
Dat dit terecht gebeurde, moge nog blijken uit een memorandum van het USA Government
Legal Department, dat de torpedering op internationale wettelijke gronden onderzocht. Dit
memorandum stelde de volgende punten vast: a) Engeland had eenzijdig de “Cruiser rules”
verbroken; b) Duitsland had alleen al daarom alle recht om de “Lusitania” tot zinken te brengen;
c) Als Duitsland de “Lusitania” niet had getorpedeerd, was een kostbare lading munitie in
Engeland aangekomen; d) Er was een basis, gesteund door Internationaal recht, voor de
Amerikaanse regering om te eisen dat Amerikaanse burgers het recht hadden veilig te varen op
elk schip dat men wenste, zeker niet als dit schip behoorde tot een land dat in staat van oorlog
was; e) Jurisprudentie uit de Japans-Russische oorlog toonde aan dat ook Engeland het nietbestaan van dergelijke rechten als genoemd onder punt d) erkende; f) De eigenaars en
operators van de “Lusitania” hadden de Amerikaanse wet - “section 8 of the Passenger Act of
the Navigation Laws of the USA” – geschonden.11)
Dit memorandum werd echter niet gepubliceerd en door de betrokken ambtenaar niet
doorgegeven. Het werd pas later in zijn nalatenschap aangetroffen.12). Feit was echter dat een
departement van het Amerikaanse ministerie de rechten van Duitsland volledig onderschreef,
en hij was niet de enige. Gedurende de hele oorlog onderhielden de Britse admiraal Fisher en
de Duitse admiraal Tirpitz in het geheim privé contact. Op 29 maart 1916 schreef Fisher aan
Tirpitz de veelbetekenende woorden: “I don’t blame you for the submarine business. I’d have
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done exactly the same myself.13) Ten slotte was er dan nog de verklaring van de voorlaatste
gezagvoerder van de “Lusitania”, kapitein Dow, die weigerde verder uit te varen en ontslag
nam, omdat hij “refused to carry the responsibility of mixing passengers and contraband or
munitions”. Duitsland had dus gelijk toen het in een verklaring en als antwoord op een
Amerikaanse protestnota 14) stelde dat: a) De „Lusitania” een Britse hulpkruiser was; b) Ze
gewapend was; c) De Britse regering het vals gebruik van de Amerikaanse vlag sanctioneerde;
d) Britse koopvaarders opdracht hadden Duitse onderzeeboten aan te vallen en te rammen; e)
De “Lusitania” munitie en contrabande vervoerde: en f) Het schip was en werd gebruikt voor het
vervoer van Canadese troepen.
Deze verklaring was vergezeld van fotobewijsmateriaal en van een lijst van de bewapening van
de “Lusitania”. Maar de Amerikanen weigerden de inhoud als juist te aanvaarden.
Tot zover kan men thans de ramp met de “Lusitania” in verhouding tot de juiste gang van zaken
bezien. Het is duidelijk dat de Britse rol daarbij niet bepaald fraai was.
Maar, zo kan men stellen, het was oorlog en in oorlogstijd gelden nu eenmaal andere wetten en
regels. Het is dan nu de tijd om het laatste hoofdstuk van dit in-trieste verhaal aan het papier
toe te vertrouwen. We schrijven eind 1914 en de oorlog stond er voor de geallieerden slecht
voor. De Duitsers hadden overal de overhand en namen aan het westelijk front zeer sterke
posities in. terwijl ze de Russische legers in het oosten, tijdens de slag bij Tannenberg,
verpletterend versloegen. De Britse legers in Frankrijk trokken zich steeds verder terug en de
geallieerde opperbevelhebbers zonden steeds somberder berichten. Het was reeds toen dat
Churchill begon te denken aan een methode om het neutrale Amerika aan de oorlog te doen
deelnemen. In zijn memoires, The World Crisis, schreef hij later15): „At the summit true politics
and strategy are one. The manoeuver which brings an ally into the field is as servicable as that
which wins a battle. The manoeuver which gains an important strategic point may be less
valuable than that which placates or overawes a dangerous neutral”. En deze “neutral to be
placated” was: de USA. Churchills strategie was de Duitsers naar een confrontatie met de
Amerikanen te leiden, daardoor op zijn minst de pro-Duitse sentimenten in de Verenigde Staten
te neutraliseren en daarmee de toevloed van Amerikaans oorlogsmateriaal zeker te stellen,
materiaal zonder welk Engeland het niet meer kon stellen.
Met dit in gedachten gaf Churchill
opdracht aan commander
Kenworthy een studie te maken
van de politieke gevolgen indien
een passagiersschip met
Amerikaanse passagiers aan
boord zou worden getorpedeerd
door een Duitse onderzeeboot16).
Kenworthy deed zijn werk
gedegen en leverde het stuk
spoedig in, waarop Churchill een en ander besprak met de minister van Buitenlandse Zaken, Sir
Edward Grey. Deze consulteerde op zijn beurt de Britse koning. Kort daarop bezocht kolonel
House. de persoonlijke assistent van de Amerikaanse president. Engeland en op verzoek van
de Britse minister Grey werd tijd vrijgemaakt voor een fikse wandeling. Kolonel House beschrijft
in zijn memoires hoe het gesprek stokte tot Grey hem plotseling de vraag stelde: “What will
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America do if the Germans sink an ocean-liner with American passengers on board?” House
stopte abrupt, dacht na en antwoordde: “I believe that a flame of indignation would sweep the
USA and that by itself would be sufficient to carry us into the war.” 17) Grey scheen opgelucht en
gaf het gesprek daarna een andere wending. Maar die middag ging House op audiëntie bij
koning George V, die, na over koetjes en kalfjes te hebben gesproken, plotseling vroeg:
“Colonel, what will America do if the Germans sink the “Lusitania"?” 18) Het is duidelijk: de
“Lusitania” moest worden opgeofferd. De levens van 1200 mensen vormden de prijs die
Engeland bereid was te betalen voor deelneming van de Verenigde Staten aan de oorlog. Deze
prijs werd waarschijnlijk daarom niet te hoog geacht, omdat het merendeel van de slachtoffers
Amerikanen zouden zijn en geen Britten, zo dacht men. Het aantal slachtoffers van
Amerikaanse afkomst bedroeg uiteindelijk 128 personen.
Er werd nu een vergadering belegd waarbij ook commander Kenworthy aanwezig was. Wat
daar precies werd besproken is niet bekend. Wel bekend is dat de Britten de Duitse code
hadden ontcijferd en zo op de hoogte waren van de exacte posities van alle Duitse U-boten in
de Noordzee. Men wist dan ook dat onder meer de U-20 op weg was naar een koers welke die
van de “Lusitania" zou kruisen. En dan begint een spel van orders en het nalaten van orders,
dat uiteindelijk tot de fatale gebeurtenis moest leiden en waarvan Kenworthy in zijn boek “The
Freedom of the Seas,” uitgegeven in 1927, schreef: “The “Lusitania” was sent at considerable
reduced speed into an area where an U-boat was known to be waiting and with her escorts
withdrawn.” En inderdaad, de “Lusitania” kreeg een onduidelijke order tot het verminderen van
haar snelheid en het veranderen van de koers. De “Juno”, het Britse oorlogsschip dat al op weg
was naar de ”Lusitania” om haar te escorteren, kreeg kort na 12 uur een telegram haar missie
af te breken en terug te keren naar de haven. Deze opdracht werd gegeven door Churchill en
admiraal Fisher. De “Lusitania” werd hierover niet ingelicht en zo voer het prachtige schip als
een willoze prooi recht op de U-20 af, met het inmiddels bekende tragische gevolg.
Meer dan zestig jaar werd de Britse onschuld volgehouden. Ook vandaag nog is men niet
bereid openlijk voor deze daad uit te komen en worden belastende stukken niet vrijgegeven.
Maar inmiddels is wel duidelijk geworden dat, zoals Lord Mersey, hoofd van het Britse hof van
onderzoek later privé opmerkte: „It was a damned dirty business.”

Noten
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Simpson, blz. 38 (A. Booth to C. Booth 5.10.1914)
idem, blz. 49
idem, blz. 50
USA Senate report 944. 74th Congress, 2nd session; Washington Library of Congress
PRO. ADM/137/1058.71A ref. Simpson, blz. 58
Simpson, blz. 58
idem, blz. 157
Private papers director of Naval Intelligence, Navy records office. Bath
Simpson, blz. 10
idem. blz. 68; PRO. ADM/137/1053 Oliver; 20.5.1915
idem, blz. 200; Lansing papers
idem, blz. 14
New York Times Magazine 31.1.1937; 3-27
Duitslands officiële antwoord d.d. 28.5.1915
Winston Churchill: “The World Crisis”, blz. 298, ed. 1931
Simpson, blz. 131; ref. Kenworthy and Young: “The freedom of the Seas”, blz. 211
Intimate papers of Colonel House, dl. 1, blz. 435 (ed. 1926)
idem, blz. 432; Simpson blz. 151
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Plastic model van de „Lusitania", zoals ze er uitzag op haar eerste transatlantische reis
(schaal 1 :350). Het werkelijke schip was 239,9 m lang en 26,7 m breed. Tonnage: 31.550
brt. Vier machtige turbines met een totaal vermogen van 76.000 pk dreven vier schroeven
aan.

Verrichtingen van het vliegtuigsquadron nr. 1
Jaarboek koninklijke Marine 1962

Het vliegtuigsquadron nr. 1, gestationeerd op de Dr. Albert Plesman-luchthaven, herdacht in het
begin van het jaar zijn 10-jarige aanwezigheid aldaar. Op 2 februari werd dit feit met enkele
festiviteiten gevierd.
Ook dit jaar stond het squadron in het teken van de opleiding van leerlingen-vlieger, de
verhoging van de geoefendheid der vaste staf en de paraatheid in geval een beroep op het
squadron werd gedaan om speciale vluchten uit te voeren voor opsporing- en reddingsacties,
ziekenvervoer, passagiersvluchten voor autoriteiten enz.
Was het squadron reeds lang ingesteld op zijn opleidingstaak, dit jaar werd een begin gemaakt
met het opleiden van ongebrevetteerde leerlingen-vlieger, die, na de voortgezette vliegopleiding
in Europa, op Curacao hun transitievliegopleiding ontvingen.
Naast de 10 leerlingen-vlieger (5 officieren en 5 korporaals), die de onderzeebootbestrijdingsvliegopleiding ontvingen, werden dan ook op 17 december de eerste 4 leerlingen der
transitievliegopleiding afgeleverd en werd hun op 21 december met enig ceremonieel en in
aanwezigheid van enkele militaire- en burgerautoriteiten en genodigden door de commandant
der zeemacht in de Nederlandse Antillen het marinevliegbrevet uitgereikt.
In het kader van de opsporings- en reddingsdienst werden met wisselend succes vele vluchten
gemaakt. Uit een oogpunt van opsporing was zeer succesvol te noemen een vlucht, die werd
uitgevoerd op 15 oktober, toen de Noorse tanker Spervik ten westen van Curaçao een man
overboord meldde. Na een dag van intensief zoeken werd de man gelocaliseerd en op
aanwijzingen van het vliegtuig aan boord van de tanker genomen, doch hij bleek helaas reeds
te zijn overleden.
Tijdens de aanwezigheid van smaldeel 5 in de Nederlandse Antillen werden de squadrons nr. 4
en nr. 8 van Hr. Ms. Karel Doorman op HATO gestationeerd, waar zij de nodige logistieke steun
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ontvingen en waar squadron nr. 4 gedurende de stilligperiode van het vliegkampschip zijn
geoefendheid in het nachtvliegen en het maken van droge deklandingen kon beoefenen.
Eind maart brachten een viertal vliegtuigen van sqaudron nr. 1 een oriëntatiebezoek aan San
Juan op Puerto Rico, waar o.a. een rondgang werd gemaakt bij het centrum van de opsporingsen reddingsdienst van de Amerikaanse marine in het Caraïbische gebied.
Voor het verhogen der geoefendheid van de vaste bemanning bestond overigens alle
gelegenheid. Vele malen werden gezamenlijke oefeningen gehouden met bezoekende
oorlogsschepen, met het stationschip en met de op Curaçao en op Aruba gelegerde
marinierseenheden.
Ook bij de verschillende ceremoniële gebeurtenissen in de loop van het jaar leverde het
squadron een actief aandeel. Zo werd luister bijgezet aan de aankomst van smaldeel 5 door op
14 februari met 6 vliegtuigen deel te nemen aan een paradevlucht.
Vervolgens werden luchtparades uitgevoerd tijdens de verjaardag van Hare Majesteit de
Koningin en bij de officiële aankomst van de nieuwe gouverneur van de Nederlandse Antillen
mr. N. Debrot.
In het kader van het oefenprogramma werden enkele navigatievluchten uitgevoerd naar St.
Maarten, welk eiland zich overigens in menig bezoek van vliegtuigen van het squadron heeft
mogen verheugen.
Aangezien de vervoersmogelijkheden naar en van dit eiland beperkt zijn, werden meerdere
malen een of meer vliegtuigen aldaar gestationeerd en wel tijdens het hoge bezoek van de
prinsessen Irene en Margriet, gedurende het eerste officiële bezoek van de gouverneur aan de
Bovenwindse eilanden en tijdens de jaarlijkse z.g. ambassadeursconferentie, welke dit jaar op
St. Maarten werd gehouden. De gouverneur maakte van deze vliegtuigen gebruikt, toen hij
tijdens de Cubacrisis vroegtijdig van St. Maarten naar Curagao wenste terug te keren.
Tenslotte maakten ook de minister en zijn gevolg bij hun bezoek aan de Nederlandse Antillen
gebruik van het squadron.
…………………………………………………………………………………………………………….

Een oude medestrijder in Nederlandsch - Indïe nader bekeken
(slot)
DOOR DICK PILKES
1 Maart 1942:
de HOUSTON gaat ten onder
De Japanners concentreerden zich nu op de Houston die reeds slagzij maakte over
stuurboord. Om 00.05 uur trof een torpedo het schip aan bakboord in de achterste
machinekamer. Uit vernielde stoomleidingen ontsnapten grote hoeveelheden
oververhitte stoom die de bemanning, die daar na de torpedo-explosie nog leefde,
doodde. De Houston was de helft van haar voortstuwingsvermogen kwijt. Gelukkig dat
de beide waterdichte schotten het hielden.
Even later trof echter een torpedo het schip in de voorste machinekamer aan stuurboord. De
gehele voortstuwing was nu uitgevallen en het schip verloor snel vaart. Ook de vuurleiding viel
uit, omdat iedereen daar onderin zijn post moest verlaten. Centraal geleid vuur afgeven kon niet
meer zodat beide torens nu de eigen richtmiddelen moesten gebruiken. Per ongeluk ging er bij
de Japanners een lichtgranaat de lucht in die hun eigen eenheden in vol daglicht zette.
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Onmiddellijk opende de Houston het vuur, drie jagers werden getroffen en een mijnenveger
zonk meteen na een voltreffer. Bij een volgend Japans salvo vond er een treffer plaats op de Btoren van de „Houston," juist op het moment dat de bemanning bezig was de afvuurladingen
aan te brengen. Er ontstond een felle brand in de toren en commandant Rooks liet onmiddellijk
de onderliggende munitieruimten onder water zetten om een explosie te voorkomen, terwijl de
conning tower door de enorme hitte verlaten moest worden. Nu alle resterende 8" munitie
onbereikbaar was geworden kon er ook niet meer met de laatste, de voorste 8" toren gevuurd
worden. Een derde torpedo trof het schip, nogmaals aan stuurboord, in het voorschip.
Iedereen besefte dat het einde naderde. Met alles wat nog vuren kon bestookte de Houston de
opdringende Japanse schepen. Door het wegvallen van alle energie werkte ook het
munitietransport van de 5” kanons niet meer. Vertwijfeld probeerden diverse mannen met de
hand de zware 5” granaten via allerlei ladders en trappen door het geruïneerde achterschip
omhoog te brengen. Het was geen doen meer! Commandant Rooks gaf order het schip te
verlaten, het was een verloren zaak. De Japanse jagers kwamen dichterbij het schip, dat nu
bijna geen vaart meer liep. Zij werden niet meer bedreigd door de vernietigende mokerslagen
van de 8" granaten. Ze bleven vuren met shrapnelgranaten (granaten gevuld met stalen kogels
t.b.v. het vernielen van lichte bovenbouwconstructies), met lichte wapens werden de dekken
van de Houston beschoten en eveneens de bakboord hangar waar veel bemanningsleden
dekking hadden gezocht.
Commandant Rooks kwam om 00.25 uur om het leven door een granaattreffer in zijn buurt en
David Roberts nam het commando over, slechts voor even! Alle lichte munitie die nog voor
handen lag werd opgemaakt. Inmiddels lag de Houston gestopt en de slagzij - aanvankelijk 20°
- over stuurboord nam gevaarlijk toe, zodat Roberts het bevel herhaalde het schip te verlaten.
Het was 1 maart, 00.33 uur. Vele mannen zochten drijfmateriaal om overboord te zetten. Er
waren zelfs mannen bezig om te proberen de drijvers van de vliegtuigen, die zij al eerder van
drinkwater en noodrantsoenen voorzagen, uit de hangars te slepen en over boord te werken.
Het zou echter niet meer lukken. Even na 00.30 uur werd weer een schok gevoeld, een vierde
torpedo, aan bakboord, weer in de voorste machinekamer, het hangardek golfde onder het
geweld van de explosie. Langer wachten was onverantwoord, wilde men straks niet
meegezogen worden met het zinkende schip. Iedereen die daartoe nog in staat was probeerde
van boord te komen, velen bleven achter.
Ruim 10 minuten later zagen de drenkelingen vanuit zee dat hun schip kenterde. Even zorgde
een zuchtje wind ervoor dat de Stars and Stripes nog éénmaal uitwaaide om vervolgens onder
de golven begraven te worden. Daarna sloot de Java Zee zich boven het schip, in het zicht van
Straat Soenda.
Van de ruim 1000 man werden er maar 368 gered door de Japanners en krijgsgevangen
gemaakt. Velen van hen zouden nog in kampen sterven zodat slechts een handje vol mannen
na de oorlog kon vertellen wat er met de Houston was gebeurd. Het schip was uiteindelijk
bezweken na vier torpedotreffers en ca. 30 directe granaattreffers.
Onze jager Evertsen, die na de kruisers was vertrokken, ontweek het gevecht maar kon
desondanks niet ontsnappen. Bij het passeren van Straat Soenda werd het schip door twee
Japanse jagers ontdekt en na een kort vuurgevecht in brand geschoten. Na te zijn gestrand
vloog het achterste munitiemagazijn van de Evertsen in de lucht en de jager zonk.
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Verloren Zusters
Van de zusterschepen van de Houston was er slechts één actief aan de Atlantische zijde van
het strijdtoneel. Dit was de Augusta. Zij wist de oorlog te overleven terwijl alle andere schepen,
zoals ook de Houston, in de Pacific streden waarvan er nog twee niet doorheen kwamen.
Eerst ging de Northampton verloren bij de Slag van Tassafaronga (Guadalcanal). Het schip
werd in de nacht van 30 november op 1 december 1942 in de achterste machinekamer door
twee torpedo’s van een Japanse torpedobootjager getroffen. Na een meer dan drie uur durende
strijd van “damage control parties” zonk het schip uiteindelijk toch.
Ook de Chicago mocht het niet redden. Op 29 januari 1943 was zij betrokken bij het escorteren
van een konvooi naar Guadalcanal toen om 19.45 uur ’s avonds een luchtaanval plaats vond.
De schepen beten hevig van zich af met luchtafweergeschut en automatische wapens en een
aantal vliegtuigen werd neergeschoten. Eén van de vliegtuigen explodeerde voor de Chicago
en de steekvlam zette het schip in vol daglicht. Een Japans toestel maakte hiervan gebruik en
wist een torpedotreffer te plaatsen, even later gevolgd door een tweede onder dezelfde
omstandigheden. De gehele voortstuwing viel uit en het achterschip zonk weg maar de
bemanning kreeg de zaak weer onder controle. Om ca. 00.30 uur werd de Chicago door de
zware kruiser Louisville op sleeptouw genomen. De volgende morgen zou ze door een
sleepboot worden overgenomen. Om 16.00 uur verschenen er weer diverse Japanse toestellen,
die in de aanval gingen. Weer openden de schepen, w.o. de gehavende Chicago, een enorm
spervuur, waardoor diverse Japanse toestellen sneuvelden. Enkele belagers braken echter
door het vuur heen en wisten vier torpedeotreffers op het lamme schip te plaatsen. Dit bleek te
veel, het schip kenterde en ging ten onder.
De drie
overige zusterschepen, de Chester, Louisville en Augusta vonden in 1959/1960 hun einde bij de
sloper. De eerste twee in Panama City (Florida) en de laatste in Kearny bij New York. Het
tijdperk van de schepen met zware artillerie leek voorbij, echter, minder dan een decennium
later werden de slagschepen en zware kruisers toch weer gemist.
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Juni 1944, waarschijnlijk zelfs de 6de. De Augusta voor de Normandische kust t.h.v. Bayeux. Kleine
kwetsbare landingsboten zijn hier onderweg naar de kust, gedekt door het 8" geschut van de zware
kruiser. Op de originele foto is met een loep te zien dat er t.p.v. de topstengen van de beide masten het
een en ander weg geretoucheerd is. Ook deze zware kruiser, alhoewel inmiddels een oude dame, was
reeds op uitgebreide schaal voorzien van radar. Omdat men in deze dagen nog liever niet het achterste
van de tong liet zien betreffende radar, werkte men het maar weg. Ook is opvallend dat de beide
catapults van boord zijn verwijderd. In deze dagen was er geen vlootverband meer denkbaar zonder
carrier. Er waren zo dus vliegtuigen genoeg voor handen zodat deze brandgevaarlijke en kwetsbare
dingen op de kruisers en slagschepen konden verdwijnen. Ook maakte de radar ze overbodig, (foto F.
Lewis)

Eerst was tijdens de Vietnam Oorlog een aantal nog bestaande oude slagschepen en zware
kruisers uit de motteballen gehaald voor het uitvoeren van kustbombardementen. Veel later,
tijdens de Golfoorlog, was ook weer een slagschip actief, echter waarschijnlijk voor de laatste
keer. Zware kruisers zijn er niet meer en voor zover bekend zijn de laatste vier slagschepen nu
opgelegd als oude voorhistorische stalen monsters.
EPILOOG.
Betreffende het laatste gevecht van de Houston en de Perth zijn er talloze publicaties die er
vanuit gaan dat beide schepen de Baai van Banten binnenvoeren en daar „huishielden” onder
de daar aanwezige Japanse transportschepen. Dit is m.i. hoogst onwaarschijnlijk! Zouden deze
transportschepen diep in de baai gelegen hebben, dan zou men ze, waarschijnlijk tegen een
beboste of hoge wal niet hebben opgemerkt, temeer daar het eiland Poelau Pandjang een groot
deel van de baai afschermt. Zou men op beide schepen toch iets hebben waargenomen, dan
zou het onnodig en uitermate gevaarlijk zijn geweest om de baai binnen te dringen omdat de
manoeuvreerruimte uitermate beperkt was, nl. maximaal tussen 2 en 5 mijl, afgezien van
diverse kleine eilandjes, ondiepten e.d., die de mogelijkheid om te manoeuvreren nog verder
beperkten. Het is ook zeer de vraag of beide buitenlandse schepen gedetailleerde kaarten aan
boord hadden van de baai, temeer, omdat het helemaal niet in de bedoeling lag daar binnen te
gaan. Ook kon bij eventuele doelen escorte worden verwacht dat zeker, bij onraad, de baai zou
afsluiten door het posten van jagers of zwaardere
eenheden bij de uitgangen.
Na eventuele vaststelling van doelen in de baai had men
deze gemakkelijk met de artillerie vanuit zee kunnen
bestoken zonder het gevaar „als een rat in de val” te lopen.
Tot slot zou het wel uitermate toevallig geweest zijn als ze
juist in de baai de Evertsen verwachtten. Het is aan te
nemen dat alle schepen als prioriteit hadden de Indische
wateren zo snel en onopvallend mogelijk te verlaten en niet
nog allerlei risicovolle ondernemingen op touw te zetten.
Het is dus het meest waarschijnlijk dat de lezing in het
Marineblad (1967) de juiste is en het gevecht plaats vond
in het zeegebied tussen Poelau Babi en St. Nicolaaspunt,
direkt ten noorden van de Baai van Banten.
Onze medewerker Dick Pilkes is als scheepsbouwkundigontwerper (zeeschepen) werkzaam bij één van onze
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grotere werven en is speciaal geïnteresseerd in de technische geschiedenis van koopvaardijen marineschepen, alsmede in de algemene maritime geschiedenis van de afgelopen 150 jaar.
Hij publiceerde al eerder in "De Blauwe Wimpel”, alsmede in "Gekko” en in het bedrijfsblad
"IHC-De Zeskrant”. Hij is mede-auteur van het boek "De vier Zwarte Zeeën”. Hij gaf informatie
bij de bouw van historische scheepsmodellen, o.m. aan het Nederlands Scheepvaartmuseum te
Amsterdam en het Nationaal Sleepvaartmuseum te Maassluis, alsmede aan particulieren.
Redactie DBW
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MAN OVER BOORD TIJDENS B.O.Z.
De hierna volgende fotoreportage is een beeld van de — soms ruwe — praktijk van de
bevoorrading op zee gegeven.
Hr. Ms. van Speijk komt langszij Hr. Ms. Poolster; tijdens deze manoeuvre slaat een
overkomende zee een matroos, die zich op de bak bevindt, overboord. Dit is duidelijk te zien op
foto 5 (een partiële vergroting van foto 6). Op de laatste foto ontwaart men de drenkeling ter
hoogte van het achterschip. De man is zeer snel door het eigen schip opgepikt.
Deze fotoserie werd vanaf Hr. Ms. Poolster gemaakt door KLTZT H. J. C. van der Woude.
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Bron: Marineblad 78e jaargang nummer 6 september 1968
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Uit “Buitengaats” van december 1968…

Hoe vindt een schip de weg op zee?
Met behulp van een richtingzoeker.
Door Jan Noordergraaf

Op praktisch alle schepen bevindt zich op of nabij het bovenste dek het bekende hoepel- of
kruisraam van de scheepsrichtingzoeker. Een mooie, stemmige foto, no. A, 's avonds op zee
vlak langs zo’n raam genomen, is hierbij afgedrukt.
A.

– Hoepel of kruisraam.

Bekijk die foto eens goed. Het zou kunnen zijn dat
ginds, onder die wolken, een kust ligt met een
vuurtoren er op. Als het nóg donkerder wordt, kan
de „blink” daarvan zichtbaar zijn, tegen de wolken
aan weerkaatst. In dat geval is die vuurtoren te
„peilen”, en als men dan weet welke vuurtoren het
is, kan men de peillijn in de kaart zetten. Twee van
deze peillijnen, van twee verschillende vuurtorens,
geven een snijpunt op de kaart, en daar bevindt
het schip zich dan.
Maar stel dat er nu géén vuurtorens in de buurt
zijn, wanneer het schip bijvoorbeeld te ver op zee
vaart, tientallen mijlen van land verwijderd. Dan is
één van de middelen om de positie van het schip
te bepalen de radio-richtingzoeker. Ik zal jullie
vertellen hoe zo'n richtingzoeker werkt.
Al heel vroeg heeft men ontdekt dat
radiotoestellen „richtgevoelig” waren. Door de
antenne te draaien, varieerde de ontvangst-sterkte
van een bepaald station. Hiermee was het radiokompas uitgevonden. Een enorme ontdekking!
Kijk wéér naar de foto.
Ergens achter de horizon staan radiobakens opgesteld, die precies eender werken als de
vuurtorens over kortere afstanden.
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Over zee komen de
radiosignalen van die bakens
aanzweven. De richtingzoeker
wordt op een bepaald baken
afgestemd, en de richting
waaruit de signalen komen
bepaald. Er wordt „gepeild", en
die peiling kan in de kaart gezet
worden. Tekening B geeft een
idee hoe dat gaat. Het schip
bevindt zich ergens op zee, en
peilt achtereenvolgens de
bakens A, B en C. Op het snijpunt 0 van die peilingslijnen is de positie van het schip. Natuurlijk
hadden A, B en C ook vuurtorens kunnen zijn. Meestal staat vlakbij een vuurtoren ook het
radiobaken opgesteld.
Interessante vraag: hoe weet men nu precies wie wié is? Vuurtorens hebben een bepaald
„karakter”, dat wil zeggen: de duur en de samenstelling van hun lichtsignalen is verschillend. Op
de zeekaarten staat het karakter aangegeven. Zo'n blink-kode kan zijn kort-lang-kort, lang-langkort, en ook de tussenpozen tussen twee lichtflitsen kan verschillen. Er zijn duizenden
mogelijkheden. Zo kan men elke vuurtoren van de ander onderscheiden, en van zee uit door
het „tellen” van het lichtsignaal te weten komen welke het is. Kom je wel eens in Scheveningen,
Katwijk of Den Helder? Heb je de lange stralen van de vuurtorens wel eens over de duinen zien
spelen? Tel die stralen eens uit; je zult zien dat ze verschillend zijn.
Met onze radiobakens gaat het precies eender. Die hebben ook een eigen karakter en natuurlijk
een morse-kode, meestal twee letters, en daaraan herkent men ze.
C. – Het eerste begin, primitieve ramen
Om te peilen zet men de ontvanger aan, zoekt het station op, en
luistert naar het morse-signaal. Even later komt een lange streep,
een lang signaal. Draaien aan het raam totdat het signaal het zwakst
is. „Dood” maken.
Moeilijk? Je kunt hetzelfde doen met een doodgewone draagbare
transistorradio. Zoek Hilversum op, draai de ontvanger, zoek het
zwakste geluid op. Klaar is je eigen
radiokompas! Je kunt niet meer
verdwalen, als je altijd dezelfde
richting blijft uitlopen. Je weet in welke
richting Hilversum ligt. Ga langs
wegen, door sloten en weilanden, ga
zoals de vogel vliegt en je komt in
Hilversum terecht, tenzij je precies de verkeerde kant uitgelopen
bent. Maar dat is een andere zaak.
D. – De richtingzoeker van de voormalige sleepboot “Drente”
Waarom peilen we zo graag op minimum geluid, waarom niet op
het sterkste geluid? Eenvoudig omdat een minimum zuiverder is
te ontdekken dan een maximum.
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Zit er een hoepelraam in die transistorradio? Nee, maar wel een ferrietstaaf die zeer
richtgevoelig is. Sommige soorten richtingzoekers werken dan ook met zo'n staaf.
Dat raam van ons heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. Het is begonnen met echte
draaibare ramen, houten kooien met draad ontwikkeld, waarmee heftig werd geëxperimenteerd.
Foto C Op zee verschenen deze primitieve ramen ook al gauw, en de zeeman was er blij mee.
Tijdens nacht, mist of regen, en op grotere afstanden van de kust, kon hij nu zijn positie bepalen
door aan het raam te draaien. Tot op heden is de richtingzoeker nog steeds een goed
hulpmiddel bij de navigatie, ondanks modernere media als radar, decca, loran, etc., waar we
misschien een volgende maal eens over kunnen praten.
Foto D toont de oude richtingzoeker van het Nederlandse vrachtschip „Drente”, thans allang uit
de vaart verdwenen. Een groot verschil met de tegenwoordige kruisramen, die vast staan
opgesteld en de opgevangen energie via kabels omlaag sturen naar de kaartenkamer of
radiohut waar de ontvanger staat. In die ontvanger zijn opnieuw twee „ramen” loodrecht op
elkaar geplaatst, met daar middenin de „zoek-spoel”, die de functie van het oude draaibare
raam heeft overgenomen.
E. – De aller modernste
richtingzoeker, die
automatisch kan peilen.
De aller modernste
richtingzoeker, die
bovendien nog automatisch
kan peilen, is de Lodestar
van de Britse Marconi
Company. Zie foto E; een
stukje kaartenkamer met de
noodzakelijke entourage:
een kaart, een kaartpasser,
een potlood, een luikje naar
de brug, een paar lampen,
een elektrische logklok
en . . . onze Lodestar.
De zwarte knop rechts
boven aan is onze
zoekspoel, ons oude
draaibare raam. We draaien eraan, totdat we een zo zwak mogelijk geluid horen van een
bepaald radiobaken, dat we met de knop links bovenaan — ’n doodgewone afstemschaal —
hebben opgezocht. Even goed luisteren; ja, het is het goede baken. Nu de systeem-schakelaar
op automatisch zetten en. . . onze zoekspoel loopt automatisch naar het minimum toe. Snel
noteren, zóveel graden. Ander station opzoeken, even luisteren, zelfde volgorde en principe.
Terwijl we de eerste peiling al in de kaart zetten, draait de zoekspoel naar nummer twee. En
eventueel nummer drie.
Dat snel achter elkaar verschillende stations peilen is belangrijk, want het schip ligt niet stil. Het
vaart, het beweegt door het water en over de kaart. Vandaar dat zo’n automatische peiler een
uitkomst is en bovendien aangepast aan de modernste eisen.
Het positie bepalen, het navigeren, wordt steeds meer ingesteld op elektronische middelen. De
richtingzoeker moet dus mee,
en Is ook meegegaan met zijn tijd, precies zoals de ramen zich ontwikkelden van een simpel
stukje gewikkeld draad tot een lichtgewicht kruisraam dat met één vinger op te tillen is.
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Heeft de richtingzoeker nog toekomst? Tot in lengte van jaren. Elk elektronisch
navigatiesysteem is een hulpmiddel.
Kapitein of stuurman mag er nooit volledig op vertrouwen, ook al kan dat wel. Bij een aanvaring
of stranding kunnen de instrumenten nooit voor de rechter worden gedaagd; wél de betrokken
officieren die op de brug de wacht hadden.
Tussen al die moderne navigatiemiddelen is de richtingzoeker volledig op zijn plaats gebleven
en nog steeds verplicht gesteld; in feite het enige verplichte navigatietoestel. Wellicht zullen in
de toekomst echoloden en radars óók verplicht gesteld worden.
Zo ver is het nog niet. Het heeft lang geduurd voordat de richtingzoekers verplicht gesteld
werden. Maar lang vóór die tijd hadden reders en zeelieden al begrepen dat zo'n radiokompas
van groot nut kon zijn, al was het alleen maar om ergens op tijd aan te komen.
De nu wat antiek
aandoende richtingzoeker
van de oude
“Bloemfontien”
Om de kunst van het
richtingzoeken te
verstaan, is kennis van
radiotechniek én
morseschrift noodzakelijk.
Er zijn nog geen bakens
die roepen „ik ben
hoekvanholland,
hoekvanholland”. Dat zou
wel makkelijk zijn, vind je
niet?
Er zijn mensen die een
telefoonnummer draaien
en dan zeggen: „Je spreekt met mij”. Wie is „mij"? Dat moet je maar weten. Daar gaat het ook
om bij het peilen. Je moet weten wié de signalen uitzendt, je moet het „karakter” beluisteren.
Gelukkig worden die morse-karakters heel langzaam uitgeseind en dikwijls herhaald. Zelfs
ongeoefende zeevarenden — denk aan jachten —- kunnen daarom gebruik maken van de
radiobakens langs de kusten van alle landen.
Tussen twee haakjes: die bakens worden door de staat onderhouden, en iedereen kan en mag
er gebruik van maken. Een prachtig stuk internationale samenwerking: dag-in, dag-uit
doorgaande, onopvallend, en bijna onopgemerkt door mensen aan de wal die er geen gebruik
van maken. Die weten niet eens dat ze bestaan!
Jullie nu wél!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Historie….
Hr. Ms. mijnenlegger Douwe Aukes
Op 28 oktober 1919 werd het schip bij de werf Gusto te Schiedam op stapel gezet en op 23
februari 1922 te water gelaten. Waterverplaatsing 687 ton; afmetingen 54.80 x 8.70 x 3.20 m;
machinevermogen van de 2 Triple-expansiemachines 1000 ipk; 2 schroeven; maximumsnelheid
13 mijl; bemanning 60 man; bewapening: 3 kanons van 7.5 cm (zd/ld) half- automatisch, 2
mitrailleurs van 12.7 mm, 60 mijnen.
Op 2 november 1922 werd het schip voor de eerste maal in dienst gesteld, behalve als
mijnenlegger deed het schip gedurende vele jaren dienst als opleidingsschip voor adelborsten
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(bootjesreis tweede en jongste jaar). Sinds de mobilisatie in 1939 deed het schip in het noorden
dienst en op 14 mei 1940 vertrok het schip uit Den Helder naar Engeland. Op weg daarheen
werden enige overlevenden opgepikt van Hr. Ms. kanonneerboot Johan Maurits van Nassau,
die bij Callantsoog door Duitse bommenwerpers tot zinken werd gebracht.
In het Verenigd Koninkrijk werd het schip met het zusterschip Hr. Ms. Van Meerlant en Hr. Ms.
mijnenlegger Medusa samengevoegd tot het depot mijnenleggers onder Brits operatief
commando (5 juni—2 juli 1940). Vervolgens werd het schip met onder meer Hr. Ms.
kanonneerboten Flores en Gruno in Sheerness gestationeerd en deed het dienst als luchtafweerkanonneerboot bij de Britse oostkust-konvooien. Na de bevrijding keerde het schip naar
Nederland terug en werd het opgelegd; op 15 maart 1948 werd het in gebruik genomen als
depotschip voor mijnenleggers in verschillende havens.
Eind 1948 werd het schip weder uit dienst gesteld. Op 6 september 1949 ging het weer naar
zee als moederschip voor het 4e en later ook voor het 6e flottielje mijnenvegers. Het laatste
flottielje was tot mei 1950 op Borkum gestationeerd.
Daarna werd het schip gebruikt als mijnenveegwerkschip. Van 1959 tot de laatste
uitdienststelling op 1 februari 1962 was het schip in Hellevoet- sluis gestationeerd. De
naamseinen waren ML 1, N 81 en A 898.
Het schip was genoemd naar de Friese kapitein Douwe Aukes, die vermaard werd door zijn
gedrag als kapitein van de Vogelstruys, een schip met 40 stukken van de Vereenigde
Oostindische Compagnie, dat, als oorlogsschip uitgerust, in de slag bij Plymouth op 26
augustus 1652 tot het smaldeel van commandeur M. A. de Ruyter behoorde.
Het zusterschip Hr. Ms. van Meerlant ging in Britse dienst op 4 juni 1941 verloren in de
Theemsmonding tengevolge van een ontploffing van een Duitse mijn.
Een vijftal zusterschepen werden dit jaar uit de sterkte der Koninklijke marine afgevoerd. Het
waren voormalige mijnenvegers van het Amerikaanse BYMS (Brooklyn Yard Mine Sweeper)
type, die in 1956 als zodanig uit de sterkte waren afgevoerd en werden verbouwd tot
duikwerkvaartuigen. Zij waren allen in 1946 van de marine van de Verenigde Staten gekocht en
hebben na aankomst in Nederland meegewerkt aan het opruimen van die mijnenvelden uit de
laatste wereldoorlog, die een ernstige belemmering voor de scheepvaart vormden. Bij het
gereedkomen van de nieuwe moderne mijnenvegers van de Dokkum-klasse werden deze
verouderde schepen uit de dienst onttrokken.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ZEEP
Wassen mag je je eigen ook niet meer als je nog tot een aanvaardbaar seksleven wilt
komen. Ene dr. Barry Keverne, die in Cambridge les in de anatomie geeft, heeft laten
weten dat je voor het naar bed gaan geen bad of douche moet nemen en de zeep in het
bakje moet laten liggen, omdat deze reinigende handelingen alle natuurlijke
lichaamsgeuren doen verdwijnen, terwijl dat odeur de partner juist moet aanzetten tot
kwieke daden.
Seksparfum en aanverwante middelen dienen ook geweerd te worden omdat die eveneens
de geur van het lijf verdoezelen die door onze neus wordt doorgegeven aan het
sekscentrum in de hersenen. Het is dus toch waar dat seks meer een kwestie van het
hoofd dan van andere ledematen is.Dat van door onbeteugelde passie overmande
dierlijkheid, zo vaak het excuus voor zaken die het daglicht niet kunnen velen, blijkt flauwe
kul: seks is een kwestie van een goede neus en even dóórdenken.
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Vroeger schijnt het universeel zo geweest te zijn dat de liefde aan de zaterdagavond was
voorbehouden, nadat pa en ma in de tobbe waren geweest, want het was belangrijker
schoon dan hartstochtelijk te wezen en van natuurlijke lichaamsgeuren hadden ze geen
weet; verplichte gymnastiek dus die in grote delen van de wereld in opdracht van de paus
verricht werd ter bevordering van het nageslacht.
Daarentegen wil een belegen mop dat boeren het met de sokken aan doen, waar uit blijkt
dat dit volkje, door de stadse mens doorgaans met geringschatting bejegend, nog niet zo
dom is, want hier mag toch wel zeker van natuurlijke lichaamsgeuren gerept worden.
In die zin beantwoordt de boerenstand dus stellig aan het dictaat van dr. Keverne die bij
wijze van spreken het washandje aan de wilgen wil hangen. Overigens heeft de dokter de
proeven, die tot deze voor de zeepindustrie vermoedelijk catastrofale conclusies zullen
leiden, uitgehaald met apen; van nature wezens die, zoals een bezoek aan de dierentuin
kan leren, behept zijn met een krachtige lichaamsgeur. Je moet aannemen dat Keverne
die apen heeft ingezeept, geschrobd en afgespoeld om ze vervolgens aan elkaar uit te
leveren en toe te kijken hoe ze elkaar niet begeerden - voyeurisme onder het mom van de
wetenschap en geen wonder dat die apen zich onthielden, want er viel niks lekkers te
snuffelen en dan heb je er allicht geen trek in. Maar waarom heeft Keverne zijn proeven
eigenlijk niet gewoon met mensen gedaan? Waren er in Engeland geen driftige knullen en
hupse meiden te vinden die bereid zijn ten dienste van de wetenschap onder de douche te
gaan en elkaar dan te vermeien? Het ziet er naar uit dat Keverne bang was dat zijn theorie
geloochend zou worden door de praktijk: tenslotte is een van de plezieriger erotische
geneugten om sàmen in bad te gaan. Zou die dokter daar nooit van gehoord hebben?
Volgens mij is Keverne destijds door zijn moeder zó ongenadig geboend dat alle zinnelijke
aandriften tegelijk met het badwater zijn weggespoeld. Want het zijn altijd moeders die het
seksleven in de war sturen.
Zo is het toch, Odipoes?

Europese samenwerking tegen
zwerfvuil in de Noordzee ….
Jaarlijks wordt 20 miljoen kilo zwerfvuil in de Noordzee gedumpt. Dit afval bestaat voornamelijk uit plastics, die honderden jaren op de bodem blijven liggen. De Noordzeelanden
hebben de handen ineen geslagen in het EU project „Save the
North Sea” om de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan. Er
wordt voorlichting en scholing gegeven en de eerste opruimactiviteiten zijn ruim een jaar geleden gestart. Voor zowel de
professionele als de recreatieve gebruikers van de Noordzee
moet het roer nu om: we kunnen het ons niet meer
permitteren afval overboord te gooien.

De Noordzee lijkt een groot vuilnisvat te worden. Ladinggebonden afval, zoals olieresten, maar
ook scheepsafval, waaronder huisafval en rioolwater, worden zelden bij de havens afgegeven
en voornamelijk in zee geloosd. In de Nederlandse havens moet worden betaald voor het
afgeven van afval. Daarnaast moet vaak worden omgevaren en kunnen extra wachttijden bij de
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havenontvangstinstallaties optreden. Het wordt de zeegebruikers dus lang niet altijd even
gemakkelijk gemaakt.
De scheepvaart profileert zich echter wel als meest duurzame ver- voermodaliteit. Dat is zeker
niet ten onrechte gezien vanuit het gezichtpunt van energiegebruik en dus van het milieu. Toch
is het imago van de scheepvaartsector ten aanzien van milieuvriendelijkheid wel degelijk
voor verbetering vatbaar. Voor het keurmerk „meest duurzaam” geldt immers: adeldom
verplicht!
Vorig jaar is het EU project „Save the North
Sea” in Nederland van start gegaan. Het
richt zich op een oplossing voor het
zwerfvuilprobleem in zee. Het wil op een
positieve manier invloed uitoefenen op de
houding en het gedrag van mensen die de
Noordzee gebruiken. Dit zijn vissers,
schippers en reders, maar ook
medewerkers uit de petrochemische
industrie en eigenaren van
pleziervaartuigen, waarvan men er steeds
meer ziet op de Noordzee.
Het zwerfvuilprobleem is er een dat alle
mensen die wonen aan of werken op zee
aangaat. De grote hoeveelheden zwerfvuil
in de Noordzee bedreigen niet alleen het
leven van vogels en zoogdieren, maar
veroorzaken ook grote economische
schade. „Save the North Sea” werkt in
Nederland aan drie projecten om zijn
doelgroepen te overtuigen van de ernst van
het probleem.
Vissers vissen de zee schoon. In Nederland
alleen al 110.000 kilo zwerfvuil in de afgelopen
twaalf maanden.

Fulmarstudie
Om te meten hoe het met de vervuiling van de Noordzee ervoor staat, wordt op Texel de
Fulmarstudie door het Alterra-instituut uitgevoerd. De maaginhoud van aangespoelde Noordse
stormvogels (Fulmar birds) uit alle Noordzeelanden wordt vanaf het begin van de jaren tachtig
onderzocht op de aanwezigheid van plastic. De milieuministers van de Noordzeelanden hebben
bepaald dat de maaginhoud van de stormvogels een officiële graadmeter is voor vervuiling van
de Noordzee door
zwerfafval. Het afgelopen najaar zijn wetenschappers uit de deelnemende landen België,
Duitsland. Denemarken, Nederland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Faröer
Eilanden bijeen gekomen. Uit een presentatie van het Europese onderzoek kwam naar voren
dat 98% van de vogels in het totale Noordzeegebied een aanzienlijke hoeveelheid plastic in hun
magen heeft.
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Vuilvisproject
In het zogeheten „Vuilvisproject” verzamelen dertien vissersschepen uit Breskens, Stellendam
en Vlissingen zwerfvuil dat ze tijdens het vissen in hun netten krijgen in „big-bags". Aan wal
wordt het afval door een erkende inzamelaar in ontvangst genomen en vernietigd. Het project
wordt door het KIMO, de internationale milieuorganisatie van lokale overheden, georganiseerd.
Vissers tonen met dit project hun verantwoordelijkheid en zetten zich kosteloos in voor een
schonere Noordzee. Het project is een jaar geleden gestart en onlangs zijn de eerste resultaten
gepresenteerd. In twaalf maanden tijd is alleen al in Nederland ruim 110.000 kilo zwerfvuil
opgevist. De verwachting voor 2004 is dat alle Europese vissers samen meer dan 280.000 kilo
vuil omhooghalen. Een aantal verontreinigde visgronden in de Noordzee zal binnen een paar
jaar zo goed als schoongevist zijn.
Cursus voor zeevarenden
Een belangrijke factor in het totale probleem van afval in zee zijn de mensen die het afval erin
gooien. Als de gebruikers van de zee zich meer bewust zijn van de problemen die het afval voor
dieren en voor de portemonnee van bepaalde groepen veroorzaken, zullen ze vast minder afval
in zee gooien.
De stichting ProSea organiseerde de afgelopen tijd drie tot vier keer per jaar een Marine
Awareness Course voor zeevarenden op Texel. Maritieme milieuproblemen zijn, net als het
zwerfvuilprobleem in de Noordzee, niet aan grenzen gebonden. Zodoende zijn de cursussen als
onderdeel van het „Save the North Sea” project internationaal georiënteerd en nu wordt de
cursus ook in andere Noordzeelanden gehouden. Zo is in maart een cursus in het Deense
Skagen van start gegaan. De cursus gaat op tal van scheepvaartgerelateerde milieuproblemen
in, waaronder het probleem van afval in zee. De Marine Awareness Course bevat praktijkonderdelen, lezingen, paneldiscussies, laboratoriumbezoek en excursies op zee. Onderwerpen
als de milieuaspecten voor de scheepvaart (ballastwater, luchtemissies, afval, etc.), de ecologie
van de zee, de functie en het belang van de zeeën en de relatie met de scheepvaart
maatschappij staan centraal.
Zo wordt tijdens een zogeheten Educatie Cruise als onderdeel van de cursus op Texel, op het
Wad vanaf een gamalenkotter aan de cursisten getoond wat in de zee leeft en wat daarnaast
op de zeebodem wordt aangetroffen.
Naast de deelnemers uit de scheepvaartsector melden ook medewerkers uit de offshore- en
baggerindustrie zich aan voor de cursus, alsmede beleidsmedewerkers van de Rijksoverheid en
lokale overheden. Dit levert vaak interessante discussies op over regelgeving en regelnaleving.
De cursus wordt ook dit jaar afgestemd op de specifieke wensen uit de visserij en de offshore
sector.
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Samen in de EU aan de slag
De Europese Commissie heeft een Europese richtlijn uitgevaardigd die ieder lid van de EU
verplicht logistiek voor scheepsafval in de havens aan te bieden met een indirect
betalingssysteem. Hierbij wordt een aparte milieuheffing berekend, los van het havengeld.
Duitsland, Denemarken en Scandinavië
hebben gekozen voor de maximale
richtlijn, waarbij 100% van de totale
afvalverwerkings- kosten vooraf wordt
verrekend. Ieder land stelt hierbij wel
verschillende voorwaarden. In Nederland
wordt nu maar 30% van de kosten
verrekend, het minimum van de EU
richtlijn. Nederland is op dit punt in eerste
instantie niet de actiefste lid staat en zou
dit in de ogen van het project „Save the
North Sea” wel moeten worden.
Deelnemers aan de Marine Awareness
Course zien dat geld verdienen op zee
goed samengaat met duurzaam
ondernemen, waarbij juist het initiatief
van de ondernemers telt. Vissers zien
een vuile Noordzee en voelen zich verantwoordelijk om het vuil van anderen dat ze vinden aan
wal te brengen. Deze positieve houding moet de kapiteins, de reders, de recreanten en de
overheden overtuigen ook direct gezamenlijk de vervuiling aan te pakken.
Aan land kan niemand het
zich meer permitteren om
afval te dumpen waar het
maar uit komt. In de
Noordzee kan dit ook niet
meer.
Blauwe Wimpel 2004
Redactie :…. Hoe is de stand
van zaken met het zwerfvuil
bijna 20 jaren later ?....
Bent u in het bezit van een
aanvulling hierop? , stuur
deze dan even naar de
redactie.
tenanker@kpnmail.nl

……………………………………………………………………………….

De verovering van de zilvervloot
Piet Heins invloed groter dan vermoed
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Heb je wel gehoord van de Zilveren Vloot,
de Zilveren Vloot uit Spanje,
die had er veel Spaanse matten aan boord,
en appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is
klein,
Zijn daden benne groot, zijn daden benne groot,
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot. Hij heeft
gewonnen, gewonnen, de Zilvervloot. . .

DOOR JAN NOORDEGRAAF
Het bovengenoemde versje is zeker nog bij
oudere generaties in extenso bekend. Het moet
oeroud zijn, vlak na 1628 ontstaan toen Piet
Hein ter hoogte van Cuba, als eerste en enige,
een Spaanse Zilvervloot veroverde met als buit
een huidige waarde van 158 miljoen gulden.
Dat was meer dan het totale bedrag door alle
piraten en kapers van alle naties uit Spaanse
schepen en nederzettingen in de Nieuwe
Wereld geroofd over een periode van 300 jaar. In het oude Delfshaven staat dit standbeeld van Piet
Hein. Vroeger stond de oude zeeheld op het Piet
Het gebeuren droeg in hoge mate bij tot de
Hollandse afhankelijkheid en het totale verval Heinplein aldaar. Het Deltaplan en sloop van het oude
Delfshaven maakten daar een einde aan.
van het Spaanse rijk.
Er zit dus meer achter dan het eenvoudige liedje doet vermoeden en het is de verdienste van
de Amerikaan Robert E Marx geweest deze gebeurtenis in zijn voortreffelijke boek “De
verovering van de Zilvervloot” te plaatsen in het kader van de Spaanse “flotas” die regelmatig
van Nieuw-Spanje naar Europa voeren. Wat dat betreft is R. E. Marx te vergelijken met de
Engelsman prof. C. Boxer, die de Hollanders uit de gouden eeuw tot aan de kusten van Brasil,
West-Afrika en de Indiën volgde en daar goede boeken over schreef.
Uitgeverij Hollandia heeft de Nederlandse lezer dan ook een goede dienst bewezen met deze
uitgave (ISBN 90 6045 468 5), die een totaal nieuw licht werpt op de “rover” Piet Hein, en de
geschiedenis.
Sinds Columbus in 1492 voet aan wal zette te San Salvador, was de ontdekte Nieuwe Wereld
op snelle wijze gekoloniseerd. Columbus had weliswaar wat goud meegebracht (er moest veel
meer zijn), maar de rivieren op Hispaniola raakten al snel uitgeput.
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Tijdens de verovering van
Mexico en Peru maakten de
conquistadores de inheemse
bevolking veel goud en zilver
afhandig. Maar in 1545 besloop
een Inca die Hualpa heette een
hert op de berg Potosi, toen
Peru, thans Bolivia, en trok zich
op aan een struik, die
ontworteld werd. Aan de
wortels kleefde zilvererts. Het
hert was vergeten, want Hualpa
vond een groot brok zilvererts
in de holte die de struik had
achtergelaten. Hualpa werd
gaandeweg een rijk man in
Porco waar hij woonde, maar
Gevelstenen in het geboortehuis van Piet Heyn in de Piet Heynstraat dat viel op en na martelingen
te Delfshaven
kwamen de Spanjaarden achter
de plek die tot op heden de
grootste zilverlaag ter wereld bevatte, en Spanje de machtigste natie van haar tijd maakte.
Bij de ontginning van de ertslagen werden
hier en elders (Mexico), plaatselijke Indianen
tot slaven gemaakt. Duizenden stierven.
Slaven uit Afrika vulden de lege plaatsen.
Vanwege de geweldige hoeveelheid
edelmetaal was het niet praktisch het ruwe
erts naar Spanje te verschepen, dus werd het geraffineerd op de plaats waar het gevonden
was. Hier ligt de basis van de ontwikkeling van het Spaanse “flota”-stelsel, de zilvervloten die af
en aan voeren, daarbij gehinderd door het wervelstorm- en winterseizoen op de Atlantische
Oceaan, en door op buit loerende schepen van allerlei zeevarende naties.
De huidige Beurs van Sevilla is de plek waar alle schatten werden
opgeslagen. Men verscheepte fabelachtige bedragen, 95% zilver en
slechts 5 0/0 goud. De Spaanse wereldmacht dreef werkelijk op zilver, en
op smokkel stond de doodstraf.. .
Piraten die de retourvloten bij de Canarische Eilanden of de Azoren lagen
op te wachten, veroverden in 1521 twee karvelen met aanzienlijke buit.
Daarop vormde Spanje de Armada der Oceaan, bedoeld om de flotas te escorteren, met gevolg
dat de piraten hun activiteiten naar Amerikaanse wateren verlegden en daar zelfs Spaanse
nederzettingen aanvielen, zoals Havana, Santiago, Santo Domingo, etc. De tijd van de
boekaniers en de “brethern of the Main” was aangebroken. Iedere natie haastte zich in de buurt
van de Kleine Antillen eilanden te veroveren, die als uitvalsbasis konden dienen, en Holland
was daarbij nog in een verwoede strijd om de onafhankelijkheid gewikkeld, waarbij diezelfde
Spaanse Armada in 1588 door storm, Britten en Hollanders werd verslagen.
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De Spanjaarden hadden de America’s zo groots
gekoloniseerd dat zelfs de door koningin Elisabeth
uitgezonden piraten-admiraals Hawkins, Drake en
Howard ter plekke niet meer dan plaagstoten konden
uitdelen en er nooit in slaagden een zilvervloot te
veroveren.
Spanje werd intussen steeds meer afhankelijk van het
zilver uit de koloniën. Ze had een strijdmacht van
140.000 man in vele landen en de kosten om die op de
been te houden waren twee maal zo groot als - 1627 de inkomsten via de flotas. Ondanks de fabelachtige roof Geboren te Delfshaven, 27 november 1577
Pentekening van Willem van der Velde, oorlogsverslaggever in tekeningen, met een vlooteskader uit die
tijd.

van schatten uit de
America’s, werd Spanje straatarm en raakte praktisch bankroet. Het bemannen van de schepen
werd steeds moeilijker omdat matrozen soms twee jaar lang geen soldij ontvingen. Europa was
in beroering. Hugenoten, protestantisme, opstanden tegen Spanje, zoals in Nederland. De
Engelsen werden in het kielzog van de Hollanders sterk ter zee. In feite was het machtige
Spanje, in oorlog met Nederland, volledig afhankelijk van de Nederlandse koopvaardij die het
vervoersmonopolie bezat, en graan, hout, zout, kwik, o.a. naar Sevilla bracht. Toen Philips II de
Sevillianen de handel met de Hollanders verbood, verliet meer dan 50% van de kooplieden die
stad.
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De banken van
diverse landen
weigerden Philips
nog langer geld te
lenen voor de
reusachtige
schulden waren
terugbetaald - de
geschiedenis
herhaalt zich! - en
intussen zwierf
admiraal Piet Hein
met een grote vloot
door de Caribische
Zee, op zoek naar
een zilvervloot. . .
20 Mei 1628 voer de
toen al bewonderde
admiraal Piet Hein
aan boord van het
vlaggenschip
“Amsterdam" - 500
Een Spaanse vloot verlaat Sanlucar, Spanje

ton. 50 kanonnen, 250 man - met 31
oorlogsschepen uit, - totaal 689 kanonnen
en 4000 man - en zwoer terug te zullen
komen met de buit van een flota of
helemaal niet meer!. . .
Een Hollandse jongen, op Isla Blanca
verdwaald en achtergelaten, verried de
aanwezigheid van Heins vloot aan de
Spanjaarden die negen snelle boten uit
Cuba naar de van het vasteland naderende
flota stuurden. De schepen werden
allemaal door de Hollanders onderschept
en veroverd. Piet Hein vernam daarbij dat
de flota onder bevel stond van Don Juan
de Bazan, dezelfde officier die het bevel
voerde over de galei, waarop Hein als slaaf Potosi, plaats van de rijkste zilvermijn ter wereld, aan het begin
van de 17e eeuw
had moeten dienen.
Hij liet de Spaanse kleuren hijsen, behield voor zichzelf het recht het schip van Bazan aan te
vallen, en beval het geschut zo weinig mogelijk te gebruiken, om niet de schatten mèt de
schepen naar de kelder te jagen. Er moest geënterd worden!
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7 September te middernacht hoorde men aan boord van het kleine schip “Witte Leeuw”
plotseling stemmen. „Que quieres?” werd er gevraagd, toen de “Witte Leeuw” een schip
aanriep. “Het zijn de Spanjaarden!”
Een ander Hollands schip voer de hoofdmacht van de flota binnen en bleef daar lang
onopgemerkt, vuurde een paar schoten op Bazans vaartuig af, ontsnapte en waarschuwde de
Hollandse vloot.
De flota koerste snel naar Matanzas op Cuba met de Hollanders op de hielen. In de avond
binnenvarend viel de wind weg, en liep het Spaanse vlaggeschip gevolgd door het
admiraalsschip aan de grond. De overgebleven dertien schepen konden dit gevaar
ternauwernood ontwijken en liepen ook aan de grond.
Daar lag de flota, hulpeloos, terwijl Piet Heins schepen voor anker liggend begonnen te vuren.
De aan de grond gelopen schepen konden nauwelijks terugschieten. Er brak paniek aan boord
uit.

Afhankelijkheid van zilver oorzaak ondergang Spanje als
wereldnatie

De Spaanse Armada bij Fowey, Cornwall, achtervolgd door de Engelse vloot
Toen de Hollanders ontdekten wat er aan de hand was, zonden ze barkassen uit om
entertroepen aan boord te zetten. De in paniek geraakte Bazan vergat zijn eed “Spanje en de
naam des konings altijd eer en glorie te brengen, op straffe des doods!”, en vluchtte naar de
wal.
Met de kreet “Buena Guerra” (geef u over, wij zijn genadig!) veroverden de Nederlanders schip
na schip, maar toen Hein hoorde dat Bazan gevlucht was, brak zijn hart bijna. Hij vulde de
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gouden drinkbeker van zijn aartsvijand, en toen dronk de oude zeerob van de beste wijn die hij
aan boord kon vinden.
Omstreeks middernacht was de flota veroverd.
Bij zonsopgang ging Hein allen voor in dankgebed, en voer het eskader van Loncq ook de baai
binnen. De galjoenen werden gelost, vlot gebracht en hersteld, andere kostbaarheden werden
naar de Hollandse schepen overgebracht. 14 November bereikte het nieuws via Rotterdam
Holland. “Heb je het gehoord van die Zilveren vloot?” Het volk begon uitbundig feest te vieren.
“De zilveren vloot uit Spanje...” Piet Hein viel met de “Amsterdam” en zijn vloot Hellevoetsluis
binnen. Duizenden uitzinnige mensen stortten zich op die kleine havenstad. De kerkklokken

Spaanse conquistadores maken Indianen kostbaarheden afhandig
beierden. De inwoners gingen in drommen aan boord. Hein besteedde eerst zorg aan zijn zieke
manschappen, en toen begon het vijf dagen durende ontladen van de buit. Hein begon in 1629
een triomftocht door het land.
17 Juni 1629 stierf hij in de armen van zijn vlaggenkapitein Maarten Tromp tijdens het
achtervolgen van een eskader Engelse kapers in het Kanaal. Piet Hein zijn naam is klein. Een
man wiens imago hangt aan een liedje van vroeger, maar voorloper van de machtige maritieme
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Hollandse natie. Voorbereider van de
vrijheid ook die pas in 1648 een feit
werd. De verovering van deze Zilvervloot
maakte van Spanje een bankroet land, en
de Nederlanden zo sterk dat genoemde
vrijheid ten slotte werd bereikt. Dat is de
ware betekenis van Hein. Wie het precies
wil weten zal zich het boek moeten
aanschaffen; een boek dat een Amerikaan
ons als een spiegel voorhoudt, neutraal en
met kennis van zaken geschreven, puttend
o.a. uit Spaanse bronnen en met een
schat aan data die tot nu toe nauwelijks
bekend waren.

Het oude Delfshaven anno 1988.

Het oude Delfshaven anno 1988.

Marx’ laatste zin: De verspilling van
menselijk potentieel, alsmede de roof van
de minerale rijkdom van de Nieuwe
Wereld, een levenswijze die de
veroveraars uiteindelijk tot slaven maakte.

Bron: De Blauwe Wimpel (1988)

Javaanse visser werpt zijn net over een school vissen
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Wij vliegen boven Batavia, laag over de bomen en huizen van het Oostelijk deel der stad.
Door het raampje van de Marine „Dakota”, waarmee wij 2½ uur geleden uit Soerabaja zijn
vertrokken, zien we Goenoeng Sahari en het Commandement der Zeemacht beneden ons
liggen. De trams, de auto’s, de mensen krioelen in een bonte warreling, als een drukke mierenhoop.
Even hebben we de illusie boven de massa te zijn uitgetild. De sensatie, die het vliegen ons
altijd opnieuw weer verschaft, is zó suggestief, dat wij ons niet kunnen losmaken van de gedachte, vanaf onze hoge zitplaats neerziende op dat drukke gewriemel met zijn dagelijkse
zorgen en lasten, op heel dit koortsachtige, jachtige bestaan een bredere, ruimere kijk te
hebben dan die driftig op en neer dravende poppetjes daar beneden.
Wij weten echter, dat het slechts een illusie is, waarvan de bekoring over enkele ogenblikken
zal zijn gebroken. Over tien minuten zal die krioelende massa ons in zich hebben opgenomen
en zijn wijzelf weer één van deze mieren....
Lager zakt het vliegtuig, de wielen gaan uit, daar is het vliegveld Kemajoran, de startbaan ligt
vóór ons ... ’n Zachte bons, onmerkbaar bijna raken de wielen de grond: happy landing! Het zit
er weer op. Wij zijn terug van een veertiendaagse journalistieke zwerftocht door het Oostelijk
deel van de Archipel. Twee kostelijke weken varen en vliegen in die wondere wereld van
groene eilanden in een kobaltblauwe zee en omgeven door koraalriffen, die vanuit de lucht
gezien herinneren aan kleurige bloemfestoenen, scherp omlijst door de witte bruisende
branding.
Twee dagen geleden heeft een korvet ons na volbrachte patrouillevaart in de Kangean Archipel
in volle zee overgegeven aan een Higginsboot, waarmee wij naar Soerabaja zijn teruggekeerd
met een blocnote vol krabbels en aantekeningen, die straks zullen worden uitgewerkt tot zilte
verhalen van de zee.
Teruggekeerd in ons nieuws-toko’tje op het Departement, moeten we altijd weer eerst even
wennen aan de omgeving van paperassen en rinkelende telefoons, die zo contrasteert met de
wijde, bevrijdende ruimte van wind, water, wolken, welke dank zij de gastvrijheid der
commandanten van Harer Majesteits schepen en vliegtuigen gedurende twee onvergetelijke
weken ons domein is geweest.
Uit die veelheid van onderwerpen een keuze te doen alvorens onze gedachten aan de
schrijfmachine toe te vertrouwen, vereist een ogenblik van bezinning, om al die gesprekken met
marinemannen, ontmoetingen met eilandbewoners, achtervolgingen van piraten en
smokkelaars — felle indrukken en spannende avonturen soms — te ordenen en te
rangschikken. Dan blijkt, dat
diezelfde wijde, bevrijdende
ruimte van lucht en water ons
iets merkwaardigs heeft geleerd,
wat uiting vond in de zojuist in
het vliegtuig doorleefde illusie
een bredere kijk te hebben op
maatschappelijke toestanden en
verhoudingen dan die als ’n
mierenhoop rond-krioelende
menigte.
Onder de bescherming van de
Nederlandse vlag vervolgt de
Makassaarse schoener ongestoord
zijn koers
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Wij hebben geleerd dwars heen te zien door de oppervlakkige schijn der dagelijkse
gebeurtenissen. Wij hebben uit eigen aanschouwing de nood en de leegte leren kennen van de
als gevolg der verschroeide-aarde-politiek van de republiek platgebrande huizen en fabrieken.
Wij hebben de jammer en de ellende gezien van de door gebrek, brandstichting en ontvoering
verkommerde bevolking der onlangs bevrijde gebieden .. .. En wij zijn iets gaan begrijpen van
de ontzaglijk grote en zware verantwoordelijkheid, welke Nederland draagt voor de levens, de
veiligheid en het geluk van miljoenen Indonesiërs op Java en Sumatra.
Het is ons duidelijk geworden, dat onze aanwezigheid in deze gewesten steunt op een taak, die
wij hier te vervullen hebben en waaraan wij ons niet kunnen en mogen onttrekken vóórdat deze
voltooid is: het scheppen van recht en orde, waarop de rechtsstaat, welke het vrije Indonesië
zal worden, moet zijn gegrondvest. Wij zijn gaan beseffen, dat miljoenen goedwillende
Indonesische medeburgers, met vertrouwen opziend naar de vlag, die wij op onze schepen
voeren en die eeuwenlang recht en rechtvaardigheid voor allen gewaarborgd heeft, dit van ons
verwachten.
Mogen wij dit met een enkel voorbeeld illustreren? Iets wat wijzelf meemaakten in de dagen der
politiële actie, toen de
tegenwerking der republiek de
Nederlands-Indische Regering
tot gewapend ingrijpen noopte.
Inheemse landbouwers op een
rijstveld bij het Tondano-meer op
Noord Celebes.

Hiertoe verplaatsen wij ons in
gedachte naar een kuststreek,
ergens op Java, waar de
Koninklijke Marine een
landingsoperatie verricht om een
expeditionaire troepenmacht
aan land te zetten. Het
goedwillende deel der Indonesische bevolking, dat tot samenwerking met de Nederlanders
bereid is — en dit blijkt de overgrote meerderheid te zijn — juicht onze troepen bij de bevrijding
van de geterroriseerde gebieden hartelijk toe en verleent spontaan haar medewerking door de
kwaadwilligen op te vatten en aan het wettig gezag uit te leveren. Zij doet dit niet om onze
mooie ogen, maar omdat zij uit ervaring wéét, dat tezamen met orde en rust de welvaart
terugkeert in de dessa!
Opvallend is dat de lieden met een zuiver geweten nooit weglopen. Een visser gaat rustig door
met vissen, of met zijn netten drogen op het strand en zijn prauwtje op te kalefateren. Hij weet
immers uit ondervinding, dat hij van de Koninklijke Marine niets te duchten heeft en dat deze
hem integendeel beschermt tegen de „djahats”, die zijn vangst en zijn vistuig zouden willen
stelen. Gindse prauwvaarder weet daarvan eveneens mee te praten. Zonder onze
patrouillevaart zouden de piraten hem reeds lang de keel hebben af gesneden en zijn koopwaar
hebben geroofd. Ook hij ziet de Nederlandse oorlogsschepen gaarne komen en vervolgt onder
de bescherming van onze vlag ongestoord zijn koers. Maar wie het meest van de terroristische
benden te lijden hebben, zijn de tani’s, de kleine landbouwers, die hun met moeite en zorg, door
maandenlange harde arbeid verkregen oogst-gewas soms in één enkele dag verloren zien
gaan. Geen wonder, dat zij het méést van allen verheugd zijn over de komst van de
Nederlandse Strijdkrachten. De opgestoken duim, de brede grijns en het welgemeende „Slamat
datang toean!” zijn de weinig welsprekende, maar temeer veelzeggende getuigenissen van een
opgelucht gemoed en een dankbaar hart.
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Dit alles met eigen ogen te mogen zien en meemaken is een kostbare belevenis. Het doet ons
opnieuw ervaren, dat het toch waar is, dat er een band bestaat tussen dit goede, mooie Indië,
waar wij zo lang hebben geleefd en gewerkt, en onszèlf.
Een wezenlijke, hechte band met die visser en die prauwvaarder en die eenvoudige inheemse
boer, die feitelijk onbekenden voor ons zijn en toch ook weer niet, omdat zij zowel als wij
vertegenwoordigers zijn van twee bevolkingsgroepen, die elkaar plachten te waarderen en te
verstaan, totdat de bacil van de haat door de Jappen naar Java’s Goede Aarde werd
overgebracht, om met duivelse opzet die twee groepen van elkaar te scheiden.
Indien de wereld het ons niet belet, zullen wij zorgen, dat alles weer ten goede keert en dat orde
en rust hersteld worden, opdat de vissers en prauwvaarders en landbouwers wederom hun
bedrijf in vrede en welvaart kunnen uitoefenen als onze medestanders in een
gemeenschappelijk streven naar een geordende samenleving.
C. J. KRETSCHMER DE WILDE
Marine-Correspondent
Bron: Onze Vloot 3e jaargang nr. 12 december 1947

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

De Memoires van een ziekenpa…. Deel 1

Hr. Ms. Zwaardvis in de haven van Torkey, Engeland
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NB: Uit privacy overwegingen, heb ik enkele namen weggelaten en
veranderd in mrX.
Mijn Marine-tijd.
1. Inleiding.
Zestig jaar na dato, ben ik natuurlijk wel wat kennis over deze periode kwijt. Sommige zaken
zijn vervaagd, ik moest vaak in mijn herinnering weken zoeken, naar een bepaald woord of
gebeurtenis. Ook vertel ik dit verhaal soms niet helemaal in de juiste volgorde, ik haal de zaken
wel eens door elkaar. Dus als ik er soms even naast zit, een kenner zal dat herkennen, maar de
meesten van jullie zullen niks merken. Excuus voor de missers.
Ik heb voor de samenstelling van dit boekje geen gebruik gemaakt van officiële bronnen,
ik heb alles uit het blote hoofd opgeschreven. Mijn inzicht in de technische aspecten van
de verschillende boten, zal niet te groot zijn, tenslotte was ik een ziekenpa.
Al jaren ben ik met mijn jeugdverhaal bezig, het speelt zich voornamelijk af in mijn geboortedorp
Onstwedde. Het is nu af, zowel in het Nederlands als in het Gronings.
Ik wil nu verder met mijn verhaal, mijn marine-tijd is nu het eerste aan de beurt.
Op sommigen van jullie, zal mijn verhaal misschien wat “rauw” overkomen, maar zo heb ik het
meegemaakt en daar moeten jullie het mee doen. Ik heb het in elk geval niet geschreven om te
kwetsen of te shockeren. Ze hebben mij geadviseerd, als ik het verhaal vertel, dan ook het ware
verhaal te vertellen, zoals het was!
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Op de MULO school, in de derde klas, kregen we een excursie aangeboden door de Koninklijke
Landmacht naar de Johan Willem Friso kazerne in Zuidlaren. Dit was een promotie-dag om
kennis te maken met het leger.
Met een legertruck werden we naar een schietterrein gebracht, waar soldaten in “bivak” lagen.
Er werd een oefening gehouden en er werd met losse flodders geschoten. Op de kazerne
kregen we een maaltijd aangeboden.
Op deze dag kregen we ook informatie over de Koninklijke Marine en omdat een jeugdvriend
reeds bij de Marine diende,
kreeg ik meer belangstelling
voor deze dienst.
Na mijn schooltijd, ik was
zeventien jaar, heb ik me
aangemeld bij de Koninklijke
Marine.
Opleidingsklas: Bak 246, de
Eerste Militaire Vorming (EMV) in
1955 in het Marine
Opleidingskamp te Hilversum.

Het Betonnen schip: “de Noord Brabant”, op
het terrein van het Marine Opleidingskamp.

2. In-keuring en opkomst.
Keuringscentrum “het Engels Kamp” Groningen.
Marine Opkomst Centrum Voorschoten (MOCV)
Ik ben bij de Marine opgekomen op 28 september 1955 en op 1 oktober 1961, kreeg ik op mijn
eigen verzoek, eervol ontslag als ziekenverpleger 1e klas. Daarna heb ik negen maanden
gewerkt bij Philips te Stadskanaal als statistische procescontroleur en in 1962 werd ik
aangenomen bij de Douane te s’ Heerenberg.
Bij de Douane, heb ik 12 jaar gewerkt, mijn laatste rang was Assistent A en daarna kwam ik te
werken bij de Inspectie Omzetbelasting in Haarlem.
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Bij deze dienst heb ik mijn veertig dienstjaren als Overheidsdienaar volgemaakt en ben ik in de
rang van Hoofdcommies van s ’Rijksbelastingen met de VUT gegaan.
Mede vanwege mijn tropenjaren, anderhalf jaar, had ik op mijn 65e, ca 44,3 pensioenjaren. Ik
ben bij de Marine weggegaan op mijn eigen verzoek, zonder dat er één was, die mij heeft
geadviseerd. Ik vond toen, het personeelsbeleid bij de Marine, een zootje.
Bevorderingen bv kwamen niet op tijd af.
Toen ik weg ging, is er niet één geweest, die mij gevraagd heeft naar het waarom en helemaal
al niet om af te zien, van mijn beslissing. De rangopbouw moest een piramide zijn, maar in mijn
rang waren er te veel, vanwege een onzorgvuldige personeelsbeleid.
Ik heb me in het diepe gegooid en toen ik bij Philips werkte, heb ik me vaak afgevraagd: “Waar
ben ik aan begonnen?” Veel van mijn vroegere klasgenoten zijn als vakofficier met pensioen
gegaan, zo is mij later gebleken. Ik ging dus na veertig jaar met pensioen, als Hoofdassistent,
mijn laatste salarisschaal was schaal 9, ik heb het er denkelijk nog redelijk afgebracht voor zo’n
klein ventje, die ik was! Schaal 9 was gelijk aan de Adjudanten rang.
In het voorjaar 1955 kreeg ik van het Ministerie van Marine, een oproep, om me op 23 juni 1955
te melden in het voormalig Engels Kamp in Groningen, voor een geschiktheidsonderzoek. Ik
moest de nodige paperassen meenemen en moest voor mijn eigen eten zorgen. In de loop van
de dag kreeg ik de mededeling, dat ik geschikt was.
Later in de tijd, kreeg ik een oproep, mij te melden op het adres Bezuidenhoutseweg 123 te Den
Haag. Daarna zou ik verder getransporteerd worden, naar het Marine Opkomst Centrum te
Voorschoten. Naar Voorschoten ging dat verder transporteren met de Blauwe Tram, die nog liep
in die tijd.
Na
een ritje van een half uur heb ik me gemeld bij het
MOCV, voor verdere keuringen en onderzoek.
Op mijn zeventiende moest ik voor het eerst,
alleen, een lange bus-, trein- en tramreis maken
naar Voorschoten, via Den Haag.
In een plusfourbroek kwam ik het kamp binnen,
dat gaf bij enige oude jongens de nodige hilariteit.
Schijnbaar waren deze broeken niet meer in de
mode in het westen. Ik heb het me niet
aangetrokken en na een week liep ik ook in een
lange broek.
In het kamp werden wij medisch en psychologisch
gekeurd. Op één van de eerste dagen, woensdag,
kregen we gelijk een rijsttafel opgediend; ik kende
van huis uit alleen maar dikke rijst met bruine
suiker. Dus die dag heb ik me volgestopt met
gevulde koeken uit de kantine. Nu lust ik nasi of
bami wel als ontbijt!
Als jong matroos! Geert met Kobus, zijn vriendje in
1943.
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Bij de psychologische keuring kregen we o.a. te maken met een zogenoemde “vlekkentest”, je
moest vertellen, wat je in de vlek zag. In de wandelgangen gonsde gelijk al het gerucht, dat je
niet moest antwoorden: “dit is een vrouwelijk geslachtsorgaan”, dan werd je, zo wie zo,
afgekeurd.
Ik zag in de vlek toch ook een…., maar wijselijk heb ik een ander antwoord gegeven.
Je kon tenslotte niet weten! Na een week werd ik goedgekeurd en werden we met een marinebus vervoerd naar het Marine Opleidingskamp in Hilversum.

Wordt vervolgd….
5 november a.s…..
De zeehaven Groningen
Bestrijding van zeeroof in Nederlands Indië
Een wereldcruise met de s.s. Rotterdam
Hoe werkt een Echolood…
Ons Fier Rood-Wit-Blauw
100 jaar Marine Verbingsdienst dec. 1904-2004
Weesmeisjes adopteren Hr.Ms. Jan van Gelder
Radio haalde de zeeman-en de mensheid uit hun isolement
Te amicaal omgaan met kapiteins….
De memoires van een ziekenpa … vervolg.
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