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De zeehaven Groningen 
Uit de Blauwe Wimpel 9/2004 

 
DOOR G.M.W. ACDA 

Woensdag 16 juni 2004 was voor maritiem-historisch Gro-
ningen een bijzondere dag. In een van de zalen van het Noor-
delijk Scheepvaartmuseum in de Brugstraat in de stad Gro-
ningen werd, in een gezelschap van Groningse belangstellen-
den, een boek over de stad als zeehaven gepresenteerd. De 
schrijver, H.J. de Lange, speelde zelf een rol in het Gronings 
maritiem verleden en de tekenaar die met eigen werk het boek 
verfraaide, John de Lange, is een bekend kunstenaar die 
graag schepen uitbeeldt. 

 
„Eb en vloed in Groningen De stad als zeehaven" ') is het 
relaas van de eeuwenlange historie van Henk de Lange’s 
geboortestad als haven voor zeeschepen. Met de haven is 
Henk de Lange verknocht, hij was van 1966 tot 1988 
havenmeester van Groningen. Na zijn pensionering ging hij 
zich verdiepen in het ontstaan, de opkomst en de neergang 
van „zijn” haven. Hij maakte voor zijn onderzoek gebruik van 
literatuur, archiefmateriaal, mondelinge informatie van direct 
betrokkenen en eigen ervaring. 
 

 
800 Jaar zeehaven 
In de Middeleeuwen was de economische functie van de haven belangrijk. De zeescheepvaart 
droeg tot aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog bij aan de welvaart van de stad. In de 17e 
en 18e eeuw nam het belang van de scheepvaart af. Groningen nam niet deel in de Verenigde 
Oostindische Compagnie en de participatie in de Westindische Compagnie was, vergeleken 
met de rol van de overige zeeprovincies in de Republiek, bescheiden. De periode van de 
Napoleontische oorlogen was voor Groningen funest, de overzeese handel viel nagenoeg stil 
en herstelde zich in de negentiende eeuw slechts langzaam. De aanleg van het Eemskanaal 
verbeterde in 1876 de toegankelijkheid van de stedelijke haven voor zeeschepen, waar later 
vooral de motorkustvaarders 
van profiteerden. Deze 
schepen, die na de Eerste 
Wereldoorlog in de vaart 
kwamen, deden de 
zeescheepvaart op Groningen 
weer toenemen. Hout- en 
graanhandel waren voor 
Groningen van wezenlijk 
economisch belang. Met het 
groter worden van de schepen 
na de laatste wereldoorlog 
kwamen de beperkingen van 
het Eemskanaal duidelijk naar 
voren. Een verbreding van het 
kanaal bracht verbetering. 
Niettemin verdween 
gaandeweg de 
zeescheepvaart uit de stad. 
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De Lange stelt dan ook vast: „Het is triest te moeten constateren dat in een tijd dat er Europees 
gezien volop belangstelling is voor de short-sea trade, de vaarweg naar zee, waarin Groningen 
zoveel heeft geïnvesteerd, en die nog steeds up-to-date is, niet langer kan dienen ter 
versterking van de economische positie van de Stad”. 
 
De weg naar zee 
De Drents-Groningse rivieren Hunze en A vormden in de Middeleeuwen tezamen de zeeweg 
van en naar Groningen. Om dat te bereiken hadden de Groningers aan de loop van beide 
riviertjes wel wat moeten veranderen. Zo werden onder meer de A en de Hunze verlegd naar de 
stad. Ten noorden van de stad, en na 1400 via de noordelijke stadsgracht, kwamen de rivieren 
samen om als Reitdiep hun weg naar zee te vervolgen en uiteindelijk ter hoogte van het 
tegenwoordige Zoutkamp in de Waddenzee uit te monden. Twee fraaie, los aan het boek 
toegevoegde kaarten geven een duidelijk beeld van de loop van de A en Hunze omstreeks 
1400 en van de zeeweg naar Groningen omstreeks 1870. 

De Hunzehaven in 1976; het 
Duitse ms „Magula" (920 tdw) 
laadt stormhout voor Varberg, 
het Russische ms 
„Bachchisaray" (1521 tdw) lost 
hout uit Archangel en het 
Nederlandse ms "Riet" (1865 
tdw) arriveert met hout uit 
Mantyluoto. 

De directe verbinding met de 
zee had als gevolg dat de 
eerste havens in de stad 
Groningen getijhavens waren. 
De oudste haven is de A, een 
haven die het hart vormt van 
het Middeleeuwse 
scheepvaartkwartier waarin 
ook thans het 

Scheepvaartmuseum is gevestigd. In de 17e eeuw werd de noorderstadsgracht verbreed en 
verdiept en als volwaardige zeehaven uitgerust. In een apart hoofdstuk beschrijft De Lange de 
outillage van de getijhavens - kranen, bruggen, los- en laadkaden en scheepswerven - en de 
ontwikkeling van de havens tot in negentiende eeuw. Het toezicht op de gang van zaken in de 
havens werd door het stadsbestuur toevertrouwd aan een havenmeester, een ambtenaar die in 
1608, als verre voorganger van De Lange zelf, voor het eerst met die benaming wordt 
genoemd. 
 
De waterweg naar de haven 
Uitvoerig beschrijft de auteur de bijzonderheden van de waterwegen van zee naar de stad. De 
aanloop naar Groningen begon in het Friese Zeegat, tussen Schiermonnikoog en Ameland en 
ging verder via het Wad naar de monding van de Hunze, later Groninger Diep genoemd. Door 
het Reitdiep bereikten de schepen de stad. Een eenvoudige vaarweg was deze route niet. Het 
op sommige plaatsen ondiepe en bochtige Reitdiep kon in de zeil-tijd een vaartijd van dagen en 
soms weken vergen. In het midden van de 19e eeuw werd daarom op het Reitdieptraject een 
sleepboot ingezet met de toepasselijke naam „Time is Money”. In dezelfde periode werden 
plannen gemaakt voor een algehele verbetering van de vaarwegen in de provincie Groningen. 
De aanleg van het Eemskanaal, de afsluiting van het Reitdiep en het graven van het 
Verbindingskanaal (van Eemskanaal naar Hoendiep) en van de Oosterhaven waren het 
resultaat. In de jaren ’20 van de vorige eeuw werden - in aansluiting op het ontwerp van nieuwe 
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kanaalverbindingen tussen Winschoterdiep en Eemskanaal -de eerste plannen voor nieuwe 
zeehavens aan de oostkant van de stad gemaakt. Een later, definitief ontwerp werd uitgevoerd 
in de jaren ’60 en zo ontstonden de huidige Deense, Zweedse en Finse haven.  
Ook de uitrusting van de dokhavens wordt door De Lange beschreven, waarbij hij ook de 
achtereenvolgende locaties van het havenkantoor en de functies van de havendienst noemt.  

 
 
De schaalvergroting van de kustvaart had als gevolg dat de oude havens in de stad geen rol 
meer speelden voor de zeevaart. Ook de intensiteit van het gebruik van de nieuwe havens 
voldeed niet aan de verwachting. De havenuitrusting verdween, de Oosterhaven werd in 1989 
ingericht als jachthaven. De aandacht van de gemeentelijke politiek beperkte zich vanaf het 
begin van de jaren '70 tot, zoals De Lange dat wat cynisch uitdrukt, het ligplaatsenbeleid voor 
woonschepen. 
 
Handel en scheepvaart 
Het omvangrijkste hoofdstuk van het boek heeft de handel en scheepvaart van Groningers tot 
onderwerp. Voor zijn beschrijving van de handel in de Middeleeuwen baseert De Lange zich 
mede op de teksten van documenten als verdragen met buitenlandse kooplieden en 
stadsbesturen. Uit die documenten blijkt dat de Groningers zaken deden met handelslui in de 
landen rondom de Noordzee, maar zich concentreerden op de vaart op de Kleine Oost 
(Noordwest Duitsland). 
In de 17e eeuw misten de Groningers de kans om deel te nemen aan de Noordse Compagnie 
en de Oost-Indische Compagnie, maar waren zij wel van de partij toen in 1621 de West-
Indische Compagnie van start ging. De West-Indische handel verliep echter hoofdzakelijk via 
Amsterdam, zodat de beurtvaart meer profiteerde van het Gronings lidmaatschap van de WIC 
dan de haven. Turf werd in de 18e eeuw een belangrijk exportartikel. De Lange stelt dat de veel 
gehoorde bewering dat de Groninger zeevaart uit de turfvaart is ontstaan onjuist is: voordat turf 



 

5 
 

door Groningers over zee werd vervoerd, hadden Groningse zeelui al meer dan vier eeuwen 
varen achter de rug. 
 
Bij zijn bespreking van de handel en scheepvaart in de 19e en 20e eeuw betrekt de schrijver 
daar steeds meer de activiteiten in en vanuit de Groningse haven bij. Voor de hout- en 
graanhandel is de haven in die twee laatste eeuwen van groot belang geweest. De aandacht 
die hij vooral schenkt aan de haven in de jaren ’60 tot en met ’80 van de vorige eeuw heeft 
ongetwijfeld ook te maken met zijn havenmeesterschap tijdens een groot deel van die periode. 
De Lange besluit zijn relaas met mengelwerk: maritieme activiteiten in de stad zoals 
scheepsbouw, zeevaartonderwijs en bijzonder havenbezoek (van schepen). In een 
samenvatting en epiloog ziet De Lange de toekomst van de zeehaven Groningen somber in. 
Het bedrijfsleven toont weinig belangstelling voor het gemeentelijk haventerrein. Wellicht zal het 
terrein voor woningbouw worden bestemd en dat zal het einde betekenen van de stad als 
zeehaven. De vraag, of het besluit tot de aanleg van de nieuwe havens aan het einde van het 
Eemskanaal, tegen de achtergrond van de schaalvergroting in de zeescheepvaart en de functie 
van Delfzijl als zeehaven, wel een juiste is geweest, stelt De Lange niet. Wel vraagt hij zich af of 
niet teveel industrieterrein bij de zeehavens is aangelegd, gelet op de vraag naar zeehaven 
gebonden terrein. 
 
Een bijzondere boekpresentatie 
De presentatie van het boek van Henk de Lange was om meerdere redenen een bijzondere 
gebeurtenis. In de eerste plaats om het boek zelf: door de uitgever mooi uitgegeven, met bijna 
zestig zwart/wit foto’s, elf tekeningen (waarvan negen van lohn de Lange), vier afbeeldingen 
van prenten en veertien kaarten en plattegronden. 
Het eerste exemplaar van het boek werd Jan van den Broek, stadshistoricus en oud-directielid 
van de Groninger Archieven, aangeboden. In zijn toespraak trok Van den Broek een aardige 
vergelijking met de havensteden Hamburg. Bremen, Emden en Groningen. Alle vier gelegen 
aan een rivier die van het zuidoosten uit naar de Noordzee loopt. Van oost naar west gaande, 
wordt de rivier echter wel steeds korter en smaller en het achterland kleiner. Het succes van de 

vier steden als haven komt dan ook 
overeen met die beperkingen. 
 
Havenmeester Henk de Lange (derde van 
rechts) met medewerkers van het 
havenbedrijf in de Groningse haven in het 
begin van de jaren zeventig. Persfotobureau 
D. v.d. Veen. 

Waarom voor de auteur en zijn familie de 
presentatie bijzonder was, legde John de 
Lange in een openingswoord uit. Enige 
maanden geleden was de 
gezondheidstoestand van zijn vader 
precair, zo zelfs dat de mogelijkheid 
bestond dat hij de verschijning van zijn 
boek niet meer mee zou maken. 
Echtgenote Madge de Lange, aan wie het 
boek is opgedragen, en de beide zoons 
ervoeren - met hun man en vader in hun 

midden - de dag van de boekpresentatie als een feestdag. Zijn vader, vertelde John de Lange, 
was altijd geïnteresseerd gebleven in het getij en de beweging van eb en vloed. De inhoud en 
de titel van het boek reflecteren dat ook. Aan het boek hebben de beide zoons van Henk de 
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Lange meegewerkt; John met zijn tekeningen en Willem door digitalisering van de tekst en het 
verzorgen van de lay-out. 
 
Dat het Noordelijk Scheepvaartmuseum als plaats voor de presentatie werd gekozen zagen de 
museummedewerkers als een blijk van waardering voor hun museum en collectie. Henk de 
Lange is overigens, door zijn maritieme achtergrond en ervaring (geboren in Groningen in 1927, 
stuurmansoplei-ding aan de zeevaartschool in dezelfde stad, stuurman bij de Verenigde 
Nederlandse Scheepvaart Maatschappij tot 1965, daarna havenmeester van Groningen tot zijn 
pensionering in 1988) enige tijd lid geweest van het algemeen bestuur van de Vereniging 
Noordelijk Scheepvaartmuseum en later ook vrijwillig medewerker in het museum. 
 
Ondiepwatermijnenvegers van de 
Koninklijke Marine - links Hr.Ms. 
„Schuiling" en rechts Hr.Ms. „Van 
der Wel" - passeren bij vertrek de 
Hunzehaven; aan de kade het 
Engelse ms „Sagacity" 1191 tdw dat 
split lost (1971). 

 
Speciaal voor de „Wimpel” en ter 
illustratie van dit artikel maakte 
John de Lange een fraaie tekening. 
Als onderwerp koos hij, omdat de 
„Wimpel” - zoals hij mij zelf schreef 
- toch vooral een scheep-vaartblad 
is, dat ook aandacht besteedt aan 
de moderne scheepvaart, een 
voorstelling die een verbinding legt 
tussen heden en verleden. Die 
verbinding vond hij in de Deense 
Maersk Rederij, thans de grootste rederij ter wereld. Op de tekening zijn twee schepen van de 
Deense rederij te zien, afgemeerd bij houthandel Kunst aan het Eemskanaal in de jaren ’30 van 
de vorige eeuw. De „Rita Maersk” ligt te lossen, de „Vibeke Maersk” komt juist aan.2) Beide 
schepen vervoeren een lading hout uit Archangel. Een situatie zoals op de tekening afgebeeld, 
deed zich in de Groningse haven voor in november 1938, zoals blijkt uit een foto uit de collectie 
Hindriks/Rob Martens. 
Vader en zoon De Lange, nu in dit artikel samengebracht, waren eerder in ons tijdschrift samen 
te zien. In DBW van februari 1993 (blz. 55) schreef Henk de Lange een artikel over het 
ms,.Randfontein" en John de Lange maakte daar een tekening van het schip bij. 
 
1) H.J. de Lange. „Eb en vloed in Groningen De stad als zeehaven” 
Uitgeverij Noordboek, Groningen (2004). 
Gebonden, 176 blz., geïllustreerd, kaarten, litteratuur opgave. ISBN 90 
330 1196 4 /NUR 520. Prijs € 22,50. De uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door de Stichting Jonkheer Rhijnvis Feith en de Commissie voor 
Spijsuitdeling. 
 
2) „Vibeke Maersk”, 953 brt; 1 x b x h: 67,5 x 
10x4,4m;3cil.Nhpca450ipk; bouwjaar 1925. De „Rita Maersk” heeft 
overeenkomstige kenmerken. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Aangezien de Nederlandsche oorlogsschepen in de republikeinsche pers herhaaldelijk met den 
naam „Nica-piraten” worden betiteld en hun actie als zeeroof wordt aangeduid, is het wel eens 
goed, dit optreden en dat van andere zijde tegenover elkaar te stellen. 
 
„Nica-piraten’’ of handhavers van het recht? 
 
In de eerste plaats het optreden van de „Nica-piraten”. Bij den patrouilledienst ter zee worden 
voortdurend prauwen en ook grootere vaartuigen aangehouden en gecontroleerd. Hierbij wordt 
niet van het oorlogsrecht uitgegaan, maar van het gewone vredesrecht, d. w. z. er is geen 
blokkade, contrabande-recht wordt niet toegepast en ook het prijsrecht, de verbeurdverklaring 
van vijandelijk eigendom, is niet van toepassing. 
 
Wat in feite gebeurt, is uitoefening van controle op de naleving van de gewone Nederlandsch-
Indische wetten, het wetboek van strafrecht, alsook controle of afdwinging van andere wetten, 
als uitvoer-verboden, toepassing van fiscale wetten e. d. 
Een vaartuig, dat schuldig wordt bevonden aan overtreding van één van deze wetten, wordt 
opgebracht naar een Nederlandsch-Indische haven en aldaar overgegeven aan den civielen 
rechter, die een rechterlijk vonnis velt. 
De beschuldigde krijgt hierbij het volle recht zich te verdedigen en zich van rechtskundigen 
bijstand te verzekeren. Het is voor den rechter veelal moeilijk tot een juiste beoordeeling te 
komen. Immers strafbaar is het verleenen van steun aan opstandige krachten en het komt er nu 
op neer te bewijzen, of een lading voor dergelijken steun bestemd is. 
Meestal moet hierbij met aanwijzingen worden volstaan. 
 
Suiker als propaganda-middel 
 
Om een voorbeeld te noemen: Een lading suiker van Java is bestemd voor een haven in 
Borneo. Dit is op zichzelf al eenigszins verdacht, omdat de republiek den handel met „Nica-
gebieden” verboden schijnt te hebben, zoodat het toestaan van dergelijk vervoer wel een 
bijbedoeling zal hebben. Nu wordt de prauw nabij een streek aangetroffen waar vijandig 
gezinde propagandisten werkzaam zijn en wij weten, dat suiker veelal als propagandamateriaal 
wordt gebruikt om de bevolking van het heil, dat de republiek brengt, te overtuigen.  
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De aanwijzingen kunnen voldoende worden geacht voor het leveren van het wettig bewijs, maar 
anderzijds zijn prauwen door weer en wind vaak ver gederouteerd, hetgeen weer een punt ten 
faveure van verdachte is. Soms wordt de suiker dan maar door de Nigeo opgekocht. Het is dan 
zeker, dat zij niet voor propagandadoeleinden gebruikt zal worden en de prauw-voerder lijdt 
geen schade. 
Een andere moeilijkheid is het bewijs, dat een lading gestolen Nederlandsch eigendom zou zijn. 
Ook dat is vaak niet te leveren. Dit heeft tot gevolg, dat veel „gestolen waar”, waarvan betwijfeld 
moet worden of het bewijs geleverd kan worden en waarvan het opbrengen dus veelal een 
eisch tot schadevergoeding kan uitlokken, wordt vrijgelaten. 
 
Nederlandsche correctheid 
 
Zooals men hieruit ziet, stelt een Staat zich bij de controle van de zeevaart dus op een zuiver 
juridisch standpunt. Dit is bij de meeste prauwvoerders dan ook zeer goed bekend en bij bet 
naderen van een Nederlandsch oorlogsschip komen zij eigener beweging langszij om aan te 
toonen, dat zij bonafide zijn. Bij deze „piraterie” onzerzijds wordt dan ook practisch nooit van 
wapens gebruik gemaakt, zoodat zij geen slachtoffers kost. Als een prauw met verboden lading, 
b.v. vuurwapens of andere zeker voor de strijdorganisaties gestemde zaken, wordt 
aangehouden en het vaartuig kan door omstandigheden niet worden opgebracht, wordt het wel 
vernietigd,' maar steeds nadat de opvarenden van boord zijn gehaald. Ook in dat geval wordt 
een proces-verbaal aan het gerecht overhandigd. 
 
Gewapend optreden 
 
Het kan natuurlijk voorkomen, dat gewapend optreden noodzakelijk is, voornamelijk wanneer er 
zich prauwen met gewapenden in zee bevinden. Gewoonlijk kan dan ook worden volstaan met 
aanhouden, ontwapenen en opbrengen, maar het kan voorkomen, dat een dergelijke prauw 
zich hieraan door vlucht tracht te onttrekken en zoo dicht bij den wal is, dat deze poging tot 
ontkomen zou slagen. In dergelijke omstandigheden moet er echter toe worden overgegaan het 
vaartuig tot zinken te brengen. Tot zoover het optreden van de „Nica-piraten”. En nu de 
tegenpartij. Wij aarzelen om te zeggen „de republiek”, daar ons niet bekend is in hoeverre de 
republiek in het optreden van gewapende prauwen de hand heeft of dat haar slechts voldoende 
de facto gezag ontbreekt om het bedrijf dezer prauwen in de hand te houden. De tegenpartij 
beschikt niet over oorlogsschepen. Wel beschikt zij over gewapende prauwen en motorbooten, 
die zich echter niet of slechts zelden buitengaats wagen, daar zij goede prijs voor de „Nica” zijn. 
De normale gang van zaken is, dat er een aanval wordt gedaan op een handelsprauw, die door 
wind of stroom gedwongen wordt dicht onder den wal van het republikeinse gebied te drijven of 
te ankeren. Vervolgens komen er kleine prauwen met gewapenden van den wal en maken zich 
van de handelsprauwen meester. 
 
Republikeinen minder scrupuleus 
 
Bemanning en lading worden afgevoerd en de prauw wordt later gewoonlijk drijvende 
aangetroffen. Bloedsporen bewijzen, dat een en ander niet zoo bloedeloos toegaat als bij de 
aanhouding door Nederlandsche oorlogsbodems. 
Of er eenig, en zoo ja, wélk recht er wordt toegepast, is niet bekend. Normaal oorlogsrecht is 
het zeker niet. Blokkade- en contrabanderecht komen in het geheel niet ter sprake. Misschien 
wordt hierbij aan het prijsrecht gedacht, maar het is zeer de vraag of deze prauwen als 
vijandelijk eigendom kunnen worden beschouwd. Bovendien is het zeer de vraag of de 
republiek het oorlogsrecht-zou willen toepassen. Immers, passen wij het oorlogsrecht ook toe, 
dan zou aan alle republikeinse zeeverkeer met één slag een einde worden gemaakt. 
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Vredesrecht dan! Maar welk recht?  
Eenige rechtsgrondslag is er in het optreden niet te vinden. Naar verluidt is de lading bestemd 
voor in beslag nemers (de kaapvaart deed dit ook, maar die is in 1856 afgeschaft). 
Opvarenden schijnen zonder vorm van proces gevangen gehouden te wórden. Waarom?, 
vragen wij. Het zijn eenvoudige Indonesiërs, die door handel een eerlijk bordje rijst wenschen te 
verdienen en die meestal het ongeluk hebben niet in het republikeinsche gebied te wonen. Van 
eenige civiele rechtspraak of prijzenhof hoort men nooit iets. 
 
Voor een dergelijk recht is er dan ook maar één woord: “Zeeroof”. Het is te hopen, dat de 
republiek genoeg gezag zal hebben om aan dit bedrijf een einde te maken. De Nederlandsche 
Marine staat er betrekkelijk machteloos tegenover, aangezien de prauwen rustig aan wal blijven 
als een Nederlandsch oorlogsschip in de buurt is en het bestand de Marine verbiedt door 
middel van landingsdivisies e. d. de roversnesten aan den wal op te ruimen. 
 
Bron: Kon. Ned. Ver. „Onze Vloot  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Een wereldcruise met het ss Rotterdam 
Bron: De Oud Rotterdammer jaargang 16 nr.15 week 30 
 
Ik heb op het ss Rotterdam gevaren. Ik werkte in de machinekamer, van 30 november 1959 tot 
26 april 1960. Dat was de eerste lange cruisereis van vijf maanden die het schip heeft gemaakt. 
Dit is het verhaal van een bijzondere wereldreis. 
 
We zijn van de Wilhelminapier vertrokken om via Le Havre, Southampton naar New York te 
varen. Daar scheepten de, toen al, welgestelde Amerikanen in en voeren we naar Curaçao, 
waar een steelband op het achter passagiersdek een wervelende show gaf. In de meeste 
plaatsen die we aandeden, konden we tussen de wachten door even een kijkje aan de wal 
nemen. Ik weet niet meer exact in welke volgorde de havens werden gedaan.  
 
Na nog diverse Caribische eilanden te hebben aangedaan voeren we naar Cristobal, waar de 
politiepatrouilleauto´s bemand werden door een Panamees en een Amerikaans agent, omdat 
het Panamakanaal toen nog onder Amerikaans gezag stond. Het doorvaren van het kanaal was 

op zich al een bijzonderheid, 
omdat je met locomotiefjes de 
sluizen werd doorgetrokken. De 
bekendste sluis is de ‘Mirafloris-
Lock’. Bij Balboa voeren we de 
Pacific op, naar Acapulco in 
Mexico, en vandaar naar Callao 
in Peru, Hier bleven we 
buitengaats voor anker liggen en 
werden de passagiers met de 
motorlaunche naar de wal 
vervoerd. 

 
 

Het SS Rotterdam trok altijd veel 
belangstelling, ook bij het vertrek in 1959. 
(foto: Herbert Behrens (Anefo/Nationaal 

Archief) 

Dikke zwarte smurrie Hier hadden we een incident tijdens het bunkeren van zware olie. Door 
het open laten staan van een pijlkokerafsluiter, die in een werkgang naast de gymnastiekzaal 
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van het binnenzwembad stond, stroomde de dikke zwarte smurrie (lees: stookolie) het 
gymnasium en het lege zwembad in. Zie je het voor je? We zijn er dagen mee zoet geweest om 
alles weer schoon te krijgen. Zelfs maanden erna kwam de smurrie nog uit naden en kieren. Dit 
alles betekende dat ‘het zwarte koor’ niet de wal op kon. In Valparaïso in Chili, bleven we ook 
voor anker liggen, dus eveneens met de motorlaunches naar de wal en terug. Meestal waren de 
passagiers zo na 22.00 uur terug aan boord en bleef er tot laat in de avond nog een launche 
varen voor de bemanningsleden, die de beentjes aan het strekken waren. In de doodlopende 
haven, waar de aanlegsteiger was, lagen aan weerszijden schepen afgemeerd met zowel 
trossen aan de wal als aan een boei.  
Dus je voer als het waren in een U, in en uit, maar natuurlijk niet onder de trossen door. Tijdens 
het wachten op de volgende afvaart nuttigden de dienstdoende matrozen geregeld een biertje 
en/of een Cuba Libre. En zo gebeurde het dat tijdens het wegvaren er geen erg meer in was 
buiten de boeien om te varen, maar er onderdoor, waardoor degenen die rechtop stonden het 
water in werden gedrukt door de tros. Gelukkig geen gewonden, maar wel een hoop 
‘zeemanstaal’ en toch nog gelachen achteraf. 
 
Oud en Nieuw  
In een van de zuidelijkste havens van Chili, Punta Arenas, lagen we met Oud en Nieuw, voor 
anker. Je kon in die tijd aan boord alleen in de bar voor de crew-messroom, een tapbiertje à 
0,25 cent of een colaatje kopen. Maar voor Oud en Nieuw wilden we wel iets anders drinken, 
dus ging ik met een hutmaat, je sliep toen met vier in een hut, de wal op en kwamen met 
flessen Midjans rum en een partij rode wijn terug, want die kostten maar ‘6 flessen voor een 
dollar’. Na de nodige biertjes en rum-coke werden de wijnflessen aangebroken. Dat smaakte 
meer naar azijn dan naar wijn, maar dat merkten we toen niet. Wel de volgende morgen, het 
bonkte toen in heel wat hoofden. Maar we hadden veel lol gehad! We gingen door de Straat 
Magelhaen, wat op zich al een boeiende ervaring is als je daar doorheen vaart, gelukkig 
overdag, vanwege de passagiers natuurlijk, uiteraard met een loods aan boord. Kort erna liep 
daar een Shelltanker aan de grond en zonk. We zijn toen naar de Falkland eilanden gevaren, 
waar Port Stanley werd aangedaan. De dagen op zee voeren we meestal pal onder de kust, om 
de passagiers zoveel mogelijk van de mooie kustlijnen te laten genieten, dus wij ook, als je vrij 
van wacht was. Op zekere dag voeren we de Mar del Plata-rivier op naar Montevideo in 
Uruquay. De rivier is tevens de grens met Argentinië. Voor we in Montevideo aankwamen, 
zagen we de slagkruiser ‘Graf Spee’ afgezonken liggen. Een schip uit de tijd van nazi Duitsland. 
De commandant van de kruiser, kapitein Lansdorf, wilde het schip niet in handen laten vallen 
van de geallieerde vloot, die jacht op hem maakte. En hij wilde ook de bemanning sparen. 
Daarom heeft hij vlak voor Montevideo het schip aan de grond gezet en de 
buitenboordafsluiters opengezet, zodat de crew veilig aan land kon gaan. Er zijn trouwens veel 
Nazi’s naar Uruguay gevlucht, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Toen daags na onze 
aankomst de zevende vloot van de Amerikanen arriveerde, ging de prijs van een cerveza 
(biertje), 6x omhoog, dus waren wij gauw uitgedronken.  
 
Bar Het Lichtschip  
Van Montevideo de rivier oversteken naar Buenos Aires was maar een paar uurtjes stomen. 
Hier bezochten we het later bekende plein van de ‘Dwaze Moeders’, Plaza 25 del Mayo. In die 
tijd had je er de bar ‘Het Lichtschip’, van Tante Dien, een Nederlandse vrouw. Voor een biertje 
betaalde je 5 pesos, maar als er een meisje bij je kwam zitten, werd dat ineens 52 pesos, en zo 
werd Tante Dien een welgestelde dame. Om aan wat extra dollars te komen, ging een collega 
met een vuilniszak vol sloffen sigaretten de wal op en vroeg aan een taxichauffeur of die een 
goed adresje wist voor de handel. Ja, die wist dat wel. Toen de taxi de douanepoort wilde 
passeren, knipoogde de chauffeur naar de douanebeambte en die wist genoeg... 
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De kofferbak moest open en ja hoor, sigaretten pleite en nog een fikse boete er bovenop en dus 
geen extra biertje voor ons. De chauffeur en douanebeambte deelden de buit, want ook die 
konden wel een extraatje gebruiken. Ook toen al: ”Hij was een beetje dom.” 
 
In Rio de Janeiro troffen we het nogal… 
We lagen er drie dagen en precies met carnaval. Ikzelf had mazzel, ik kon al een paar weken 
niet werken, daar ik ‘Feit’ aan mijn linker wijsvinger had opgelopen met de bilge van de 
machinekamer schoonmaken. Dus kon ik mooi overdag de Salsa-optocht gaan zien, het 
beroemde grote Jezus Christusbeeld bezoeken en naar het Copacabana strand. Een van onze 
bellboys was in zijn uniform naar dit strand gegaan en nam een duik in zee in zijn onderbroek. 
Toen hij uit zee kwam, je raadt het al, uniform pleite. Dus moest hij in zijn onderbroekje terug 
naar de haven lopen. De Brazilianen dachten dat het zijn carnavalskostuum was... 
 

 
Op wereldreis met een schip: een droom voor iedere jongen. (foto: Harry Pot, Anefo / Nationaal Archief) 

Via New York naar Zuid-Afrika Van Rio ging het naar San Salvador de Bahia, Recife en naar 
Nassau op de Bahama’s en terug New York, waar alles in gereedheid werd gebracht voor het 
tweede gedeelte van de eerste wereldcruise. Met nieuwe passagiers voeren we terug naar de 
Caribbean, de oostkust van Zuid Amerika en naar het eiland Tristan de Kunda, dat midden 
tussen Rio de Janeiro en Kaapstad in de Atlantische Oceaan ligt. Het was voor de 
eilandbewoners een welkom bezoek, want die probeerden zelfgemaakte mocassins (schoenen) 
van dierenhuid aan de Amerikanen te verkopen. Het leer was erg stug, slecht gelooid. En daar 
konden die, beter gewend zijnde, Yanks niet op lopen. Kaapstad was een mooi gezicht toen we 
kwamen aanvaren, zo met de Tafelberg op de achtergrond. Wij hadden veel Molukse 
bemanningsleden en toen we gezamenlijk de wal op gingen, ontstonden er al gauw problemen 
in winkels en bars, in verband met de toen nog strikte Apartheid. Dus de lol was er daar gauw 
van af. Via Port Elizabeth, East Londen naar Durban, waar een Zoeloe band in traditionele 
dracht een schitterende dansshow gaf op de kade. Het was voor ons wel leuk met de Zuid-
Afrikaners te praten, want dat leek erg veel op ons Oud-Hollands. Grappig om te horen. Via 
Mozambique naar Dar es Salaam en het eiland Zanzibar, naar Mombasa in Kenia, waar toen 
de Mou-Mou oorlog net achter de rug was. Maar wij konden er goed stappen en mooi 
houtsnijwerk kopen. 
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Van haven naar haven met 
het stoomschip Rotterdam 
(foto: Harry Pot, 
Anefo/Nationaal Archief) 

Besodemieterd  
De zeereis ging 
voort, door naar de 
Rode Zee en het 
Suez Kanaal, waar 
we in Port Said door 
de handlangers van 
Simon Arz bij het 
kopen van de echte 
kamelenleren poef, 
werden 
besodemieterd. Maar 
zij hadden hun koopwaarbootjes met lijnen aan het Poepdek (achterdek) vast gemaakt. en toen 
wij weer vertrokken lieten wij die lijnen vast zitten, dus toen de snelheid te hoog voor hen werd, 
moesten ze die lijnen wel doorsnijden. En dus hadden wij onze gram weer terug gehaald. Via 
Beiroet in Libanon naar Haifa in Israël.  
Toen we daar in de haven afmeerden, zag het zwart van de mensen. Wat bleek; onder de 
passagiers bevonden zich veel welgestelde Joden, en die werden verwelkomd door hun 
families en vrienden. Voor ons was het destijds een bijzonderheid zoveel vrouwelijke militairen 
te zien. Al gauw ontstond de grap; bij het in het gelid staan, zegt de sergeant tegen de meisjes: 
“Recht in lijn en ik wil één tiet zien, dames!” Een grapje en niet racistisch bedoeld.  
De kuierlatten genomen Voort ging het. Langs Cyprus naar Piraeus, de havenplaats van 
Athene.  
Jammer genoeg lag hier de zesde Amerikaanse vloot afgemeerd, dus ook hier een duur biertje. 
Tijdens het avondje passagieren met een paar maten hoorden we in een huis op de derde 
verdieping een hoop tumult en geschreeuw. Wij nieuwsgierig en naar boven. Er stond een klein 
oud mannetje met een mandje met diverse soorten eten, die hij bij dames van lichte zeden 
iedere dag bezorgde en hij kreeg schijnbaar nog van diverse maaltijden geld van een van de 
dames die niet wilde betalen en de deur had afgesloten. Wij keken elkaar aan en hebben toen 

die deur voor dat mannetje 
open geramd. Of hij zijn geld 
heeft gehad is ons niet 
bekend, want we hoorden 
het fluitje van de Amerikaans 
MP en die namen iedereen 
mee die in de buurt was, dus 
wij gauw de kuierlatten 
genomen. 
 
Flessenpost voor thuis  
In de Straat van Messina, 
met de vulkaan Etna op de 
achtergrond, deden we 40 
sigaretten in een leeg 
bierflesje met een brief voor 
thuis en gooiden dat, goed 
afgesloten, overboord. Het 

Bij de proefvaart van het SS Rotterdam hees koningin Juliana de vlag in top 
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was daar traditie dat de lokale vissers de flesjes opvisten en de post voor thuis opstuurden, wat 
ook inderdaad is gebeurd. Mijn ouders kregen de brief na twee weken bezorgd! Van Napels 
werd gezegd ‘Eerst Napels zien en dan sterven!’ Nou dat klopt, want ik ben inderdaad met een 
bus naar het kleine dorpje Sterven geweest, dat circa 40 kilometer buiten Napels ligt, met de 
vulkaan Vesuvius op de achtergrond. 
 
Tumult aan de Taag  
We voeren door naar Barcelona, toen nog niet zo in trek bij de toeristen, en via Gibraltar naar 
Lissabon, aan de Taag. Een rivier met sterke stroming. Nou, dat hebben we geweten. De 
passagiers konden via een overdekte gangway (loopplank) naar de wal. We lagen met 18 
trossen vast afgemeerd. Op een gegeven moment brak er een tros, door de sterke stroming, en 
niet alle trossen stonden even strak vast, dus na de eerste die brak volgden er steeds meer en 
het schip dreef van de kade af. Gelukkig voor veel oudere passagiers, merkten de 
dienstdoende kwartiermeesters wat er aan de hand was en die drukten razendsnel de 
passagiers die in de overdekte gangways liepen naar de wal, want die lag lager dan de Breack 
(opening in de romp). Vlak daarna klapten de gangways tussen kade en het schip, en die waren 
zo lang, dat ze gedeeltelijk in het water hingen. Zie je het al voor je: met die oude mensen erin. 
Die zouden zeker zijn verdronken. Toen we eenmaal los van de kade waren, dreven we al snel 
midden op de Taag. De havenwachten (machinisten) van de machinekamer hadden in een 
recordtijd de ketels weer onder voldoende stoomdruk, zodat de turbine de twee schroeven weer 
vol vooruit kon laten draaien en we weer veilig konden afmeren, met de reservetrossen. Maar 
de bootsman en de matrozen konden gelijk aan de bak om de gebroken trossen aan elkaar te 
splitsen, in geval van een volgende calamiteit. 
 
Lijndienst  
Na een ruige oversteek terug naar New York werd de normale lijndienst naar Rotterdam hervat 
en meerden we 26 april 1960 af in de Maasstad, aan de Wilhelmina pier. Ik heb na deze reis 
nog vier lijndienstreizen naar New York meegemaakt en ook nog van 29 mei 1961 tot 17 juli 
1961. Ik heb zo’n drieëneenhalf jaar bij de ‘Line’ (HAL) gevaren en daarna nog zeseneenhalf 
jaar bij de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, op de lange reis, zoals dat toen heette.  
Mijn langste reis was anderhalf jaar op de Limburg, een C3 type uit de Tweede Wereldoorlog. 
Maar dat is een ander verhaal. Dat was mijn avontuur met het SS Rotterdam, van haar eerste 
jaar na in dienst name.  
Joop van Steensel  
jvsteentje@gmail.com 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
                   Niet allen maar om te zien hoe diep het is. 

Onontbeerlijk voor koopvaardij en 
visserij, baggeraars, geolgen, 

walvisvaarders en wrakken-zoekers. 
Door Jan Noordergraaf… 
 
Weten jullie wat een echolood is? Dat is een toestel, waarmee de diepte van de zee gemeten 
kan worden. Elk schip heeft tegenwoordig een echolood; een typische scheepsnaam die ruikt 
naar traditie. 
Wat een ECHO is weten jullie allemaal, en wat een stuk LOOD is ook. Vroeger bepaalde men 
inderdaad de diepte van de zee onder het schip met een stuk lood aan een gemerkt touw. Men 
gooide dat lood in het water, zoals sportvissers nu ook nog wel doen, als ze hun dobber willen 
stellen. 

mailto:jvsteentje@gmail.com
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Als dat stuk lood op de bodem terechtkwam, 
ging het touw slap hangen. En als — zoals op 
zee — dat touw in meters of vamen (een 
Engelse lengtemaat) geijkt was, kon men de 
diepte aflezen. De meeste zeekaarten zijn nog 
in vamen gemerkt. Kijk maar ’s op een 
zeekaart; overal cijfertjes die diepten — in 
vamen — aangeven. 
Als een schip voer, was het „loden” niet zo 
gemakkelijk. Het lood werd schuin naar voren 
in het water geworpen. Snel werd het touw 
meegevierd, en weer opgehaald als het 
voortgaande schip over het lood heenvoer. Om 
te kunnen loden moest men kerels met 
spierballen hebben. Tien vaam, negen vaam, 
zes vaam, zongen die dan uit naar de kapitein 
op de brug. Maar soms was het te laat, en liep 
het schip omhoog. 
 
Het is daarom logisch dat men zocht naar betere methoden, en die kwamen in zicht toen de 
elektriciteit aan boord van schepen verscheen. Vanzelfsprekend ging men toen het echo-
principe gebruiken. 
 

 
Oók wel eens gedaan? Niet zó moeilijk. Je kunt, in de bergen, of tussen hoge gebouwen zelf 
ook afstanden meten. Geef een brul, kijk op je horloge, en wacht op de echo. Elke seconde 
tijdsverschil is ongeveer 340 meter afstand, waarbij je moet bedenken dat het geluid heen en 
weer moet, dus 2 x de ware afstand afiegt. Als er onweer is, kan de afstand van de plaats 
waarop jij je bevindt en de bui worden bepaald. Kijk naar de bliksem en begin te tellen. Elke 
sekonde die verstrijkt tussen de lichtflits van de bliksem en de aanrollende donder betekent een 
afstand van 340 meter. 
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★ ★ ★ 

 
Het echo-principe om afstanden te meten is dus al oud. 
De eerste echoloden — begrijp je de naam nu? — aan 
boord van schepen waren heel eenvoudig. Een hamer 
werd elektrisch opgetild en losgelaten op de bodem van 
het schip. Pang! Dat geluid snelde door het water, 
bereikte de bodem en kwam weer terug, waar een 
waterdichte microfoon gereed stond om te ontvangen. 
Het tijdsverschil tussen het moment van zenden en 
ontvangen gaf de diepte.  
De snelheid van geluid door water is ongeveer 1445 
meter per seconde, dus ruim driemaal sneller dan door 
lucht. Dat is niet zo gek. Ook een trein hoor je eerder 
aankomen door het oor op de spoorrail te leggen. 
Kennelijk plant het geluid zich door ijzer veel sneller 
voort dan door lucht. 
 
Een echolood bestaat dus uit een zender en een 
ontvanger, die in de bodem van het schip worden 
geplaatst. Tekening A geeft het principe weer. A en C 
zijn de zintuigen; de mond die het geluid geeft, en het 
oor dat opvangt, dus de zender en de ontvanger. Maar 
natuurlijk houdt het daarmee niet op. Er is een 
versterker en een schrijftoestel (of recorder) op de brug 
geplaatst. (d = diepte). De tekening B is al veel 
duidelijker. Een zender-afdeling en een ontvang-afdeling 
met schrijver. De schijven E en D zitten aan elkaar en 

draaien met dezelfde snelheid rond. Op een moment nul sluit het contact Z en de zender gaat 
werken. Ais de echo binnen komt is de schijf D ai een eindje verdraaid. Daar, op die plaats, zal 
het elektrisch potlood gaan schrijven. En zo ontstaat een dieptelijn op het papier. 
 
Een heel oud echolood van het type SCAM is 
afgebeeld op foto C. Merk de slinger op, waarmee de 
veer .moest worden opgewonden om de schijven rond 
te draaien. Een paar jaar later kwam het model van 
foto D. Als je die oude toestellen vergelijkt met de 
hypermoderne echoloden van de foto’s E en F, resp. 
een Japans Furuno echolood en een Engels echolood 
Kelvin-Hughes, is al duidelijk de „evolutie" te zien die 
echoloden hebben doorgemaakt. Het is echter niet 
alleen bij diepte-lodingen gebleven om strandingen 
etc. te voorkomen. Er zijn echoloden die duikboten 
kunnen opsporen, de zogenaamde ASDIC. Inplaats 
van de zendbundel naar de bodem te richten, gaat 
men dan óm het schip heen horizontaal loden. De 
ASDIC spoort voorwerpen op, door hun echo te vinden. Het is dus een soort onderwater-radar. 
Een RADAR doet n.l. bóven water hetzelfde: zenden en ontvangen; tijd- en afstand meten en 
weergeven. Het is allemaal het zelfde principe. 
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Ook walvisjagers hebben ASDIC aan boord, om 
walvissen die onder water zwemmen te kunnen 
opsporen. 

                    * * * 
Tegenwoordig gebruikt men echoloden ook om 
wrakken te ontdekken, om de bodem te 
onderzoeken als er een booreiland op poten 
gezet moet worden, en zelfs om te ontdekken of 
het zand rondom die poten niet wordt 
weggespoeld door de werking van eb en vloed. 
Wat zou een maatschappij tot uitvoering van 
baggerwerken — zoals in de monding van de 
Europoort — zónder echolood moeten? 
Ook geologen hebben interesse voor de vorm 
van de aardbodem onder de zee-oppervlakte.  
En niet alleen geologen; ook aard-olie-
maatschappijen en mensen van de marine. Het 
echolood is heel belangrijk geworden. 
Nog een groep die geen dag zonder echolood 
kan is de visserij. De vissers hebben een neus 
voor het ontdekken van vis door middel van hun 
echolood. Daar staan de beste technici steeds 
weer versteld van, ook al hebben die het 

apparaat zelf ontworpen. De strook G is gemaakt door een echolood aan boord van de BR43, 
nabij de Middel-steenbank op de Noordzee. Je ziet de nullijn, waar de zender begon, en de 
echo’s, twee echo’s wel te verstaan, de eerste logischerwijs sterker dan de tweede. Maar vlak 
onder die nullijn zweven een aantal zwarte vlekken: VIS!!! 
Wat voor vis? Kabeljauw, zegt de schipper van de BR43 positief. Hij herkent die vlekken. Hij 
weet wat het is, en hij weet ook hoe hoog hij zijn netten moet stellen, en hoe hij zijn schip moet 
manoeuvreren om de aanwezige scholen vis te verschalken. Dat is heel anders dan een stukje 
lood aan een touwtje. Dat is feitelijk geen echolood meer, maar een vis-opspoorder. 
 
De strook H geeft aan: scholen vis die veel dieper 
zwemmen dan die op de eerste strook G. De 
vlekken zweven boven de bodem. De schipper 
kan ook nu weer zijn maatregelen nemen. Je 
moet er ’s aan denken als je vis eet: die is met 
behulp van een echolood gevangen. En hoedje-af 
voor de Nederlandse vissers, want die zijn 
vooruitstrevender dan menig koopvaardijman 
denkt, die zijn echo-loodje alleen gebruikt om te 
weten hoe diep het is.  
Sommige vissersschepen hebben drie echoloden, 
tegen een groot passagiersschip of supertanker 
maar éen. 
Er zijn prachtige echoloodstroken opgetekend, die 
meestal — omdat ze zo bijzonder zijn — worden 
opgeborgen en soms ingelijst. 
Een zeeman vertelde, dat hij plotseling allerlei 
dollartekens op het papier zag verschijnen; je 
weet wel, allemaal rijtjes van $$$, een hele hoop 
ervan. Toen hij die strook liet zien aan een meer 
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deskundige, zei deze, dat hij over een verborgen schat was heengevaren. Jammer, dat ze die 
plaats nooit meer hebben teruggevonden. (Geloven jullie dit verhaal?) 

 
In ieder geval staat het vast, dat een modern echolood niet meer gemist kan worden aan boord 
van schepen, voor welke doeleinden dan ook. Er bestaan ook echoloden waarvan de zender 
achter het schip wordt aangesleept, verbonden aan de opening van het net. Ditmaal zendt men 
naar boven toe, naar het oppervlakte van het water. Op die wijze kan men de diepte van het net 
bepalen en aflezen. De oppervlakte van het water weerkaatst n.l. even sterk als de zeebodem. 
 
Verder zijn er echoloden met een zeer sterk zendvermogen, dat diep in de bodem doordringt, 
en optekent wat zich in de bodem bevindt, bijv. een door zand overspoeld wrak, of een kleilaag, 
of een stenige put, opgevuld met zand, of een breukvlak van twee steenlagen. Dat kan 
belangrijk zijn voor het vinden van aardgas en olie.  
Steeds nieuwe en betere versies van echoloden verschijnen aan boord van schepen. En dat is 
heel belangrijk. Als een supertanker één of twee centimeter dieper geladen een rivier op kan 
varen, betekent dat honderden tonnen meer lading vervoeren. Het is dus logisch, dat men in 
sommige gevallen veel geld over heeft voor een goed echolood.  
Echoloden betalen zichzelf op de duur. Ze zijn onmisbaar; dat is wel zeker. De man met de 
spierballen is verdrongen door een elektronisch apparaat. De eerste hamer-microfoon 
echoloden zijn verdrongen door ultra-sonore modellen. 
 
Gelukkig zijn die handloden er vroeger geweest, anders hadden we nooit de mooie boeken van 
Mark Twain kunnen lezen; bijv. „Huckleberry Finn”. Mark Twain betekent: twee vadem! De 
schrijver was loods op de machtige Mississippi, en hoorde zó vaak het uitloden van de matroos 
met het handlood, dat hij zich later Mark Twain ging noemen. Waar een echolood allemaal niet 
toe leiden kan . ..! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Weesmeisjes adopteren Hr. Ms. „Jan van Gelder” 

* „Zijn de dames allemaal voorzien van sterke drank?" 

 

Het begon met een dansavond in het Protestantse Meisjes Weeshuis te Soerabaja. De meisjes 
hadden de wens te kennen gegeven om Hr. Ms, „Jan van Gelder” te adopteren en ze staken 
van wal met de Jannen op plastische dansen te vergasten. Het werd een genoeglijke avond en 
de bemanning van de „Jan van Gelder” liet er geen gras over groeien. De meisjes werden enige 
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dagen later op eigen terrein uitgenodigd met als klap op de vuurpijl een „slag” in het 
Oostervaarwater. 
Na de vlaggenparade om 8 uur, toen de mijnenlegger van de kant ging (het was op een 
stralende Zondagmorgen), waren er 57 gasten aan boord, allen behorende tot de zwakke 
kunne en in leeftijd variërende van 3 tot 21 jaar. 
De jongedames snuffelden in de kombuis zowel als in de verblijven, klommen op de brug, ver-
overden de longroom en bedolven de mannen onder een lawine van vragen. 
 
Vaderlandse geschiedenis 
In de longroom werd les in Vaderlandse geschiedenis gegeven aan de hand van de be-
schrijving van degene, naar wie het schip was genoemd, de kapitein Jan van Gelder, die op 26-
jarige leeftijd in de Slag bij Kijkduin op 21 Augustus 1673 sneuvelde en welke zeeheld steeds 
onder Neêrlands grootste admiraal, Michiel Adriaanszoon de Ruyter, had gediend.  
De verrekijker ging van hand tot hand en natuurlijk was de .mooiste sensatie het achterste 
voren houden van het instrument, waardoor de wal zo héél erg ver weg leek. 
„We gaan schieten...” fluisterden enkele oudere meisjes, toen een ziekenpa met een prop 
watten rondging en er kwistig van uitdeelde met een gratis gebruiksaanwijzing. 
En inderdaad, even later knetterden de Oerlikons, wat in den beginne bij vele jonkvrouwen een 
„adoe”-kreet ontlokte. 
 
Nathalzige meisjes 
Ontzaglijk waren de hoeveelheden limonade, die de meisjes aankonden. 
„Zijn de dames allemaal voorzien van sterke drank?”, zo ging de limonade-baas rond. En 
steeds moest hij weer teilen met flesjes laten aanrukken. Maar hoe kon het anders; de zeelucht 
maakt dorstig en die van het Oostervaarwater blijkbaar ook. 
Om half twaalf kwam de Madoerakade weer in zicht. Het bootsmans-fluitje snerpte. „Voor en 
achter!” 
Moe van de vele indrukken, die ze hadden moeten verwerken en... van het gesjouw over het 
schip, stapten de meisjes weer aan wal. Gewuif op het schip en uit de „Lintworm Expres” van 
de Mariniersbrigade, die de jongedames naar huis bracht. En toen behoorde het vaartochtje 
met Hr. Ms. „Jan van Gelder” ook alweer tot het verleden. 

 
Toen Hr. Ms. mijnenveger ,Jan van Gelder” van de kant ging, waren er 57 vrouwelijke gasten aan boord, 
in leef tod variërende van 3 tot 21 jaar 
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Weesmeisjes herstellen de plunje  
De mijnenlegger is nu geadopteerd door het Protestantse Weeshuis te Soerabaja, wat een 
uitstekende daad genoemd moet worden. 
De bemanning van de „Jan van Gelder” heeft nu een aanloopje tijdens een verblijf in de 
Krokodillenstad. De matrozen hebben zich, behalve als uitstekende causeurs, reeds verdienste-
lijk gemaakt niet alleen met het herstellen van recht en orde, doch ook van kleine karweitjes in 
het Weeshuis, zoals het repareren van strijkijzers. Trouwens (en dat is de keerzijde van de 
medaille) is het ook niet prettig als een weesmeisje je plunje eens wil herstellen? 
Zeer belangrijk is de zo onontbeerlijke Nederlandse sfeer, die de meisjes ondergaan door het 
contact met de matrozen. De adoptie van Hr. Ms. „Jan van Gelder” door het Protestantse 
Weeshuis te Soerabaja is nu reeds een groot succes gebleken. 
D. STEENMEIJER 
Mariniers-Correspondent 

 
====================================================================== 

 
RADIO HAALDE DE ZEEMAN - EN DE MENSHEID - UIT HUN 

ISOLEMENT 
Van semafoor tot satelliet 
DOOR JAN NOORDEGRAAF 
 

Er is een uitspraak dat de mensheid 
nooit het stadium van holbewoner 
zou zijn ontgroeid, als hij niet had 
leren spreken. Toen de eerste mens 
zichzelf voor het eerst een paar 
woorden hoorde stamelen, moet hij 
even ontroerd zijn geweest als een 
moeder die de eerste woordjes van 
haar baby hoort of iemand die een 
telegram ontvangt van een ver 
familielid. Tussen deze manieren 
om met elkaar in contact te komen, 
liggen tientallen zo niet honderden 
eeuwen, maar de behoefte aan 
communicatie is gebleven en 
gegroeid. 
Het betekende een grote stap op de ladder van de menselijke ontwikkeling toen men had 
geleerd gedachten en gevoelens vast te leggen op primitieve rotstekeningen of met 
spijkerschrift. 
Niet alleen gaf men daarmee het nageslacht kennis van zijn aanwezigheid in vroeger tijden, 
maar er was een proces in gang gezet dat leidde tot verzameling en overdracht van ervaring. 
De uitvinding van de boekdrukkunst betekende tenslotte een enorme doorbraak in de 
verspreiding van het tot dan toe op papyrusrollen, stenen tafelen of perkament opgetekende en 
vormde de basis van de moderne wetenschap. De waarde van allerlei vroege vormen van 
communicatie is tot in onze dagen voelbaar en zichtbaar, maar hoewel de mensheid door de 
eeuwen heen op wetenschappelijk en geestelijk gebied even grote pyramides voor zichzelf wist 
op te bouwen als die van de farao’s, stond de beroemde estafetteloper van Marathon nog 
steeds model voor een snelle berichtgeving. 
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Een koerier op een paard was tot ver in de middeleeuwen het aangewezen middel om brieven 
of boodschappen snel over te brengen. In de zeventiende eeuw kwamen trekschuiten, slanke 
zeilschepen, vlaggenseinen en postiljons in de mode, maar het paard bleef favoriet. 
Pas toen de Fransman Claude Chappe zijn optische semafoor via hooggelegen torens begon 
uit te bouwen, zag men de waarde van dit soort communicatie in. Intussen was Napoleon bij 

Waterloo verslagen, en was de negentiende eeuw begonnen. Het 
wachten was op de juiste mentaliteit en de goede technieken om de 
door de Engelsman Ronalds beschreven elektrische telegraaf serieus te 
gaan nemen. Nauwelijks 150 jaar geleden was er nog geen telegraaf, laat staan een draadloze. 
Er was nog geen verband gelegd tussen het aardmagnetisme dat voor kompassen werd 
gebruikt en statische elektriciteit, welk verschijnsel niet serieus werd genomen. En toch waren 
magnetisme en elektriciteit de twee voorwaarden om te komen tot telegrafische of 
radioberichtgeving.                                                                                                                 
 
Zonder een redelijk begrip van het magnetisme, waaraan een groot aantal geleerden heeft 
bijgedragen, was de elektrische telegraaf—  
als eerste stap naar een snellere, moderne berichtgeving — nooit  
van de grond gekomen. En ditzelfde kan van elektriciteit worden gezegd. Het huidige hoge 
gebouw van de communicatie dat door de wolken heengegroeid is en tussen de sterren staat, 
heeft als fundament magnetisme en elektriciteit. 
Omstreeks 1860 was de wereld omgeven door een net van telegraafdraden, terwijl de eerste 
overzeese telegraafkabels gelegd waren. De semafoor van Chappe boette aan betekenis in en 
er begon een ontwikkeling die omstreeks 1900 niet verder kon. De wereld wachtte op iets 
volkomen nieuws; op een wonder. 
 
Intussen navigeerde de zeeman zijn schip nog uitsluitend met behulp van kompas en 
hemellichamen over de oceanen, hoewel stoom het zeil al gedeeltelijk had vervangen. 
De ontwikkelingen die aan de wal hadden plaatsgevonden, waren hem grotendeels 
voorbijgegaan; juist aan hém die de grootste behoefte had aan communicatie met de wal!  

 Twee vroegere werelden raken elkaar. De pony-express ontmoet de telegraaf 

en wat er gezegd wordt is onbekend, maar de evolutie verslindt haar eigen 

kinderen. 

 De geniale Fransman 

Claude Chappe (1783—

1805) die de optische 

semafoor uitvond en ook 

werkelijkheid maakte. 

Hij is de vader van de 

moderne 

communicatiemiddelen, 

hoewel zijn idee het veld 

moest ruimen voor de 

elektrische telegraaf. 
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Hooguit kon men vanaf 
meld-stations op kapen of 
andere markante punten zijn 
positie telegrafisch 
doorgeven, wanneer hij                                           
voorbijvoer. Als een schip 
vertrokken was, gooide men 
met de trossen ook de 
telegraafdraden los; men 
zou feitelijk iets „draadloos” 
moeten hebben…. 
Wellicht was deze gedachte 
aanleiding dat de technische 
en wetenschappelijke 
ontwikkelingen zich aan het 
einde van de 19de eeuw 
samentrokken in het 
brandpunt van de tuin van 
de jonge Guglielmo Marconi 
in Bologna, Italië. Na een 
serie proeven in die tuin, 
was Marconi voldoende overtuigd en vertrok naar Engeland waarvandaan hij al in 1901 een 
draadloze verbinding tussen Engeland en de Verenigde Staten wist te bewerkstelligen. Het 
Wonder was zichtbaar geworden; de zeeman zou uit zijn incommunicado worden verlost. 
Typisch is dat Marconi’s eerste proeven al wezen op zijn voorliefde om grote stukken water met 
radio te overbruggen, alsof hij besefte dat de communicatiemedia nooit zover gekomen waren. 
Op die manier zou hij de stamvader worden van een uit het niets opduikende generatie 
scheepsmarconisten. 
 
In het kielzog van Marconi’s geniale toepassing van 
een aantal vaag bekende technieken, kwam de radio 
aan boord en daarmee de „draad” of „sparks”. 
Sindsdien heeft het SOS dit beroep tot in alle 
uithoeken van de wereld bekendheid gegeven, maar 
ook erkenning gevonden tijdens ontelbare momenten 
waarop een radiotelegrafisch bericht aan boord, in de 
huiskamer of ergens op kantoor binnenviel. Morse en 
Marconist werden synoniem met maritieme 
communicatie, en hoewel andere vormen van 
communicatie naar voren drongen, is tot in onze 
dagen, het SOS, met telegrafisch morseschrift 
uitgezonden op een internationaal erkende noodgolf 
(500 KHz) nog steeds de beste, veiligste en 
doordringendste methode om hulp te vragen.  
Wat de waarde van maritieme radio-communicatie is, 
komt levensgroot naar voren als men een bezoek 
brengt aan het Postmuseum in Den Haag.  
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Draadloze apparatuur zoals in 1898 door 

Marconi Cy. op het lichtschip „East 

Goodwin" geïnstalleerd. 

 
Marconi, met de ontvang-instrumenten waarmee de eerste drie punten, 

die van Poldhu in Cornwall naar Signal Hill in Canada werden 

uitgezonden. 
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In een vitrine ziet men daar twee  
zogenaamde poststenen liggen, afkomstig 
van twee oude Oost-Indiëvaarders, en 
gevonden langs de 

lange route van Nederland naar Indië via de 
Kaap. Niets beter dan de teksten op deze 
toevallig gevonden stenen kan de absolute 
eenzaamheid en de verlorenheid van de  
zeeman weergeven. 
 
Met de komst van de radio aan boord begon 
een mirakel waarvan de draagwijdte 
tegenwoordig niet precies meer wordt 
begrepen, omdat het zo gemakkelijk is 
telefoon of telex te gebruiken. Wie spreekt er 
in een tijd van communicatie met Japan, 
Maan of Jupiter over nauwelijks 80 jaar 
geleden toen de ether nog woest en ledig 

was? In tachtig jaar ging de maritieme scheepvaart de weg van vonkzenders van groot 
vermogen en lage frequenties naar de eerste lampzenders, en van coherer-ontvangers naar 
toestellen met digitale frequentie-aanduidingen tot in de triljoenen trillingen per seconde. 
Een weg van 15 Hz naar 15 GHZ en daar voorbij. Een weg van magnetisme tot magnetron, van 
kompas naar radar en daar voorbij, tot in de dagen van satellietcommunicatie en -navigatie. 
Radio-elektronica is uit het maritieme leven op zee niet meer weg te denken. Velen zullen zich 
met diepe dankbaarheid de zegeningen van dit soort menselijke communicatie herinneren, 
hetzij tijdens nood of ongeval, bij geboorte of dood. 
Naast de boekdrukkunst en de leeskunst is het vooral de radiocommunicatie geweest die 
mensen versneld uit hun holen trok, schepen uit hun eeuwig isolement verloste en de sterren 
binnen bereik bracht; maar dat laatste dan wel op totaal andere wijze dan via de sextant van de 
nauticus. 
Bron: De Blauwe Wimpel 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Te amicaal in omgang met kapiteins...  
Wat was ik blij verrast toen ik het stuk ‘Oom Hans aan boord’ tegenkwam in De Oud-
Rotterdammer van 24 augustus! Ik las het met grote belangstelling en er kwamen heel veel 
mooie en leuke herinneringen bovendrijven, die ik graag met de lezers wil delen. 
 
Alle drie mijn broers en een van mijn zwagers waren ook kapiteins op PAM tankschepen. Als zij 
in de Waalhaven (Pier 5, ook wel ‘de Hoek’ genoemd) lagen, gingen wij, wonend in Delfshaven, 
graag op zaterdag of zondag met de ‘Heen-en-Weer’ vanaf Schiemond en daarna met de fiets 
naar Heijplaat om aan boord op visite te gaan bij de familie. Daar troffen wij natuurlijk ook 
andere kapiteins en was het vaak heel gezellig. Namen die mij nu te binnen schieten? Bram de 
Weerdt, Appie Krol, Jilles Kleij, Leen Meulmeester, Geert Schonewille en inderdaad Hans 
Rylhof. Meestal werd dat gezellig in de stuurhut zitten om bij te praten. Maar op een dag 
moesten we maar even naar beneden. Er kwamen boten van de Havendienst aan en er werd 

De verbazing van een vader en een kind voor de 

satelliet Intelsat IV die weldra vanaf een plaats in 

de ruimte communicatie zal verzorgen. 
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een naar deze hoek gedreven drenkeling uit het water gehaald, hetgeen de mannen geen 
prettig gezicht leek voor de vrouwen. Dus even wegwezen. Enkele jaren later, nadat ik mijn 
mulodiploma had behaald, vond ik een kantoorbaan – u raadt het al – bij de SHV (Steenkolen 
Handels-Vereniging).  
Korte tijd werkte ik eerst bij de NRV (Nederlandse Rijnvaart Vereniging), ook van het SHV-

concern, eigenaars van een grote 
vloot sleepschepen met prachtige, 
meest Duitse namen. En ook van 
het grootste sleepschip van 
Europa, de Grotius van 4206 ton. 
Dat schip werd trouwens later 
doorgezaagd en omgebouwd tot 
een soort Dolfinarium in een van de 
havens op de Zuid-Hollandse en/of 
Zeeuwse eilanden. Was het 
Stellendam? Ik dacht het wel. Grote 
sleepboten om al die sleepschepen 
te trekken waren o.a. de Njord en 
de Triton.  
 

 
Duwvaart  
Later werd de NRV de EWT (Europese Waterweg Transporten). Dat was de tijd van de 
duwvaart. Er werden prachtige duwboten gebouwd om de bakken te duwen, de Olivier van 
Noort en de Jacob van Heemskerck. Tijdens de proefvaart en de overdracht voor het kantoor 
aan de Westerkade mochten (of moesten?) de meisjes van kantoor daar aan boord rondlopen 
met de hapjes en de drankjes. Maar dit ter zijde, het was een mooie tijd, ik leerde daar ook mijn 
eerste vriendje kennen en ik hield er vriendinnen aan over waar ik nog steeds contact mee heb. 
Al snel werd ik overgeplaatst naar de Vlootafdeling, waar ik ook te maken kreeg met de 
kapiteins van de tankschepen, die om de zoveel tijd kwamen afrekenen en de post halen bij ons 
op kantoor, sommigen inderdaad in uniform, anderen ‘gewoon’. Ik werd vaak hartelijk begroet, 
ik kende ze tenslotte al langer en sommigen waren natuurlijk ook familie. Kennelijk viel dat niet 
zo in de smaak bij onze chef, dus werd ik op het matje geroepen. Ik kreeg de wacht aangezegd, 
omdat ik veel te amicaal omging met de Heren Kapiteins. Dat moest afgelopen zijn. Natuurlijk 
vertelde ik wat mij was overkomen; nou, dat heeft ie later geweten. Een van de kapiteins kwam 
de volgende keer in uniform, met pet, naar de Westerkade en heeft de beste man, na mij 
begroet te hebben met twee zoenen, even uitgelegd hoe wij met elkaar omgingen. Nooit meer 
iets van gehoord! Het was ook altijd leuk toen mijn broers met de kleine PAM 29 en PAM 30 
reisjes richting Delft deden en op de terugweg even in de Coolhaven bleven liggen. Leuk, zo 
vlak bij het ouderlijk huis, gezellig even buurten. Natuurlijk ging ik ook wel eens mee varen met 
mijn broers of zus en zwager, ooit mocht ik hoogstpersoonlijk het schip onder een of andere 
brug in Keulen doorvaren (uiteraard met zwager ‘standby’), voorwaar een soort heldendaad, 
maar het lukte zonder averij op te lopen! Na een aantal jaren en grote veranderingen binnen het 
bedrijf, zocht en vond ik een andere baan bij een ook aan scheepvaart gerelateerd bedrijf. Daar 
hield ik het vol tot aan mijn pensioen, ruim 44 jaar. Ook mijn broers en zwager vertrokken. Zij 
kwamen in diverse functies terecht bij Rijkswaterstaat en een ander havenbedrijf. Alleen mijn 
middelste broer leeft nog; de beide anderen zijn overleden, evenals mijn zwager. Ook enkele 
van de genoemde kapiteins zijn naar mijn weten overleden. Een zoon van mijn oudste broer is 
nu kapitein op een tanker op de Nederlandse en Duitse wateren! Ik vond het een leuk artikel 
over Ome Hans en zo zie je maar wat er dan allemaal in je hoofd is opgeslagen uit die tijd dat 
moeiteloos allemaal tevoorschijn komt. O ja, mijn broers waren/zijn Nol, Geert en Hennie van 
Middelkoop en mijn zwager was Gerhard Vos. Reacties, verbeteringen of aanvullingen zijn 
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natuurlijk van harte welkom; ik verheug mij erop!  
Bron : de Oud Rotterdammer 
Jannie van Middelkoop  
muizedame@outlook.com 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

De Memoriam van een ziekenverpleger (vervolg) 

3. Marine Opleidingskamp Hilversum (MOKH). 

De Eerste Militaire Vorming (EMV). 

Het Marine Opleidingskamp ligt aan de weg van Nieuw 

Loosdrecht naar Hollandse Rading, het adres is Nootweg te 

Hilversum. Aan de noordkant ligt Hilversum, met de grote 

Hilversumse heide er tussen in.                                                                                                                            

Als we s’ avonds naar Hilversum wilden passagieren, dan 

moesten we de hei dwars oversteken. Ik kan me een gezellig café 

herinneren met de naam: “Show-boat”, met Friese uitbaters. 

 

 

Met de Hongarije opstand in 1956, moesten wij als Marine, de viaducten over het spoor in 

Hilversum ontzetten, daarbij zijn enkele doden gevallen, dit heb ik niet zelf gezien. 

Aan de westkant van het kamp ligt Nieuw Loosdrecht en aan de oostkant het dorpje Hollandse 

Rading, in dit plaatsje kon je na een half uur lopen op de trein stappen, naar huis. Links naast 

het kamp lag het vliegveld Hilversum, ze vlogen daar de hele dagen, met de Tiger-Moth, een 

tweedekker met een open cockpit. Aan de overkant van het kamp, links op de hei, lag het 

sanatorium “Zonnestraal”, de stichter was Jan van Zutphen. Menig janmaat heeft daar zijn 

“verkering” weggehaald. 

NB: Het kamp heet nu, de “Korporaal van Heusden Kazerne”, het is een paars kamp met alle 

krijgsmacht onderdelen, de commandant is een Kapitein van de Landmacht.                                      

Hier vinden alle opleidingen plaats op het gebied van de verpleegkunde.                                                                                            

Het kamp kwam onlangs veel in het nieuws, toen de slachtoffers van de MH 17 daar werden 

onderzocht. 

Tijdens een reünie werd het volgende verteld: het kamp was van oorsprong een Duits Luftwaffe 

Lager. In de oorlog 1940-1945 was de commandant, de Generaal Flieger Christiansen. De 

gebouwen leken op Duitse boerderijen en wat voeding betreft, kon het kamp zich geheel zelf 

bedruipen door NSB boeren, die rond het kamp gevestigd waren.  In Nieuw Loosdrecht, aan de 

Loosdrechtse plassen, hadden de Duitsers, vliegboten aangemeerd liggen, ik denk dat de 

“Boomhoek” bedoeld werd.                                                                                        

Overgebleven op het kampterrein, staat nu nog een hoge exercitie loods, die werd gebruikt door 

parachutisten om te oefenen. We hoorden toen nog een aardige anekdote:                                                                                                                                          

De laatste jaren is er op het kazerneterrein nogal wat gesloopt en nieuwbouw gepleegd. Onder 

mailto:muizedame@outlook.com
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andere is de mooie witte marine-kantine met zijn mooie muurschilderingen van Rien Poortvliet 

gesloopt.                                                                             

Tijdens de sloop van het hoofdgebouw, het gebouw, waar we vroeger moesten aantreden, 

kwam een kwaad telefoontje van buiten, van een manege houder, wat ze wel aan het doen 

waren.  Hij zat de gehele morgen al zonder stroom. Later is gebleken, dat deze paarden fokker 

al vanaf de bevrijding gratis stroom kreeg van het kamp!!                                                                                  

Ook moest het gehele kamp gesaneerd worden, vanwege de verontreinigde bodem, er lagen te 

veel koperen hulzen.   Bij aankomst in het kamp werden we ontvangen door Kwartiermeester 

Oudshoorn en Kwartiermeester Pot. Een kwartiermeester was bij de Marine de korporaals rang, 

aan weerskanten twee gele strepen op de mouwen. In de rangen van de zeedienst had je 

achtereenvolgens: Matrozen 3, 2 en 1e klas, Kwartiermeester, Bootsman, Schipper en 

Opperschipper. In de andere dienstvakken waren de rangen, bv Ziekenverpleger 3, 2 en 1e 

klas, Korporaal, Sergeant, Majoor en Adjudant. Bij de Marine was de Majoor dus een 

onderofficier en geen officier. Bij de landmacht heette een Majoor, een Sergeant – Majoor. 

Bij de Marine heb je geen pelotons, het personeel is ingedeeld in “bakken”, 

ongeveer dertig man en de Kwartiermeester, in ons geval Oudshoorn, had de 

leiding over ons, hij wordt de “baksmeester” genoemd. De bak zit op het voordek 

van een Marine schip. De eerste week kregen we werk op de naaizolder. Dit onder 

leiding van Kwartiermeester Pot. Hij was al wat ouder en kon haast niet lopen van de 

dikte. Op de naaizolder moesten we onze marine-nummers, in mijn geval 16406, 

met een kettingsteek op onze kleren  naaien.                                                                                           

Ook was er een matroos 1e klas aan onze bak toegevoegd, hij zat in de opleiding tot 

kwartiermeester. Hij droeg een witte band om zijn arm met het opschrift “DDK”, dit betekende, 

de Dienstdoende korporaal.De commandant van de kazerne was de Kapitein ter Zee, Kolonel v 

d Meij. Deze man heb ik maar een paar keer gezien, hij werd elke dag van zijn huis gehaald in 

een grote dienstauto door een marine chauffeur. 

De eerste dag moesten we naar het badhuis om te douchen, bij de Marine wordt dit “mandiën” 

genoemd. We konden plotseling ook niet meer alleen lopen, we werden in het gelid 

afgemarcheerd. Dat was wat, onze Geert, voor het eerst onder de douche, samen met andere 

mensen. Allemaal piemelnaakt douchen, daar moesten we wel even aan wennen, tien jaar na 

de oorlog waren we nog niet zoveel gewend. 

Na het douchen, onder begeleiding naar de ziekenboeg, voor een gezondheidsinspectie. We 

werden door de ziekenpa, gecontroleerd. Op geslachtsziekten en platjes. Door janmaat werd dit 

een “peukinspectie” genoemd. Waar we een geslachtsziekte kunnen oplopen, weten we 

praktisch allemaal, maar over platluizen bestaan veel misverstanden. Sommigen zijn van 

mening, dat je deze luizen kunt oplopen op een onhygiënische WC. Maar niks is minder waar, 

platluizen kunnen niet zonder de lichaamstemperatuur van een mens.                                           

Platjes komen voor in het schaamhaar en de wenkbrauwen, waarom?, omdat deze haren,    

driekantig van structuur zijn, de neten kunnen zich aan deze haren vasthouden. Hoofdharen 

hebben een ronde structuur. Ik heb later ervaren, in mijn praktijk als ziekenpa, een patiënt lag 

op de onderzoekstafel op een zeiltje, de luizen die er naast vielen, waren gelijk dood. We 

hadden geen dodend middel gebruikt. 
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Na deze controle werden we afgemarcheerd naar het kleding of plunjemagazijn, hier kregen we 

ons uniform aangemeten, we kregen tevens een set schoenborstels, een naaizakje en een 

scheepsmes. Het scheepsmes en het zakje heb ik nog altijd in mijn bezit. Tevens kregen we, 

twee AB dekens verstrekt, beige met rode banen.Daarna werden we door onze baksoudste, 

Willem van Geffen, afgemarcheerd terug naar onze slaapbarak. Willem was later bottelier en 

nog later toen hij de dienst uitging, heeft hij een café gekocht in Den Helder. Willem kwam uit 

Eindhoven, het stadsdeel “Tivolie”, inmiddels is hij overleden. 

De kerkgang was in de EMV verplicht, je moest opgeven of je naar de Protestantse dominee of 

naar de Katholieke pater wilde. Ik een dorpsjongen, die van huis uit, alleen maar Christelijk films 

had gezien, kreeg in de eerste weken heel wat voor de kiezen.                                                           

Er draaide in het kamp de film: “De man met de wassen beelden”, ik heb er nachten van wakker 

gelegen! In de eerste dagen van ons verblijf, kregen we een pokken vaccinatie, dit gebeurde in 

de ziekenboeg. De ziekenpa maakte gebruik van een “Jennerpen”, hij gaf kleine prikjes, waarop 

pokkenstof werd aangebracht. Na ongeveer een week kreeg je een gezwel op je arm, later 

vormde zich daar een korst op en nog veel later, viel deze er spontaan af. Je hield er wel een 

litteken aan over.  

Na enige tijd werd ik behoorlijk ziek, werd opgenomen in de ziekenboeg met hoge koorts, maar 

na een weekje was het leed geleden. Op de ziekenzaal stond een aquarium, één van de 

patiënten heeft al het leven in het aquarium verwoest. Deze man kreeg aspirientjes verstrekt, 

nam ze niet in, maar gooide ze bij de vissen, wat een rel hebben we gehad! 

Het gedoe met de pokken duurde in zijn geheel ongeveer zes weken, je kreeg in deze tijd 

tijdens het marcheren, vrij van rechterarm. Je zag alleen maar linker armen omhoog komen, 

uun, uun, uun, monden di i i i icht! 

NB: De pokken vaccinatie was in die tijd niet helemaal zonder gevaar, een enkeling kreeg een 

ernstige complicatie, voor wat ik nu begrijp, heeft het met een hersenontsteking te maken.                                                                                                                    

Als je als kind een pokkenvaccinatie kreeg, dan was dat praktisch zonder gevaar. Mijn moeder 

en schoonmoeder hebben de vaccinatie als kind gehad, te zien aan de littekens op hun 

bovenarmen. Waarom de kinderen, die vlak voor de oorlog werden geboren, deze vaccinatie 

niet meer kregen is me volslagen onduidelijk. 

Later, bij door mij en mijn collega’s verrichte vaccinaties, is het voorgekomen, dat mijn collega, 

ZVP 1 , Cor van Mourik, een beetje pokkenstof in zijn gezicht kreeg. Cor is doodziek geweest. 

Pokkenstof zit in een dun glazen rietje, het brak per ongeluk in zijn hand en spatte in zijn 

gezicht uit elkaar. 

Zoals ik reeds verteld heb is de opleiding in Hilversum, de Eerste Militaire Vorming, EMV, de 

duur was drie maanden.                                                                                                                

In het schoollokaal kregen we van de baksmeester, onderricht in allerlei zaken. Ik noem: 

“krijgstucht, rangen en standen, splitsen en knopen en ordeboek van de commandant. Op een 

betonnen schip: “De Noord Brabant”, kregen we onderricht in zeemanskunde. 

Het schip lag op een gazon naast de ziekenboeg. Zeeziek ben ik op dit schip nooit geweest! 

Vroeg in de morgen moesten we verplicht naar de ochtendsport in de grote exercitie loods, dit 

was niet mijn favoriete hobby! 
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Op het exercitieterrein kregen we exercitie met koppel en speer!, met een geweer op onze nek, 

kregen we les van een Marinier 1e klas, een zeesoldaat. Dit was al een marinier op leeftijd, 

zonder vooruitzichten, hij was in één ding heel bedreven, dat was schreeuwen en vloeken. Ik  

had net geleerd, dat volgens artikel 1a van de krijgstucht, vloeken niet mocht, ik snapte er niets 

meer van!                                                                                                                                    

Het wapen was een Amerikaans geweer, ook wel een M-one genoemd. Een loodzwaar geweer, 

semi – automatisch met zes of acht? Schoten. Dit geweer leerden we uit elkaar halen, oliën en 

later op de schietbaan er mee schieten.                                                                                       

Op een dag werden we met bussen naar de Mariniers Kazerne in Doorn getransporteerd.                                           

Dit was de “Braam van Houckgeest Kazerne”. We kregen hier schietles, met kleinere 

karabijnen, dit waren vermoedelijk de schietbanen op de Leusder Hei.                                     

Later kregen we in de exercitie-loods nog les in het schieten met een zogenoemde KSG 

geweer. Dit was een klein kaliber geweer, in mijn herinnering één schots. 

De periode in het Marine-kamp en daarna de overplaatsing naar Den Helder, was één van de 

koudste winters, 1955/1956. Vooral, omdat we met een blote borst moesten lopen, een sjaal 

was er niet bij. Veel verkouden jan-maten. Ik verdiende negentig gulden en moest verplicht een 

spaarbankboekje van de Rijks Post Spaarbank nemen. Ook was je verplicht vijf en twintig 

gulden per maand te sparen. 

Kantine.                                                                                                                                      

 In onze vrije tijd, na half vijf, bij de Marine wordt dit “vast werken” genoemd, konden we naar de 

kantine gaan. Je kon er van alles kopen, bier en andere frisdranken, verder van horloges tot 

chocoladerepen en niet te vergeten de “gevulde koeken”. Eén keer per week, op vrijdag, waren 

er “Tom Poezen” te koop, met een lekkere gele pudding er tussen. Andere vullingen vind ik niet 

zo lekker als de vullingen van toen.   In mijn herinnering was de kantine een groot wit gebouw 

met veel ramen, het werd jaren geleden afgebroken. Binnen, op de grote witte muren waren 

muurschilderingen aangebracht door en van Rien Poortvliet. 

Hij heeft diverse Marine situaties uitgebeeld. Het interieur bestond uit tafeltjes en stoelen, maar 

geen asbakken, je as kon je kwijt op de vloer, dit werd na 22.00 uur geveegd en gedweild.                                                   

Soms had je hier s’ avonds uitvoeringen van bekende artiesten, ik herinner me een optreden 

van Annie de Reuver. Zij zag ons gewone baksmaten niet staan, maar na afloop was ze heel 

groot met de officieren. 

  Idem van Rien Poortvliet: “Sloep  

naar de Wal” Op de heide was het 

moeilijk roeien! 
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Muurschildering van Rien Poortvliet: 

“Katje halen” =  salaris uitbetaling. 

 

 

 

 

 

 

Boomhoek.                                                                                                                                  

De Boomhoek was een jachthaven, met aan de wal loodsen, in Nieuw Loosdrecht. In de oorlog 

lagen hier de vliegboten van de Duitsers, Dorniers? De loodsen waren “Amerikaanse Consets”, 

die ik later ook in Nieuw Guinea tegen kwam. In de haven had de Marine verschillende 

motorsloepen en wat gewone roei-sloepen. De Marine Watersportvereniging had er zeilboten 

liggen, zoals de BM, de Vrijheid en een zeilsloep met dubbele masten, dit werd een Whale -boat 

genoemd. In de haven had de marine een paar motorsloepen en een stuk of vijf gewone 

sloepen. Met de baksmeester ben ik in een Whale-boat, ettelijke keren meegezeild. 

Als vaste bemanningsleden waren er een paar Indische matrozen op leeftijd, die alleen Maleis 

spraken. Ook een paar oude jongens, zonder vooruitzichten. 

Hier op de Boomhoek moesten we leren “sloep roeien”. Dit roeien was een “crime” voor mij, ik 

kon amper de zware roeispanen omhoog houden, zo zwaar waren die krengen. Het commando: 

“Haal op, Gelijk”, ben ik mijn gehele leven niet vergeten. 

Op de grote stille heide, aan de overkant van het kamp, kregen we op een dag, les in soldaatje 

spelen. We leerden tijgeren en dat soort dingen. Ze gaven ons het gevoel, dat we door 

vliegtuigen werden aangevallen. De Tiger-Moth’s van het vliegveld naast ons, die steeds over 

kwamen, versterkten dat gevoel, het geluid was in elk geval aanwezig. Ook werden we 

geoefend op het terrein van de Palmer Kazerne in Bussum. Hier stonden van die half 

afgebouwde en verbrande huizen. Op dit terrein had je nog een ouderwetse marketentster in 

een houten hokje, waar je koffie en gevulde koeken kon krijgen. 

Na zes weken mochten we voor het eerst, een weekend naar huis.                                                            

We waren nog wat onwennig, voor het eerst in het uniform.                                                                            

We gingen dan met de zogenoemde “sloep naar de wal”. Het was goed, dat het niet echt was, 

want door het mulle zand, was vooruitkomen haast onmogelijk! We werden met een 

vrachtwagen naar het station gebracht.                                                                   

Het naar huis gaan, ging ook gepaard met een “ouderdag”, vader Wever, mijn stiefvader, was 

die dag naar Hilversum gekomen, om onze prestaties te bekijken. Hij kreeg een parade te zien, 

waarbij wij strak in het gelid liepen. Het middageten bestond uit een zuurkoolschotel, mijn 

stiefvader maakte nogal een misbaar, hij lustte het niet, ik schaamde mij daarvoor.                     

In Onstwedde aangekomen, vroeg een oude buurman mij, ol Jan Sterenborg:  “Heb je een 

nieuw matrozen pakje gekregen, Geert?”  
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Ons uniform bestond uit een “serge pak”, een borstlap, een hemdkraag en een rouw-das. De 

zaak werd compleet gemaakt met een matrozenmuts met lint, met Koninklijke Marine, in 

gouden letters. Plotseling moest ik in mijn leven, met een hoofdbedekking lopen, altijd als je 

buiten was, werd je geacht de muts op je hoofd te hebben. Als je de muts kwijt was, bv bij veel 

wind en je kreeg het niet meer terug, dat moest je het verantwoorden.                                                

Je moest zelf betalen en in het plunjemagazijn een nieuwe kopen. Op de borstlap zaten zeven 

strepen, die moesten zeven zeeën voorstellen en in de hemdkraag drie strepen, dat waren de 

drie oceanen. De rouw om Admiraal Michiel de Ruyter, werd door middel van het rouwdasje 

uitgebeeld. Verder kregen we bij het uniform nog een pijjekker verstrekt, dit was een korte 

jekker, verder twee paar schoenen, een paar lage en een paar hoge. Deze schoenen waren 

geweldig van kwaliteit, maar van heel stug leer, ik heb met enorme blaren rondgelopen. Ik 

moest naar de ziekenboeg voor behandeling en stopte vette watten tussen het leer en mijn  

voeten, om drukpijn te voorkomen.                                                                                                  

Het was de kunst, de borstlap zo laag mogelijk te dragen, dat stond flink! Het voorschrift was, 

drie strepen zichtbaar. Later konden we zelf “pakken van laken” kopen, die waren warmer en 

kostten vijf en veertig gulden. Bij de kleermaker op de wal, kon je ook een pak uit die stof laten 

maken, dat noemden we een “baadje”. Onder het baadje, werd een tropenhemd gedragen, met 

een vaste hemdkraag. Dit baadje werd open gedragen en tussen twee marine-knopen, zat een 

koperen ketting. In 1955/1956 was het nog een krappe tijd, mijn jekker was versleten. Met goed 

fatsoen was het niet meer draagbaar.                    

Ik liet in mijn geboortedorp bij de kleermaker: “snieder Wiep”, de jekker keren, dus de jekker 

helemaal lostornen, het buitenste kwam binnen en het binnenste buiten en ik was weer het 

heertje. Deze tijd is gelukkig voorbij.                                                                        

We moesten verplicht in het uniform lopen, behalve in de vakanties. Op de stations stond de 

Marechaussee of de Marine politie te controleren of je er wel goed bij liep. In mijn geboortedorp 

moest ik zelf bij de uitgang van de kerk opletten, één van mijn dorpsgenoten was Vaandrig bij 

de Landmacht en durfde wat te zeggen, als je geen hoofddeksel droeg. Wat een lef moet je dan 

hebben!! 

Schildwacht.                                                                                                                                       

We moesten als schildwacht, wachtlopen rond het kamp, maar binnen de hekken. Het verhaal 

ging, dat plattelandsjongens in de buurt van de omliggende boerderijen op wacht werden gezet. 

Zij waren meer gewend aan de nachtelijke dieren geluiden. In mijn tijd zijn er meerdere varkens 

doodgeschoten. Je werd, door een Korporaal van de Wacht, afgemarcheerd en op je plek 

gezet. Met een M-one op de nek, met scherpe patronen in het magazijn, zo stonden we daar, 

twee uur op en twee uur af. Ik heb toen geleerd, om op mijn geweer staande, te suffen en te 

dromen. 

Op een vrijdag, toen we weekend kregen en naar huis mochten, werden we bij de poort 

tegengehouden door de kamppolitie om gecontroleerd te worden. Er was in het kamp geld 

gestolen, we werden onder een lamp onderzocht, de kamppolitie had een valstrik opgesteld: ze 

hadden geld met een bepaald poeder bestoven. Ik die niets had gestolen, zat toch een beetje in 

de piepzak, je kon best met het geld in aanraking zijn geweest. Later hebben ze er een matroos 

voor opgepakt. 
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Als we terug naar de kazerne gingen op maandagmorgen, dan was je verplicht, de eerste 

gelegenheid te nemen, na zes uur negen en vijftig. Voor mij betekende dat, de bus van vijf voor 

acht. Na het instappen op de trein in Groningen, namen, vooral janmaats van de Marine, al 

gelijk een pilsje. Het was ZHB bier, Zuid Hollands Bier, ik kon het niet door mijn keel krijgen zo 

vroeg op de morgen, het was trouwens ook niet het lekkerste bier!                                                          

In Meppel aangekomen was het altijd feest op het perron, je had daar van die koffieventers, die 

langs de trein holden, ze schonken soms nog als de trein al reed. Dat was natuurlijk “kat in het 

bakkie” voor janmaat. Dit gold natuurlijk ook voor de vele dienstplichtigen. De trein reed al en 

dan pakte één van de jongens de koffiekan en trok het binnen de ramen. Grote lol en gelach! In 

Zwolle kwam dan controle van de Marechaussee, ze vonden niets, de kan was natuurlijk al lang 

naar buiten geknikkerd. In 1955 moest je nog af en toe gebruik maken van een militaire trein, 

maar vanaf station Groningen, heb ik dat niet veel meegemaakt. Het was meer voor de 

dienstplichtigen van Land en Luchtmacht, die naar de garnizoensteden reisden. In de Marine, 

wordt een bepaalde marinetaal gesproken, waarbij heel veel woorden uit het Maleis komen. In 

de jaren 1955/1961 was dit gebruik sterker, dan in deze tijd.  

 Een paar voorbeelden: 

Strootje  = Sigaret  

Lemkakken = Bad eczeem 

Komaliwand  = Keukengerei  

Pendek = Onderbroek 

Potje  = WC 

Makan = Eten 

Kaju = Timmerman 

Facteur = Postbode 

Spatu = Schoenmaker 

Barang = Uitrusting 

Baru = Nieuweling 

Tai  = Stront 

Oetjang kapok = Sneeuw 

Tjetten = Verven 

 Ikan  = Vis 

Kakken  = Benen 
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Dek = Vloer 

Singletje = Hemd 

Tampat = Bed 

Tidur = Slapen 

 

De EMV liep na drie maanden op zijn einde. Deze maanden werden afgesloten met een tweetal 

grote oefeningen, de Nooitgedacht en de Volharding. Het verschil tussen de twee, weet ik niet 

meer zo goed. Wel, dat we grote afstanden moesten marcheren en later op de dag roeien op de 

Loosdrechtse Plassen, de rivier de Vecht op, helemaal naar Weesp.                                         

De ziekenpa reed mee op een fiets, met een witte helm op zijn hoofd, hij moest heel wat blaren 

behandelen. Hij moest tevens het verkeer regelen.                     

                                                                                                  Wordt vervolgd 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Koopvaardijherinneringen  
De opmaat 
 

Van stuurlieden, werktuigkundigen of matrozen was het duidelijk. Zij wilden op jonge leeftijd al 

naar zee. Daarom gingen zij ook te gelegener tijd naar de Zeevaartschool of de matrozen 
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school. Maar hoe zat dat nou met klerken? Tot een half uur voor ik voor die baan werd 

aangenomen bij de Holland Amerika Lijn, had ik er nog nooit van gehoord. 

 

Het kwam allemaal zo : 

In 1948, toen ik net zes jaar was, gingen wij op vakantie naar Oostvoorne. 

Toen kwam dat voor ons bijna neer als een reis om de wereld. We hadden 

in die tijd vrijwel niets meer na die oorlog, maar mijn moeder had er toch 

voor gezorgd dat we met ons gezin met vijf kinderen, van 12 tot 3 jaar, een 

week op vakantie konden. Op een soort camping zonder enige vorm van 

vertier of verzorging, verbleven we een week in een houten huisje. Het was afzien, vooral met 

de bijna voortdurend neergutsende regen, maar voor ons was het toch een feest. Ondanks het 

weer kwamen we toch regelmatig op het strand en toen al vroeg ik mij af wat er aan de andere 

kant van die zee zou zijn. In die tijd waren er nog vaak Amerikaanse militairen te zien en ik denk 

wel dat dat heeft bijgedragen aan mijn nieuwsgierigheid. 

 

Zoals vrijwel iedereen in Rotterdam-Zuid leefde je met die haven om je heen Voor mij en mijn 

broertje zeker, want mijn opa had als kwartiermeester bij de Holland Amerika Lijn gevaren en 

toen mijn oma hem van die schepen had afgehaald, is hij bij de H A L aan de wal gaan werken. 

In 1950 ging hij met pensioen en hij vulde zijn dagen met allerlei timmerwerk in zijn schuurtje 

achter zijn huis Daar had hij regelmatig hout voor nodig. Dan huurde hij een handkar en ging 

daarmee dan hout halen. Mijn broertje en ik liepen dan mee om hem te helpen en zo kwamen 

we al vroeg op een haventerrein met schepen voor de kant. Vanaf mijn 15e jaar bezorgde ik 

twee kranten in het boerenland ten zuiden van 

Rotterdam, waar nu de wijk Lombardijen op 

staat. In die kranten werd regelmatig melding 

gemaakt van de vorderingen van de bouw van 

het SS. Rotterdam bij de Rotterdamsche 

Droogdokmaatschappij N V. (R.D.M.) Van die 

informatie hield ik over dat dat wel een heel 

bijzonder schip moest zijn. Zo één waar heel 

Nederland trots op zou zijn. 

 

Na mijn MULO-tijd ging ik werken bij een heel 

klein expeditiebedrijf, gevestigd op een zolder 

aan de West Zeedijk. Ik kreeg daar een fiets en 

ik moest, met allerlei papieren, ladingen graan 

en veevoer inklaren bij de Douanesecties in de 

haven. Ik fietste de hele toenmalige haven in de 

rondte. Ik kwam daardoor ook nogal eens op 

schepen en vond dat prachtig, maar de 

gedachte om zelf te gaan varen kwam niet bij 

me op Dat kwam natuurlijk ook omdat ik er 

geen opleiding voor had. De vrienden van mijn 

zus en broer hadden dat wel en gingen varen 

als matroos.  

Dromend tussen al die schepen begreep ik wel dat varen er voor mij daarom niet in zat.  
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Het zou echter heel anders lopen. Terwijl ik net bij mijn derde werkgever was, kreeg ik een 

oproep om op 5 december 1960 gekeurd te worden voor militaire dienst. Op 24 oktober 1961 

werd dat de Koninklijke Luchtmacht.  

 

Officiele recrutenfoto. Ik was net 19 jaar 

Ver weg in Nijmegen, Arnhem en Hilversum verdween ook de 

haven met die mooie schepen uit het zicht. Ik werd telexist en 

heb me zelfs nog laten keuren voor piloot, maar vanwege een lui 

rechteroog ging dat feest niet door. Ik dreigde toen na mijn 

militaire dienst een fantasieloos leven te gaan leiden als 

kantoorklerk. Dat kwam vooral, doordat ik een brief kreeg van 

mijn laatste werkgever, dat ik na mijn militaire diensttijd weer 

welkom bij hen zou zijn, en of ik maar een afspraak wilde maken 

voor een gesprek. Zo rond die tijd kwamen er twee nieuwe 

maten op de kamer daar in Hilversum. De een was al 27 jaar en 

had gevaren als Scheepswerktuigkundige. De andere had 

gevaren als Ketelbinkie. Beiden hadden dat gedaan om hun 

militaire diensttijd te ontlopen, maar hadden zich bij ontslag 

verrekend met het aantal verlofdagen en daardoor kwamen zij 

vanwege een paar dagen te weinig als zeevarende niet in aanmerking voor vrijstelling van 

militaire dienstplicht. Vooral voor die WTK moet het een ramp geweest zijn, om op zijn leeftijd 

en zijn achtergrond opgescheept te zitten met 25 jonge gassies van 18 en 19 jaar. Onderling 

wisselden die twee wel veel ervaringen uit en spraken net zo gemakkelijk over Rio de Janeiro 

als over Manilla. 

 

Als zij zo aan het praten waren 

spitste ik mijn oren. Rond die tijd 

ging ik ook op afspraak bij mijn 

laatste werkgever, en sprak af 

met de souschef van die 

afdeling af dat ik een brief zou 

krijgen met daarin gegevens 

over het werk, dat ik zou gaan 

doen, mijn salariëring en 

vakantiedagen en nog wat meer 

secondaire arbeidsvoorwaarden. 

Toen die brief alsmaar uitbleef, 

kreeg ik het gevoel dat ze zich 

bedacht hadden. Ik begon met 

steeds meer gespitste oren te 

luisteren naar de verhalen van die twee zeelui. Ik dacht opeens: “Gerard, wat bij toch een 

lulletje, je gaat gewoon weer op zo’n duf kantoor zitten”. Toen besloot ik om ook te gaan varen. 
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Op een zaterdagochtend, tijdens weekendverlof, ging ik op de fiets naar mijn grootvader om 

hem te vragen wat ik zou kunnen gaan doen als ik ging varen. Zijn antwoord was kort. “Jij met 

je MULO-diploma?, eeehhhh…..bordenwasser”.  

 

Zijn kennis betrof natuurlijk alleen de dekdienst en had geen idee wat er daarbuiten nog meer te 

doen was. Ik vond zijn antwoord erg onbevredigend en sprong weer op mijn fiets en ging direct 

naar het kantoor van de HAL. De receptioniste antwoordde op mijn vraag, dat ik Klerk kon 

worden. “Nou”, dacht ik, “dat is tenminste iets”. Die juffrouw vroeg mij verder te komen en ik 

werd voorgesteld aan de heer Van Hengel, de toenmalige Chef bemanningszaken. Van hem 

kreeg ik een vel papier met daarop teksten in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Die 

moest ik overtypen. Dat was als telexist natuurlijk geen probleem Vervolgens kreeg ik een korte 

mondelinge test over mijn spreekvaardigheid in die talen. Aan het eind daarvan vertelde hij mij 

dat ik was aangenomen en zou kunnen gaan varen als Office Klerk, oftewel Klerk in het kantoor 

van de Chef Hofmeester. Van de receptioniste kreeg ik vervolgens allerlei papieren mee om 

een monsterboekje aan te vragen, om te keuren en om een uniform aan te laten meten. Een 

half uur later stond ik dus alweer buiten met een aanstelling op zak, zij het dat ik ook nog een 

bewijs van goed gedrag van mijn laatste werkgever moest laten zien. 

 

De maandag erop, weer terug in de 

kazerne, moest ik natuurlijk de 

commandant van mijn 

toekomstplannen op de hoogte 

stellen en om zijn medewerking 

vragen De commandant van het 

Verbindingscentrum waar ik 

diende, was een voormalige 

jachtvlieger. Daardoor had hij van 

die hele speciale ogen waarmee 

hij door je heen leek te kijken. 

Daarom was iedereen een 

beetje bang van hem. Dat 

hoefde helemaal niet, want ik 

had al eens een akkefietje 

gehad waarbij hij een andere 

soldaat moest straffen. Die 

ander had nl. tijdens TV 

kijken in de kantine het 

vlammetje van zijn aansteker tegen de naad 

van mijn broek gehouden, waardoor die broek in de hens ging. Het gebeurde op de 

bilnaad dus ik merkte het veel te laat. Er moest een nieuwe broek komen, maar dat kon alleen 

met toestemming van de commandant. De dader moest dus op rapport komen en mij 

meenemen. Die Amsterdammer stelde voor dat ik zou zeggen dat ik inmiddels zijn broek 

gekregen had, dus dat het probleem was opgelost, wat mij betreft. Die commandant keek ons 

aan en zag dat die Amsterdammer ongeveer twee keer zo breed was dan ik. Hij vroeg mij die 

broek even voor me te houden. Ik zie me nu nog staan als een schriel mager mannetje die een 

broek ophoudt waar zowat een olifant in kon.  



 

35 
 

De wijze waarop wij tweeën dit toneelstukje opvoerden vond hij zo geweldig, dat hij het er bij 

liet. Hij moet dubbel hebben gelegen van 

de lach. Dus, na zo’n gebeuren, 

maakte ik zonder moeite een 

afspraak met hem. Hij vond mijn 

avontuurlijke ideeën wel goed en 

beloofde alle medewerking zodat ik 

alle formaliteiten om te gaan varen af 

kon handelen. 

 

Net de Nieuwe Waterweg af, op weg 
naar een nieuwe toekomst. 

Ik ging dus naar de keuringsarts, de 

waterschout, naar Jos Cohen voor 

mijn uniform, en ook naar mijn laatste 

werkgever. Daar was de verbazing 

groot. Ze hadden er al een bureau 

klaar staan en alles was gereed voor 

mijn ontvangst. Ik vertelde mijn 

voormalige chef dat ik de afgesproken 

brief nooit ontvangen had en dat ik daarom 

dacht dat ik niet hoefde te komen. Die haalde 

de souschef erbij en vroeg hoe dat kwam. Met het schaamrood op de kaken moest hij 

bekennen dat hij de notitie van het gesprek met mij per ongeluk in de prullenbak had gegooid 

en daar veel te laat achter was gekomen. Er restte dat bedrijf toen niets anders dan mij een 

mooi bewijs van goed gedrag te geven.  

Kort nadat dat gebeurd was kreeg ik een brief van Defensie dat mijn groot verlof eerder zou 

ingaan. Ik zou op 18 juni 1963 afzwaaien. Dat was mooi. Nu was het wachten op een telegram, 

zo ging dat nog in die dagen, van de Holland Amerika Lijn met een oproep om te gaan varen.  

 

Rond 10 juni werd thuis een telegram bezorgd met de inhoud : DINSDAG 18 JUNI 13 00 

MELDEN BEMANNINGSZAKEN TENEINDE ZELFDE DAG VAREN SS ROTTERDAM STOP 

 

Deze verrassing was geweldig. Wie had dat nou gedacht! Ik had de hoofdprijs. Ik mocht met het 

vlaggenschip, het mooiste en nieuwste schip van Nederland, mee. Maar ja, hoe moest ik dat nu 

oplossen? Dus met dit bericht ging ik weer naar mijn commandant. Hij vond dit ook geweldig. 

Daarom zegde hij alle medewerking toe. Ik moest er alleen voor zorgen dat ik de avond van de 

17e tijdig terug was op de kazerne en de ochtend erop gewoon alles meedraaide tot negen uur, 

want hij werd ook gecontroleerd. En zo gebeurde het ook. Ik ben die man er de rest van mijn 

leven dankbaar voor geweest. 

 

Op die 18e juni was ik tot 09.00 uur Korporaal Telexist bij de Koninklijke Luchtmacht. Ik had om 

09.30 de trein uit Hilversum en was rond 11.30 thuis in Rotterdam Zuid. Daar heb ik mijn laatste 

spullen bij elkaar gepakt, gegeten en een taxi gebeld. Zo was ik om 13 00 uur op kantoor om 

aan te monsteren. 
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        Net de Nieuwe Waterweg uit varend 

Eenmaal aan boord meldde ik mij bij de 

balie van de Chef Hofmeester op het 

Main deck, waar mijn nieuwe collega 

Piet van As, mij opving, naar onze hut 

bracht en mij vertelde dat ik mijn 

uniform moest aantrekken en direct 

daarna melden in hetzelfde kantoor. 

Korte tijd later stond ik dus achter de 

balie van het kantoor van de Chef 

Hofmeester en wees passagiers de weg 

in een schip, waar ik zelf de weg niet wist! 

Dat ik gemakkelijk in vier talen kon spreken 

kwam mij wel van pas, want dat was hier gelijk                     

raak.  

In die tijd mochten de wegbrengers nog onbeperkt aan boord, dus 

het was een drukte van belang. Rond half vier kreeg ik een briefje in mijn handen, met daarop 

in vier talen de tekst dat de bezoekers verzocht werden het schip te verlaten. Dat moest ik 

omroepen. Ik kreeg de microfoon en kon mijn gang gaan. Het ging goed maar jammer was wel 

dat het hele P.A.-system niet goed functioneerde, zodat het niet op het hele schip overal 

gehoord werd. Hierna gingen we met zijn drieën gewoon door met ons werk. Passagiers te 

woord staan, dinertafels reserveren. Kortom, van alles en nog wat. Zo tegen vijf uur vroeg ik me 

toch af wanneer we nu eens echt weg zouden gaan want het schip bleef zo stil. Ik vroeg het 

mijn collega Piet. ”Oh”, zei hij, “we zijn al bij Maassluis, maar als je even naar buiten wil om te 

kijken dan mag dat wel hoor.” Toen ik buiten kwam bleek het bar slecht weer te zijn geworden. 

In weer en wind stond ik op dat sportdek achter een glazen wand, en Hoek van Holland kwam 

al in zicht. Ik herinnerde mij, dat ik 14 jaar daarvoor aan het strand van Oostvoorne mijzelf 

afvroeg wat er aan die andere kant van die zee zou zijn. Ik zou het nu gaan ontdekken, Amerika 

als eerste. Wat ik niet wist was dat mijn vader een vrije middag had genomen en met mijn 

jongste broertje van 14 jaar achterop zijn motor, in dat vreselijke weer naar Hoek van Holland 

was gereden om de Rotterdam te zien uitvaren. Dat schip ging naar Amerika met zijn zoon 

erop. Apetrots was hij en hij bleef kijken totdat de laaghangende wolken en de regen de 

Rotterdam aan zijn oog onttrokken En ik, ik ging weer naar binnen, de warmte in en een heel 

nieuw leven tegemoet. 

 

Eenmaal tussen de pieren vandaan begon het schip te bewegen. Het houtwerk kreunde en 

kraakte in al hun voegen. Ik vond dat eerst beangstigend, maar spoedig ging dit over in muziek. 

De muziek van de zee. Ik genoot. 

 

Op Zee 

Die dag moest ik tot 10 uur ’s avonds werken. Na dienst kon ik nog net even een biertje pakken 

in de messroom, vlak voordat de tap sloot. Ik zou voor het eerst in die hut op het A-dek, no. 4, 

gaan slapen. Het was een vier persoonshut, dus ik dacht de beide anderen er al wel te zien. 
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Maar dat was niet zo. Die kwamen ook niet. 

Die zag ik pas de andere ochtend aan het 

ontbijt. Zij bleken al veel langer op de 

Rotterdam te werken en hadden er zo hun 

vrienden. Dat was voor mij wel even wennen, 

zo vlak uit militaire dienst, waar dit soort 

vriendschappen niet werden getolereerd.  

 

Schoorstenen nieuwe stijl. Heel revolutionair toen. 
Wat verder naar achteren om te voorkomen dat de 
rook op de passagiers op het achterdek zou slaan. 

Op zo’n groot schip met toen 768 

bemanningsleden leefde ieder in zijn eigen 

wereldje. Je kende dus voornamelijk je eigen 

directe collega's. Er waren niet veel klerken 

aan boord, dus dat wereldje was voor mij wel 

heel klein. Het werk op zich, achter die balie als servicedesk voor de passagiers, vond ik wel 

leuk. Mijn talenkennis kreeg hier razendsnel vaste voet, want de hele dag stond je vier talen 

door elkaar te praten. Ieder van ons, als klerk, was zonder specifieke opleiding, maar wel met 

goede kennis van drie vreemde talen neer gezet.  

 

Tegenwoordig moet je wel een hogere Hotelopleiding gevolgd hebben en hoef je, naast het 

Nederlands, alleen maar Engels te spreken. Het was in feite de administratie van de 

hoteldienst. We moesten tafels 

reserveren voor de passagiers, 

natuurlijk waren er ook 

verjaardagen die gevierd 

moesten worden, dus daar 

moesten we een ruimte voor 

reserveren. We hadden het 

P.A.-system We moesten 

problemen oplossen, de 

gevonden voorwerpen bij de 

eigenaar terug zien te krijgen en 

zo nogal wat. Er waren in de 

toeristenklasse hutten voor vier 

personen. Daar sliepen soms 

vier vrouwen in, die elkaar totaal 

niet kenden. Dat was niet 

vreemd in die tijd. De problemen 

kwamen wanneer een van die 

dames, zoals ik meemaakte, 

een aardige man tegenkwam. 

Het gebeurde dan dat die twee elkaar zo aardig 

vonden dat ze elkaar toch wat beter wilden leren 

kennen. Dat is nog niet zo erg, maar als de man zijn vrouw bij zich heeft wordt het toch 

Sundeck van achteraf 
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problematisch om dat in een rustige omgeving te doen. In dat geval moesten wij dan een hut 

regelen omdat mevrouw ruzie “had” met haar hutgenoten. Wij begrepen natuurlijk gelijk waar de 

ruzie om draaide, dus we werkten er niet aan mee.  

We hadden wel een Social Directress aan boord die tot taak had om alleenreizende mensen 

aan elkaar te koppelen als ze dat wilden. Het grootste deel van de passagiers was Amerikaans. 

Maar een heel klein deel was Nederlands. Maar je moest toch oppassen wat je zei of voor je uit 

mompelde. Op een dag kwam er uit de kapsalon een zojuist gekapte dame. De klerk van het 

Purser’s office, wat ernaast gelegen was, liet uit zijn mond vallen zoiets van : “Nou mens, ben jij 

effe lelijk”. Mevrouw bleek Nederlandse te zijn en liep gelijk naar de Chef Hofmeester om haar 

beklag te doen. Een andere keer kwam er een bediende het Gymnasium in en zag een dame 

met een ruime borstpartij op een ‘fiets’ bezig. Terwijl hij voorbij liep mompelde hij in zichzelf van: 

“Nou zeg, jij hebt ook aardig wat in je bloessie”. Toen kaatste zij terug met “Ja, meer dan jij in je 

broek”, en ze liet het daarbij. 

 

w.g: Gerard de Goede                                                             

 

 

Dit was het voor deze week, 

maar volgende week is er weer een pracht 
editie met o.a: 

 

Nieuws uit de Antillen 1980   
SS “Libauskij” 
O-22 de laatste eer… 
Piet Heins sneuvelen 350 jaar geleden.. 
Wat is – en hoe werkt een magnetisch en gyrokompas 
De verrassing van Den Briel 
Vastgelopen Ping An maakte veel los…. 
321 Dutch Squadron RAF 
De memoires van een ziekenpa… vervolg  
 
Wijzigingen voorbehouden….   

 
 


