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ss „Libauskij"
DOOR MARTIN HENDRIKS
Sinds de herfst van 1985 ligt
afgemeerd aan de oude
stadskade in de Finse
havenstad Hamina het s.s.
„Hyoky”.
Dit schip is het vroegere
vuurschip „Libauskij” dat
gestationeerd was aan de
mond van de Letlandse haven
Liepaja in de jaren 1912-1917.
De „Hyoky” is het laatste met kolen gestookte stoomschip van Finland en waarschijnlijk tevens
van geheel Scandinavië.
In het begin van deze eeuw plaatste het Russische loodswezen op de destijds bekende werf
Putilov in het toenmalige St. Petersburg, het tegenwoordige Leningrad, orders voor het bouwen
van een geheel nieuw type vuurschip, bestemd voor de Baltische landen. De schepen hadden
een waterverplaatsing van 275 ton, een lengte van 40,1 m en een breedte van 7,5 m. Verder
waren ze uitgerust met een compoundmachine.
De bouw van het eerste schip kwam gereed in 1911. Het schip werd „Luzeroitsnij” gedoopt en
kreeg als ligplaats de toegang tot de Golf van Riga.
Het volgende schip, dat eind 1912 gereed kwam, was de „Libauskij”. Het uitrusten van dit schip
duurde echter de gehele winter, zodat ze pas in het voorjaar van 1913 kon beginnen aan de
reis naar de rede van het Letlandse Liepaja, dat haar eerste station werd.
De „Libauskij”, wit van kleur en met een brede rode band, was een voor die tijd zeer modem
vuurschip, uitgerust met o.a. een pneumatische mistsirene, een elektrische lichtopstand, een
draadloze telegrafiezender
en een paddestoelanker. Zij
deed ook dienst als
loodsstation.
Volgens een oude
Russische lichtenlijst lag het
schip in 1916 nog op haar
station. Gedurende de
eerste wereldoorlog
veroverde een uit Finse
soldaten bestaand Pruisisch
jagersbataljon de „Libauskij”
en
aanvaardde met deze
„oorlogsbuit” de thuisreis
naar Finland, dat zich in
hetzelfde jaar zelfstandig
verklaarde, waarop de
„Libauskij” eigendom werd van het Finse Ministerie van Zeevaart.
„Relandersgrund” 1918-1921 De „Libauskij” werd helderrood geschilderd en herdoopt in
„Relandersgrund”. Ze kreeg als ligplaats de rede van de haven van Rauma en zo verving zij de
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vorige „Relandersgrund” die gedurende de Russische revolutie naar Estland gesleept was en
daar gezonken was.
„Arendsgrund” 1921-1934
In 1921 werd de „Relandersgrund” overgebracht naar de rede van Helsinki en herdoopt in
„Arendsgrund”. Het vroegere vuurschip „Arendsgrund” kreeg Rauma als ligplaats en werd dus
„Relandersgrund”. Dat schip is later het vuurschip „Kemi” geworden en was het laatste in dienst
zijnde Finse vuurschip. De „Kemi” ligt nu in Helsinki, ingericht als museumschip.
„Helsinki” 1934-1959
De „Arendsgrund” kreeg in 1934 de naam
„Helsinki”. De oorzaak van die
naamsverandering was de mode
van die tijd om Zweedse namen
te verfinsen.
Tijdens de Fins-Russische
winteroorlog in 1939 werd de
„Helsinki” verplaatst naar Turku
(Abo) en o.a. uitgerust met
luchtafweergeschut. In 1940
kreeg het schip een
luchtaanval te verduren, waarbij een
stoker omkwam en twee andere
bemanningsleden gewond werden.
In 1941 was ze weer in de haven van Helsinki.
Tijdens een Russische luchtaanval op de stad ontploften twee Duitse, met munitie geladen
schepen in de directe nabijheid van de „Helsinki”, waardoor het vuurschip zwaar werd
beschadigd. De huid werd ingezet en de opbouw werd totaal vernield, maar niemand van de 15
koppen tellende Finse bemanning werd gewond. Op de Duitse sdhepen waren geen
overlevenden.
De „Helsinki” werd weer gerepareerd en na de oorlog verscheen zij weer op haar oude plaats
aan het begin van de vaargeul van de haven van Helsinki in de Finse Golf.
In het begin van de jaren ’50 werd een begin gemaakt met het bouwen van vaste vuurtorens ter
vervanging van de oude vuurschepen. In 1959 was de beurt aan het vuurschip „Helsinki”, maar
omdat ze nog goed zeewaardig was, werd ze verbouwd tot hulpschip voor de Hydrografische
dienst. Haar lichttoren verdween, de huid werd wit geschilderd en aan dek werd een dichte brug
geplaatst. Tevens werd ze uitgerust met drie elektrisch werkende davits bestemd voor drie
werkbo-ten. die Decca hadden voor de metings-werkzaamheden. Ook werd haar naam weer
veranderd, voor de vijfde maal, in „Hyoky”, dat „brekende golfkam” betekent.
„Hyoky” bij de Hydrografische dienst
In 1961 werd zij in dienst gesteld. Hierbij verving zij het vorige zeebodemonderzoeksschip
„Sextant” dat vanwege haar hoge leeftijd buiten dienst werd gesteld.
Vanaf het begin bleek dat de „Hyoky” voor dit soort werk een gelukkige keus was geweest.
Zelfs bij zeer slechte weersomstandigheden kon ze haar werk als hulpschip volbrengen. De
„Hyoky” werd zeer bekend in alle Finse havens, vanaf het noordelijke Kemi tot aan de meest
zuidoostelijke haven Hamina. De toenmalige machinist beschreef haar com-poundmachine als
een „perpetuum mobile”. Met een vaart van 6,5 knoop „sloop ze op haar sokken vooruit, zodat
zelfs de koffiekopjes op de messroom-tafel niet eens rinkelden. Je hoorde alleen een zacht
gesis. Aan dek hoorde je dat gesis zelfs geeneens”, verklaarde de machinist. De „Hyoky” bleef
bij de Hydrografische dienst tot 1983. Daarna werd ze buiten dienst gesteld vanwege de nieuwe
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en hogere eisen die er gesteld werden aan de zeewaardigheid van schepen in het algemeen.
Schepen die haar tegenkwamen op haar laatste reis naar de werf in Korppoo, waar ze
opgelegd zou worden, groetten haar naar oude zeemansgewoonte met de Finse witte, blauwe
kruis vlag. 13 Juni 1983 kwam ze aan op de werf en op Sint Jan, de 24ste juni, blies ze haar
laatste stoom af.
Inmiddels hadden vier zeelui, een kapitein
en drie machinisten uit Hamina, de koppen
bij elkaar gestoken en geld bijeengebracht.
Ze richtten een nieuwe rederij op, „Hamina
Hoyrylaiva Oy”. Op de openbare veiling
kochten zij het schip en wisten het
daarmee uit handen van de sloperswereld
te houden.
Met behulp van een sleepboot werd de
„Hyoky” naar Hamina gesleept, want op
eigen kracht mocht zij niet varen daar haar
certificaat van zeewaardigheid verlopen
was. In de herfst van 1985 meerde zij af
aan de oude stadskade.
De „Hyoky” wordt nu opgeknapt en weer
verbouwd tot haar oorspronkelijke staat
van 1912, toen zij nog „Libauskij” heette.
Zij is geregistreerd als jacht en heeft
registratienummer R 1912, hetzelfde als
haar bouwjaar, waarin het allemaal begon
op de werf van Putilov in St.Petersburg.
Martin Hendriks, ex koopvaardij-officier, die ai in zijn jongensjaren lid van de Wimpel was,
woont en werkt sinds 1969 in Hamina, Finland.
Voor de plaatselijke krant, de Kymen Sanomat, schrijft hij naast zeemansverhalen, iedere
maand een kolom „Schip van de week". Oude liefde roest niet. Ook de Wimpelredactie ontving
een artikel van zijn hand, dat wij hierbij gaarne publiceren.
Bron: DBW 1995

……………………………………………………………………………………………..

Na 54 jaar de laatste eer
voor de O-22
door BAS GROENENDIJK
FLEKKEFJORD —
Enkele seconden had de 74-jarige Toon
de Best uit Breda het gisteren moeilijk
bij de plechtige kransleggingen voor de
zuidkust van Noorwegen. In de torpedowerkruimte van de op de golven
stampende Harer Majesteits Mercuur
vocht hij tegen zijn tranen. Hij besefte
maar al te goed dat hij voor het eerst en
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het laatst pal boven het zeemansgraf van Ap was, zijn broer die daar op een onbekende
novemberdag in 1940 de laatste adem uitblies in de onderzeeër 0-22.
„Maar ik liet me niet kennen”, sprak de vitale bejaarde achteraf. „Want Ap zei altijd: ‘mannen
zeggen au en meisjes huilen’. Voor mijn ogen zag ik hem weer, nu ik voor het eerst sinds 54
jaar zo dicht bij hem was. Met hem ging ik hand-in-hand naar de lagere school. Hij was de op
één jongste en ik de jongste van elf kinderen. Nu ben ik de jongste en de oudste tegelijk als u
begrijpt wat ik bedoel.”
Dank zij pillen en pleisters tegen zeeziekte konden zeven nabestaanden — een broer, een zus
en vijf kinderen — de ceremonie bijwonen, hoewel dat sommigen zichtbaar veel moeite kostte.
Zelfs de weergoden waren het rouwende gezelschap een korte tijd goed gezind, want de harde
wind, kracht zeven, leek even te gaan liggen.
Kapitein-ter-zee J. van der Ham, commandant van de onderzeedienst, sprak over een
bijzondere plek en een bijzondere dag. „Uw dierbaren, die in deze golven de dood hebben
gevonden, bewijzen we de laatste eer. Zij gaven hun leven voor onze vrijheid.” Namens alle
nabestaanden sprak Van der Ham tegenover de Noor Björn Bratbak, wiens maatschappij de
0-22 bij toeval met een duikrobot ontdekte, dank uit voor het feit dat het zeemansgraf
ongemoeid gelaten zal worden. „De Noorse regering heeft aan het wrak, waarin nog alle 46
opvarenden moeten zijn, een speciale status toegekend.
Daarmee is de grafrust verzekerd”, aldus de commandant van de onderzeedienst.
Hij memoreerde dat na 54 jaar
een lang gekoesterde wens voor
veel nabestaanden in vervulling
is gegaan. Tot dit jaar konden de
opvarenden van de 0-22 alleen
worden herdacht op de
zeemachtbasis in Den Helder.
„Nu is eindelijk de laatste
rustplaats van 46 van onze
strijdmakkers tastbaar en
aanwijsbaar. Elk zeemansgraf is
een gedenkteken zonder kruis of
opschrift. Door de kransen en uw
persoonlijke bloemen is dit, voor
een paar minuten, anders”, aldus
kolonel Van der Ham.
Vlootpredikant M. van der Hout:
„Na 54 jaar zijn er nog maar
Ineke Walbeek uit Swifterbant (Flevoland) was de enige vrouw die weinigen die naar de
gisteren aan boord van Hr.Ms. Mercuur waagde op het woelige
nabestaanden willen luisteren.
water van het Skagerak. Ze bezocht er het zeemansgraf van haar Het is immers allemaal zo lang
broer, die 54 jaar geleden met de onderzeeër O-22 in de diepte
geleden en de oorlog is voorbij.
verdween…
Maar de namen van de mannen
zwijgen niet, zolang wij ze blijven herdenken. Want herdenken is opnieuw denken. Daardoor
verdwijnen ze niet door de dood. Door te herdenken wordt de dood overwonnen. De 0-22 is nu
veilig geborgen door u, door ons en door God zelf.”
Als commandant F. Gorter van de Mercuur samen met de commandant onderzeedienst Van
der Ham de kransen van de Koninklijke Marine, de Reünistenvereniging van de Onderzeedienst
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en van het Karel Doormanfonds zorgvuldig op de golven leggen spelen een tamboer en twee
pijpers Koraalmuziek.
Als ook de zeven nabestaanden hun bossen bloemen aan de zee hebben toevertrouwd, klinkt
heel indrukwekkend het Wilhelmus. Iedereen die een uniform draagt, staat stram in de houding.
De reis van de zeven nabestaanden naar Noorwegen begon in een merkwaardige mengeling
van ‘een dagje uit naar Noorwegen’ en het houden van een ceremoniële rouwplechtigheid waar
de families tientallen jaren naar hebben uitgekeken. De beide uitersten werden in de Fokker
Friendship die het gezelschap van de vlieghaven Valkenburg naar Kristiansand bracht het beste
gesymboliseerd door gebakjes bij de koffie aan de ene kant en drie rouwkransen aan de andere
kant.
„Ach”, zegt commandeur buiten dienst Hans Ort (65), zoon van luitenant ter zee Han Ort van de
0-22, die op 38-jarige leeftijd met zijn onderzeeboot omkwam voor de Noorse kust. „Iedereen
probeert zo goed mogelijk zijn best te doen. Dat de marine zijn beste beentje voorzet, is
logisch.”
Zoon Ort trad in de voetsporen van zijn vader, die hij op 11-jarige leeftijd verloor. Ook hij werd
commandant van onderzeeboten, op de 0-24, de 0-21 en de 0-27, modellen die erg veel weg
hadden van de boot die nu voor de Noorse kust op de zeebodem rust. Ook de kleinzoon van
Han Ort, Hank Ort, trad in dienst bij de marine en voer enkele jaren in een onderzeeër.
Bij de identificatie van de in Vlissingen gebouwde 0-22 had Hans Ort een groot aandeel.
Hij bestudeerde de videofilm die een duikrobot van de bij toeval in augustus 1993 ontdekte
onderzeeër maakte wel 50 keer. Pas toen de bewegingen van de robot begin dit jaar
geïnterpreteerd konden worden, kreeg Hans Ort volkomen zekerheid. Het wrak was niet van de
nog steeds vermiste Poolse duikboot Orzel en ook niet van de eveneens in het begin van de
oorlog verdwenen Nederlandse 0-13.
Daar op de bodem, 70 kilometer voor de zuidelijke kust van Noorwegen, lag zijn vader. Hij moet
er vele keren overheen zijn gevaren. De oudste opvarende van het torpedo-werk-schip
Mercuur, Toon de Best, stond manhaftig op het dek van het deinende schip. „Ik kreeg de sfeer
terug uit 1940. Ja, ik heb me daar helemaal naar verplaatst. Ik voelde dat ik daar tevens stond
namens mijn vader, moeder en broers. We waren met z’n dertienen thuis. Drie broers hebben
het einde van de oorlog niet gehaald, onder wie Ap. Hij had een vriendinnetje, was 23 jaar en
torpedomakers maat op de 0-22.”
Toen de ouders na de oorlog de droeve tijdingen over het verlies van drie zoons vernamen, zijn
ze psychisch vreselijk in de knoop geraakt. Toon de Best: „Mijn vader bukte bij de kraan naar
de grond om water te tappen. Hij was helemaal de kluts kwijt. Allebei zijn ze kort na de oorlog
gestorven, terwijl ze nooit eerder ziek waren geweest. Dat kwam puur uit verdriet.”
Vertederd haalt Toon de Best enkele vergeelde foto’s uit zijn binnenzak. Ze zijn kort voor de
oorlog gemaakt tijdens een Vierdaagse waaraan broer Ap met andere marinemensen deelnam.
„Ik dacht, misschien zijn hier nog mensen aan boord die familieleden herkennen. Maar nee, het
was niet zo.” Dan haalt De Best — ‘ik ben optimist want ik word 100’ — twee pasjes van de
marine van broer Ap tevoorschijn. Zijn familie kreeg ze, na de oorlog, via het Rode Kruis terug
uit het bagagekluisje van Ap. Ook is er, als kostbaar aandenken, de ansichtkaart die de toen net
dienstplichtig militair Toon de Best voor zijn verjaardag, 9 mei 1940, uit Vlissingen van Ap
ontving. ‘Ik verlang weer naar mijn kiendoppie (kleine vriendin, legt Toon uit)’, staat er.
De aan ‘beste broer’ gerichte kaart eindigt met ‘Hou je taai, dan doe ik het hier wel. Tot kijk
soldaat’. Enkele dagen later vertrok Ap de Best met de Hr. Ms. Van Meerkant via Duinkerken
naar Engeland. Later monsterde hij in het Schotse Dundee aan op de 0-22 die bij zijn zesde
reis verging.
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Toon de Best heeft ervoor gezorgd dat hij zijn omgekomen broers nooit zal vergeten. Net als
zijn andere broers, die de oorlog overleefden maar inmiddels zijn gestorven, heeft hij zijn
gesneuvelde broers vernoemd.
Hij haalt een opstel uit zijn zak dat de nu 17-jarige neef Ton de Best zes jaar geleden schreef.
„Op mijn slaapkamer hangt een vergroting van een foto van mijn oom”, zo begint het verhaaltje.
„Hij is gesneuveld in de verschrikkelijke oorlog van 1940-1945. Ze zijn waarschijnlijk dicht in de
buurt van Noorwegen tegen een mijn opgevaren.”
Terug van het driepersoons-hutje van Toon de Best naar de longroom, het verblijf van de
officieren. Daar blijkt Hans Ort, de zoon van de commandant van de 0-22, die gedachte van de
11-jarige schooljongen niet zo slecht te vinden. Ook hij houdt ernstig rekening met de
mogelijkheid dat de Nederlandse onderzeeër op een Duitse, afgedreven mijn is gevaren.
De robot van het bedrijf dat zich oriënteerde op het leggen van pijpleidingen op het bij
Noorwegen behorende zeegebied heeft helaas geen uitsluitsel kunnen geven over de precieze
oorzaak van de ramp. ,,Maar het is heus mogelijk dat een slecht geankerde antionderzeebootmijn 90 kilometer is opgeschoven. Ik heb daar studie naar gedaan. In de periode
voor het vergaan van de 0-22 stormde het vreselijk.
Daardoor kon een aan een ketting drijvende mijn ver uit de kust terecht komen, zonder dat zelfs
de Duitsers dat wisten.”
De door de robot gemaakte videobeelden kunnen geen uitsluitsel geven. De duikboot ligt keurig
op z’n buik in het zand en aan stuurboord is niets bijzonders te zien. „Maar ja”, twijfelt Ort, „als
de mijn aan de niet gefilmde bakboordzijde is ingeslagen, moet dat toch ook bovenop te zien
zijn. Van die kant hebben we wel beelden, maar de hele boel is intact, zelfs nog 54 jaar op een
diepte van 180 meter.”
Voor de gepensioneerde duikbootcommandant staat vast dat zijn vader niet is getorpedeerd
terwijl hij aan de oppervlakte voer. „De voorduikroeren van het wrak staan uit. Ik voer op zo’n
zelfde model schip en weet datje die roeren, om beschadiging door de golven te voorkomen,
onmiddellijk naar binnen draait als je aan de oppervlakte komt. Een bom? Het kan heel goed.
Maar er kan ook technisch iets mis zijn gegaan.”
De matrozen van de Mercuur, van wie een aantal op onderzeeërs heeft gevaren, probeerden
zich gisteren voor te stellen hoe de laatste minuten aan boord van de 0-22 zijn geweest.
„Misschien is er gevochten voor het laatste beetje zuurstof. Dat is weleens gebleken, nadat
gezonken onderzeeërs waren geborgen”, zegt de een. De ander spreekt het vermoeden uit dat
de bemanningsleden zich zo snel mogelijk bewusteloos hebben gezopen op het moment dat ze
wisten dat hun einde heel erg dichtbij was. Oud-commandant Hans Ort wil er niet over denken.
„Je weet dat het kan gebeuren. De kans datje nooit meer boven komt, hoort bij je beroep. Maar
wat heeft het voor zin om erover te filosoferen. Je weet dat niemand uit de 0-22 kon
ontsnappen, want alle luiken zijn dicht aangetroffen. Laten we het daar bij laten. Ik was de
eerste die ook zei dat we de boot niet moesten lichten. We hebben elf weduwen, slechts drie
waren er hertrouwd, opgespoord. Evenals alle andere nabestaanden hebben ze vrede met deze situatie.”
Ook de marine heeft een berging van het wrak geen seconde overwogen. Vele jaren geleden
haalde de marine een stuurwiel van een onderzeeër die in de Indische Archipel ook als
zeemansgraf diende. Het voorwerp is nog te zien in een vitrine in Den Helder. De verwijdering
van het stuurwiel leverde een storm van protesten op. Het woord grafschennis viel.
Om die reden laat de marine zelfs niet een andere duikrobot betere films maken van het wrak.
Na thuiskomst heeft Hans Ort gisteravond eerst zijn 89-jarige moeder opgebeld om nauwkeurig
verslag van de plechtigheid uit te brengen. „Nee, emoties had ik na zoveel jaar niet meer. We
hebben het verwerkt.”
Bronvermelding: AD Binnenland 2 november 1994
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Piet Hein’s sneuvelen 350 jaar geleden een onschatbaar verlies
TEKST EN TEKENINGEN VAN ARNE ZUIDHOEK
Een vorige bijdrage over Piet Hein behelsde in het kort zijn
schitterende verovering van de Nieuw-Spanjevloot. Ruim tien
maanden later (en nu 350 jaar geleden) kwam de anticlimax. Hein
sneuvelde tegen de Duinkerkers. Holland verloor op dat moment een
van de grondleggers van zijn marine, een vlootvoogd die zijn
vaderland nog onschatbare diensten had kunnen bewijzen.Na de
triomfantelijke terugkeer uit Cuba was voor Hein zelf het plezier eraf.
Hij was 51 jaar en had eigenlijk al 5 jaar daarvoor besloten de zee de
zee te laten. Iedereen die op houten zeilschepen heeft gevaren, of er
genoeg van weet om zich enigszins te kunnen voorstellen wat voor
Appie Zuidmeier matroos
een ellende dat toen geweest moet zijn, zal het met Hein eens zijn.
Op je 50ste nog in leven, en bovendien met geld en eer thuisgevaren, dat is een waar
Godsgeschenk en er is dan ook moeilijk een tevredener mens
aan te wijzen dan een oud zeezeilman.
Hein vond het leven te kostbaar om er lichtvaardig mee te
spelen. Zelfs al boterde het niet zo best met zijn huisvrouw,
zoals we op gezag van Dr. M. G. de Boer kunnen aannemen,
toch verkoos Hein een gerieflijker leven aan de wal. Hij stelde
de WIC dermate hoge eisen, dat een ontslag er ruim inzat. Op
een vloot was meer inspraak dan nu het geval zou zijn en Hein
eiste als vlootleider de vrije hand in het totale beleid. Zijn gage
moest ƒ 1500,— worden, ook gedurende walverlof. Over deze
en nog andere voorstellen beschikten de Heren XVII afwijzend.
Het was de overheid, bij monde van
Prins Frederik Hendrik, die daarna Gevecht
een beroep op de succesvolle
admiraal deed en hem de hoogste vlootleiding aanbood. Misschien
wel een kwestie van “wegpromoveren,” want het was een eervolle
zaak; alleen heren van adel werden normaliter met deze baan
begunstigd maar die waren er tot dusver niet in geslaagd van de
vloot een even vlot functionerend lichaam te maken als Maurits uit
een leger had gekneed. Frederik Hendrik schatte Hein’s verdiensten
hoger dan welke geboorte dan ook, en natuurlijk was de eenvoudige
ex-bootsman, ondanks zijn vermogen tot relativeren, onder de
indruk van het aanbod en nam ’’considererende de staet der
Landen, ende bysondere ter Zee” de “presentatie” aan. En natuurlijk,
hij was de aangewezen man voor deze post! Hij had de jammerlijke
jaren van vóór het 12-jarig Bestand meegemaakt; die hadden hem
Bevelhebber WIC
gehard, zijn karakter gestaald. Zijn moed was ontegenzeggelijk en
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inspirerend. Hij beschikte over helder inzicht, wist wanneer zijn troepen te gebruiken en
wanneer niet.

Piet Hein & Anneken Claesdochter
Met hem, hoewel uiterlijk de vechtadmiraal van het oude stempel, begon de overgangsfase van
rücksichtlose Viking-tactiek met de leider aan het hoofd via de kiellinies van De Ruyter en
Nelson tot 20ste eeuwse strategie. Hij was een meester in het gebruik van sloepen. Hij
beïnvloedde “abstracte” zeezaken zoals het élan van zijn opvolgers, met name zijn
vlaggekapiteins M. H. Tromp en W. C. de With.
Hein beheerste nog twee zaken. Ten eerste de administratie. Net als toen hij reder op de
Middellandse Zee was dreef hij als vlootvoogd die kundig en nauwgezet. Ten tweede schreef hij
wijze en vooruitstrevende voorschriften en/of instructies. Zijn suggesties om de Spanjaard in de
West afbreuk te doen, zijn “Pointen en Artikelen” of “Ordonnantiën en Mandementen” over orde
en tucht waren van groot nut. 27 april 1629 verschenen een “Artikelbrief voor de Oorlog ter Zee”
(de oudst bekende voorloper tot het Reglement op de krijgstucht), een “Eedt voor ’t varent
volck,” een “Instructie voor de Capiteynen te water” en een “Instructie en eed voor de schrijvers”
waarin Hein duidelijk de hand in had gehad.
In de laatste plaats was Hein, zelf klein begonnen, niet blind voor de noden van Janmaat. Deze
was het toch die op zee de klappen moest uitdelen en incasseren en deze was het die het eerst
en het meest van de lange tochten vol ziekten en ongemak, gevaar en wanbetaling te lijden
had. Hein was populair bij Janmaat maar toch niet in die mate dat hij, in ’s Lands dienst, zijn
schepen vol kreeg. De marine was voor een Hollandse zeeman in die jaren een antipathieke
organisatie. De Republiek bediende zich niet van pressgangs, zoals overbuurman Engeland
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(“Our naval glory was built up by the blood and agony of thousands of barbarously maltreated
men”. John Masefield, 1905) omdat ze vond dat zulks niet tot de verworvenheden van een vrij
mens in een vrij land behoorde. Vandaar dus de iets geraffineerdere methodes om de
overheids- of semi-overheidsschepen (VOC, WIC) te bemannen, via ronselaars, slaapbazen
e.d.

Entering
Hein drong bij de Staten-Generaal op betere en promptere betaling aan en rekende voor dat
zoiets geen duit meer hoefde te kosten, want practisch was hij als Goudeneeuwer wel! Immers,
vakkundig personeel zou aanmonsteren en een heel zootje ongeregeld overbodig maken.
Het voorstel werd afgewezen wijl men de andere takken van scheepvaart geen concurrentie
wilde aandoen. Zodoende voer Hein begin juni 1629 met een onderbemande vloot uit om
Duinkerken een lesje te geven.
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Grafschrift op het standbeeld in
Delfshaven.

De Duinkerker kapers
vormen een hoofdstuk apart.
Ze berokkenden de
Hollandse handel enorme
Gezicht op Duinkerken met Hollandse en Zeeuwse blokkadeschepen.
schade, in de jaren 1628—
Gravure uit L Guicciardini. „Beschryvinghe van alle de Nederlanden"
(Amsterdam 1612).
30 voor meer dan 12 miljoen
en we kunnen ons met recht afvragen waarom de Spanjaard
na het Matanzas-echec uitsluitend dan om psychologische
redenen in paniek raakte. In het Kanaal, waar de negotie in
en uit vloog, zou de aanwezigheid van een vechter van het
kaliber van Piet Hein geen zilver maar goud waard zijn.
Maar deze achtte zijn kracht onvoldoende om de stad aan te
tasten, liet vice-admiraai Schram met 12 schepen achter om
zelf met 3 schepen op kaperjacht te gaan. De 17e juni
ontmoette hij er drie en achtervolgde die tot het lumieren van
de 18e. Omdat Hein zich op het snelstbezeilde schip van zijn
eskadertje bevond, de “Groene (of Vliegende) Draeck,” lag hij
alleen tussen drie vijanden. Zonder één seconde te aarzelen
wierp hij zich tussen de twee zwaarste tegenstanders, als altijd
het voorbeeld gevend zonder het risico te mijden, al leek het
in dit geval wat al te driest. Waarschijnlijk was dit de toestand
Piet Hein's graftombe in de Oude
waarin Hein zich het meest op het gemak voelde. Bevelen
Kerk te Delft.
rondschreeuwen, spanning voelen, onmogelijke situaties
oplossen, actie! Een half uur na de aanvang van de strijd vloog
er een kanonskogel dwars door zijn rechterschouder. Ditmaal zou hij niet aan zijn
spreekwoordelijke sloepmanoeuvres toekomen, om over de rest van zijn eventuele diensten aan
de Republiek maar te zwijgen. Een groot zeeman sneuvelde en het feit dat hij als strateeg ver in
de schaduw van de Ruyter staat komt simpelweg door het feit dat de laatste meer tijd heeft
gekregen om zijn meesterstukken te etaleren.
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Hoe het ook zij, Holland treurde om Piet Hein’s droef verscheiden middels een grootse begrafenis
en draagt ook nu, 350 jaar later, zijn naam hoog in het hart. Nog steeds galmt een koor van
duizenden kelen “Hij heeft gewonnen, gewonnen, de Zilvervloot” door de stadions; nog steeds
geniet een ander soort muziekliefhebber van de “Piet Hein-Rhapsodie,” nog steeds eren de
Oranje’s zijn grootheid met de jachten “Groene Draeck” en “Piet Hein” en straks, 1980, zal de
Koninklijke Marine opnieuw een eenheid naar de kloeke zeeheld die te vroeg viel vernoemen.

Dode

………………………………………………………………………………………………
Bron: De Blauwe Wimpel

Wat is – en hoe werkt
een magnetisch en een
gyrokompas ?
De naam kompas komt van „komt pas”,
heeft een grappenmaker eens gezegd.
Moet je óók eens zeggen, zesmaal
achter elkaar. Het kompas is inderdaad
vrij laat verschenen, n.l. toen er serieus
gevaren moest worden over grote
stukken open water.
Vóór de tijd van het kompas navigeerde
men uitsluitend op zon en sterren. Men
hield een ster in de gaten en zorgde dat
die recht voor de boeg bleef staan. En
overdag peilde men de zon die, naar
jullie weten, in het oosten opkomt en in
het westen ondergaat. Om twaalf uur
middag staat de zon in het zenith, d.w.z. in het hoogste punt boven de horizon.
Met die gegevens kan men wat doen. Men kan ongeveer bepalen welke richting men uit blijft
gaan. Maar als er wolken zijn? Dan zijn dit soort zon- en sterverkenningen niet meer mogelijk.
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De mensheid bleef eeuwenlang tobben. Wél had een
herder in Klein-Azië zijn schoenen met ijzer
beslagen, en toen gemerkt dat hij tegen een berg
bleef kleven. Die herder heette Magnes, en hij rende
naar de stad om ze daar te vertellen dat hij het
magnetisme had uitgevonden!
Toch duurde het nog eeuwen, voordat iemand een
magnetisch stuk ijzer draaibaar opstelde, en tot zijn
verbazing zag dat het steeds in dezelfde stand
terugkeerde.
Nu weten we hoe dat komt. De aarde heeft een
noord- en een zuidpool. Vlakbij die twee
geografische polen liggen de magnetische polen.
Hiertussen bevindt zich een enorm magnetisch
krachtveld, precies als bij een gewone magneet. Het
opgehangen stuk ijzer van die oer-onderzoeker ging
dus in de richting noord-zuid staan, hij had het
kompas uitgevonden, maar waarschijnlijk wist hij niet
welke grote gevolgen dat zou hebben. De eerste
kompassen zijn omstreeks 1200 gesignaleerd. De scheepvaart moest echter nog tot na 1300
wachten.
Tegenwoordig bestaat een kompas uit een aantal magneten en een kompasroos. Die roos
draait altijd in de richting noord-zuid. Als het schip van koers verandert, blijft de roos staan,
hoewel het lijkt of hij beweegt. Het kompas is in feite iets dat van buitenaf wordt bestuurd, door
de onzichtbare touwtjes die ver over de horizon van de beide polen vandaan komen.
Eigenaardig, vind je niet? Geen wonder dat die arme Magnes zo van streek was.
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Hokuspokus!
Misschien heb je zelf een zakkompas. Fijn om de weg terug te vinden tijdens een vakantietocht
over de hei. De naald op N of Z houden, en maar lopen. Door sloot en bos en boom en beek,
totdat je een boerderij ziet, waar je hijgend om water kunt vragen. Dankzij het kompas weet je
welke richting je uit gaat. Een pracht van een uitvinding.
Kompassen voldoen prima, vooral op houten schepen. Maar op een ijzeren schip wordt het
even anders. Die grote bonken scheepsijzer beïnvloeden en verstoren de werking van de
kompasmagneten. Elk stuk ijzer is n.l. wel min of meer magnetisch te maken.
Tijdens de nieuwbouw van een schip wordt gehamerd, gelast en geslagen op de ijzeren platen
die het schip nodig heeft. Daardoor worden de moleculen of kleinste deeltjes ijzer wat
springerig. Ze gaan zich richten, — noord-zuid natuurlijk. En zodoende dreigt een grote
magneet te ontstaan. Dat is de reden waarom — vroeger — de meeste scheepshellingen in de
richting oost-west liepen. Let maar eens op.
Gelukkig is er tegen die storende invloeden wel wat te doen. Met fopmagneten en ijzeren
ballen, vlakbij het kompas opgesteld, compenseert men de fouten. Dat doet een echte vakman:
de kompassteller. Wanneer je een schip enkele malen rondom de kompaspaal of op zee ziet
ronddraaien, kun je er zeker van zijn dat het kompas gesteld wordt, Je hebt nu wel begrepen,
dat een kompas toch niet helemaal zuiver aanwijst, ook al omdat de magnetische pool niet
precies dezelfde is als de geografische pool. Noord op het kompas is dus geen echt noord; er is
een afwijking of deviatie. Men heeft dan ook gezocht naar een nóg beter hulpmiddel voor de
scheepvaart. En dat heeft men gevonden in een verbetering van het magnetisch kompas; het
gyrokompas.
Zo’n gyrokompas is in wezen een grote tol die
met hoge snelheid ronddraait. Wel eens
getold? Dan heb je gemerkt, dat de tol steviger
staat naarmate hij sneller draait. Pas als de
snelheid bijna nul is, dreigt hij om te vallen. Met
andere woorden: een snel draaiende tol neemt
de stand in die hem het beste uitkomt.
Als we zo’n sneldraaiende tol op een schip
plaatsen, zijn de bewegingen van het schip
onder hem zo gering in verhouding met de
draaisnelheid van die tol, dat ze geen rol
spelen. Ziedaar: de tol neemt zijn eigen stand
in, onafhankelijk van de bewegingen van het
schip. De tol richt zich naar iets buiten dat
schip, buiten de wereld, op een punt in het
heelal.
De gyro tol is vrij draaibaar opgesteld in een
vernuftig stelsel van drie ringen. Indien de tol
snel ronddraait, kan men het voetstuk in allerlei
standen bewegen, maar de as van de tol blijft in dezelfde richting staan. Interessant, is het niet?
De tol wordt elektrisch aangedreven.
Natuurlijk is de werking van het gyrokompas ingewikkelder dan hierboven werd aangegeven,
anders was dit prachtige navigatiemiddel al eerder uitgevonden.
Daarvoor komt heel wat kijken: allerlei meetinstrumenten, schakelborden, draden en
onderdelen. Men streeft ernaar de kompassen steeds kleiner en betrouwbaarder te maken.
Harry Still, een Engelse oorlogsveteraan is met zijn kunsthand bezig de „spin” van een kompas
te repareren.
Hoed af voor Harry! Ondanks zijn gebrek weet hij zich ten nutte te maken.
Is dat niet geweldig? Gereedschap, kompasroos en kompasketel zijn ook te zien.
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Lach nooit om oude mensen. Lach nooit om die zogenaamde dommeriken, die nog op de
sterren moesten varen, zónder kompas.
Op elk schip is ook nu nog minstens een gewoon magnetisch kompas aanwezig, dat geregeld
gecontroleerd moet worden. Als de elektrische stroom of het gyrokompas zelf uitvalt, gaat men
terug naar de oer-methode, en gebruikt het oude kompas opnieuw.
Trouwens, in reddingssloepen vindt men de gewone kompassen ook terug.
Als de nood aan de man komt, komt herder Magnes weer op de proppen: doodgewoon hokus
pokus magnetisme, dat zelf de richting noord-zuid weet te vinden.
De technische ontwikkeling kan worden vergeleken met een wolkenkrabber. Magnes en Harry
hebben aan het fundament gewerkt. Het moderne gyrokompas is mede door de ijver en het
vernuft van de ouderen tot stand gekomen.
Thans is het gebouw vrij hoog geworden. Hoe hoog?
Foto 5 geeft aan hoeveel onderdelen er in een redelijk modern gyrokompas worden gebruikt.
Tel ze maar eens, desnoods met een vergrootglas. Een luchtvaart gyrokompas bestaat uit meer
dan 2000 onderdelen. Elk gyrokompas wordt trouwens ook regelmatig gecontroleerd met. . .
behulp van de sterren. De afwijking van de kompasroos kan hiermee worden vastgesteld.
Want nog steeds zijn de onveranderlijke sterren de beste ruimte-bakens, die ook in de
ruimtevaart worden geraadpleegd.
Er is dus echt niet zo erg veel
veranderd. Wat wél veranderd
is, is de indeling van de
kompasroos zelf. Die was
vroeger in streken verdeeld,
thans in graden, n.l. van 0 tot
360 graden. 0 = noord, 180
graden = zuid, enzovoorts.
Dat is veel gemakkelijker dan
het oude noordwest,
westnoord-west,
westnoordwesttenwesten en
ga zo maar door.
Het kompas is zijn streken
kwijt. Een oude vos verliest
wel zijn haren, maar niet zijn
streken, zegt het
spreekwoord. Een oud
kompas verliest wel zijn
streken, maar niet zijn streken
zouden wij kunnen zeggen.
Nog steeds betekent „iemand
op vier streken houden”, dat je
hem in de gaten moet
houden. Dat is regelrechte
kompastaai, die niet gauw
verdwijnen zal. Ondanks de
modernste gyrokompassen.
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Vanzelfsprekend worden deze gyrokompassen ook gebruikt om een automatische roerganger
of autopiloot op aan te sluiten. Als het schip uit de vastgestelde koers raakt, kan men de
standvastigheid van de tol gebruiken om dat schip weer op de goede koers terug te brengen.
Ook het radarbeeld kan men ermee „stabiliseren”, dat wil zeggen min of meer onafhankelijk van
de scheepsbewegingen maken.
Het gyrokompas is op een modern schip noodzaak geworden, en niet meer weg te denken.
Bedankt, Harry!
………………………………………………………………………………………………………

DE VERRASSING VAN DEN BRIEL
1572 – 1 APRIL – 1947
Den Eersten dag van April verloor Alva zijn Bril.
DE OORSPRONG VAN ONZE VRIJE ZEEMACHT
Op den eersten April was het 375 jaar geleden, dat de
verrassing van Den Briel door de Watergeuzen, zonder dat
zij zich daarvan bewust waren, het sein tot den Opstand
tegen Spanje werd, een feit, dat het waard is te worden
herdacht.

De verrassing van Den Briel kwam als een bliksemstraal
van een zijde vanwaar en een ogenblik waarop niemand
haar verwachtte. Waarom niemand de redding van de
Watergeuzen verwachtte, zal duidelijk worden uit een kort
overzicht van het voorspel, dat door een gelukkigen
samenloop van de meest uiteenIoopende toevalligheden
leidde tot de daad, die een einde maakte aan den twijfel en
de leidende personen, in de eerste plaats den Prins, voor
een voldongen feit stelden en den oorlog overbracht naar
een terrein, waar het leger van Alva met succes kon
worden bestreden.
Zwervelingen ter zee
Toen AIva na den Beeldenstorm op 22 Augustus 1567 zijn intocht in Brussel deed, was een
groot aantal Nederlanders reeds gevlucht. Tot die vrijwillige bannelingen behoorden ook de
Watergeuzen, die op zee rondzwierven, in vreemde en eigen havens binnenvielen, spoedig aan
alles behoefte hadden en zich daardoor schuldig maakten aan min of meer verschoonbaren
roof op schepen en kusten,
In den aanvang zal wel niemand hebben gedacht aan de mogelijkheid, dat die ongelukkige
zwervelingen, door iedereen gevreesd, een belangrijke rol zouden spelen.
Uitkomst verwachtte men van den Prins, toen die zich openlijk ten strijde opmaakte tegen Alva,
in Duitschland legerbenden aanwierf en hulp van vreemde vorsten trachtte te verkrijgen. Maar
zonder medewerking van de bevolking zou er niets te bereiken zijn. Onder de gegeven
omstandigheden was elke organisatie van opstand uiterst moeilijk en het ontbrak den Prins aan
het noodige geld voor het onderhoud van zijn gehuurde troepen.
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De geheime inzameling van geld in de steden bracht niet voldoende op en buitenlandsche hulp
bleef uit. De eerste maal is er van een krijgsmacht te water sprake, toen graaf Lodewijk van
Nassau bij zijn operaties in Groningen schepen noodig had om de gemeenschap tusschen
Delfzijl en Emden, die door den Spaanschen admiraal Boshuizen uit Amsterdam bedreigd werd,
open te houden. Hij betrok zijn legervoorraden uit Oost-Friesland, waar zich veel uitgewekenen
ophielden. Op den eersten Juli 1568 heeft Lodewijk van Nassau namens den Prins aan twee
aanvoerders der Watergeuzen commissiebrieven uitgereikt om schepen uit te rusten of te doen
uitrusten en daarmede den vijand afbreuk te doen, met uitdrukkelijk verbod om eigen
landslieden en neutralen te beschadigen.
Spoedig breidde het aantal kapers zich uit en verzochten ook anderen commissiebrieven te
krijgen van den Prins. Geen wonder, hun karakter van zeeroover werd daardoor weggenomen
en hun positie ten opzichte van vreemde mogendheden, waar zij binnenvielen, internationaal
geregeld. De havens, waar zij werden toegelaten, waren hoofdzakelijk Emden, Dover en La
Rochelle, niet alleen uit sympathie voor de Nederlandsche zaak of den Prins, of haat tegen
Spanje, maar tevens om het groote voordeel, want de buit der Watergeuzen werd meestal voor
spotprijzen verkocht.
Admiraal Dolhain onbekwaam
Maar spoedig openbaarden zich de groote nadelen van dit stelsel. De Prins droeg tegelijkertijd
ook de verantwoordelijkheid voor hun daden en de handhaving van de tucht en hierin schoot hij
jammerlijk te kort, moest dat ook wel, omdat alle toezicht ontbrak en de lichtvaardigheid,
waarmee de kaperbrieven waren uitgegeven, geen waarborg gaf, dat zij in handen waren van
geschikte personen. Wel werd er een admiraal benoemd, Adriaan van Bergen, heer van
Dolhain, maar behalve dat hij absoluut niet bekwaam was voor deze taak, was er van een
behoorlijk onderzoeker naar de rechtmatigheid van de prijzen geen sprake, omdat een basis en
een prijzenhof ontbraken.
De rooverijen en brandstichtingen op onze eigen kusten hielden aan en richtten zich
voornamelijk tegen kerken en kloosters, tot groote verontwaardiging van de katholieke
meerderheid der bevolking en de weldenkende hervormden.
De zeeroof tierde welig, ontucht en bandeloosheid vierden hoogtij, ook in het buitenland, zoodat
men dreigde met sluiting van de havens Dover en La Rochelle. Dolhain werd ontslagen en alle
commissies ingetrokken, een nieuwe admiraal benoemd, Gilain de Fiennes, heer van Lumbres,
en scherpe bepalingen gemaakt omtrent het uitgeven van nieuwe kaperbrieven om
ongewenschte personen te weren. Een artikelbrief (Reglement van krijgstucht) werd ingevoerd
en er werden predikanten op de vloot aangesteld. Pogingen om een basis te krijgen in Emden
mislukten, mede uit vrees voor Alva, die reeds gedreigd had met bezetting der stad. Naar
Denemarken werd Sonoy afgevaardigd, om daar een veilige haven te krijgen, maar ook zonder
gevolg. De heele zaak dreigde te mislukken wanneer er geen goede oplossing werd gevonden.
De eenige uitkomst zou zijn een Nederlandsche haven te nemen, waartoe het oog gevestigd
werd op Enkhuizen of een haven in Zeeland. Maar de bedachtzaamheid van den Prins, die altijd
nog hoop had op krijgsvolk uit Duitschland en hulp uit Frankrijk, en van de personen, die in het
geheim dergelijke zaken moesten voorbereiden, belemmerden steeds de uitvoering van die
plannen, waarbij de vrees voor Alva geen geringe rol speelde. Maar ook Lumbres bleek niet
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opgewassen tegen de moeilijkheden van zijn taak. Dit werd duidelijk, toen er in Maart 1571 een
koopvaardijvloot van 30 schepen in Texel werd genomen en gebrandschat, terwijl acht schepen
een vrijgeleide van Lodewijk van Nassau hadden. Daarna werd er op de kusten van NoordHolland weer deerlijk huisgehouden. In datzelfde jaar kwam er een man op de Geuzenvloot met
buitengewone eigenschappen. Willem van der Marck, heer van Lumey. Hij was te hooghartig
om een commissiebrief van den Prins aan te nemen, handelde op eigen gezag, wist zich te
handhaven, werd door de Engelsche Regering ontzien en door de Watergeuzen als hun
aanvoerder erkend.
Lumey vervangt Admiraal Lumbres
Hij maakte het Lumbres zoo lastig, dat deze zich van de vloot terugtrok en naar Frankrijk reisde
om zich te beklagen bij Lodewijk van Nassau en den admiraal De Coligny. Met de Engelsche
Regeering schijnt Lumey onderhandelt te hebben, over een haven waar de Geuzen konden
binnenvallen en die tevens als markt zou dienstdoen.
Intusschen werden vanuit Brussel alle pogingen gedaan om de Engelsche Regeering te
bewegen haar havens voor de Watergeuzen te sluiten. Graaf Lodewijk verklaarde, dat hem de
moedwil van de Geuzen van harte leed deed; dat hij voornemens was een vloot van 15 of 18
schepen goed uitgerust en goed bemand af te zonderen onder kapiteins, die zijn eigenhandig
geteekende commissiebrieven zouden voeren onder Lumbres als admiraal en dat de overige,
wat hem betrof als zeeschuimer vervolgd en gestraft mochten worden. Tegelijkertijd verzocht hij
den Engelschen Ambassadeur in Frankrijk zijn dank aan de Engelsche Regeering, speciaal
Koningin Elizabeth, over te brengen, voor haar uitdrijven van de losbandige zeeroovers, dat
waren Lumey en zijn tochtgenooten, die eenige dagen later Brielle verrasten.
Gelukkige samenloop van omstandigheden

Zoo was de toestand toen door het invoeren van den Tienden Penning de gemoederen, vooral
bij de kleine burgerij, hoogst geprikkeld en gespannen werden en de toestand rijp was voor den
opstand.
Maar het onverwachte geschiedde. Juist toen, in de tweede helft van Maart 1572, werd Lumey
door de Engelsche Regeering bevolen de reede van Dover te verlaten en .werd hem verboden
in Engelsche havens terug te keeren. Er lagen toen 24 bodems bijeen. Zonder dit bevel zouden
zij vermoedelijk ook zijn uitgegaan, maar in kleine verbanden met verschillende bestemming,
omdat er geen bijzondere plannen waren opgemaakt. Gelukkige omstandigheid waardoor de
vloot bijeen bleef. Ware dat niet het geval geval geweest, de verrassing van Den Briel ware niet
mogelijk geweest. De oorspronkelijke bestemming schijnt Texel geweest te zijn, waar men een
scheepsmacht van den Spaanschen (Amsterdamschen) admiraal Boshuizen vermoedde, maar
door stroom en ongunstigen wind verzeilde de vloot voor den Maasmond. Op dien tocht werden
er twee Spaansche schepen genomen. Daarna liepen eerst twee schepen en vervolgens de
geheele vloot de Brielsche Maas binnen en ankerden daar. Eenige koopvaarders, die daar
lagen, vluchtten de Maas op en brachten berichten in Rotterdam. De veerman van Maassluis,
Koppelstock, die van Engeland kwam en bij Bloys van Treslong, een van de kapiteins,
inlichtingen inwon, gaf berichten omtrent den toestand in Den Briel. De vesting had geen
garnizoen; de vendels Spaansche soldaten waren eenige maanden tevoren naar Utrecht
gezonden om die stad meer in bedwang te houden. Tweede gelukkige omstandigheid en
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toevalligheid. Treslong bracht den veerman bij Lumey, waarop hij als afgevaardigde naar de
overheid van Den Briel werd gezonden, om een onderhoud te: eischen. Als geloofsbrief diende
de zegelring van Treslong,wiens vader vroeger Baljuw van die stad was geweest.
De overheid liet de poorten sluiten. Het onderhoud met de afgevaardigden van Lumey had
buiten de poort plaats, de eisch van overgave werd niet vervuld.
Uit vrees voor plundering begon de burgerij reeds de Zuidpoort uit te trekken, waarop deze
poort door Treslong werd bezet. Middelerwijl tastte kapitein Roobol met de gelande bemannig
de Noorderpoort met vuur aan en toen dit geen spoedig resultaat had, werd de poort met een
scheepsmast opengeramd en de stad genomen. Tegen de plannen van Lumey, die haar aan
plundering wilde overgeven, werd de stad op raad van Treslong behouden en in staat van
verdediging gebracht.
Het sein tot den opstand
De aanslag, die de Graaf van Bossu, stadhouder van Holland, van Rotterdam uit beproefde,
mislukte door het openzetten van de sluizen, waardoor de omgeving werd geïnundeerd. Zoo
hadden, ondanks den Prins van Oranje, den Watergeuzen het sein tot den opstand gegeven,
onder den piraat der piraten Lumey van der Marck. De Prins was begrijpelijkerwijs weinig
ingenomen met de tijding, maar nam spoedig de leiding verder in handen. De meeste steden in
Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Friesland vielen den Prins bij. De strijd op
leven en dood begon, nu niet met vreemde hulpbenden, maar voornamelijk met Hollanders en
Zeeuwen in hun waterrijke aan de zee gelegen land.
Vrije zeemacht
De Watergeuzen, georganiseerd tot de vaste kern van de Zeemacht, hielden de zee vrij en de
Schelde, de enige goede haven voor de Spaansche krijgsmacht, gesloten.
Lumey werd 's Prinsen gouverneur in Zuid-Holland, Sonoy van het Noorderkwartier, Bloys van
Treslong de eerste luitenant-admiraal.
H. J. BOLDINGH
Bron: Onze Vloot (1947)

…………………………………………………………………………………………….

Vastgelopen Ping An maakt veel los
Het lijkt wel of half Rotterdam en omstreken destijds in 1965 een kijkje is gaan nemen bij het
aan de grond gelopen vrachtschip Ping An, op het strand tussen Ter Heijde en Hoek van
Holland. Zoveel reacties kregen wij op de raadfoto van vier weken geleden! Niet normaal!
Slechts een beperkt aantal kunnen we plaatsen op deze pagina. Maar ze zijn om van te
smullen. Lees maar!
Dirk Uittenbogaard: “Volgens mij was dit schip genaamd de Ping An. Dat was een vrachtschip,
dat in 1965 in een vliegende storm van zijn ankers werd geslagen en aan de grond liep bij Ter
Heijde. Het schip werd gebouwd door Lithgows Ltd. in Glasgow. Het werd in 1945 te water
gelaten en in 1946 in de vaart genomen. Na de bouw ging het varen voor de Canadian Pacifi c
Railway Company in Londen. Het schip is gedeeltelijk gesloopt op het strand en de sloop
afgemaakt in ’s-Gravendeel. Zelf heb ik een foto van de stranding genomen met Pasen 1966.
Wij zijn toen op de bromfiets vanuit Boskoop naar Ter Heijde gereden. Toen was men al volop
aan het slopen.” Paul Weyling: “Wat een mooie (natte) plaat. Doet mij meteen denken aan een
uitspraak van mijn oom uit Maassluis, namelijk: Schip op het strand, brood op de plank. Wat
betreft het schip: dit is de Ping An; een schip dat onder Liberiaanse vlag voer en eigendom was
van de Teh Hu Steamship Company in Hongkong, gezien vanaf de duinen bij Ter Heijde.
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Het schip had een
dokbeurt gehad bij de
Rotterdamse Droogdok
Maatschappij (RDM) en
was zondag 21
november 1965 vandaar
naar zee gevaren om in
afwachting van
instructies van de reder
bij de Maasboei voor de
kust van Hoek van
Holland voor anker te
gaan. In de ochtend van
dinsdag 23 november
besloot de kapitein een
proefvaart te maken,
waarbij bleek dat de
hoofdmotor niet goed
functioneerde.
De Ping An ging daarom opnieuw bij de Maasboei voor anker, nu met het voornemen de
volgende dag de Rotterdamse haven weer op te zoeken voor reparatie van de motor. Het liep
echter anders! In de nacht van dinsdag op woensdag wakkerde de wind aan tot een westnoordwester storm, windkracht 10 en rond 2 uur ’s nachts braken in een tijdsbestek van tien
minuten beide ankerkettingen. Daarna blies de storm de vleugellamme Ping An in een door
wind en golven hoog opgezweepte zee richting kust, om ter hoogte van Ter Heijde aan de
grond te lopen. De 48 opvarenden werden daarna onder zeer moeilijke omstandigheden gered
door de reddingboot Koningin Juliana uit Hoek van Holland en met de motorreddingvlet ‘Prinses
Margriet’ van Ter Heijde van boord gehaald. In het weekend na de stranding waaide het nog
steeds, ook regende het af en toe in mijn herinnering.
Ondanks het slechte weer ben ik toen bij de Ping An gaan kijken. Ik was niet de enige, de
stranding was een toeristische attractie van formaat, duizenden mensen kwamen kijken. Het
schip zat muurvast, eenvoudig de zee op slepen was er niet bij. Later werd geprobeerd het
zand onder het schip weg te halen, zodat een geul naar zee zou ontstaan en sleepboten de
Ping An vlot konden trekken. Een nieuwe zware storm zette rond 10 december het schip enkele
tientallen meters hoger op het strand, tot vlak onder de duinen. Een tegenvaller voor de
bergers. Uiteindelijk kwam er van een berging niets en werd het schip door de verzekering total
loss verklaard. De total lossverklaring, de financiële en technische risico’s van een berging, de
vrees voor schade aan de zeewering en het steeds groter wordende gat in de beschadigde
strekdam, deed het Hoogheemraadschap Delfland, die het schip onder de wrakkenwet had
geplaatst, besluiten de Ping An ter plaatse te slopen.” Ruud Kuipers: Op 23 november 1965
verliet het vrachtschip, de Ping-An, de Rotterdamse haven. Het schip had net een grote beurt
gehad, maar bij het uitvaren merkten ze dat de machines niet in orde waren en de kapitein
besloot voor anker te gaan in de monding van de Nieuwe Waterweg om daar de instructies af te
wachten vanuit Hongkong. Die nacht stak er een zware storm op, de ankerkettingen braken en
het schip raakte op drift en strandde de volgende ochtend op het strand van Ter Heijde. Alle
opvarenden zijn van boord gehaald, wat nogal wat problemen opleverde, omdat de bemanning,
de meeste van Chinese afkomst, geen Engels sprak. Het vlot trekken van het schip mislukte,
doordat het te ver op het strand lag. Pas in maart 1966 is men begonnen met de sloop en in die
paar maanden zijn er zeker duizenden mensen wezen kijken. Toen zag je hoe groot zo’n schip
eigenlijk wel was. Pas eind augustus van dat jaar waren ze zo ver gevorderd dat het restant kon
worden afgevoerd naar ’s Gravendeel om daar het karwei af te maken.”
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Nico Vosse: “Dit schip is de ms Ping An, een Chinese boot. Ik was net bij Smit Internationale in
dienst en wachtte op een zeesleper, die later de Oostzee bleek te zijn. Ik werd twee keer een
week naar de Ping An gestuurd voor de berging. Hij zou vlot getrokken worden. Er werden dus
ankers uitgebracht enz.. De eerste keer werd ik met een wippertoestel aan boord gehaald.
Geen fijne ervaring. Dat is namelijk een zak met twee gaten waar je benen door steken. Ik kan
u vertellen dat dit niet prettig is voor je geslachtsdelen. Bij een wippertoestel wordt vanaf een
hoog punt, bijvoorbeeld een duin, een lijn naar een schip geschoten waar de genoemde zak
heen en weer wordt gehaald via een katrol en zo wordt de bemanning van een schip in nood
aan de wal gehaald. Een tweede storm heeft het schip over een strekdam nog hoger op het
strand gezet, zodat het wippertoestel niet meer nodig was. Het schip is later ook op het strand
gesloopt. Voor de duidelijkheid; het schip lag ter hoogte van ’s Gravenzande op het strand. Een
leuke anekdote is nog dat een echtpaar (zij heette Lena) van hun woonkamer een soort
cafetaria gemaakt had. Hij liep zeekaken te venten op het strand voor dubbeltje per stuk, twee
voor een kwartje en hij verkocht nog ook.”
Dick Otte: “Deze foto in Ken
je dit nog staat in mijn
geheugen gegrift. Het is de
Ping An, die gestrand is;
dichter bij Monster dan Hoek
van Holland. Daar kwamen
we, mijn ouders en ik, achter
op een gure doordeweekse
winterdag in november of
december 1965.
Mijn vader opperde het idee eens te gaan kijken naar het gestrande schip, dat geregistreerd
stond in Monrovia, maar een Chinese eigenaar had. Naar Hoek van Holland gereden en de
auto daar laten staan, omdat we niet beter wisten dan dat het schip vlak boven de Hoek zou
liggen. Dat werd een aardige tippel, maar gelukkig met de koude wind mee. Gauw een paar
foto’s gemaakt en toen vlug weer terug naar Rotterdam West. Volgens mij vroor het overdag.
We dachten slim te zijn door van het koude strand te gaan en naar een bushalte achter de
duinen te lopen en zo weer bij de auto te komen in Hoek van Holland. Niet tegen de wind in
terug. Dat viel tegen. Na een behoorlijk eind lopen misten we de bus bij ‘s-Gravenzande net en
hebben daar bijna net zo lang gewacht als een terugwandeling zou duren. We dorsten het niet
aan te gaan lopen, daar we de weg niet kenden en die mogelijk gekke bochten zou maken, en
vanwege de tegenwind niet te vergeten. De bus was ook al niet echt warm, zodat het tot
Rotterdam duurde voor we weer op temperatuur waren.”
Rien Moerland: “Ik ben er welhaast zeker van dat het vrachtschip dat bij strand Ter Heijde op
een zandbank werd gedreven door een hevige storm de Ping-An uit China was. Ik was 14 jaar
en ben daar toen wezen kijken. Het schip is volgens mij ter plaatse gesloopt.”
Bron: de Oud Rotterdammer
…………………………………………………………………………………………………………

321 Dutch Squadron RAF
Bronvermelding : Wikipedia en Min.Def.
Het 321 (Dutch) Squadron RAF was een maritiem squadron dat op 1 juni 1940 te Pembroke
Dock werd opgericht als onderdeel van de Royal Air Force met personeel van de Marine
Luchtvaart Dienst dat uit Nederland was ontkomen. Door een tekort aan personeel werd het
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squadron ontbonden en op 18 januari 1941 toegevoegd aan het 320 Dutch Squadron RAF. Het
squadron werd op 15 augustus 1942 te Trincomalee, Ceylon, heropgericht met personeel van
de Marine Luchtvaart Dienst die gedurende de Japanse invasie vanuit Nederlands-Indië naar
Ceylon ontkomen was. RAF China Bay op Ceylon zou gedurende de hele Tweede
Wereldoorlog de thuisbasis van het squadron blijven, met diverse detachementen in Afrika,
India en de Cocoseilanden. Het squadron werd op 8 december 1945 te Batavia door de R.A.F.
overgedragen aan de Marine Luchtvaart Dienst en behield haar nummer No. 321 Squadron
MLD tot haar opheffing in 2005.

PBY Catalina tijdens de landing op NAS Jacksonville
tijdens WWII12 Externe links

Oprichting en ontbinding
Op 1 juni 1940 werd het 321 (Dutch) Squadron RAF
te Pembroke Dock opgericht, bestaande uit
personeel van de MLD dat uit Nederland had weten
te ontkomen. Het squadron werd op 28 juli 1940
overgeplaatst naar RAF Carew Cheriton en
operationeel gesteld. Het squadron vloog kust- en
anti-onderzeeboot patrouilles met Avro Ansons
totdat ze werd ontbonden door gebrek aan
personeel, om vervolgens op 18 januari 1941 aan het No. 320 Dutch Squadron RAF te worden
toegevoegd.
Japanse inval van Nederlands-Indië
Toen het niet doenlijk bleek verdere oorlogshandelingen te verrichten en de strijd van de Marine
Luchtvaart Dienst boven de Archipel voorlopig was gestaakt, gaf de Gouverneur-Generaal
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer aan Admiraal Helfrich en een deel van zijn Staf opdracht,
met het nog overgebleven deel van de Marine te evacueren en de strijd elders voort te zetten.
Admiraal Helfrich besloot om door de lucht te evacueren. Een klein aantal Catalina's was
namelijk nog aanwezig en lag verscholen in de bergmeren van het Javaanse binnenland.
Hoofdoff.-Vl. W. van Prooijen werd er op 1 maart 1942 mee belast de vlucht, met alles wat
daaraan was verbonden, voor te bereiden en zo vertrok om 06.00 uur in de morgen van de
andere dag het hoge gezelschap - er waren 26 man aan boord - met bestemming Colombo. In
de ochtend van 3 maart arriveerden drie Catalina's op Ceylon; een vierde machine had een
noodlanding moeten maken in een kleine lagune, die de bemanning voor dit eiland had
gehouden, maar dat achteraf Pondicherry bleek te zijn. Het onderhoud van de toestellen
gebeurde aanvankelijk te Bangalore in India en wel door de Hindustan Aircraft Factory. Dit was
een Amerikaanse firma, die met inheemsen werkte. Er werd nogal wat gesaboteerd en dit was
dan ook de reden waarom het onderhoud zo'n tijd in beslag nam. De eerste verkenningsvlucht
werd echter nog diezelfde maand ondernomen. Een Japanse vloot met vliegkampschepen viel
namelijk op 5 en 9 april 1942 Colombo en Trincomalee aan en zo kwam er een gecombineerde
Brits-Nederlandse tegenactie tot stand. Bij deze aanval gingen drie Engelse "Cats" verloren.
MLD-detachement Australië
Intussen had een ander deel van de M.L.D. Australië bereikt, maar door de Japanse aanval op
Broome, gedurende welke aan Nederlandse zijde zes Do-24K's en vier Catalina's verloren
waren gegaan, waren er nog maar vijf "Cats" en vijf Do-24K's overgebleven. Aan de in Australië
aanwezige bemanningen werd opdracht gegeven naar Ceylon door te vliegen. Er gingen vijf
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Catalina's en voor de tweede maal vestigde de M.L.D. een record, door met een van de vijf
vliegboten de eerste non-stop-vlucht Australië-Ceylon - ongeveer 5300 km - te maken. De vier
overige toestellen maakten een tussenlanding op Cocoseiland. De Do-24K's waren niet in staat
dit traject in één ruk af te leggen, omdat hun vliegbereik te klein was, maar men had nog werk
voor hen over. Zij werden verkocht aan de R.A.A.F. (Australische luchtmacht), behalve de X-24,
die werd ingezet ten behoeve van de NEFIS- en NICA-vluchten (Netherlands Forces
Intelligence Service en Netherlands Indies Civil Administration) tussen Australië en NieuwGuinea, Tanimbar-, Kai- en Aroeeilanden.
No. 321 (Dutch) Squadron heropgericht te Ceylon
Na aankomst van de vijf "Cats" was het aantal toestellen te Koggala tot negen gestegen. De
vier eerste stonden onder Nederlands administratief- en onder Engels operationeel commando.
Er werd evenwel overeengekomen, dat de negen Catalina's een squadron zouden vormen. Dit
kwam tot uitdrukking in een order van het Air Ministry, waarin bepaald werd, dat met ingang van
15 augustus 1942 een No. 321 (Dutch) Squadron werd heropgericht te Trincomalee met
personeel van de MLD en dan te weten, dat het grondpersoneel op die datum uit nog geen
honderd man bestond! Maar dit werd beter in september, toen een transport van ongeveer
honderd man uit Australië arriveerde. Alle manschappen, die uit de handen van de Japanners
hadden kunnen blijven, waren nu verenigd en opnieuw ingedeeld te Ceylon.
China Bay op Sri Lanka gezien vanuit de lucht

De R.A.F. bracht het squadron vervolgens van
Koggala naar RAF China Bay over, ongeveer
15 km van Trincomalee. Een klein detachement
van zes vliegtuigbemanningen werd van Australië
uit naar Amerika gezonden, om daar zes van de
twaalf Catalina-amphibies, die reeds vóór de
oorlog met Japan waren aangekocht, naar
Ceylon over te vliegen. Opnieuw kwam er versterking in de vorm van een detachement
grondpersoneel, dat was geworven uit de Prinses Irene Brigade. Deze militairen waren namelijk
in India gestrand op weg naar Java. Ook ondervond men hulp van de Ceylonese, Singalese en
Tamilse werkkrachten. Zij dienden als jongens in de messes, keukens, waren chauffeurs, of
verrichtten koeliewerk. Buitengewoon veel gemak had men van vijftien voormalige Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij - en Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij employé's, die eveneens het squadron met hun technische kennis kwamen versterken.
In 1942 ontving het squadron zijn laatste versterking van ongeveer tachtig Indonesiërs. Dit
waren merendeels matrozen en stokers van de koopvaardij, die dienden op schepen van de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Toen zij in Brits-Indië aan land kwamen, gingen zij staken
en vertelden nooit meer te varen of te vechten tegen de Japanners. De Britten maakten korte
metten met hen en interneerden hen direct. Na twee jaren kregen de meesten er genoeg van
en gaven zich vrijwillig op voor de functie van grondpersoneel van No. 321, echter met dien
verstande, dat hun toegezegd werd dat zij nooit direct tegen de Jappen in actie behoefden te
komen. Op deze wijze groeide het eskader tot circa vijfhonderd man, van wie 220 vliegend- en
280 man grondpersoneel. De vliegtuigbemanningen waren uitsluitend Nederlanders en het
grondpersoneel bestond uit mensen van de Marine, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM),
alsmede uit soldaten, Indonesische matrozen en stokers en verder uit de reeds eerder
genoemde buitenlanders.
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Werkplaats
Te China Bay ondernam het squadron stappen om eigen werkplaatsen beschikbaar te krijgen,
want men had zo goed als geen technische uitrusting. Er werd zelf gereedschap gemaakt en
aangekocht in Ceylon, India en Australië. De R.A.F. hielp waarmee ze maar kon, maar zij
beschikte zelf ook maar over een klein gereedschapsmagazijn en weinig reserve-onderdelen.
Er waren maar een paar werkplaatsen op Ceylon aanwezig. De chef technische dienst A.
Everaars deed er alles aan om er een voor het squadron te realiseren. Probleem was echter dat
de Nederlanders daar zelf voor dienden te zorgen. Dat waren de voorschriften van het Air
Ministry. Men kneep van Engelse zijde echter een oogje dicht en stelden aan de Nederlanders
een werkplaats beschikbaar. Dit gebeurde in maart 1943 en van die datum af werd het voor het
technisch personeel gemakkelijker om de vliegtuigen in onderhoud te nemen en te reviseren.
Toen Air Chief Marshal sir Richard Pierce een bezoek aan het squadron bracht was hij onder
de indruk van de operationele en technische prestaties. Hij regelde persoonlijk dat 321 Dutch
een tweede werkplaats ter beschikking kreeg. Het was een hart onder de riem van de kleine
groep mensen die onder moeilijke omstandigheden ver van huis en familie met vaak gebrekkige
middelen aan de strijd om de vrijheid deelnamen.
Nieuwe Catalina's uit de Verenigde Staten, december 1942
Officier-vlieger Bastiaan Sjerp, tweemaal gedecoreerd met het Vliegerkruis, volgde met andere
Marine Luchtvaart Dienst vliegers vanaf 5 september 1942 tot november 1942 een opleiding op
Amfibie-Catalina’s bij Corpus Christi (Royal Netherlands Military Flying School) in de Verenigde
Staten. De eerste Catalina’s, waaronder één onder commando van Sjerp, vertrokken op 17
november 1942 van Corpus Christi om na een reis van bijna twee maanden in China Bay, Sri
Lanka, aan te komen. In december 1942 arriveerden de eerste vijf van de zes Catalina's uit de
Verenigde Staten; deze werden overgevlogen door Amerikaanse ferry-piloten. De zesde
machine crashte bij het oversteken van Afrika. Zij werden gevolgd door nog eens zes toestellen;
deze werden door de naar Amerika gezonden Nederlanders naar Ceylon gebracht, waaronder
B. Sjerp.
Op dit tijdstip bestond de sterkte van het squadron uit de negen eerder vermelde Catalinavliegboten en de elf nieuw aangekomen Catalina-amphibies. Het totale aantal man personeel
bedroeg 350, van wie 160 vliegend- en 190 man grondpersoneel. De gewone Britse
oorlogsbezetting van een Catalina-squadron van negen machines bestond uit 480 man, zodat
de Nederlanders dus, indien zij twintig vliegboten zouden hebben, minstens met een sterkte van
meer dan duizend man hadden moeten werken. De gereedheid bedroeg toen ongeveer
zeventig procent, maar in maart 1943 kwam er een order van Air Vice-Marshal Sir Alan Leeds
af, vermeldend, dat dit cijfer nog hoger moest worden opgevoerd, aangezien het
onderzeebootgevaar schrikbarend toenam. In één week tijd kwamen toen 19 van de 20
toestellen in bedrijf, terwijl de laatste als reserve te China Bay werd verankerd. Het was te
voorzien, dat die honderd procent gereedheid niet volledig gehandhaafd zou kunnen blijven.
Operaties van maart 1942 - 1 januari 1943
Gedurende deze periode werd er met negen "Cats" gevlogen en met 118 verkennings- en vier
konvooi-escortevluchten; dit nam in totaal 2.222 vlieguren in beslag. Die verkennings-vluchten
bestonden voornamelijk uit anti-invasie- en anti-onderzeebootpatrouilles in de Golf van
Bengalen en de Indische Oceaan. De overblijvende anti-onderzeebootpatrouilles werden
uitgevoerd boven de scheepvaart-wegen rondom India en Ceylon. Tevens werden er 1400 niet25

operationele uren gevlogen ten behoeve van les- en oefenvluchten, alsmede research-vluchten.
In totaal dus 3.622 vlieguren in 1942, waarvan de nu volgende vermeldenswaardig waren.
De eerste vijf Australië-Ceylonvluchten werden gevolgd door verschillende in omgekeerde
richting. De ervaringen, die de Hollanders hiermede opdeden, waren van onschatbare waarde
voor de naderhand door de Qantas Empire Airways uitgevoerde regelmatige luchtdiensten op
dit traject. In november 1942 ging de Catalina Y-71 in vlammen op, tijdens een proefvlucht bij
de Hindustan Aircraft Factory.
Op 20 december 1942, 24 februari 1943 en 21 maart 1943 werd door Off.-VI. Rijnders naar
bezet Sumatra gevlogen op initiatief van de Britse Intelligence Service. De Catalina Y-57 landde
in de omgeving van Sibolga en zette daar een 5 man sterkte Britse militaire missie aan land,
met de bedoeling deze later weer op te halen. Op 24 februari respectievelijk 21 maart vloog de
Y-57 tevergeefs terug naar het eiland Simaloer (Dalembaai) om de Britse party op te halen
volgens afspraak op de geheime landingsplaats. Dit mocht niet gelukken, aangezien de gehele
missie spoorloos verdween en van hen nooit meer iets is vernomen.
In oktober werd een detachement "Cats" te Mombassa in Afrika gestationeerd voor antionderzeeboot-patrouillevluchten.
Operaties in 1943
In dit jaar werd met acht "Cat"-vliegboten en elf "Cat"-amphibies in totaal 3562 vlieguren
gevlogen en wel van de basis China Bay en Ratmalana af. Vanaf de bases in Zuid-Afrika en
Socotra 5.779 vlieguren en Masirah 280 uren, hetgeen neerkwam op 9621 operationele
vlieguren. Daarbij kwamen dan nog 2.551 niet-operationele uren, wat dus een totaal van 12.172
vlieguren uitmaakte. In 1943 opereerde Bastiaan Sjerp met het 321 Dutch Squadron RAF vanuit
China bay in de Indische Oceaan en nabij Afrika waarbij met name konvooibescherming (vooral
nachtvluchten), onderzeebootbestrijdingsoperaties en verkenningen werden uitgevoerd.
Vermeldenswaardig uit dat jaar waren de volgende feiten en vluchten:
•

•

•

•

De "Cat"-amphibies waren met radar uitgerust, de gewone "Cat"-vliegboten echter niet,
maar met gebrekkige middelen werden ook deze in dit opzicht "gemoderniseerd". Het
onderhoud geschiedde door Ltz. Riethof en zijn radarspecialisten.
Een van de "Cat"-amphibies, de Y-75, voer op een rif en zonk onmiddellijk. Met behulp
van een drijvende bok bracht men het toestel boven. Het nam circa vijf maanden in
beslag dit vliegtuig weer voor de dienst gereed te maken, aangezien de elektrische
leidingen en apparatuur van corrosie hadden geleden. Naderhand gaf admiraal Helfrich
toestemming dit vliegtuig tot een comfortabel passagierstoestel om te bouwen. Men
noemde de Y-75 toen Skysleeper en het vervoerde nadien hooggeplaatste autoriteiten
zonder één ongeval.
In begin 1943 gingen er geallieerde schepen bij Mombassa en Zuid-Afrika verloren,
aangezien de Duitsers hun onderzeeboot-offensief van de Atlantische Oceaan naar deze
regionen hadden verplaatst. No. 321 werd aangezocht te komen assisteren en vertrok er
een detachement van acht "Cat"-amphibies en drie vliegboten naar Zuid-Afrika waar zij
te Durban, Darling bij Kaapstad en Port-Elizabeth werden gestationeerd. Geen enkel
geallieerd schip waar een Hollandse "Cat" boven hing, brachten de Duitsers meer tot
zinken.
Uren werd er anti-onderzeebootpatrouille gevlogen en op een van deze nachtelijke
vluchten bevond de "Cat" Y-84 zich op ongeveer 650 km ten zuiden van Kaap Agulhas.
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•

Het vliegtuig raakte door de wind uit de koers. De commandant besefte dat hij met de
nog aanwezige brandstof onmogelijk de kust zou kunnen bereiken.
Op het laatste ogenblik bemerkte men een Britse torpedobootjager en ondanks de hoge
zee zette de commandant zijn toestel behouden op het water. De Y-84 kon, door de
hoge zee, onmogelijk op sleeptouw worden genomen, waarop men haar met kanonvuur
tot zinken bracht.

Distinguished Flying Cross (Verenigd Koninkrijk) and bar
•

In de nacht van 23 op 24 mei 1943 had de Y-85 een konvooi geëscorteerd.
Om ongeveer kwart over zes, in het donker, werd het vliegtuig beschoten met
40-mm-geschut, dat op ongeveer 20 meter de vleugel miste. De onderzeeboot
dook onmiddellijk hierna snel onder. Om zeven uur zag de tweede piloot even
aan stuurboord gedurende ongeveer vijf seconden een periscoop; men dook
naar beneden en bewerkte de onderzeeboot met dieptebommen. Olie en enige
wrakstukken kwamen even hierna naar de oppervlakte en door deze actie redde
men een troepentransport van de ondergang. Off.VI. Vonk, de
bootcommandant, werd, na het binnenkomen van rapporten, met het Distinguished
Flying Cross (Verenigd Koninkrijk) onderscheiden.
Eind 1943 verplaatste het Duitse onderzeebootoffensief zich naar de Golf van Aden en de Golf
van Oman. De Nederlandse detachementen verhuisden toen van Zuid-Afrika naar Socotra,
waar zij in oktober met de operaties begonnen. Gelijktijdig werd een vliegboot en een amfibie
van China Bay naar Masirah verplaatst. Deze overplaatsing van Kaapstad, Port-Elizabeth en
Johannesburg naar stations als Socotra en Masirah bracht heel wat veranderingen voor de
manschappen te weeg; zij kwamen letterlijk van de hemel in de hel. Die acht maanden in Afrika
waren vol afwisseling geweest en met alle denkbare comfort. Maar op deze nieuwe basis zag
het er droevig uit; aldaar waren niets dan rotsen en zand en het wemelde er bovendien van de
vliegen. Er was geen boom of zelfs ook maar een grasspriet te bekennen. Water moest
bijvoorbeeld per schip worden aangevoerd. Men kreeg zijn rantsoentje van twee flessen per
dag; één voor consumptie en één voor andere doeleinden. De bemanningen leefden in tenten
en de temperatuur bereikte grote hoogten. Er was geen schaduw dan alleen onder de vleugels
der vliegboten. De Y-78 amfibie verloor men in november 1943. Het vliegtuig steeg op van
Minneriya, een R.A.F.-station in het midden van Ceylon, voor een verkenningsvlucht van
achttien uren. Ongeveer anderhalf uur na de start weigerde één der motoren. Het vliegtuig
vloog toen vrij laag boven het water en de piloot moest, midden in de nacht, een noodlanding
uitvoeren. Ondanks deze beroerde omstandigheden zette hij zijn "Cat" op het water, zonder
persoonlijke ongelukken te maken. Na een uur zonk evenwel de Y-78. De bemanning was
ernstig gehandicapt, want zij moest gebruikmaken van één "dinghy" (rubberboot) - met elf man.
De andere "dinghy" was namelijk tijdens de landing overboord geraakt en verdwenen. Tachtig
kilometer ten Zuiden van China Bay, bij Batticaloa, bereikte men ten slotte veilig de kust.
Te Madras, Cochin en op de Maladiven-eilanden werden nu eveneens kleine detachementen
van niet meer dan drie Catalina's gestationeerd. Gedurende 1943 werden 186 konvooien van
de bases in Zuid-Afrika en Socotra af geëscorteerd; 57 van Masirah en 90 vanuit India en
Ceylon. Dit maakt een totaal van 333 konvooivluchten met 5510 vlieguren. Vermeldenswaardig
was dat verscheidene malen het grootste Nederlandse troepentransportschip, de Nieuw
Amsterdam, werd beschermd.
De reeds eerder vermelde 2551 niet-operationele vlieguren bestonden voornamelijk uit
verschillende Ceylon-Australië retourvluchten. Op een van deze vluchten werd Admiraal
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Helfrich naar Australië vervoerd voor een bezoek en inspectie van zijn zee-, land- en
luchtstrijdkrachten in dat land. Op de terugtocht werd er om bepaalde redenen afgeweken van
de normale route via de golf van Exmouth. De piloot besloot om van Perth uit naar Ceylon te
vliegen - een dapper werk als men bedenkt dat deze afstand ongeveer 3200 nautische mijlen
bedroeg. Opnieuw werd door No. 321 (Dutch) Squadron een record gevestigd. De Air-Officer in
Command, Air Vice-Marshal Sir Alan Leeds, maakte in juli 1943, met de Commandant van No.
321, Overste W. van Prooijen, een inspectiereis met de Skysleeper langs de volgende stations:
Bombay, Karachi, Masirah, Aden, Nairobi, Pretoria, Kaapstad en Port Elizabeth.
In augustus 1943 vloog Admiraal Helfrich met Overste Van Prooijen naar Londen. Tot Karachi
vlogen zij in hun eigen vliegtuig, want het Air Ministry stond niet toe, dat een operationeel
vliegtuig van het ene Command (Zuidoost-Azië) naar het andere Command (Midden-Oosten)
vloog. Zij verlieten dus hun "Cat" in India en zetten de reis verder voort met een Sunderlandvliegboot van de R.O.A.C. (Remote Operations Air Command).
De Nederlandse Regering kocht twee nieuwe Catalina's aan, om de verouderde Do-24K's in
Australië te vervangen. Beide vliegtuigen, de Y-86 en Y-87, werden door Nederlandse
bemanningen van de Verenigde Staten naar Australië overgevlogen. De resterende vlieguren
werden besteed aan les- en oefenvluchten, aan transport- en researchvluchten, alsmede aan
overplaatsingen van manschappen en materieel.
Operaties in 1944
In dat jaar werden er vanaf de basis China Bay 3.595 uur operationele vluchten gemaakt. Van
Zuid-Afrika uit bedroeg dit 215, van Masirah 1.205 en van Socotra uit 1.361 uur. Nietoperationeel werd 3.400 uur gevlogen, hetgeen dus neerkwam op een totaal van 9.776 uur.
Van deze operationele vluchten werden gemaakt: 233 convooiescorte-vluchten; 194 antionderzeebootpatrouilles en nog 22 onderzeebootachtervolgingen.
Dit jaar gaf overigens hetzelfde beeld als in 1943 te zien. Een groot gedeelte werd besteed aan
reddingsvluchten en vaak met succes. In 1944 ging wederom geen enkel onder Nederlandse
bescherming staand geallieerd vaartuig verloren. Belangrijke acties in 1944 waren:
•

•
•

•

•

In februari vond men op 50 km van Masirah, in de Indische Oceaan, de bemanning van
een Amerikaans koopvaardijschip. Met behulp van radio werden de overlevenden door
een snelvarende motorboot opgepikt.
In de nacht van 5 september vond een van de "Cats" van Socotra, met behulp van radar
en vuurwerkparachutes, vijf reddingboten.
Een toestel van China Bay vond vier reddingboten met 71 schipbreukelingen van een
twee nachten daarvóór getorpedeerd vaartuig. Dit was op 160 km uit de kust. Wederom
werd om assistentie verzocht en konden de drenkelingen worden gered.
In het midden van juli 1944 vielen 55 Boeing B-29 Super Fortresses van de 20th
American Air Force Palembang aan, daarbij gebruikmakend van China Bay als basis. Al
de Nederlandse voorhanden zijnde "Cats" werd opgedragen deze toestellen te
begeleiden om bij eventuele nood de helpende hand te bieden. Op de thuisreis crashte
een van deze zware bommenwerpers in zee. De bemanning moest van de dinghies
gebruikmaken. Twee Nederlandse "Cats" ontvingen radioseinen van deze dinghies en
gaven aan China Bay de juiste positie op; nog dezelfde dag werd de bemanning gered.
Bij een andere gelegenheid vielen Engelse "Cats" de door de Japanners bezette
luchthaven van Sabang aan. Deze aanval was succesvol, maar de Japanners slaagden
erin één Engelse vliegboot zwaar te beschadigen. Op één motor ging het naar de basis
terug; het vliegtuig bevond zich toen ongeveer op een afstand van 1.500 km. Tien
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minuten nadat No. 321 bericht van de situatie binnenkreeg, startte één hun "Cats" en
ontmoette, door uiterst precieze navigatie en goed gebruik van radiopeilingen, haar
Engelse zuster op 640 km buitengaats en begeleidde haar veilig naar huis. Dit toestel
stond onder commando van Off.-VL Venema. Deze vlucht gebeurde reeds in 1942,
gelijktijdig met de landingsactie nabij Sibolga.
B-24 Liberators arriveren
Reeds jaren hadden de "Cats" gevlogen en de behoefte deed zich gevoelen op een nieuw type
vliegtuig over te gaan, temeer daar zij door hun ouderdom steeds sneller in revisie moesten.
Bovendien viel er onder de mannen van 321 een tendens waar te nemen, de vijand meer direct
aan te vallen, hoewel men de belangrijkheid van het convooivliegen terdege begreep. Maar het
eindeloze vliegen over die uitgestrekte zeegebieden was soms demoraliserend. Steeds maar
weer in een metalen romp, aan een vleugel met twee motoren te hangen en uren achtereen te
turen naar periscopen of andere doelen kon vervelend gaan worden. Men wilde meer; men
wilde bijvoorbeeld met bommenwerpers tegen de vijand strijd leveren. Admiraal Helfrich ging
ermee akkoord; bovendien was een van de hoofdmotieven van zijn Londense reis in augustus
1943 geweest de toenmalige Minister van Marine én het Air Ministry voor dit plan te winnen.
Hoewel beiden er in
principe mee
akkoord gingen,
adviseerde men
toch vooralsnog
door te gaan met
convooieren.
Op 5 november
1943 had Admiraal
Helfrich een
conferentie te New
Delhi en wist van de
Air-Officer in Command volledige steun te verkrijgen. Dat was echter het begin van nieuwe
moeilijkheden. Na eindeloos geschrijf en geconfereer over en weer werd er in oktober 1944 een
telegram ontvangen, waarin stond dat No. 321 heruitgerust zou worden met zware, viermotorige
B-24 Liberator -bommenwerpers. De eerste landde in december 1944 op China Bay. De nu
komende tijd besteedde men aan oefeningen; dit nam ongeveer een half jaar in beslag.
Het beste zou natuurlijk geweest zijn de Nederlandse toekomstige Liberator-piloten naar
werkelijke opleidingskampen voor dit type te zenden, waar zowel het vliegend- als het
grondpersoneel volledig op de hoogte zou kunnen geraken van de eigenschappen van deze
nieuwe toestellen. Dit ging evenwel niet, want men moest met de aanwezige "Cats" nog steeds
convooivliegen. Het squadron trainde dus zichzelf. Lang voordat de eerste "Lib" op China Bay
arriveerde, waren er reeds kleine groepen officieren en manschappen naar Britse LiberatorSquadrons en de Hindustan Aircraft Factory gezonden om studie van dit type te maken. Het
was een grote tegenslag toen bleek dat de toestand waarin de op China Bay aankomende
Liberators verkeerden heel slecht was. Zij waren totaal verwaarloosd en in zo'n staat dat het
maanden in beslag nam om ze voor de dienst gereed te maken. De Nederlandse manschappen
waren gedesillusioneerd en terecht; zoiets had niet mogen gebeuren. Er werd dan ook al snel
op het groepshoofdkwartier over gereclameerd. De zaak werd aanhangig gemaakt bij het Air
Ministry en deze zond een van haar hoogste autoriteiten om zich persoonlijk van een en ander
op de hoogte te stellen. Eindelijk dan, nadat het squadron duizenden man-uren aan het
opknappen van die oude kisten had besteed, kwamen de nieuwe en modernere "Libs" voor de
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Nederlandse manschappen beschikbaar. In 1945 was men zover, dat de eerste zes gereed
waren voor operationeel optreden. De R.A.F. stond er evenwel op deze machines op de
Cocoseilanden te stationneren, opdat er met acties tegen Java en Sumatra kon worden
begonnen. De accommodatie op de Cocoseilanden was primitief en het voedsel schaars; maar
het personeel waren tot nu toe wél erger gewend geweest. Op 8 juli 1945 vertrok het
detachement naar deze eilanden. De eerste "Lib" vertrok om precies één uur en met
tussenpozen van twee minuten volgden de andere. De derde machine verongelukte tijdens de
start. Met deze crash verloor No. 321 (Dutch) Squadron zijn eerste mensen na sinds drieënhalf
jaar intensief operationeel te hebben gevlogen. Off.-VI. J. Radius en zes anderen werden
gedood, terwijl er vijf zwaargewonden uit de wrakstukken konden worden geborgen. De
overledenen liggen begraven in de Britse oorlogsbegraafplaats van Trincomalee.
De acties in 1945
ln dit jaar werd, tot aan de Japanse overgave, 344 uur operationeel met Liberators gevlogen;
niet-operationeel 1060 uur. Met de "Cats" bedroeg dit respectievelijk 1443 en 1439 uur. Een
totaal dus van 4.286 vlieguren. Doordat de Japanse onderzeeboten niet meer in het noordelijk
deel van de Indische Oceaan opereerden, maakten de Nederlandse "Cats" aanzienlijk minder
vlieguren dan in het daaraan voorafgaande jaar. Door het achterwege blijven van grotere
prooien werden verschillende kustvaartuigen aangevallen, tot zinken gebracht of beschadigd.
De laatste vermeldenswaardige vlucht was die van 4 augustus, toen twee Nederlandse en één
Engelse "Lib" de scheepvaart in de haven van Tjilatjap aanvielen; in feite dezelfde plaats, waar
men drieënhalf jaar geleden evacueerde. De eerste Liberator, onder commando van Off.-VI. De
Bruyn, plaatste drie directe treffers op een 3000-tons-motorvaartuig en twee op een drijvende
bok, tijdens een "low level"-aanval. De twee andere "Libs" bombardeerden en mitrailleerden
andere schepen en de magazijnen en opslagplaatsen. Van de Japanners hoorden men niets;
ze moesten dus wel plotseling verrast zijn.
Japanse capitulatie
Het vliegveld Tjililitan bij Batavia

Na een aantal aanvallen op schepen en
verkenningsvluchten drong het nieuws van
de Japanse capitulatie tot de mannen van
No. 321 door. Zij gingen nu met hun "Cats"
en "Libs" hun activiteit naar een geheel
ander gebied verplaatsen. Nu werden
oorlogs- en interneringskampen op Java
en Sumatra aangevallen en
gebombardeerd met voedselpakketten, medicamenten en kleding. Op China Bay maakten de
mannen van het squadron zich gereed voor vertrek naar Java. Hun geduld werd echter nog
twee maanden lang op de proef gesteld; daarna mochten zij pas vertrekken. De Commandant
van No. 321 (Dutch) Squadron, Overste W. van Prooijen, verliet het eskader een maand na de
Japanse capitulatie (15 augustus 1945) en trad tot de Marinestaf te Batavia toe. Hij werd
opgevolgd door Hoofdoff.-VI. Heije Schaper RMWO4. In oktober 1945 verhuisde het squadron
naar haar nieuwe basis op vliegveld Tjililitan (huidige naam: Luchthaven Halim
Perdanakusuma) in de buurt van Batavia waar het squadron op 8 december 1945 door de RAF
werd overgedragen aan de Marine Luchtvaart Dienst, met behoud van hun squadron nummer
321. Het uit twaalf toestellen bestaande Liberator-detachement bleef nog tot maart 1946 op de
Cocoseilanden gestationeerd, voordat er toestemming werd verleend naar Java te vertrekken.
Deze Liberators werden naderhand aan de R.A.F. teruggegeven, terwijl er uit Amerikaanse
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surplusvoorraden vijftien Douglas C-47 Dakotas werden overgenomen. De oorlog tegen Japan
was voorbij maar werd gevolgd door strijd tegen Indonesië.
Internationale waardering
In drieënhalf jaar tijd (maart 1942-augustus 1945) had No. 321 (Dutch) Squadron, met een
gemiddelde sterkte van 22 vliegtuigen, 31.700 uren gevlogen, waarvan 22.500 operationeel.
Vijftien toestellen waren er gemiddeld voor oorlogsvluchten voorhanden en met dit kleine
percentage heeft No. 321 (Dutch) Squadron het gepresteerd, niet minder dan zesduizend
Geallieerde schepen, zonder ook maar het minste verlies, te convoyeren. Het is dan ook met
No. 320 (Dutch) Squadron een van de beste geallieerde squadrons in de Tweede Wereldoorlog
geweest, hetgeen uit verschillende telegrammen van hooggeplaatste geallieerde
persoonlijkheden is gebleken. Hoewel de strijd van No. 321 (Dutch) Squadron niet zo lucratief
en emotioneel is geweest als die van No. 320 (Dutch) Squadron, hebben haar mannen heel
veel bijgedragen aan de gemeenschappelijke zaak en tot de bevrijding van Nederland en
Nederlands-Indië.
Bekende Nederlandse squadronleden

Overtste Heije Schaper RMWO4 (links) in 1949,
inmiddels als Schout-bij-Nacht

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.J. de Bruijn, officier-vlieger (Bijnaam IJzeren Hein). Van mei 1946 tot mei 1947
commandant van Morokrembangan.
Off. M.S.D. 1e kl. A. Everaars, Chef Technische Dienst
Heije Schaper, squadron commandant, ridder Militaire Willems-Orde en DFO
W. van Prooijen, squadron commandant
J. Radius, officier-vlieger (omgekomen bij een vliegtuigongeluk)
G.F. Rijnders, officier-vlieger, vloog drie geheime sorties van Ceylon naar Sumatra
Bastiaan Sjerp, officier-vlieger en tweemaal gedecoreerd met het Vliegerkruis
G.F. Venema, officier-vlieger en tweemaal gedecoreerd met het Vliegerkruis en M.I.D.
J. Vonk, officier-vlieger en onderscheiden met het Distinguished Flying Cross (DFC)
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Vliegtuigtypen
Vanaf
Tot
Type
Versie
Juni 1940 Jan. 1941 Avro Anson
Mk.I
Aug. 1942 Dec. 1944 Consolidated PBY Catalina Mk.II
Dec. 1943 Aug. 1945 Consolidated PBY Catalina Mk.III
Dec. 1944 Dec. 1945 B-24 Liberator
Mk.VI
Aug. 1945 Dec. 1945 Consolidated PBY Catalina Mk.Va
Dec. 1945 Dec. 1945 Consolidated PBY Catalina Mk.IVb
Squadroncommandanten RAF-tijdperk
Van
Tot
Naam
Juni 1940 Aug. 1940 Luitenant-Kolonel H. Kolff
Aug. 1940 Okt. 1940 Luitenant-Kolonel M.G. Smalt
Okt. 1940 Jan. 1941 Luitenant-Kolonel W. van Lier
Juli 1942 1945
Luitenant-Kolonel W. van Prooijen
Bronvermelding : Wikipedia en Min.Def.
………………………………………………………………………………………………………….

De memoires van een ziekenpa deel 3
4. Wachtschip Willemsoord.
Hr. Ms. Neptunes.
In januari/februari van dat ijzige jaar 1956, werden we overgeplaatst, de meesten naar Den
Helder, deze plaats wordt ook wel Nieuwe Diep genoemd.
Ik vergeet het nooit meer, die morgen had het geijzeld, het was spekglad overal, we werden
met een vrachtauto naar het station Hilversum gebracht.
Een elektrische trein stond klaar, een zogenoemde “blokkendoos”, maar door de vierkantige
wielen kon de trein niet van zijn plaats komen. Een stoomlocomotief er voor en één er achter en
klaar was kees. Na uren reizen, langs Zaandam, Uitgeest, Heilo, Alkmaar, HeerhugowaardBroek op Langedijk, Schagen, Breezand, voor mij allemaal onbekende plaatsen, kwamen wij op
station Den Helder aan.
In Den Helder stonden ze al op ons te wachten, we moesten in het gelid naar de Buitenhaven
marcheren. Gelijk zag ik daar in de haven die grijze marineschepen, dat maakte veel indruk op
me. Samen met collega ziekenpa’s, Jan Aben, Bert Meurs, Ben Vogel, Oechies, Hermsen, de
rode v d Ploeg en de rode Hans Wierenga, werden we geplaatst op het wachtschip Hr. Ms.
Neptunes. Dit schip was een ramschip. Te herkennen aan de ronde/spitse boeg naar voren, net
boven de waterspiegel. Je kon er een andere schip mee rammen, dat was wel in een andere
tijd. Het schip is later in Amsterdam gesloopt.
NB: Enkele jaren geleden, hebben wij als post-actieven van de Belastingdienst, de enige
overgebleven “blokkendoos” in ons land, een dag gehuurd. Deze trein is in Haarlem
gerestaureerd en bevindt zich in het spoorwegmuseum te Utrecht, hij is naar zijn restaurateur
genoemd en heet “Jaap”. De wagenvoeder was een nog in dienst zijnde persoon en de
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conducteurs waren allemaal gepensioneerden. Wat me toen opviel was, dat de trein zo
geruisloos liep, dat komt, zo zeiden de kenners, door de modernere rails van tegenwoordig. De
trein bracht ons van Haarlem, via Leiden, Utrecht naar Lelystad en weer terug.
In Den Helder aangekomen waren we, plotseling, ziekenverpleger geworden. Daarvoor had ik
alleen het jeugddiploma EHBO, welke ik in Onstwedde had gehaald onder leiding van Dr.
Enklaar en Zr. Weija Draadjer. Wij begonnen als ziekenverpleger derde klas en kregen een
esculaap op de mouw genaaid.
Hr. Ms. Neptunes werd ook het wachtschip “Willemsoord” genoemd en deed dienst als
logementsschip. Hr. Ms. Hertog Hendrik lag naast ons in dezelfde functie en was een
zusterschip.
We moesten werken en werden opgeleid aan de overkant van de kade.
Hier was de Centrale Ziekenboeg gevestigd. Dit is op het terrein van het “KIM”.
Het Koninklijke Instituut van de Marine; hier vindt de officieren-opleiding plaats. Onze koning is
daar opgeleid. De ziekenzaal bevond zich verderop aan de Buitenhaven, in de oude
Onderzeedienst Kazerne. Dat de behandelplaatsen zo ver uit elkaar lagen, kwam door een
grote brand, enige jaren ervoor, die de Centrale Ziekenboeg haast helemaal in de as had
gelegd.
De Chef Ziekenboeg was de Adjudant Ziekenverpleger Folkers. Eén van de onderofficieren was
Majoor Ziekenverpleger van de Ham en één van de dokters was Dr. Eindhoven, de laatste twee
kwam ik later op Biak weer tegen.
Ook was er een Sergeant Ziekenverpleger, een Indisch man, een aardige en lieve man. Zijn
naam zal ik uit privacy overwegingen niet noemen.
In de oorlog 1940-1945, in Indië, was hij een heel andere man; hij was geheimagent. Hij werd
in een sarong gekleed, gedropt op een bepaald strand en bracht dan verraders om met
krissteken. Toen ik dat wist, heb ik hem altijd met andere ogen bekeken, ik wist daar toen niet
mee om te gaan, maar hij deed het voor de goede zaak, zullen we maar zeggen. Ik ben namen
kwijt van collega’s.
De baas op de ziekenzaal was de Sergeant Ziekenverpleger mrX, ik herinner me deze man, die
de gehele dag “lijntjes” trok in het dienstboek, veel andere dingen heb ik hem niet zien doen.
De zaalverplegers waren ZVP 1 Hetebrij en ZVP 1 mrX. Hetebrij was een serieuze kerel, ook
een kerkbezoeker en een vakbondsman, mrX was een onverschillige stedeling.
In de keuken stond een wat oudere Sergeant Kok, ik heb zelden in mijn leven, een persoon
meegemaakt, die zo narrig was, als deze kok. Later kwam ik hem op West-Terschelling tegen,
toe hij aan boord was geplaatst van de Hydrograaf, de tegenwoordige Sinterklaasboot.
We waren in Den Helder geplaatst, omdat de beroepsopleiding voor ziekenverpleger in het
Marine Hospitaal Overveen, pas in augustus begon. Ik kon, toen, Overveen op de kaart niet
aanwijzen!
In Nieuwe Diep kregen we eerst een milicien (dienstplichtige) opleiding, welke voornamelijk
bestond uit uitgebreide EHBO lessen, aangevuld met wat verpleeg-technieken. Als we de wacht
hadden, werkten we in de oude Onderzeedienstkazerne op de zaal.
In deze tijd leerde ik Hans Wierenga kennen, hij was niet met ons meegekomen vanuit
Hilversum.
Hij was er al, hij was een milicien, die bijgetekend had. Hij was toen al Ziekenverpleger 2e klas.
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Hij kwam uit Uithuizen en was later mijn beste vriend, ik ben een paar keer met hem mee
geweest naar Uithuizen. Zijn vader was daar postbode.
Tussen de Centrale Ziekenboeg en de zeesluis, welke toegang gaf naar de Rijkswerf, stond
een klein gebouwtje, waarin we wegens ruimtegebrek, vanwege de brand, les kregen. Waar dat
gebouwtje vroeger voor diende, weet ik niet.
Onder op de begane grond, waren douche ruimten gesitueerd, waar heel de marine, inclusief
de huisgenoten mochten douchen. Op de bovenverdieping, op zolder, was een lesruimte
gemaakt. De vloer van ons leslokaal bestond uit een plankenvloer. Lezer, U kunt natuurlijk wel
vermoeden, wat er gebeurde als er even geen instructeur was. Ja hoor, de ziekenpa’s languit
gestrekt op de vloer, in de verwachting door de naden wat vrouwelijk schoon te zien. Wij
konden dat lang volhouden, om dan eindelijk een blote tiet te zien! We hadden rode en
betraande ogen, vanwege de tocht, maar ja, je moest er wat voor over hebben!
In de middagrust gingen we vaak zonnen op het sluisje.
Hans Wierenga was een rooie en is een keer te lang in de zon gebleven, hij is daarbij nogal
verbrand. Het was zo erg, dat hij de volgende dag flink ziek was. Hij moest op het matje komen
bij de Commandant en kreeg strafdienst en moest met een M-one op zijn nek lopen. Waarvoor:
“het moedwillig jezelf ongeschikt maken voor de dienst.” Hij heeft het nooit meer gedaan!
NB: Hans was later in de burgermaatschappij, hoofdverpleegkundig docent, hij leidde zusters
op voor verpleegtehuizen. Hij werd op zijn vijfenzestigste dement en kreeg de ziekte van
Parkinson, dat was heel jong voor deze ziekte. Hij is ongeveer vijf jaar daarna overleden.
Zwaantje en ik bezoeken nog af en toe zijn vrouw, Addy Luitjens.
We sliepen dus op de Hr. Ms. Neptunes. Onder in het schip had je de slaapverblijven en
daarboven het dagverblijf. In het dagverblijf had je de bakstafels, waaraan we konden eten, en
s’ avonds kon je hier verblijven. Het meubilair bestond uit houten tafels en zitbanken zonder
rugleuningen. In het slaapverblijf sliepen wij in kooien, opgehangen met kettingen. Televisie
hadden we nog niet in die jaren. Ik kan uit deze tijd herinneren, dat Grace Kelly was
verongelukt.
Ook kregen we te maken met, voor ons, onbekende piratenzenders, zoals de TROS en
Veronica. Die zonden uit vanaf oude booreilanden of uit de vaart genomen lichtschepen. We
luisterden stiekem, want officieel mochten wij niet luisteren of kijken, de KM had een
toezichthoudende taak naar deze illegale uitzendingen.
Een paar anekdotes uit deze tijd:
Bij ons in het slaapverblijf, sliepen ook vijf Belgische matrozen, zij waren in opleiding voor
scheepstimmerman, kajoes, op de Rijkswerf. Het waren aardige maten, maar niet als ze van de
wal terugkwamen, ze lieten zich dan vollopen en kwamen onbekwaam terug.
Laat op de avond, ik had al geslapen, werd ik wakker van heel veel kabaal. Er lagen al meer
maten te slapen en sommigen werden plotseling bespoten met schuim uit een brandblusser,
niet helemaal ongevaarlijk! Die smerige Belgen hadden dat geflikt.
Ik ben de dans net ontsprongen, maar we hebben een geweldige heibel gehad die avond, zelfs
de gewapende wacht moest er aan te pas komen, om de Hollandse matrozen te scheiden van
de Belgen.
Naast de valreep van de Neptunes, stond links de schildwacht. Op een avond was dat een
Indische jongen, zijn naam ben ik kwijt. Hij leunde op zijn geweer en dat stond op scherp.
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Hij schoot zich per ongeluk door zijn hoofd. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar het Lidwina
ziekenhuis en daarna doorgestuurd naar het Wilhelmina gasthuis in Amsterdam. Hoe dit
afgelopen is, weet ik niet meer.
In dezelfde tijd gebeurde het op Ford Erfprins, hier was de schietopleiding met kanonnen
gevestigd. Het gebeurde tijdens les pistool.
Een leerling zei tegen de instructeur: “Ik ga naar de WC en schiet me door de kop.” De
instructeur vatte dit op als een grap en zei: “Ga je gang.” Even later hoorden ze een knal en ja
hoor, hij had het gedaan. Hij lag voor de wasbakken met een schot in zijn hoofd: hij werd gelijk
vervoerd naar het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. De instructeur moest zich later
verantwoorden. Later kwam ik de jongen tegen in het Marine Hospitaal, hij had een grote deuk
in zijn voorhoofd. Nog later kwam ik hem tegen op de kazerne in Biak, hij had een plastic plaat
in zijn voorhoofd gekregen, je kon er niet veel meer van zien.
Eén ding, hij lachte om de kleinste dingen, zijn kritiekwaarde was enigszins aangetast, maar hij
functioneerde normaal. Hij werd later onderwijzer.
Op een morgen, na het opstaan, mochten we van een gewapende marinier niet naar het toilet.
We moesten de plas ophouden. Iedereen moet na het opstaan wel plassen, als je dan tegen
wordt gehouden, is dat lang geen pretje. Wij waren toen nog onervaren, we moesten naar de
ziekenboeg voor een gezondheidsinspectie. Dit is een medische inspectie van de
geslachtsdelen, ter voorkoming van een geslachtsziekte. Door de marineman wordt dit een
“peukinspectie” genoemd.
Zoals ik al gezegd heb, is mij geadviseerd, het eerlijke verhaal te vertellen.
Niet fatsoenshalve bepaalde dingen weg te laten, ik wil beslist niet de indruk wekken, dat ik een
vies oud mannetje ben!
Bij de KM was er de bepaling, dat als een marineman uit was geweest met een vreemde vrouw
en de geslachtsdaad werkelijk had verricht, dan moest hij zich binnen 24 uur laten ontsmetten
in een geneeskundige inrichting. Dit werd officieel, de “profylactische” behandeling genoemd.
Degene ging naar de ziekenboeg, hoe laat het ook was en melde zich bij de ziekenpa.
De ziekenpa nam een grote spuit, 10cc, en spoot protargol in de pisbuis, leeg laten lopen en
deze behandeling werd daarna nog twee maal herhaald. Dat inspuiten moest op een
zorgvuldige manier. Als je weerstand voelde, van de kringspier van de blaas, dan moest je
stoppen. Deed je dat niet en je spoot door, dan ging de patiënt meestal onderuit.
Sommige verplegers bezondigden zich nog wel eens, vooral als de patiënt half dronken was en
hij midden in de nacht kwam. Ik heb me er een keer aan bezondigd, toen ik een Sergeant van
de Landmacht kreeg, een Korea-fighter, met een parachutistenwing op zijn borst, zo’n stoere
man.
Hij was nog geen twee dagen weg bij zijn vrouw. Hij ging helemaal onderuit en moest over
geven, ik had er later spijt van.
Daarna moest betrokkene de hele schaamstreek insmeren met caramelzalf. De ervaren
matroos trok voor de behandeling een zwembroek aan, om te voorkomen, dat hij schade aan
zijn ondergoed kreeg. De zalf was later slecht af te wassen van je huid. Het geheel werd
afgerond door de ziekenpa, die je in moest schrijven in het profylactica boek. Door een
marineman werd dit het “schoftenboek” genoemd. Als later toch een geslachtsziekte mocht
blijken, dan konden ze hem niks maken, want hij stond in het boek.
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NB: Een anekdote:
Dit verhaal werd me later in mijn veteranentijd veel verteld door een hofmeester, die in Indië
had gediend. Hij wist, dat ik ziekenpa was geweest, hij moest het altijd vertellen, waar ik bij was.
Het gebeurde dus in Indië, de hofmeester kreeg 10 dagen verlof en hij kon nergens naar toe. Je
kwam altijd in de kotta of in een kampong terecht.
Om negen uur in de morgen, vroeg uit de veren, kwam hij een halfbloedje tegen, het duurde
maar even of hij ging al van bil. Hij naar de ziekenboeg en liet zich ontsmetten en registreren.
Tegen half een, komt hij dezelfde dame weer tegen, het gebeurde weer, hij weer naar de
ziekenboeg. Er was nu een andere ziekenpa, hij wordt weer ontsmet en de verpleger wilde hem
inschrijven in het schoftenboek, ineens zegt de ziekenpa: “Krijg nauw wat, je staat er al in”! Ja
zegt de hofmeester: “maar dat was van morr…e..gen…….”!
Als milicien ziekenverpleger werkte in de ziekenboeg Geert Hageman. Geert was een
psychiatrische verpleger in de burger maatschappij. Hij was een zoon van schilder Hageman uit
Alteveer, vlak bij Onstwedde. Ik herinner me hem als een stille, aardige vent.
Op een dag nodigde hij Hans en mij uit voor zijn bruiloft. Dit zou gebeuren in Oostwold. Op die
dag zijn Hans en ik naar Onstwedde gereisd, we konden logeren bij opa en oma Brakke.
Wij op de fiets in uniform naar Oostwold, zo ging dat in die jaren. Van het feest in Wagenborgen
kan ik me niks herinneren. Wel de terugweg op de fiets, in de avond, erg donker, tien graden
onder nul, met blote borst tegen de wind in. Op de heenweg was het twee uur fietsen, maar
over de weg terug deden we drie uur.
Wat waren we blij, dat oma Brakke ons een hete kruik in bed had gelegd, we kwamen helemaal
weer bij.
De Onderzeedienst Kazerne, waar de ziekenzaal zich bevond, lag achter de zeedijk, om er te
komen moest je een dijkhoogte naar beneden. Op een morgen was er een ijzelstorm, met een
harde wind uit het noorden. Zout strooien hielp niet, het waaide onmiddellijk weg. Die dag
hadden we vier gebroken benen te verwerken. Toen we aan het einde van de middag terug
gingen naar de Neptunes, deden we 2 paar sokken om de schoenen. We gingen op de knieën
en kousenvoeten de dijk omhoog.
Op de ziekenzaal lagen nog weleens patiënten, die last hadden van een lintworm. Had dat met
die tijd te maken, of de jonge leeftijd van een marineman, ik weet het niet. We gaven daarvoor
een wormmiddel, maar we moesten attent zijn, als de patiënt naar het toilet moest. De patiënt
moest zijn behoefte doen in de spoelkamer, want wij moesten proberen de worm te vangen.
Voor de patiënt was het niet leuk om mee te maken, want een mens schaamt zich in dit soort
situaties. We stelden ze dan op hun gemak en zeiden: “Trek het je niet aan, gewoon over je
heen laten komen.” Een lintworm kan meters lang worden. Het bestaat uit geledingen en heeft
een kop zo groot als een speldeknop. De kunst was de kop te vinden, anders groeide de
lintworm weer verder en kwam de patiënt er nooit af. Een gelid stak er van achteren uit en nu
was het de kunst om zodanig te trekken, dat het niet brak. Als je dacht, ik heb beet, dan vlug
onder de microscoop, om de kop te vinden en de patiënt kon zijn genezing tegemoet zien en blij
zijn.
Ook hadden we op de zaal vaak maagpatiënten, meestal een maagzweer.
Deze werden behandeld met een melkdieet, de zogenoemde “Leube” kuur. Ze moesten zes
weken kuren, als ze geluk hadden dan waren ze er van af, anders werd het een operatie. Deze
patiënten ware vaak narrige types.
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Den Helder (Nieuwe Diep).
Nieuwe Diep was een mooi stadje, het lag achter de zeedijk, waar het bij mooi weer fijn
wandelen was. Aan de Kanaalweg had je het Protestants Militair Tehuis en, een eind verder, de
grote Marine Kantine: “het Huis Tijdverdrijf.” In de binnenstad had je bioscopen, kroegen en
Chinezen, ik herinner me de Koningsstraat. Ook was er een RK Militair Tehuis, dus Den Helder
was van alle markten thuis en je kon je vrije tijd er wel kwijt.
Ook kon je naar het strand, dat was in het dorpje ernaast, Huisduinen, hier had je ook de
vuurtoren, de Lange Jaap.
Naar huis gaan, deed ik alleen, als ik een lang weekend had, van Vrijdag tot en met Maandag.
Het was een wereldreis naar Onstwedde in die tijd, het zal op dezelfde route nu nog niet veel
beter zijn.
De korte weekenden, van zaterdag tot zondagavond, ging ik niet, het was me te veel gedoe.
Je moest met de NACO bus naar Den Oever, op het busstation kon je overstappen op een
andere NACO bus, richting Leeuwarden. Je moest er altijd om denken, geen koffie te nemen in
Den Oever, anders kreeg je vreselijk last op de Afsluitdijk. Eén keer meegemaakt, de bus stopte
nergens, alle gaten in het wegdek voelde je door je lijf trekken. Eindelijk zien we in Franeker wel
10 personen bij de bushalte staan. Dat was onze kans, de achterste deur ging open en wij er uit
en toen tegen een huis plassen. Toen de bus wegreed, stak de bewoner, een vuist omhoog! In
Leeuwarden stapte je over op de trein naar Groningen en dan op de GADO bus naar
Onstwedde.
Eén van de laatste dagen van mijn verblijf in Den Helder, kreeg ik opdracht me, bij de Officier
van de Wacht te melden. Die deelde me laconiek mee: “Je moeder is vanmorgen op 36e jarige
leeftijd overleden aan een hersenbloeding.”
Dat was in die tijd heel jong voor deze ziekte. Ik kon die avond niet meer naar huis, dat werd
pas de volgende morgen. Ik heb toen mijn moeder nog wel gezien in het RK ziekenhuis in
Haren. Ik herinner mij die grote rouwkelder, waar de overleden mensen in rijen lagen
opgebaard.
Tot na de begrafenis ben ik thuis geweest.
Wordt vervolgd
…………………………………………………………………………………………………………..

De borrel voor iedere zeeman….
Ingezonden door Rudolf Kwisthout

LISSER DAUW
Zeg, weet je wie we al een hele tijd niet gezien hebben, zei mijn vrouw : “Toon”. Ja, nou je het
zegt, die hebben we al een poos niet gezien. Die arme jongen kan wel dood en begraven zijn,
zuchtte mijn vrouw. Toon, als ouwe vrijgezel, wordt door haar onveranderlijk aangeduid als “die
arme jongen”. Waarschijnlijk omdat hem de zegeningen van het huwelijk ontbreken. Och,
meende ik, als hij dood was hadden wij wel een bericht ontvangen.
Sufferd, kreet ze, als je dood bent kun je toch niet meer schrijven. Ja, daar had ze wel een punt.
Misschien ligt hij al wel weken dood in zijn huis, griezelde mijn vrouw. Je leest zowat dagelijks
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dat soort dingen in de krant. Ga maar direct eens even kijken, zei ze, en neem een bijl mee voor
het geval hij de deur niet open doet. En, als-ie niet thuis is ga je bij de werf langs. Misschien zit
hij wel op zijn boot. Maar, probeerde ik nog te protesteren, hij kan wel . . . echter verder kwam ik
niet.
Neem meteen de hond maar mee, want dat beest komt er ook bijna niet meer uit. Nog al wiedes,
moet je eens kijken wat een weer het is, zei ik, naar buiten wijzend waar de ijspegels aan de
ramen hingen. Het kan morgen ook nog wel, het komt nu ook niet op een dagje aan. Niks ervan,
besliste mijn vrouw. Jij altijd met je eeuwige uitstellen, ik wil het nu weten
Ja, als mijn vrouw de poot zo stijf houdt dan weet ik wel wat mij te doen staat en zodoende togen
hond en ik op weg naar het huisje van Toon
Bij het huisje van Toon was alles donker, maar bij een nadere inspectie zag ik toch ergens een
klein straaltje licht kieren. Na langdurig gebeld te hebben hoorde ik in het huisje gestommel.
Gelukkig lag Toon niet met gestrekte benen. Behoedzaam ging het luikje in de voordeur open en
het angstige gezicht van Toon keek naar buiten. O, ben jij het, zei hij opgelucht. Een moment
hoor, dan laat ik je binnen. Toon begon zeker 4 grendels weg te schuiven en toen kon ik
binnenkomen.
Wat ben je geheimzinnig , heb je soms iets te verbergen, vroeg ik toen ik binnen was. Toon deed
de deur secuur achter ons op slot. Ssst, niet zo hard praten zei Toon, ik ben met een geheim
project bezig. Humm, meende ik, dat geheime project van jou stinkt als een kroeg waar ze de
jenever naast in plaats van in de glazen geschonken. Geraden, zei Toon en opende de deur naar
de achterkamer. Stomverbaasd keek ik om me heen. Van de gezellige, ietwat rommelige kamer
was niets meer over.
Het leek wel een laboratorium.
Op het oude kolenfornuis stond een stellage van koperen spiralen, overal siste stoom en onder
uit een spiraal die gekoeld werd door een straaltje water, druppelde via een trechter een heerlijk
ruikend vocht in de fles.
Toon, wat is dat, vroeg ik, wijzend op het druppelende vocht. Het ruikt als jenever. Je mag dan
een beetje doof zijn, maar je reuk is goed, het is jenever verklaarde hij trots. De drank is
tegenwoordig zo duur dat je langzamerhand ’s avonds geen borrel meer kunt nemen, maar een
vingerhoedje
vol.
En de regering maar accijnzen verhogen. Wat krijg ik er voor terug, niets. Zelfs de wegen maken
ze niet meer sneeuwvrij. Je mag gerust een poot breken, als je maar belasting blijft betalen.
Ik heb er schoon genoeg van; ik neem het recht in eigen hand. Hier, proef eens en hij schoof mij
een gevuld glaasje toe. Het smaakte voortreffelijk, moest ik constateren, een lekker jenevertje,
zacht en belegen, houdt het midden tussen jong en oud. Jij bent iemand die zo iets wel kan
beoordelen, zei Toon. Jij bent een kenner. Deze voortreffelijke drank heb ik de naam gegeven:
“Lisser Dauw” en ik breng ze voor Euro 7.50 per fles in de handel. Uiteraard illegaal hé, want ik
vertik het accijns en BTW af te dragen. De regering koopt er toch maar weer raketten voor. Als je
wilt mag jij mijn dealer worden. Momenteel kan ik nog niet voldoende productie draaien maar met
een maand kan ik volop leveren. Daarom moet je met de gegadigden afspreken dat we op de
eerste van de vierde maand in het clubhuis de “Lisser Dauw” ten doop zullen houden. Als stunt
doen we het zo dat ik elke eerste fles cadeau geef, pas de tweede moeten ze betalen. Kunnen
ze vast aan de smaak wennen.
Weet je wat ook zo mooi is, elke motor loopt er goed op. Ik heb het zelf uitgeprobeerd. Alleen
de hik krijg ik er nog niet uit. Ook de uitlaatgassen zijn niet ongevaarlijk. Er voer een bootje een
tijd achter mij. Na een poosje begonnen ze te joelen en te lallen en voeren prompt de wal in.
Tja, dat kun je je medewatersporters niet aan doen, maar daar vind ik nog wel wat op, besloot
Toon.
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Wil jij dan mijn dealer worden? Nou dat wilde ik wel. Zulk goed spul voor zo’n zacht prijsje.
Toen ik thuis kwam zei mijn vrouw: “Je bent niet bij Toon geweest maar in de kroeg, want de
jeneverwalm geurt me tegemoet”. Ik kon haar echter geruststellen dat ik Toon in levende lijve had
aangetroffen en zelfs een borrel met hem had gedronken.
Dus mensen, ga over op “Lisser Dauw” de onovertreffelijke jenever van Toon.
w.g. Flotsmeier

Zet in uw agenda….19 november a.s. met o.a. :
De memoires van een ziekenpa, vervolg
Gibraltar
Waar een wil, is een weg
Verblijf in de West
En andere…..,
Let op! Wijzigingen zijn voorbehouden!
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