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De memoires van een ziekenpa deel 4
5. Marine Hospitaal Overveen (MHO).
De overplaatsing naar het Marine Hospitaal heb ik met de andere jongens niet meegemaakt, ik
was nog thuis en ben later zelfstandig naar Overveen gereisd, dit was in augustus 1956.
Het hospitaal was gevestigd in een oud bejaardentehuis, “Huize Duinrust”, het is nu inmiddels
gesloopt. Je leest er nog vaak over in de krant, ze willen er huizen bouwen, maar de gemeente
Bloemendaal is het vaak niet eens met de projectontwikkelaar. Een hoop politiek geschetter!
Overveen is een schitterend dorpje, aan de rand van de Kennemerduinen. Het gemeentehuis
staat in Overveen. Het adres van het hospitaal was Bloemendaalseweg. Schuin aan de
overkant had je het kleine stationnetje, je kon naar Zandvoort en Haarlem. Aan de overkant van
de weg had je het begin van de Kennemerduinen. In deze duinen bevond zich het
“Brouwerskolkje”, menig verpleger heeft daar verliefde voetstappen staan. Je had daar een
stenen uitkijk huisje, onze initialen staan daar nog altijd in het hout. Een enkele keer wandelen
mijn vrouw en ik daar nog weleens.
Via de achteruitgang, kwam je op de Zijlweg, we gingen meestal lopend naar de Haarlemse
binnenstad.
Aan deze straat lag het verenigingsgebouw “Domi”, daar kon je af en toe dansen of van andere
feestjes genieten. Ergens links aan deze straat, dichter naar Haarlem, heb ik nog privé dansles
gehad. Ook had je aan de Zijlweg, Overveen, een café met de naam “Opoe”, heel gezellig.
Aan de achterkant van het hospitaal had je een weiland met één schaap erin, dit was “Bertus”.
Door middel van het afgetapte bloed van Bertus, maakte de Apotheker medicijnen voor
bepaalde patiënten.
Als Bertus een witte jas uit een achterdeur zag komen, dan ging hij er rennend van door!
De opleiding duurde 9 maanden in een dagschool, dus elke dag naar de les, samen met de 3
maanden in Den Helder, een totale opleiding van een jaar. In de avond moesten we op de
verpleegafdelingen werken, o.a. de interne afdeling, de chirurgie, keel neus oor en de afdeling
huid en geslachtsziekten.
Ook deden we dienst op de eerste hulp, verbandkamer, en je liep stage op de operatiekamers.
De dienst in de verbandkamer betekende ook de dienst op de ambulance.
De opleiding was gelijksoortig aan de witte kruis opleiding in een burgerziekenhuis, aangevuld
met een verkorte apotheek en een laboratorium opleiding.
In een burgerziekenhuis was de opleiding drie jaar. Daar kreeg je maar een paar keer per week
les, de rest moest je werken op de afdelingen.
We zaten dus dagelijks op de Interne afdeling, in het leslokaal. In dit lokaal stond ook een
ziekenhuisbed met erin een aangeklede pop in pyjama, waarop je kon oefenen in verband met
de bedverpleging.
Een paar collega’s hebben op een avond een grap uitgehaald; in een dronken bui hebben ze de
pop opgehangen in het donkere deel van de gang. Het leek op afstand net echt.
Zr Josje van Megum, een Limburgse zuster van RK huize, kwam als eerste door de gang, ze
zag het en gelijk ging ze op de knieën en zei: “Heilige Maria, Moeder van God, enz,enz.…!
Josje was toen al een zuster van zo rond vijftig jaar. Ze had al gediend in Indië, in het Marine
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Hospitaal in Soerabaja. Het was een toffe meid, als één van de jongens onbekwaam thuis
kwam en hij had overgegeven in de lift, dan dweilde Josje alles weer op en maakte het verder
schoon. Ze heeft menig ziekenpa voor een bakkie behoed. In het hospitaal waren meerdere
zusters, die in Indië gediend hadden.
Het Hoofd van de opleiding was Dr. v Baar, de huisarts.
Verdere instructeurs Dr. mrX, chirurg en Dr. Rost van Tonningen, de internist. Familie van? Ja,
ja! Dr. mrX gaf een uur les. Hij rookte dan een pakje North State op. Hij was een oorlogschirurg
uit de stad Groningen en had een enorme ervaring als traumachirurg. Gezien het roken heeft hij
toch een oorlogstrauma gehad, want ik heb van horen zeggen, dat hij op een vreemde manier
aan zijn eind gekomen is.
Verdere instructeurs waren: de Adjudant ZVP de Boer, deze was tevens de Chef d’Equipage, de
Majoors ZVP Veldhuizen en Jonk en sergeant ZVP Kouwenberg. In het laboratorium kregen we
les van Sergeant ZVP v d Sluis. Dan was er nog Sergeant ZVP Weenink, die was baas op de
eerste hulp en verbandkamer.
De commandant van het hospitaal was de Kolonel Arts Creygton, de eerste officier was een LTZ
1 KMR, een zeeofficier, zijn naam ben ik kwijt. De psychiater was de Overste Stelma, Dr. Doets,
de KNO arts, Dr. Nubé, arts voor huid en geslachtsziekten, Dr. de Vries was de röntgenoloog
en dan was er nog Dr. Remref, zijn specialisatie ben ik vergeten.
Op de operatiekamers had je verder nog Dr. van de Beek en Dr. Keijzer, allebei assistent
chirurgen.
Aan het hospitaal waren twee geestelijke verzorgers verbonden, Ds. Schalekamp, de
vlootpredikant en Pater Goossens, de vlootaalmoezenier. Ds. Schalekamp was van
Gereformeerde huize en was een zachte, heel aardige man.
Vermoedelijk heeft deze dominee Hans Wierenga en Addy Luitjens in het huwelijk bevestigd in
de kapel van het hospitaal.
NB: Dr van de Beek was later Uroloog in de Maria Stichting, een RK ziekenhuis hier in Haarlem.
Oud-collega van Maurik was zijn Hoofdverpleger op de polikliniek Urologie.
Toen van de Beek weg ging bij de Marine, heeft hij van Maurik gewoon meegenomen. Dr van
de Beek is inmiddels overleden.
Verder noem ik nog wat verpleegsters; Zr Brinkman was de Hoofdzuster, Zr Kièr, Zr Poa, deze
laatste was een Chinese zuster, als je met een stijve nek liep, dan kon je bij haar terecht, zij kon
je zodanig kneden, dat je zo weer boven Jan was. Dat masseren noemden wij “Pitjetten”.
Dan nog de iets jongere Zr van Druten, daar dansten we mee in Domi. Zr Addy Luitjens trouwde
later met Hans Wierenga, zij gingen op de fiets naar het stadhuis van Bloemendaal.
Links naast de ingang van het hospitaal, was de telefooncentrale gevestigd. Dit was het domein
van de blinde Jan Schippers.
Jan kwam uit Beilen en is vaak met me mee gereisd richting huis. Het was een gezellige prater
en in de trein hadden de medepassagiers het vaak helemaal niet door, dat hij blind was. Hij had
een kamer aan de Julianalaan in Overveen. Toen Zwaan en ik pas in Haarlem woonden, haalde
ik Jan vaak op. Hij ging dan in de nacht met een taxi naar huis. Het nadeel was, hij ging niet
naar huis!
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Facteur Dozeman was onze postbode, hij was een Militaire Werkman, zijn lijfspreuk was: “Als
één het kan, is het Dozeman”. Een Militaire Werkman is een afgekeurde marineman, die ze
weer een uniform hebben aangetrokken, het was een bijzonder pak, waarvan het jasje een
hoge kraag had. De functie Militaire Werkman werd later afgeschaft.
Jaap van Zijl was onze oudste Korporaal chauffeur, hij gaf leiding aan het wagenpark, we
hadden drie ambulances.
Op een dag werd er in het hospitaal een patiënt opgenomen, die een longoperatie moest
ondergaan. Uit Haarlem kwam dan de longchirurg Dr. Wamsteker. Van hem was bekend, dat hij
niet kon hechten vanwege zijn grote handen. s’ Avonds moest de patiënt dringend bloed
hebben, de chauffeur Jaap van Zijl had zijn bloedgroep en werd gevraagd bloed te geven.
Toen de patiënt na een paar dagen weer wat opknapte, maakte hij in zijn bed stuurbewegingen,
hij had gehoord, dat hij bloed van een chauffeur had gehad!
NB: Dr Wamsteker was een specialist van het Elisabeth Ziekenhuis, één van de ziekenhuizen in
Haarlem. Hij wordt nog altijd geëerd, een straatnaam is naar hem vernoemd.
Op de bovenste zolder hadden wij ons dag- en nachtverblijf. In het dagverblijf was ook de
eetzaal, waar de Militaire Werkman, Tinus Mulder, de scepter zwaaide. Tinus was de
zogenoemde “bakszeun”, hij haalde het eten uit de kombuis en schepte het op. Tevens was hij
de beheerder van de scheepstoko.
In ons slaapverblijf sliepen we in stapelbedden.
Eén van mijn oorlogstaken was, ja lach niet, mitrailleurschutter dak, ik heb nooit een mitrailleur
in handen gehad. Ik heb ook nooit geweten of er wel zo’n wapen in het hospitaal aanwezig
was?
Bij ons was opgenomen een jongen van rond twintig, die nog niet zindelijk was. Heel erg voor
deze milicien, hij moest bij ons op de slaapzaal slapen. Vaak was hij nat en daar werd heimelijk
om gelachen. Deze man kreeg geestelijk dreun na dreun!
Op onze zolder aan de voorkant, was de barbier gevestigd en wat slaapverblijven van de
korporaals. Op de 1e verdieping was de kapel, rouwkapel en de sectiekamer gevestigd.
Op een middag werd een Vice Admiraal opgenomen, ik zal geen naam noemen. De volgende
dag zou hij geopereerd worden. Een korporaal en ik moesten hem voorbereiden op de operatie.
Hij kreeg een klysma en moest in de liesstreek geschoren worden.
Vol goede moed gingen we met onze spullen naar zijn kamer, de korporaal zou hem scheren.
De korporaal was zodanig nerveus, vanwege de hoge piet, dat hij hem twee keer sneed:
bloeden en maar bloeden, de Admiraal blies zo hoog van de toren, het was net of hij gevild
werd! De operatie ging de volgende dag gewoon door.
Af en toe waren we erbij, als er een sectie werd verricht, dat gebeurde veelal door de politiearts
Dr. Zeldenrust. Ik wil eerlijk bekennen, dat dit niet mijn sterkste en favoriete werk was, om bij
aanwezig te zijn. Tegenover je collega’s liet je je flinke kant zien. Vooral ook, omdat sommigen
meenden, in de sectiekamer wel wat grapjes te kunnen uithalen. Het gebeurde, dat één van de
collega’s, een gevallen instrument moest oppakken van de tegelvloer, een andere liet dan de
arm van een lichaam in zijn nek vallen en maar lachen, ik kon daar niet aan mee doen.
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Ook heb ik meegemaakt, dat er een Firefly van de Marine luchtvaart Dienst in zee crashte, drie
bemanningsleden werden opgevist. Ze werden overgebracht naar onze rouwkapel en op de
vlieger moest sectie worden verricht, om eventueel de oorzaak van de crash te achterhalen.
In mijn tijd heb ik van een obductie nooit gehoord, vermoedelijk speelde het allemaal onder
vreemde omstandigheden.
In je vrije tijd kon je per bus, lijn 4, of lopend naar Haarlem. Als je liep, kwam je via de Zijlweg/
Zijlstraat op de grote markt, bij de Grote of Sint Bavo uit. Hier gingen we naar de kroeg of naar
de chinees. Aan de Kruisstraat bij het station had je cafetaria Rutex, je kon hier een portie
stamppot boerenkool kopen met worst voor vijf en tachtig cent.
Aan de Hazepaterslaan had je het diaconessenhuis, met in de opleiding heel veel
verpleegsters, heel wat maten hadden hier verkering. Op een avond heb ik gekuierd met een
verpleegster in de Grote Houtstraat. Midden in deze straat zakte één van haar nylons af. Wat
deed ze: “Ze pakte een stuiver en deed daar haar jarretel mee vast”. Ik kreeg een rode kop, zo
midden op straat! In het Gronings heet een jarretel een “kneepje”.
We gingen naar de bioscoop aan het Houtplein, Lido, er speelde toen Bill Haley met zijn rock en
roll. We zaten met z’n allen boven op de eerste rij, na de pauze begon de Haarlemse jeugd keet
te schoppen. Wij gingen allemaal staan, zodat ze niks meer zagen, dat hielp onmiddellijk.
Tijdens de urenlange lessen, ben ik begonnen met roken, zware en halfzware shag en
caballero. Dat had niet zo moeten zijn, pas in 1973 ben ik er af gekomen via een cursus.
Een vreemd geval, het gebeurde in een herenhuis aan de Zijlweg. Midden in de nacht werd de
ambulance opgeroepen, een chauffeur en een ziekenpa gingen op pad. Aangekomen bij het
pand, arriveerde ook de politie. Aangebeld, het duurde even, er wordt opengedaan, er was een
groot feest aan de gang. Aan de deur werd gezegd, dat er van een gewonde geen sprake zou
zijn. De politie vertrouwde het niet, of die hadden meer informatie en gingen op zoek in het
pand. Boven op zolder vonden ze een vermoorde man. De volgende dag deed Dr. Zeldenrust
sectie. Ik heb nooit gehoord, hoe deze zaak is afgelopen!
Tegelijk met onze opleiding was er in het hospitaal ook een Korporaals- en Sergeantsopleiding.
Ik noem wat namen: Wip, Blommerde, Clermonts, Luchtenburg. Verder Cramer Borneman,
Jantje van Zandbergen en Harm May. Harm kwam uit de stad Groningen.
De mooiste lessen vond ik de lessen in het leslaboratorium, onder leiding van Sergeant v d
Sluis. We oefenden op elkaar, vinger prikken, bloed uit de elleboog halen, enz., enz. Ook
leerden we urine en ontlasting te testen op allerlei gebieden, zowel microscopisch als andere
proeven. Sergeant v d Sluis heeft zich, per abuis, geprikt met bloed van een ander, hij heeft er
serum hepatitis en diabetes aan overgehouden. De lesapotheek vond ik minder interessant. We
leerden zelf zalven en hoestdranken te maken. De zwarte zalf voor steenpuisten, Ichtyol en de
hoestdrank, Expectorans, daarvan hebben we kilo’s en liters aangemaakt. Zelfs recepten
leerden we invullen, R…..Recipé = Neem, een arts moest dan nog wel even tekenen.
In de opleiding was ook begrepen, een cursus bij de Bloedtransfusiedienst in het Binnen
Gasthuis in Amsterdam. We werden gelegerd op de Marine Kazerne Amsterdam en de praktijk
moesten we leren in het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen aan de Sarphatie straat.
We leerden bloedgroep bepalen en bloed toedienen, dat toedienen deden we op elkaar.
Op stretchers lagen we in een rij naast elkaar. Verder kregen we daar de theorielessen, die
daarbij hoorden. Ook hebben we een excursie gemaakt naar de Amstel Brouwerij, de brouwerij
maakte een bloedvervangingsmiddel als bijproduct, Macrodex.
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Eén ding heb ik goed onthouden: een potje bier kostte een dubbeltje, maar toen we wel even
door wilden drinken, werd er vlug een stokje voor gestoken!
Verder hebben we ook een excursie gemaakt naar de wattenfabriek, Utermeulen in Emst, we
kregen een lekkere lunch aangeboden. Van de fabriek kan ik me niet veel meer herinneren.
Later kregen we op de Marine Kazerne ook een cursus in scheepsbeveiliging, SBD, later werd
deze naam veranderd in ABCD. A staat voor Atomisch, B voor Biologisch, C voor Chemische
oorlogsvoering en de D voor Damage control, deze laatste was de scheepsbeveiliging. Ik weet
me er niet veel meer van te herinneren, maar bij A moest het gehele schip waterdicht en
luchtdicht worden afgesloten, alle patrijspoorten dicht, en bij C, moest je een gasmasker op, als
je in een ruimte kwam. In Amsterdam moest je, met een masker op, een ruimte betreden, dan
werd je naar buiten gestuurd. Ze trokken je op het laatste moment het masker af. We kregen
nog een vleugje traangas mee! Grote biggelende tranen!
In een weekend had ik de
wacht, af en toe gingen we
mee op de ambulances. We
bestreken Bloemendaal aan
Zee en Zandvoortstrand. Ik
was natuurlijke nog jong,
prachtig vond ik, als we
uitrukten met volle sirene,
dat was een sensatie, maar
niet voor de patiënten!
We werden opgeroepen
naar de Zeeweg in
Overveen. Een boswachter
was aangereden door een
Opleidingsklas Marine Hospitaal 1956/1957 personenauto. We vonden zijn lichaam, maar zijn
hoofd ontbrak. Dat vonden we meters verder in de
berm, wat moet die man toch een klap hebben gekregen. Een andere keer een oproep voor het
strand in Zandvoort. Een Duitse man met een hartstilstand, de man was al overleden. We
kenden in die jaren nog geen defibrillator, we hadden zelfs geen stethoscoop. Officieel mochten
we geen doden vervoeren, uit welk voorschrift dit kwam, weet ik eigenlijk niet meer. Maar omdat
we geen dood mochten constateren, namen we hem mee op de brancard.
We willen wegrijden, plotseling een schreeuw achter ons, verder op het strand lag een vrouw
met ook een hartstilstand, het bleek de echtgenote van de Duitse man, ook zij was overleden.
Mijn leidinggevende werd toen een beetje formeel en wilde ze niet meenemen, ik zei, als je het
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niet doet, krijg je een hoop trammelant. Hij werd toen verstandig en we hebben ze beiden
meegenomen. De sirene kon uit blijven!
Na “vast werken” konden we ons vermaken in de grote kantine bij de ingang, je kon er bier, fris
en versnaperingen krijgen. Overdag kon ook het gewone bezoek hier terecht. De kantine had
een beheerder, een burger op leeftijd, een heel aardige man.
Je kon er ook TV kijken, dat was nog wat in die tijd, er zat de hele avond een speciale man bij
de TV, hij moest doorlopend het beeld bijstellen. Wat een verdriet was dat! Sporadisch was er
ook een voorstelling in deze ruimte, ik herinner mij de gitarist Tom Kelling, die je vermaakte.
In het hospitaal hadden we ook veelvuldig te maken met de Hoofdvlootpredikant Ds. S. Een
heel goede predikant en toen een aardige kerel. Met de paasdagen draaide hij in de kapel, de
volledige Matheus Passion, het duurde uren.

Luchtfoto Marine Hospitaal
Overveen, voorheen Huize
Duinrust.
NB: Mijn vrouw gaat elk jaar naar deze uitvoering in de Haarlemse Philharmony. Vermoedelijk
ben ik in het hospitaal helemaal verzadigd, ik ga niet mee, het duurt mij te lang.
Later heb ik van deze dominee, bepaalde dingen gehoord, waar hij geen goede rol in heeft
gespeeld. Dit valt nog onder een bepaalde geheimhouding, omdat de persoon, waar het over
gaat, nog leeft.
Na 9 maanden zat onze
opleiding er op, ze gaven
ons geen diploma witte
kruis, omdat de
Marineleiding bang was, dat
we zouden weglopen naar
burgerziekenhuizen. Ik heb
heel wat woorden geleerd in
de opleiding in het latijn,
zowel met de anatomie, als
de lessen in fysiologie. In
middels ben ik heel wat
kwijt over deze materie, ik
ben er natuurlijk wel eentje uit het aspirientjes tijdperk.
Wordt vervolgd…

Gibraltar

De aandachtige krantenlezer zal het opgevallen zijn dat er de laatste tijd onderhandelingen of
althans „diplomatieke toenadering” gezocht wordt door de NATO-landen met Spanje. We
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hebben zelfs gelezen, dat de in de Middellandse Zee gestationeerde Amerikaanse zesde vloot
een officiéél bezoek aan dit land heeft gebracht.
Geruchten als zou Engeland wel bereid zijn Gibraltar aan Spanje af te staan, al dan niet in ruil
voor een andere basis of andere voordelen, zijn de laatste tijd meermalen gepubliceerd.
Dergelijke geruchten komen dikwijls uit een half-officiële bron, om te kijken hoe het eigen volk
daarop reageert. Het is dan ook helemaal niet uitgesloten, dat bepaalde diplomaten met het
Engelse Gibraltar, Spaanse vriendschap zouden willen kopen.
We weten dat de Amerikanen in Frans Marokko grote luchtbases aanleggen en ook op ander
gebied grote interesse voor Frans Noord West-Afrika tonen. Tevens lezen we bijna dagelijks
van onlusten, politieke moeilijkheden en gerommel in Tunis.
Een gebied waar zoveel te doen is, is veelal een gebied, waar in een periode van internationale
spanning en bewapening politieke touwtrekkerij plaats heeft. Deze touwtrekkerij heeft dan het
doel het bezit van het gebied minder waardevol te maken, dan wel met „vredelievende”
middelen de strategische waarde ervan geheel te neutraliseren.
Wij zullen in dit artikel bekijken wat de grote strategische waarde van de Zuid-Westelijke
Middellandse Zee wel is. We zullen hiertoe in de geschiedenis graven en omdat de laatste
eeuwen Gibraltar aan de ingang van de Middellandse Zee heeft gestaan als een rots in vele
brandingen, zullen we als kern van onze beschouwing dit „juweel in de Britse Kroon” kiezen.
Een blik op de kaart leert ons, dat de Straat van Gibraltar in het nauwste gedeelte een breedte
heeft van 9 mijl, en ter hoogte van Gibraltar ongeveer 15 mijl breed is. Het fort ligt dus niet aan
het nauwste gedeelte van de straat, maar is militair gezien zo gunstig gelegen, dat de in de
grijze oudheid gemaakte keuze nu nog logisch is. Het smalle schiereiland, waar de rots op
staat, is ongeveer 6 kilometer lang en loopt Noord-Zuid. Van het vasteland gezien is de eerste
1% kilometer een ongeveer 1000 meter brede landtong, geheel vlak en nergens hoger dan
ongeveer een meter boven de zeespiegel.
De Spanjaarden noemen dit gedeelte de „Duivelspoort”, omdat de verdedigers van het fort hier
een prachtig vrij schootsveld hebben voor alle soorten wapens, van speren tot
machinegeweren.
Vanuit deze zandvlakte verheft zich de Rots, bijna loodrecht, tot een hoogte van meer dan 300
meter. Deze Noordzijde heet de Salto del Lobo, ofwel Wolfssprong. De rots zelf heeft de vorm
van een rug met twee pieken. Midden-heuvel en O’Hara’s-toren genaamd. Deze laatste overziet
de Straat en loopt af naar de Westelijke Waterkant via twee plateau’s. Het hoogste heet
Windmolenheuvel en het laagste het Europa-terras.
De Oostkant van de rots is zeer steil en bijna onbeklimbaar, zodat tijdens alle veertien
belegeringen die Gibraltar heeft doorstaan, slechts een enkele aanval van deze Oostzijde heeft
plaats gehad.
’S WERELDS
STRATEGISCHE
PUNTEN
Het is daarom natuurlijk dat reeds in de oudheid de nederzetting en de haven aan de Westzijde
werden gebouwd. Zij waren daar tot het midden van de 19de eeuw buiten schootsbereik van de
overzijde van de baai, terwijl deze baai een beschutte ankerplaats bood.
Wij zijn op de geografische ligging van de Rots iets dieper ingegaan, Omdat hieruit duidelijk
wordt hoe hier kon ontstaan een van de meest onneembare vestingen op de wereld.
Onneembaar, in de handen van een land dat de verdediging ernstig opvatte.
**
*
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Omdat de Rots van de landzijde practisch onneembaar is, en dus een mogelijke aanval van de
zee-zijde moest plaatshebben, lijkt het logisch, dat een zeemogendheid er bezit van zou
nemen. Dit bezit zou dan, logischerwijze, gericht zijn tegen hetzij Spanje, hetzij Spaanse
bondgenoten. Zo is het ook in de geschiedenis gebeurd. We onderscheiden drie periodes.
Tijdens de eerste, die 7% eeuw duurde, diende de Rots als vesting en haven van de Moren bij
hun invasie en daaropvolgende bezetting van Spanje.
Hierop volgde een periode, waarin de Rots betrekkelijk weinig strategische waarde had. In de,
15e eeuw werden de Moren uit Spanje verdreven en de Rots is onbedreigd in handen van de
Spanjaarden zelf. Toen echter de ontwikkeling in zeemanschap en scheepsbouw-kunde
wereldvaart mogelijk begon te maken, en de Straat een belangrijke handelsweg werd tussen
Oost en West, trok Gibraltar weer de aandacht van niet-Spaanse staatslieden. Reeds in 1656
bespraken de Engelse vlootvoogden de wenselijkheid van verovering van de Rots, aangezien
hij „voordeel zal brengen aan de handel en de Spanjaarden zal ergeren”.
De ontdekking van Amerika en de groeiende Britse aspiraties in de Middelandse Zee maakten
het uiteindelijk nodig Gibraltar te veroveren. In de eerste plaats om de Franse vloot te beletten
de vlootbasis Toulon te verlaten en mede te dingen bij de kolonisatie van Amerika, in de tweede
plaats om de normale handelsweg naar het Oosten te beschermen.
Zo begon de derde periode. De periode waarin de Rots is een grendel op de Middellandse Zee,
waarin de bezetter van het fort uitmaakt voor wie dit watergebied een zee zal zijn en voor wie
slechts weinig anders dan een groot meer.
**
*
Hoewel dus in het licht van ónze beschouwing, die zich bezig houdt met de strategische positie
van Gibraltar als Westerse vesting in de Middellandse zee, de beide eerste periodes
onbelangrijk zijn, zullen we hier toch een kort woord aan wijden. In deze periodes namelijk
werden de huidige Spaanse sentimenten geboren. Wanneer eventueel thans Spanje, wederom
overgave van de Rots zou eisen als prijs voor samenwerking, dan vindt deze eis zijn oorzaak in
de plaats die Gibraltar inneemt in Spaanse legenden en overlevering, daterend uit de periode
voor het jaar 1704.
De geschiedenis begint met het verhaal van Graaf Juliaan, die, woedend geworden, omdat
Koning Roderik der in Spanje verblijvende West-Gothen zijn dochter heeft verkracht, een
complot smeedt met de gouverneur der Arabieren, Musaibn-Noussir. Deze laatste zond een
straf-expeditie naar de overkant van de Straat. Deze expeditie stond onder leiding van Tarifabu-Zara, en landde bewesten Gibraltar op de plaats waar de stad Tarifa nog steeds zijn naam
draagt. Tarif plunderde het kustgebied en keerde terug naar Marokko.
Het volgend jaar echter, in 711, kwamen de Moren terug en gingen te Gibraltar aan land. Hun
ongeveer 8000 man sterke leger bestond bijna geheel uit Berbers en werd gecommandeerd
door de Perzier Tariq-ibn-Zeid. Deze Tariq was de eerste mens in de geschiedenis die de Rots
als offensieve vesting gebruikte. Hij versloeg Roderik, onderwierp de West-Gothen en nam hun
Koninkrijk in bezit zijn voornaamste vesting werd naar hem genoemd, berg van Tariq, of in het
Arabisch Dzjebel-Tariq.
Dit werd door de Engelsen later verbasterd tot Dzjibraltar.
De Moren waren Mohammedanen en in Spanje won het Christendom spoedig terrein. Het
gevolg was dus een godsdienstige oorlog ter verdrijving van de ..heidenen”. De gevechten
waren echter slechts op kleine schaal en hadden plaats op grote afstand van de Rots, in NW en
NO-Spanje. In het overige Spanje leefden Christenen en Mohammedanen zeer vredig. Eerst
omstreeks 1100 kwam een nieuwe grote invasie van Moren het land binnen. Deze behoorden
tot andere stammen' die een extreem en overdraagzaam Mohammedanisme aanhingen.
9

De Christenen die in het Moorse gebied
leefden, kwamen in opstand, verenigden
zich en konden zodoende langzamerhand
de indringers naar de Z.-kust
terugdringen. In 1266, dus na ongeveer
anderhalve eeuw vechten was er slechts
het Koninkrijk Granada over van het eens
zo machtige Moorse Rijk.
Gibraltar kreeg nu een geheel andere
functie. Van normale, onbedreigde
landingsplaats voor Marokkanen werd het
de vesting bij uitnemendheid van het
staande Mohammedaanse Granada.
Nu volgt de periode die Gibraltar haar
plaats zal geven in de Spaanse legenden.
Tussen 1309 en 1462 onderging de Rots
8 belegeringen met alle wreedheden en
individuele heldendaden van dien tijd.
Hoe het Moorse Rijk aan de overzijde van
de Straat ook tot onmacht verviel, de
Spanjaarden bleven de Rots beschouwen
als de verdediging tegen nieuwe Moorse
invasies. Zij omhulden de vesting met
lofzangen en verhalen. Hij werd het
symbool van kracht en veiligheid. Hij is dat
nog. Spanje is een land van tradities. In de
tijd van Spaanse macht en grootheid was Gibraltar Spaans. De herovering van het land op
„heidense” Moren eindigde met de uiteindelijke val van de Rots in 1462. Wanneer we dus het
belang van de Rots voor Spanje beoordelen zijn niet de historische feiten belangrijk, doch de
legenden. Zo ongeveer als bij ons Den Briel.
Veronderstel dat dit Den Briel morgen een Belgische vesting werd. Zouden wij dan een tot
stand komen van Benelux niet aan de teruggave van Den Briel verbinden??
Spanje behield de Rots ongeveer 2½ eeuw. De Spanjaarden schijnen deze gehele periode
bezeten te zijn geweest van de opvatting dat Gibraltar de vesting was die het land beschermde
tegen nieuwe Afrikaanse invasies. Dus uitsluitend een bescherming van de Noord-Zuidroute.
Zij beschouwden de Rots als de sleutel van de Zuidelijke deur. Naarmate het werkelijke gevaar
voor een invasie kleiner werd, werd de Rots meer en meer een bedevaartplaats waar de
gelovigen gingen danken voor de overwinning van het Christendom.
Zij schonken echter weinig aandacht aan Gibraltar als fort, en dit raakte dan ook spoedig in
verval. In 1589 werd de vesting nog eenmaal gemoderniseerd, doch daarna niet meer, zodat
we ons goed kunnen voorstellen hoe gemakkelijk het geweest moet zijn 115 jaar later de Rots
te overmeesteren.
Soms kreeg Gibraltar wel iets te zien van maritieme oorlogvoering en het is onbegrijpelijk, dat
de ogen van de Spanjaarden niet geopend werden. Een machtig gevecht had plaats in de baai
tijdens onze eigen vrijheidsoorlog. De Spaanse Admiraal Alvarez d’Avila had opdracht de Straat
te bewaken, zodat een Nederlandse vloot niet de Middellandse Zee kon binnendringen.
Heemskerck werd op verkenning gezonden en vond een Spaanse vloot, tweemaal zo sterk als
de zijne, ten anker onder bescherming van het fort. Hij bedacht zich niet, zeilde de haven in en
vernietigde de vijand d’Avila en 3000 Spanjaarden vonden de dood.
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De Spaanse vloot, onmanoeuvreerbaar in die kleine ruimte, was een hulpeloos slachtoffer voor
een beroepszeeman en het fort met zijn verouderde kanonnetjes kon niets doen om het onheil
te keren.
De Spaanse successieoorlog, die in 1701 begon, bracht Engeland en Nederland tegen Spanje
en het Frankrijk van Lodewijk XIV. Wij steunden de aanspraken van de Oostenrijkse
aartshertog Karel en de tegenpartij die van de kleinzoon van de Franse kóning, Philips de vijfde.
De Franse vloot, die vrij sterk was, had haar voornaamste basis in Toulon en al spoedig deed
de wens zich voelen een goede basis in de Westelijke Middellandse Zee te hebben, gericht
tegen de Franse vlootbasis. De keus viel op Gibraltar en op Port Mahon. Zo verscheen op 20
Juli 1704 een gecombineerde BritsNederlandse vloot op de ree van Gibraltar en
werd overgave geëist... in naam van de
rechtmatige Koning van Spanje, Aartshertog
Karel II
Op 24 Juli werd diens standaard op het fort
gehesen, doch vrijwel onmiddellijk eiste de
Britse admiraal de vesting op voor de Britse
Kroon, zodat kort daarna de stad officieel werd
ingelijfd bij Engeland. Een garnizoen van 1800
man Engelsen en Hollanders werd
achtergelaten.
Wanneer we bedenken, dat Gibraltar
gedurende de onmiddellijk aan de verovering
voorafgaande jaren voornamelijk een
bedevaartplaats was geweest, kunnen we ons
voorstellen hoe de bevolking reageerde op de
aankomst van 1800 Hollandse en Engelse
zeelieden van die tijd.
De heren waren niet bepaald sympathiek
gestemd tegenover Spanjaarden, zij
verafschuwden het Rooms-Katholieke geloof,
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zij waren maandenlang op zee geweest en hadden een onlesbare dorst. Het gevolg was, dat
ondanks strenge tuchtmaatregelen geen vrouw veilig was, geen kapel heel bleef en de meest
afschuwelijke heiligschennis plaats vond.
De arme Spanjaarden beschouwden dit als een tweede invasie der heidenen, hun zowel
bekend uit de legenden en... namen de benen.
Zij verspreidden de faam van het nieuwe heidendom in hun land en droegen er zodoende zorg
voor dat de nieuwe burgerbevolking voor Gibraltar van buiten Spanje moest komen.
Dit is een van de grote voordelen van het Gibraltar van heden. In bijna iedere kolonie van bijna
ieder land zijn moeilijkheden met de inheemse bevolking.
De bevolking van Gibraltar is voor het grootste gedeelte niet-Spaans, ja zelfs van zeer
uiteenlopende, dikwijls onnaspeurbare afkomst. Zij is trots op haar binding van bijna 2½ eeuw
met de Britse Kroon. Politieke moeilijkheden van interne aard zijn er dan ook geheel niet en een
eventueel streven naar „onafhankelijkheid” als middel om de Britten eruit te werken zal bij
voorbaat tot mislukking zijn gedoemd.
Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd Gibraltar definitief een Britse Kolonie. Artikel 10 van het
verdrag zegt: „de Katholieke Koning doet hierbij afstand ten behoeve van de Kroon van GrootBrittannië van de stad en het kasteel Gibraltar, tezamen met de haven, de vestingwerken en het
fort dat daarbij behoort."
Merkwaardig is dat hierbij de territoriale wateren niet zijn vastgelegd. Ook later is hierover nooit
gesproken en of schepen geankerd in de baai van Algeciras op Spaans dan wel op Brits gebied
liggen is nog steeds een open vraag.
Thans is Gibraltar even lang onder Britse vlag geweest als voor 1704 onder Spaanse vlag.
Britse garnizoenen hebben vele malen voor het behoud van de vesting gevochten. Eenmaal
zelfs duurde een belegering 3½ jaar. Bij iedere oorlog, die Groot-Brittannië in de Middellandse
Zee bracht, vervulde Gibraltar een hoofdrol. In de jongste wereldoorlog werd de invasie van
Noord-Afrika te Gibraltar georganiseerd en vanuit het daar gevestigde hoofdkwartier geleid.
Ook in Engelse ogen is de Rots thans een symbool van Britse macht, een onafscheidelijk deel
van het Britse Rijk. Het symbool van onoverwinnelijkheid, de sleutel tot de Middellandse Zee.
Uit dit oogpunt dus is eventuele afstand van de Rots aan een andere staat ondenkbaar.
De Britse publieke opinie zou dit eenvoudig niet toelaten.
Hoe zit het echter met die onoverwinljjkheid in een moderne oorlog? Wat zal de waarde zijn van
Gibraltar in een oorlog waarbij Spanje zich aan de zijde van de vijand bevindt?
Het antwoord hierop is tweeledig en vrij eenvoudig.
In de eerste plaats is er nog geen oorlog en bevindt Spanje zich nog niet aan de zijde van de
vijand. Gibraltar is dus nog in geen enkel opzicht bedreigd. In de tweede plaats loopt er op
enige afstand van Gibraltar een bergrug van kust tot kust door het Spaanse land. Het lijkt
mogelijk om met de Rots als spil in dit gebied een bruggehoofd te vormen. Goed gekozen
bruggehoofden hebben in de afgelopen oorlog bewezen houdbaar te zijn.
Voorwaarde hiervoor was dat de verdedigers voldoende sterk waren in de lucht. De nieuwe
vliegvelden in N.-Afrika maken dit mogelijk, terwijl tevens in de afgelopen oorlog Gibraltar een
eigen vliegveld kreeg. Dit vliegveld, aangelegd door verbreding van de landtong door steen van
de Rots in zee te storten, is thans een zeer belangrijk tussenstation op de luchtroute naar N.Afrika. In de oorlog werd het gebruikt om vliegtuigen geheel over water vliegend naar Malta te
dirigeren.
Al met al is de huidige kracht van de vesting en de plaats die hij in Britse gevoelens inneemt zo
belangrijk, dat de Spaanse kansen op overgave van de Rots zeer klein lijken. Mocht Spanje dan
ook deze overgave als voorwaarde stellen voor samenwerking, dan zal daar wel niet veel van
komen.
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Toch, zuiver zakelijk gezien, is er wellicht niet zoveel bezwaar tegen een eventuele verhuizing
naar de overkant van de Straat, bijvoorbeeld Creta. Deze plaats heeft ontegenzeggelijke
voordelen. Alvorens daar echter een haven is gebouwd en reparatiemogelijkheden zijn
geschapen van een omvang en veiligheid als die te Gibraltar, zal er nog heel wat water door de
Straat vloeien om van de te maken kosten nog niet eens te spreken.
**
*
We weten dat in 1869 het Suezkanaal werd geopend.
Door een handige manoeuvre wist Groot-Brittannië zich in 1875 grote invloed te verwerven in
de organisatie van de kanaal-maatschappij, terwijl daarna in de jaren 1880 invloed werd
verkregen in Egypte. Door het enorme belang dat Engeland had bij een goede veiligheid van
het kanaal als kortste vaarweg naar de Aziatische bezettingen, werd een machtig
verdedigingssysteem opgebouwd. In verband hiermede werd Perim in 1859 bezet en Cyprus
werd in 1878 verkregen. De garnizoenen in Gibraltar, Malta, Cyprus, Aden en later in geheel
Egypte werden tot reserves die snel op expeditie konden worden gezonden naar haarden van
moeilijkheden in Azië of Afrika. Een van de voornaamste redenen voor de inrichting van deze
garnizoenen was niet alleen beveiliging tegen Frankrijk, doch vooral beveiliging tegen een
eventuele Zuidelijke expansie van Rusland. Deze laatste omstandigheden doen zich thans weer
voor, zodat we dan ook zien, dat bijvoorbeeld op Cyprus een grote luchthaven wordt
georganiseerd. Voorwaarde voor zekerheid dat deze bases in oorlogstijd werkelijk kunnen
worden bevoorraad is echter volkomen beheersing van de enige zeetoegang tot de
Middellandse Zee, de Straat van Gibraltar...
Samenvattend kunnen we zeggen dat Gibraltar in het Noord-Atlantisch Pact een van de meest
belangrijke steunpunten vormt. In deze tijd van atoombommen kan de gehele vesting misschien
worden vernietigd, doch verovering lijkt, zolang de Westelijke mogendheden heerschappij ter
zee uitoefenen, onwaarschijnlijk.
De basis als reparatie-mogelijkheid en als spil waarom iedere operatie in de Middelandse Zee
moet draaien is op korte termijn niet door een andere aan de Straat gelegen haven te
vervangen. Het voordeel van afwezigheid van interne politieke moeilijkheden weegt in deze tijd
zwaar.
Om deze redenen zal Gibraltar dienen te blijven staan als Rots van Westerse beschaving en
idealen in eventuele toekomstige brandingen.
AlleHens 1952
………………………………………………………………………………………………………….

Waar 'n Wil is, is een weg
Een kwestie van door(d)rammen
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Door Jan
Noordegraaf
Er is wat met die
Willen. Of 't nou Wil is,
of Willy of Willem, ze
willen wat, en dat is
meestal iets
speciaals. Neem nou
Wil van Son, wat wil
zij nou weer?
Eenvoudig: een
schorpioen redden.
Waarom? Schiet me
maar lek, zegt de
zeeman als hij het niet
De,,Schorpioen" vond een nieuwe ligplaats bij de Provinciale
begrijpt.
Stoomboot Dienst. Foto: G. J. van Burgeler.
En menig walslurf zag 't ook niet zitten . . .
Wil is nou al jaren lang aan het “zeuren" om een oud schip te
laten opkalefateren en dáárin is ze niet uniek, want het aantal
pogingen om maritieme historie in de vorm van oude
vaartuigen voor Nederland te behouden, is legio. Maar het is
September 1987. De masten zijn geplaatst. Herstel van dek en
geschutstoren is goed gevorderd. Gezicht op het schip vanuit een
kraan op de Werf De Schelde. Foto: J. Kloet.

met de “Schorpioen" als met de “Batavia" en de "Amsterdam",
twee Oost-Indiëvaarders thans in de bouw (zie de januariWimpel). Eerst geloof je het niet, en een jaar later geloof je je
ogen niet, want het schijnt te lukken! Het lukt! Maar vraag niet
hoe.

Artists impression van de
multifunctionele ruimte in het schip.
Tekening: Architektenburo Wisse,
Tuinhof, Slemmer.

14

Het ramschip "Schorpioen" werd in 1868
in Toulon gebouwd. Een verhaal op zich,
want waarom koopt de Nederlandse
Marine in de na-Napoleontische tijd een
ramschip van de Fransen? Een schip dat
van voren als een oude Griekse trireme
aandoet, of de aanzet tot een ijsbreker of
een bulbsteven vertoont, waarbij twee
masten met zeilen én een echte
stoommachine het silhouet voltooien. Het
voer maar kort, en werd daarna al snel
opleidings- en logementschip voor de
Tekening van de ”Schorpioen", liggende aan de
torpedodienst en in later jaren voor de
historische Loskade te Middelburg. Tekening C. Dentz. onderzeedienst, marva's en de
zeevaartschool o.a. te Gorkum,
Hellevoetsluis, Vlissingen en Den Helder. Het verhaal gaat dat een ooievaar op het zonnedek
van de Schorpioen te Den Helder neerstreek en veel jannen - of marva's - het schip ijlings via
de gangway of langs de touwen verlieten . . . Maar da 's jaren geleden! Het schip werd in 1982
op een veiling van de Domeinen te Haarlem ontdekt. Wil wordt verliefd op de afgetakelde
“Schorpioen" en beweegt hemel en aarde. Resultaat: een Stichting Ramschip Schorpioen
geformeerd waardoor dit historische schip, waarop duizenden aspirant-zeelieden bivakkeerden,
van de sloop werd gered.
Juli 1982 komt de
“Schorpioen" pas goed
in het nieuws, als het
schip en route naar
Zeeland klem komt te
zitten
De “Schorpioen" zit
klem in de Wiegbrug te
Amsterdam. Voer voor
journalisten. Het schip trekt
voor het eerst in groter
verband de aandacht.
Foto: G, Hols.

in de Wiegbrug te
Amsterdam. Dan pas
hoort Nederland in breder verband van het schip.
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Sinds die tijd is er een constant touwtrekken om geld en ligplaats. Toezeggingen worden niet
nagekomen of ingetrokken, maar Wil van Son gaat
door! Tenslotte wordt het Vlissingen, werf de Schelde
voor het opkalefateren en zal Middelburg de
thuishaven worden. . . Luctor et emergo!
Blik op het schip vanuit de kraan. De geschutskoepel ziet
er als nieuw uit, Honderdtwintig jaren gingen voorbij, de
“Schorpioen", (over)leefde.

Januari 1987 wordt het stormdek grotendeels
opengelegd. en het oude hout er afgehaald. Eerst
wordt een dun stalen dek gelast, waarop nieuwe
dekdelen van Amerikaans grenen worden
gelegd. Er is veel las-, brand- en snijwerk, dat
wordt uitgevoerd door - hoe kan het anders? leerlingen van de bedrijfsschool van
Model van het ramschip ,,Schorpioen", gebouwd
door M. J. den Hollander. Bouwtijd 890 uur. Foto:
Ruben Oreel. Zit het schip aan de grond? Het lijkt zo,
begin 1988, maar bij hoog water komt het vrij en kan
naar Middelburg varen! Samen zorgen we voor hoog
water.

Scheepswerf De Schelde, en leerlingen van het Maritiem Instituut De Ruyter. Binnen in het
schip worden zware lagen verf verwijderd van deuren en panelen, meters oude leidingen
worden verwijderd en Bronswerk begint met het leggen van leidingen voor verwarming en
klimaatbeheersing. Herstel begint met de isolatie van de dekhuizen. De geschutskoepel krijgt
vorm en er komt tekening in het houten dek. Luchthamers verscheuren de stilte aan de
Schelde. De roest wordt weggebikt en er wordt opnieuw getjet met grondverf, een gift van

International Paint. Vakkundig wordt het nieuwe dek met al haar rondingen en schuinten
ingepast. Daarna wordt er gebreeuwd, Doorsnede van de “Schorpioen". Na 5 ½ jaar strijd is het
schip klaar om

niet met hennep en pek
aan het publiek te worden getoond. Maar waar?
maar met een nieuw procedé dat beter tegen het Hollandse klimaat kan. Bouwmarkt Formido
uit Middelburg stelt een parketschuurder beschikbaar, en vele vierkante meters en uren worden
slijpend aan dek doorgebracht. Oud hout, ontdaan van breeuwsel en spijkers, wordt weer
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gebruikt waar dat kan. Op het hoofddek wordt oud hout toegepast voor bakstafels en bar, met
uitzonderlijk mooi resultaat.
Wil en haar man, met in het midden dr. Joseph Luns. Ook de Navo krijgt er weer een schip bij…

September 1987 is letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt: de
door Sicon gratis vervaardigde masten worden in gedeelten
geplaatst. De oude dame krijgt weer aanzien na deze
facelift, en de gedaanteverwisseling blijft voor het publiek
niet onopgemerkt, hoewel het schip in een niet
toegankelijke hoek van de werf ligt.
Op het tussendek wordt de kajuit van de commandant in de
oorspronkelijke staat teruggebracht. De Stichting
Schorpioen krijgt geld van het Comité Zomerzegels,
waardoor de ronde bank kan worden geplaatst. Het is bedelen, bedelen voor een schorpioen!
De Hema in nota bene Zwolle verstrekt materiaal dat wordt verwerkt in het keukenblok naast de
multi functionele ruimte. Bouwbedrijf de Delta is bereid het staande materiaal voor deze ruimte
te
Uitdienststelling van de ”Schorpioen", Den Helder

geven. Het zoeken was naar een sponsor voor functionele toiletten, maar inmiddels heeft
Gevier BV in Goes, samen met de Sfinx in Maastricht het sanitair ter beschikking gesteld. . .
In het voorschip ontstaat een nieuw volkslogies. In juni kon voor dit verblijf te Den Helder de
hand worden gelegd op twee originele kooien. “Jongens van de Schorpioen", Brands, Van
Houten, Koning, Peeters en Riemens droegen dit aan. Restaurant Solskin in Vlissingen biedt
een prachtig meer dan 100 jaar oud stuurwiel aan, dat al is geplaatst.
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Er wordt doorgedramd en doorgeramd door Wil en haar Stichting.
Op de visserijschooi worden netten voor het want geknoopt. De
Schilderspraktijkschool Zeeland, Bouw Opleidingen Zeeland,
Werkplaatsen Walcheren, en de Scholengemeenschap de Wellinge
bouwen mee.

Historisch
gevecht om een oud
schip
Het prachtige meer dan 100 jaar oude stuurwiel
dat in december jl. werd geplaatst. Schenker:
Restaurant Solskin, Vlissingen

Er zijn al ontvangsten aan boord. Velen betreden de gangway voor
een ,,maritieme borrel". Op 27 november 1987 is er een
promotieavond op het stadhuis van Middelburg. Middelburgse
De imposante schoorsteen van de,,Schorpioen". De koperen stoomfluit
werd door enkele Nedlloyd-mensen meegenomen uit Taiwan. Wat nog
ontbreekt zijn een compressor en luchtflessen om de fluit “adem" te
geven.

ondernemers nemen het initiatief om de “Schorpioen" te steunen.
Het Gemeentebestuur stelt de Burgerzaal gratis ter beschikking. De
recette is voor de “grand old lady".
Vertrouwd beeld in Den Helder: logiesschip

Belangstellenden kunnen
”bemanningsleden"
worden en ontvangen in
ruil voor een bijdrage van
minstens ƒ 25,- per jaar
een monsterboekje van
de Stichting.

Het tijdstip van afmeren aan de inmiddels voorbereide
Middelburgse Loskade lijkt nabij. Als het schip daarheen vertrekt, zal
het nog niet klaar zijn, maar reeds is de winkel
Een van de nagelbanken op
het stormdek.

open, en elke aankoop spekt de altijd lege kas van de Stichting Schorpioen.
Dan valt de klap. De nieuwe directie van Scheepswerf De Schelde die mensen moet ontslaan,
eist het onmiddellijk vertrek van het schip. Het werk valt stil. De “Schorpioen" kan gelukkig
worden afgemeerd aan de kade van de Provinciale Stoomvaart Maatschappij te Vlissingen.
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Wat nu weer? Je
moet het maar
willen, Wil! Maar Wil
ramt door. Het zal en
het moet gebeuren!
Het oude ramschip
moet museumschip
worden. Zeeland
heeft geen
provinciaal maritiem
museum, een
vreemde zaak voor
plaatsen als
Middelburg, Veere,
Arnemuiden, etc.
Het schip krijgt een
multifunctionele
ruimte van 20 x 5,5
meter voor lezingen,
recepties, wisselDe “Schorpioen” . Anno 1939, Den Helder.
exposities, etc. Er is een permanente expositie van alles wat aan het schip herinnert.
Dagtoeristen, groepen en verblijfsrecreanten van binnen en ver buiten Zeeland zullen na de
restauratie het beheer mogelijk moeten maken. Middelburg zorgt voor aansluiting op riolering,
gas en elektra. Hoe hou je het vol, Wil? Omdat ze zelf een “ram" is! “Schorpioen? Doen!", zegt
ze. En wat doen wij? We worden natuurlijk bemanningsleden. Of we leveren materiaal dat kan
worden gebruikt. We leveren man of vrouwkracht. Wil is er bijna, maar nog niet helemaal. Een
lange adem project, geen lijdensweg, zegt Wil. Geen schorpioen die giftig achter de idee aan
kruipt, steeds opnieuw bereid om toe te slaan en het project te vellen. Waar een Wil is, is een
weg. Als u Wil wilt steunen, schrijf of bel haar dan eens, zeg haar dat u het waardeert wat ze
tegen alles in met haar Stichting voor elkaar probeert te krijgen. Hier is haar adres: Mw. W van
Son. Coosje Buskenstraat 56, 4381 LG., Vlissingen.
“Zie hoe goed wij beschermd werden!" door
prikkeldraad en Jannen. V.l.n.r. José Tjung,
Lucas van Hemel, José Geerts en
Hanneke Schaap.

Telefoon (01184)13297. Banknummer
Stichting Schorpioen, Verenigde
Spaarbank Vlissingen, banknummer
82.33.58.046 of postgiro bank 5120.
Ook NMB banknummer 68.05.15.917,
postgiro bank 714590.
Heeft u nog iets op de bank staan? Put
the “Schorpioen" in your “Will".

19

De “Schorpioen” werd in 1868 op de Franse werf “Société des Forges et Chantiers” te
Toulon gebouwd, waar dat oorlogsschip op 18 januari van dat jaar te water werd gelaten.
Het 62,50 m lange en 11,58 m brede schip had een waterverplaatsing van 2.175 ton. In de
machinekamer stonden twee machines, met elk twee cilinders, opgesteld. Vier ketels leverden
de benodigde stoom en gaven het schip een maximale snelheid van 12.8 mijl (23 km) per uur.
De bouw- en uitrustingskosten van het ramschip waren ƒ 1.159.408,-. Na de indienststelling
ontdekte men dat het schip slecht manoeuvreerde. Met uitzondering van augustus 1871 , toen
het deel uitmaakte van een eskader dat een bezoek bracht aan Antwerpen, heeft de
“Schorpioen” steeds binnenlandse diensten verricht. Regelmatig voer het schip voor opleidings
doeleinden; ook werd het gebruikt als z.g. politiekruiser om toezicht te houden op de visserij.
Bron: De Blauwe Wimpel (1988)

Het schip in 1868 op de werf in Frankrijk.

……………………………………………………………………………………….
KM-herinneringen

Verblijf in de West
Met het fregat Hr. Ms. De Bitter vertrok ik op 28 januari “66 naar de West. Dit voor een tijdsduur
van ongeveer vijftien tot achttien maanden. Hoe lang het precies zou gaan duren stond bij het
vertrek nog niet vast. Het was die dag van vertrek een heiige dag. Koud, mistig en weinig zicht.
Onze uitwaaiert, waaronder mijn kersverse vrouw, schoonmoeder en kleine schoonzusje en
vele collega`s waren, voordat we in de havenkom gedraaid waren, al uit het zicht verdwenen.
Kort voor het zomer verlof van 1965, in juli, trouwden we. Niet wetende dat ik kort daarna
te horen zou krijgen dat ik een term in de West zou gaan maken. Maar ook dat was in die tijd
gewoon. Ik zelf was nog geplaatst aan boord van het logement schip H.M. Zuiderkruis. Een, in
Amerika gebouwd troepentransport en vrachtschip van het type Victory class. In mei 1944 werd
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ze gedoopt. In 1947 werd ze, gezamenlijk met haar zuster schepen Groote Beer en Waterman
door de Nederlandse regering gekocht. Ze vervoerden veel troepen, passagiers en vracht naar
Indonesië en Nieuw Guinea. In 1951 werden ze alle drie verbouwd tot volwaardige
passagiersschepen. In 1963 werd de S.S. Zuiderkruis als Hr.Ms. aan de Koninklijke Marine
toegevoegd. Tot in 1969 deed ze dienst als logementschip voor Willemsoord. De Marine
kazerne Willemsoord op de Nieuwe Haven bestond toen nog niet. Met de bouw van deze
kazerne werd omstreeks 1965 begonnen.
In de wetenschap dat ik met Hr.Ms. De
Bitter naar de West zou gaan werd er,
met een handje vol stokers, onder
leiding van een met het type schip
bekend zijnde sergeant machinist,
direct na het zomer verlof in 1965
begonnen De Bitter uit de mottenballen
vloot te halen. Nadat de meest
essentiële zaken aan boord gereed
waren en er geleefd kon worden kwam
begin oktober het grootste deel van de
bemanning aan boord. In november
werd er proef gevaren met het schip.
De Hr.Ms.Dubois, een zuster schip,
keerde in december terug van haar
West term. Een klein deel van haar bemanning stapte over op ons schip. We waren voor wat
betreft de bemanning nu compleet en gereed om te vertrekken. Materieel technisch echter bij
lange na nog niet. Veel moest er nog van andere, in conservatie liggende Amerikaanse
fregatten gesloopt (herverdeeld) worden. Zowel de nodige machinekamer onderdelen, als wel
apparatuur van kombuis, geschut en verbindingsapparatuur moest herverdeeld worden.
Na een laatste, stormachtige proefvaart half december, waarbij midden in de nacht al het
elektra uitviel en de bemanning binnen 10 seconden met zwemvest en al aan dek stond, waren
we gereed voor het vertrek.
Eind januari “66 vertrokken we, uitgezwaaid door familieleden en bekenden. De koers werd
richting de Golf van Biskaje gezet en verder de Atlantische oceaan over naar Curaçao.
Mijn taak aan boord was divers. Ik liep voor het eerst van mijn leven geen zeewacht in de
machine kamers meer. Het vier uur op, acht uur af systeem kon ik aan mijn collega`s overlaten.
Ik maakte deel uit van het werkplaats personeel. De zogenaamde koude boel.
Mijn hoofdtaken waren ondergeschikte chef koude boel, (de chef was een majoor machinist)
provoost voor de machinisten, olie en waterboer.
Gedurende de gehele oversteek naar de West bleef de hulpketel haar kuren vertonen. Kuren
die we ook in de aanloop voor het vertrek steeds hadden. Echter met wat kunst en vliegwerk
konden we haar ook nu weer tijdens de oversteek aan de praat houden. Zij het met moeite.
De verdamper installatie, om uit zeewater zoetwater te maken, liet het twee dagen na het
vertrek al afweten. Nu was dat niet zo erg op korte tripjes tussen twee havens in. Aan de wal
konden we dan steeds de drinkwatertanks optoppen. Echter, tijdens de oversteek van de
Atlantische Oceaan gingen de wasplaatsen op slot en de druk van het drinkwatersysteem af.
Alleen gedurende enkele minuten per dag, tijdens overal, vastwerken, wachtaflossingen, e.d.
ging de druk weer op het drinkwater systeem en gingen de wasplaatsen voor even open. Dan
was het dringen geblazen onder de douche en aan de wasbakjes. Het verbruik mocht niet meer
dan 2,5 ton per dag zijn. De kombuis en de machinekamers hadden wel beperkt zoetwater tot
hun beschikking. De kombuis spreekt voor zich, de machinekamers, omdat de diesels gekoeld
werden met zoetwater en door lekkages dit regelmatig bijgevuld moest worden.
Gedurende de gehele periode dat ik aan boord geplaatst ben geweest heeft de verdamper,
ondanks de diverse pogingen, het niet voor elkaar gekregen zoet water te produceren.
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Halfweg de oceaan trouwens, toen het buiten warmer begon te worden en de airco`s harder
gingen draaien begonnen die airco`s ook meer water, condens, te produceren.
Het geproduceerde water van de achter unit werd keurig opgevangen in een grote ronde
bak/teil met een inhoud van ongeveer duizend liter. Dit water, veelal heerlijk koel, werd voor
allerlei toepassingen gebruikt.
Al met al zat ik in die West periode goed in mijn vel. Gelukkig hadden we altijd wel wat te
doen. Altijd mooi weer ook natuurlijk. Vele mooie tripje maakten we tussen al die eilanden in de
gehele Caraïben. Ja, het leven was goed. Veel sporten ook. Zowel voetballen met het
scheepsteam in een voor ons aangepaste competitie op Curaçao, als ook tennis, badminton en
hardlopen. En natuurlijk zwemmen, heel veel zwemmen.
Op Michielsbaai, een locatie alleen bestemd voor het marine personeel met gezinsleden werd
veel tijd doorgebracht. Er was een bar, ligstoelen, douche gelegenheid en voor een beperkt
aantal personen kon er overnacht worden.
Een groot houten vlot lag wat uit de kust en nog wat verderop lag een grote meerboei waar
zelfs wel eens grote zeeschepen aan afmeerden. Daar naar toe zwemmen was al een mooi
iets.
Hadden we geen zin om te gaan zwemmen dan werd er naar Brakkeput gegaan. Daar, aan het
Spaanse water had de marine een accommodatie met zeilboten. Een kleine kantine was er met
een mooi terras, ligstoelen, en je kon er met een man of tien (op aanvraag) ook nog
overnachten. Ontbijt en voeding werden dan opgevoerd vanaf de basis Parera. Daar, op
Brakkeput werd datgene wakker in me wat sinds mijn kind zijnde periode al lang tijd in me
sluimerde, zeilen.
Na een maand of wat
kocht ik met mijn maat een
VW-kever met open dak. We
konden gaan en staan waar
we wilden op het eiland. Wel
moesten we eerst een week
of wat op de steiger en
tussen de Rima-loodsen
sleutelen aan de kever
voordat de meest belangrijke
onderdelen het redelijk
deden. Maar uiteindelijk lukte
het ons toch, na een keuring,
om er mee op het eiland rond
te rijden.
De keuringen van auto`s e.d.
waren op het eiland niet zo heel erg belangrijk. Ze waren er wel, maar als je de belasting maar
betaalde en wat in het handje drukte van de keuringsambtenaar kreeg je al vlug een akkoord.
Per half jaar kon je de auto belasting op Curaçao betalen. Een plaatje, voor op je nummerplaat
gaf aan of je betaald had of niet.
Als we met het schip op stap waren stalden we de kever bij een collega thuis. De mogelijkheid
bestond dat als je hem op de basis liet staan gedurende je afwezigheid, je onderdelen kwijt was
of dat je, je auto op vier kratjes terug vond. Dit omdat dan simpel de wielen verdwenen waren.
In het voorjaar van 1966 kwam het pas getrouwde stel H.K.H. Prinses Beatrix en Prins
Claus een bezoek aan de Antillen brengen. Waren ze op de benedenwindse eilanden, Aruba,
Bonaire en Curaçao aanwezig, dan waren wij in de buurt. Echter op de bovenwindse eilanden,
St.Maarten, Saba en St.Eustatius, daar vervoerden wij het echtpaar tussen deze eilanden.
Zodoende hadden we ze meerdere dagen aan boord en was dit voor een ieder van ons een
aangename onderbreking.
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Het Koninklijk paar liep na de eerste officiële kennismaking op de eerste dag min of meer vrij
rond over het schip. Een ieder kon vrij met ze praten. Ik zelf was in de gelegenheid om met de
prinses een gesprek te hebben over foto`s maken en met prins Claus om over sport te praten.
Op weg naar St.Maarten, komende van Saba, kon ik hem strikken om in de namiddag nog naar
ons voetballen te komen kijken. We speelden tegen een lokaal team. Zowaar deed hij dat ook
nog. Tijdens de wedstrijd, kort voor de rust, kwam hij met een jeep aangereden. De
begeleidende veiligheidsman tilde twee kratjes bier uit de jeep en de rust kon aanvangen.
Wat deden wij zoal als we buitengaats waren? Oefenen natuurlijk. Nou ja oefenen. We
hielden ons zelf bezig. Brandblusoefeningen aan boord doen was een gewild onderwerp.
Samen met het andere stationsschip deed je bijvoorbeeld ook sleepoefeningen.
Het ene schip ging het andere slepen. Schietoefeningen, waarbij het ene schip een spatschijf
voortsleepte en het andere schip er op schoot. Ook de MLD met zijn vliegtuigen nam daar dan
meestal ook aan deel. Onderzeeboten opsporen probeerden we ook door een ton diep in het
water te laten zakken, aan een boei. Allemaal erg provisorisch, maar goed je moest iets nuttigs
doen. Vaak ook werden we door Buitenlands zaken in Nederland naar het ene of andere eiland
gestuurd omdat Nederland daar in de vorm van de ambassadeur of consul iets in de zin van
economie of politiek te verhapstukken had. Natuurlijk oefenden we ook wel met de Amerikanen,
Engelse of Fransen als die in de buurt waren. Ach, het ging allemaal zijn gangetje. Het
belangrijkste was dat je, met de schepen en met de vliegtuigen van de MLD en de Mariniers in
de Caraïben aanwezig was. Dan waren we paraat zoals bij de grote brand in het centrum van
Curaçao in 1969. Bij een (dreigende) opstand van gevangenen bijvoorbeeld, dan werd de
marine adequaat ingezet om de orde te handhaven.
Gedurende de tijd dat wij in de Antillen waren moesten wij, korporaals en manschappen,
nog altijd in uniform de wal op. Zowel op Curaçao als bij alle andere haven bezoeken welke wij
met het schip aflegde gold dat toen. Overigens betrof dat de gehele Nederlandse marine in die
tijd. Waar ter wereld we ook waren. Ook in Den Helder. Officieren en onderofficieren mochten in
het burger de wal op, korporaals en manschappen niet.
Het gebeurde dus veel op Curaçao dat je net buiten de poort je ging om kleden. In het
openbaar min of meer, langs de weg, half in de bosjes staande gebeurde dat. Nu was dat, ( met
zo weinig tropen kleding aan) daar op Curaçao geen probleem, maar eigenlijk kon dat zo niet
langer.
Nu wilde het geval dat het
wachthuisje bij de poort van Parera
vernieuwd zou gaan worden. Het
werd groter, mooier, meer geschikt
als officiële wacht ruimte. Er
kwamen ook andere ruimtes bij.
Onder ander de kapper, kleer en
schoenmaker kregen daar hun
werkplek in dat gebouw (tje).
Zo ook werd er speciaal voor de
korporaals een omkleed ruimte bij
gebouwd. Als militair melde je je af
bij de wacht. Je liep de
omkleedruimte in, kleedde je zelf
om en zette de tas met kleding weg
in een afgesloten kastje. Aan de
andere zijde liep je de ruimte weer uit. Buiten het militaire terrein stond je nu. Bij terugkomst
werkte dat uiteraard omgekeerd.
Officieel was het dus nog steeds niet toegestaan om in burger de wal op te gaan. Toen echter is
het woord gedogen al uitgevonden. Overigens heeft deze situatie geloof ik maar anderhalf jaar
of zo iets geduurd. Het werd later volledig toegestaan in burger de wal op te gaan.
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In deze zelfde periode wisselden wij als korporaal ook van tenue. Iedereen die korporaal was
en langer dan zes jaar bij de baas zat kon zijn muts met het lint en kraag inleveren. Dit werd
vervangen door een platte pet met jasje. Dat betekende ook dat al onze blauwe barrang, welke
wij op de basis in speciale ruimtes op de basis hadden opgeslagen (aan boord had je daar de
ruimte niet voor) gelijktijdig waardeloos werd. Onze jekkers, baaien-hemden, regenjassen e.d.
maar ook de tropenhemden met kraag en zo meer konden de vuilnishoop op.
Gedurende ons verblijf in de West werden onze lichaamsmaten gemeten en het hoognodige
aan blauwe kleding werd besteld. Kort voordat we op huis aan gingen kregen we het nieuwe
blauwe Atje-uniform. In Nederland werd het later passend gemaakt want dat een en ander
organisatorisch, wat is van wie? aan maat werk niet klopte, dat spreekt voor zich.
De resterende/ontbrekende kleding werd in Nederland na terugkomst via het plunje magazijn
aangevuld. .
In augustus stapte ik over van Hr.Ms. De Bitter naar de ‘van Amstel.’
De van Amstel, al drie jaar varende in de West, had een bemanning welke regelmatig gewisseld
werd. Voor de een begon de term daar aan boord, van de ander zat deze er op. Ook wisselde
men van plaatsing met het personeel van de marine basis Parera.
Het komen en gaan naar de West, voor uitgezonden personeelsleden (met hun gezin)
geschiede in principe per KNSM-boot. Een gecombineerd passagier/vrachtschip was dat.
Individuelen collega`s welke naar Nederland terug keerden konden kiezen. Of per KNSM-boot
terug, dan betaalde de marine alles, of per vliegtuig terug. Koos men voor het vliegtuig dan
moest de persoon in kwestie zelf het prijsverschil bij betalen. Het voordeel met het vliegtuig was
dat de tijd dat je met de boot op zee had zullen zitten gedurende de oversteek, je nu deze tijd
als vakantie thuis kon doorbrengen. Je had ruwweg drie weken langer verlof.
Aan boord van de van Amstel kreeg ik weer dezelfde functie als die aan boord van de Bitter.
En ach, de bemanning van de van Amstel kende je natuurlijk ook al vrij goed. Doordat we
samen al veel met elkaar opgetrokken waren. Zowel varende als tegen de kant liggende.
Kortom het leven ging gewoon door.
In september “66 maakten we een voor ons uitzonderlijk uitstapje. De koers werd nu eens niet
naar de vele eilanden in de buurt gelegd maar naar Paramaribo voor een officieel bezoek.
Suriname maakte toen nog deel uit van ons Koninkrijk. Tien dagen verbleven we daar.
Bij het aanmeren aan de ElGAWA-steiger te Paramaribo stond het muziekkorps van de TRIS
ons met warme klanken op te wachten. Tevens stond er familie van me mij op de steiger Mijn
vrouw, in Suriname geboren, had daar nog twee ooms en tantes met hun gezinnen wonen,
Voor mij dus een bijzonder bezoek. Ik zou voor het eerst met deze familie leden kennis maken.
Aan de van Amstel, al drie jaar varende in de Caraïben, kon je merken dat ze op raakte.
De koeling van de GMC-motoren werd steeds minder. Volle kracht varen was er voor een lange
periode niet meer bij. De diesels lieten het voor wat betreft lekkages ook steeds meer afweten.
Koppen of cilindervoeringen van de motoren wisselen werd voor ons machinisten een routine
klusje. Gelukkig hadden we genoeg reserve onderdelen van deze diesels aan boord in
voorraad. Alles wat in Nederland voorradig was voor dit type van zes schepen, was al tijdig naar
de Antillen vervoerd omdat er in Nederland niet een van dit type schip meer in de vaart was of
zou komen. Ook de dekken werden slecht. Op die plaatsen waar je met normaal (schoonmaak)
onderhoud niet kwam ging je er tijdens het bikken deels al doorheen. Leidingen van onder
ander sanitair e.d. moesten steeds frequenter vervangen worden
Deze beide schepen, de Bitter en van Amstel waren de laatste schepen van deze klasse welke
nog in de vaart waren. Bij terugkeer in Nederland zouden beiden schepen rechtstreeks
afgestoten, (gesloopt) worden. Vandaar ook dat we voor de rest van het schip de gekste
oplossingen zochten om alles draaiende te houden. Het hoefde, naar mate de tijd verstreek,
nog maar zo en zo lang mee was de praktische gedachte.
Zoals al eerder opgemerkt, ondanks het gemis van thuis zat ik toch lekker in mijn vel. Alle
eilanden in de Caraïben werden zo`n beetje bezocht. Het weer was er prima, veel sporten
wanneer we tegen de kant lagen. Goed eten en drinken, prima zo.
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Aan boord hadden de korporaals geen eigen verblijf om te recreëren. Om een drankje te
drinken, te kaarten, film te kijken of wat dan ook te doen. Geen van de KM-schepen had dat in
die jaren. De korporaals en manschappen deelden een verblijf, het cafetaria. Daar werd
gegeten, een biertje gedronken, geen ander alcohol, naar de film gekeken en de nodige (kaart)
spelletjes gespeeld. Nu sliepen wij aan boord van de Bitter wel met alle korporaals in een
verblijf. Uitzonderlijk voor die tijd want meestal sliep je als korporaal bij de bak waartoe je
behoorde. Hier echter niet. Ons (slaap) verblijf werd deels als recreatie verblijf geschikt
gemaakt door aan de binnenzijde van twee rijen bedden, de boven elkaar gestapelde bedden
(3-hoog) te verwijderen. Twee bakstafels werden in de lengte daarvan opgesteld. Met aan beide
zijden zitkussens op de plunje kastjes vormden dit het zit gedeelte. In dit zelf gecreëerde verblijf
deden we wat eigenlijk (in die tijd zeer zeker) niet hoorde. Bijvoorbeeld sterke drank in de vorm
van rum/cola drinken. Gemixt weliswaar met Mounth Gay rum. Donker bruin van kleur, wat op
alle Caribische eilanden goedkoop in doos vorm te krijgen was. Een rum coke in de west hoort
er bij. De rum werd, uit het zicht, bewaard in een kastje. De cola tussen de bierblikjes in, in een
munitie kist welke altijd ruim voorzien was van ijsblokjes. Een koelkast was er voor ons niet bij.
We hebben heel wat lol gehad in dat verblijf, ondanks het gebrek aan alle normale faciliteiten
welke er eigenlijk wel behoorden te zijn.
Kerst, Oud en Nieuw, 1966 – 1967 kwam er aan. Vreemd, om dan toch met velen, alleen
te zijn. Op de marine basis Parera waren de gebruikelijke Kerst activiteiten. Kerkdienst,
gezamenlijke maaltijden, sociale bijeenkomsten. Ach ja, het hoort er allemaal bij. Even slikken
en het leven gaat door.
Oud en Nieuw vierden we bij twee collega`s thuis welke voor drie jaar op het eiland geplaatst
waren. Hun woningen stonden naast elkaar. Ik herinner me dat we de gehele nacht zijn
opgebleven met een paar man. Tegen vier uur nokten de meesten af. Wij namen nog een
drankje en ruimden daarna de boel zo goed mogelijk op. Die zelfde middag, na middagrust,
speelden we met het korporaals voetbal team nog wel een vriendschappelijke wedstrijd.
Na nog een paar tripjes naar verschillende eilanden brak de tijd aan dat het vizier op
Holland werd gericht. Op 17 april
“67 vertrokken we met de van
Amstel naar Nederland. Curaçao,
de West, de Caraïben met zijn
mooie eilanden en stranden, we
lieten het achter ons. We waren
op weg naar huis. Op 8 mei 1967
liepen we Den Helder binnen.
Zestien maanden waren we van
huis geweest. Onze uitzwaaier`s
van toen stonden ons nu weer,
met duidelijk meer enthousiasme,
op te wachten. De west term zat
er op.
Was dit de enige en eerste keer dat ik in de West kwam? Nee, duidelijk niet, maar wel een
van de langste duur. Voor de eerste keer kwam ik in de West met Hr. Ms. Karel Doorman. In
het voorjaar van 1962. Met twee onderzeeboten en twee onderzeebootjagers ging het smaldeel
daar op bezoek om te oefenen. Wat bij de meeste marinemannen van die reis is bijgebleven is,
dat halfweg die reis, op 14 maart, de beide jagers en sub`s met spoed, voor onbepaalde tijd,
door moesten stomen naar Nederlands Nieuw Guinea. Op en neer varende tussen Curaçao en
Aruba werd gedurende die dag van alles geregeld. Personeel werd van de ene boot naar de
andere boot overgeplaatst. Veelal werden de minderjarige van de vier vertrekkende schepen
vervangen door 18 plus bemanningsleden van de Doorman.
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Zo ook werden er van die vier schepen welke vertrokken personen overgeplaatst die een goed
sociaal verhaal hadden. Dat ze bijvoorbeeld na afloop van deze voorjaar reis de dienst zouden
verlaten. Ook echte sociale verhalen speelden een rol. Hierbij werden de geestelijke verzorgers
aan boord ingeschakeld. Victualiën, munitie, brandstof, onderdelen, ja van alles ging er over en
weer die dag. De helikopters en sloepen hadden het eveneens druk. De twee subs en jagers
gingen dus na deze hectische dag op weg naar het Panama kanaal. De Doorman vervolgde
haar geplande reis via Willemstad, Venezuela en Norfolk USA. Op 18april kwam voor de
Doorman de Lange Jaap in zicht.
Mijn tweede bezoek aan de West was in 1964. Ook hier weer een voorjaarsreis, nu met drie
B-jagers, ingedeeld in Smaldeel I. Er werd vertrokken in januari met een koers naar de
Middenlandsezee. Na 2 maanden verlieten we met ons drieën de Mediterrane, het restant van
Smaldeel I achter ons latend. Rechtstreeks stoomden we door naar Curaçao. Daar voegde de
Karel Doorman zich na de Pasen bij ons en kon de Caraïben cruise beginnen. Drie maanden
later waren we weer in Nieuwe Diep.
De derde reis naar de West was de hierboven beschreven reis met de Amerikaanse
fregatjes De Bitter en Van Amstel.
De vierde, was weer een term. Met een B-jager ging ik voor bijna 9 maanden naar de
West. Van september “71 tot mei “72. Ondanks de mooie reizen die we maakten geduurde
deze reis was het voor mij persoonlijk op de een of andere manier een langdurige reis. Het zal
er deels mee te maken hebben gehad dat er inmiddels twee koters thuis rond liepen. Ik had het
wel naar mijn zin hoor. Prima bemanning, mooie havens maar toch even een ander gevoel over
me.
Gedurende een aantal jaren volgden andere wereldreizen en wal plaatsingen. Mijn eerst
volgende bezoek aan Curaçao en daarmee aan de West vond plaats in 1988.
Nu met een S-fregat Echter ook deze reis bestond uit twee gedeelten. Eerst met het Eskader
mee naar de Middenlandsezee. Daar, na middels een steam-pass afscheid genomen te hebben
van het Eskader ook weer door naar Curaçao. Als aflossingsschip van het stationsschip aldaar.
Zou dit de laatste keer geweest zijn? Mogelijk wel, maar plots kwam daar in 1993 een
telefoontje. Of ik in was voor een job op Curaçao. Ja, waarom niet was de reactie na met thuis
overlegd te hebben. Snel ook was ik daar, maar helaas veranderde de opzet van het project.
Deels werd het op Curaçao uitgevoerd en voor het grootste deel werd dat in Nederland gedaan.
Voor mij hield dat in dat ik zowel in 1993 als in 1994 wat tijd door bracht op de klip.
En ja, daarna brak kalmaan de FLO leeftijd aan.
Samengevat; van 1962 tot en met 1994 heb ik daar op Curaçao en in de Caraïben regelmatig
mijn tijd doorgebracht. Soms voor een paar maanden, soms voor langere periodes. En gelukkig
veelal altijd wel met een goed gevoel. Willen overdoen?
Ja, diverse malen al voor een vakantie daar naar toe geweest.
Bart Nijeburght
…………………………………………………………………………………………………………..

Vuurtoren te Kijkduin, alias de Lange Jaap
Reeds van oudsher maakt de zeeman gebruik van allerlei herkenningstekens langs de kust om
zich te oriënteren waar hij zich bevindt.
Zo is de oorsprong van de vuurtoren te Kijkduin, voor zover bekend, terug te brengen tot het
aldaar aanwezige hout en steenkolenvuur van voor 1636
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In „Berigte en Verhandelingen over enige onderwerpen der Zeevaart, verzameld en vervaardigd
door J.F.L, SchrSder Deel III In ’s-Gravenhage-, Ter Algemeene Landsdrukkerij, 1823", vinden
wij op bladz, 111, 8, Vuurtoren te Kijkduin, Van dit vuur is door Zijne Excellentie, den Minister
voor de Marine, in de staatscourant het volgende berigt gegeven den 17 Augustus 1822,
” De Minister voor de Marine van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden brengt bij deze
ter kennis van de zeevarenden en de daarbij belanghebbenden, dat het tot nu toe bestaande en
met steenkolen gestookt ” wordende zeevuur, op de hoogte van Kijkduin, gelegen op den
noordwesthoek der provincie Holland, op 52, ° 57,’ 6,t ‘’ noorder breedte en 21,° " 2J,’ 15, lengte
beoosten de Piek van Teneriffe, zal vervangen worden ” door een met lampen en lichtkaatsers
verlicht wordende lantaren van " 3,767 nederlandsche ellen of twaalf voet diameter, geplaatst
op eenen ” aldaar nieuw gebouwden ronden vuurtoren, ter hoogte van omtrent 44
nederlandsche ellen of 140 voeten, boven het gewone zeepeil, zullende dit kustlicht, tegen het
einde der maand September aanstaande, voor het eerst en vervolgens dagelijks, een half uur
na zonnen-ondergang worden aangestoken en tot den aankomenden dageraad brandende
blijven.
Van de ontsteking van dit licht hebben wij het volgende berigt, in de staatscourant van 4
November 1822, gelezen:
Helder 30 October 1822,
Gisteren avond is voor de eerste maal ontstoken het voor de zeevaart zoo belangrijk kustlicht,
opgerigt in het fort Kijkduin, Hetselve is geplaatst op eenen steenen toren hoog 44
Nerderlandsche ellen (140 voeten), gebouwd midden in het fort, op het defensie wachthuis, en
bestaat in eenen koperen koepel en een verlichtingstoestel van 26 lampen- voor parabolische
zilver geplette lichtkaatsers, geheel in navolging van het jaar 1818 uit Engeland ontvangen, en
op den toren van Westkapelle, op het eiland Walcheren, opgerigt kustlicht, De koepel,
verlichtingstoestel en lampen van het kustlicht op Kijkduin, het eerste, hetwelk hier te lande
vervaardigd is, zijn gemaakt door 's-Rijksgeschutgieter Maritz te *s-Gravenhage, en de
lichtkaatsers door den Heer H, de Heus, fabrikant te Amsterdam.
Het licht is gelegen op $2° 57' 4’’ N.B. en 4° 45* 36’ L.b.o. Greenwich en is zigtbaar op 5 a 6
mijlen, en verlicht den horizon van Z. 30°’W " (Z.Z.W.½ W.) door het Westen en Noorden tot
0. 30° Z (O.Z.O.½ Z.).
Het licht van Kijkduin in het Z.¾ W. à Z.T.W. van zich hebbende, raakt dan blind achter den
Westhoek der duinen van Texel.
In 1855 werd het witte licht van 26 Argandselampen vervangen door een stilstaand lenticulair
wit lamplicht 1e grootte (doorsnede van het optiek bedraagt 1840 cm.) met één Argandselamp
als lichtbron,
De Argandselamp dateert van 1782; in plaats van de platte pit in de olielamp plaatste Argand
de holle ronde pit in de olielamp. De lucht kon hierdoor zowel binnen als buiten de pit langs de
vlam toetreden, terwijl door toevoeging van het lampeglas een sterke trek ontstond; hierdoor
werd weer een betere verbranding van de olie verkregen zodat er geen walm optrad.
De lichtsterkte van de Argandselamp zelf bedroeg 8 à 9 kaars, d.w.z. 4 x meer dan een normale
olielamp met platte pit,
In 1877 werd de huidige toren gebouwd. Deze heeft een zestienkantige vorm en is vervaardigd
van gietijzer.
De ontwerper heette G. Harder, bouwkundige bij de dienst der verlichting, De bouw geschiedde
door Penn en Bauduin te Dordrecht onder de regering van Koning Willem III, tijdens het bestuur
van de Minister van Marine W.F. ven Erp Taalman Kip.
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1 April 1876 werd deze toren in gebruik genomen, voorzien van het stilstaand lenticulaire witte
licht 1 grootte met de Argandselamp als lichtbron, De hoogte van het licht bedraagt 57 meter
boven middenstand van het water, De toren heeft 19 verdiepingen en de trap telt 284 treden.
De kleur van buiten is roodbruin, De plaatscoördinaten zijn 52° 57,5 ’ N.B. 4° 43,5’ L.b.
De geografische dracht tot de horizon, d.w.z. op nul meter ooghoogte bedraagt 15,7 zeemijlen
(29,1 km,).
In 1903 werd dit licht vervangen door een draaiend optiek 1e grootte, focusafstand 92 cm, 2 x 2
panelen met als lichtbron Pharoline gloeilicht. Het lenzenstelsel draaide met een
omwentelingssnelheid van 1 omwenteling in 20 seconden en gaf elke 10 seconden 2
schitteringen. De lichtsterkte bedroeg 1.200.000 kaars. In januari 1912 werd een verbeterde
pharolinelamp aangebracht.
Pharoline is een volkomen teervrije, heldere vloeistof, met een ontvlammingspunt van 27º,
waarvan de kookpunten tussen 135° en 200° C liggen. Het soortelijk gewicht bij 15°C ligt tussen
0,810 en 0,815. Het is een benzine-distillaat, dat door de Rijkskustverlichting in samenwerking
met de Benzine-installatie te Rotterdam van de Koninklijke Petroleum-Maatschappij ontwikkeld
is. De verbrandingswarmte bedraagt ca. 10.700. cal.
In 1924 werd het licht geëlektrificeerd. Als lichtbron werd een 80V-50A '’Brandaris”-lamp met
kruisvorm filament gebruikt. Als reserve verlichting diende gas en voor de aandrijving van het
lenzenstelsel drijver op kwik, diende een valuurwerk. De lichtsterkte bedroeg nu 5.000.000
kaars.
In mei 1940 werd de lens door de Mariniers op bevel van de Marine kommandant te Den Helder
geheel vernield.
In het voorjaar van 1945 werd een hulplicht in bedrijf gesteld dat elke 20 seconden 4
schitteringen gaf, (62.000 kaars).
Op 2 september 1949 werd het licht met een nieuw optiek 2x4 panelen in bedrijf gesteld.
Het karakter werd 4 schitteringen in 20 seconden en de brand-puntafstand was eveneens 92
cm. Als lichtsterkte bij stilstaand optiek werd 11.000.000 kaars gemeten, zodat de lichtsterkte in
verband met de schitteringsduur bij draaiend optiek 5.200.000 kaars bedraagt.
Het karakter van het licht:
helder 0,2
sec,, donker 3,1
helder 0,2
sec., donker 3,1
helder 0,2
sec,, donker 3,1
helder 0,2
sec,, donker 9,9

sec.
sec.
sec.
sec.

d.w.z. een groep van 4 schitteringen in de 20 seconden.
De lichtbron bestaat uit een lamp van 4200 Watt, 70V-60A,
Het licht wordt ingeschakeld via een astronomische tijdklok, zodat het hele jaar door het licht
van zonsopgang tot een half uur na zonsopkomst brandt. Indien de lamp in het brandpunt stuk
gaat, wordt zijn taak met behulp van een automatische wisselaar door een tweede lamp van
4200 Watt overgenomen. Valt de spanning echter weg, dan gaat de verlichting automatisch
over op propaangas, doordat .nu een gaslicht in het brandpunt van het optiek gedraaid wordt*
Het optiek zelf wordt nu aangedreven door een luchtmotor, De perslucht hiervoor is beschikbaar
uit 4 luchtketels met 14 atmosfeer-druk en een inhoud elk van 600 liter.
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Het karakter van het licht van deze vuurtoren verschilt van de karakters van de dichtbijliggende
vuurtorens en lichtschepen om verwarring te voorkomen. Zo heeft de vuurtoren van Eierland op
Texel een karakter van een groep schitter van 2 elke 10 seconden. Het lichtschip "Texel" een
groep schitter 5+1 elke 20 seconden en Egmond isofase rood en wit 10 seconden, In
tegenstelling tot b,v, de vuurtoren van Eierland, van Vlieland en het lichtschip Texel is de
vuurtoren van Huisduinen niet opgenomen in het Radiobakennet.
Daarentegen wordt de vuurtoren te Kijkduin wel uitgerust met een radar en wordt zodoende een
onderdeel van het landelijk kustwachtradarnet,
In 1979 wordt de gehele technische installatie van de toren vernieuwd en gemoderniseerd. Dit
houdt o,a, in dat de lichtbron vervangen wordt door de kwikjodide hogedruklamp 2000W-220V
en dat een noodaggregaat wordt bijgeplaatst. Hierdoor komt dan de huidige gas- en
luchtinstallatie te vervallen.
H.O. Engel
Technische Dienst van ‘s – Rijkskustverlichting
Te Scheveningen, 14 maart 1978.
……………………………………………………………………………………………………………..

A 880. [1783]
Logementschip
Naamseinen: MOD II in eind 1946, RK 1
per 1 juni 47, Y 831 in oktober 1950 en
per 1953 A 880.
In dienst eind 1946. Omgebouwd
Belgisch plezierjacht in gebruik bij MOD,
later bij duikopleidingen. In september
1947 accommodatie schip t.b.v. MOD te
Maassluis tot mei 1948. In 1950 te Den
Oever. Op 7 december 1955 tot zinken
gebracht in het IJsselmeer als
oefenobject voor de duikopleidingen. [ref6]
Bron ref 6 noemt de afzinkplaats 5 nm Noordoost van Den Oever in IJsselmeer. Deze positie
ligt dan vlak bij de Afsluitdijk.
……………………………………………………………………………………………
Logementsschip A 880.
In bijlage de gegevens van het Logementsschip A 880. Tevens een foto van het schip.
De Naval Parties waren bedoeld om direct na de verovering van een haven, de haven weer
operationeel te krijgen. Zodra dat redelijk gelukt was trokken zij verder.
Het opruimen van bommen en granaten was een taak van de bezettingsmacht tot oktober 1945
toen het Nederlands gezag weer overal van kracht werd. Daarna was in ieder geval het “natte”
gedeelte voor de Mijnopruimingsdienst (MOD) die op 6 november 1944 werd opgericht. In alle
Nederlandse wateren en havens hebben zij opruimingswerk gedaan.
De beschikbare schepen werden betrokken uit de Marine Vessel Pool, hierin zaten elk scheepje
en schip dat de Engelsen aantroffen na de oorlog en dat duidelijk geen klein privéscheepje was.
Vanuit deze pool kreeg de Nederlandse overheidsinstellingen op aanvraag een vaartuig De
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MOD kreeg een veertigtal schepen variërend van sloepen van een passagiersschip tot grote
binnenvaartschepen en sleepboten. Een onduidelijke mêlee met vele onbekenden.
De A 880 was hier een duidelijk voorbeeld van. De MOD werd in 1948 opgeheven en
overgeheveld naar de Mijnendienst.
In Maassluis moest na de oorlog ongetwijfeld het nodige oorlogstuig worden opgeruimd en toen
Maassluis aan de beurt was heeft de MOD een Logementsschip tijdelijk geparkeerd in de
haven. Te denken is aan bv blindgangers van de bombardementen op Maassluis, maar ook
vernielingsladingen die de Duitsers overal hadden aangebracht en gedumpte munitie. Ook in de
Waterweg zijn de nodige mijnen gelegd, zowel door de Duitsers als de Engelsen. Gedoken
werd met het standaard pak en het zgn. P-pak. Oefeningen kende men toen nog niet, alles was
voor het echte werk.
In de buurt was de nodige KM accommodatie. In Hoek van Holland was de marinekazerne
Hoek van Holland (in 1954 pas opgeheven) en in Rotterdam aan het Toepad de marinekazerne
Van Ghent. Ik denk de duikploeg daar de nodige steun van kreeg; bv voeding.
De onderzeedienstkazerne was er in de Waalhaven ook nog.
Poortershaven was in die tijd slechts opslagruimte voor de KM, evenals de Vianda steiger in
Hoek van Holland.
………………………………………………………………………………………………………….

Herstel van de Nederlandsche koopvaardij- en visschersvloot
De Nederlandsche koopvaardijvloot mat voor den oorlog 3.000.000 bruto registerton.
Daarvan is ongeveer de helft verloren gegaan. De regeering wil het geleden verlies allereerst
herstellen door nieuwbouw op werven in Nederland. De regeering van Nederlandsch-lndië heeft
evenwel, gezien haar dringende behoefte aan schepen, niet op de bevrijdlng van Nederland en
het herstel der Nederlandsche werven kunnen wachten en heeft daarvoor orders in de
Vereenigde Staten geplaatst voor den bouw van 20 schepen van 500 ton en 10 vrachtschepen
met in totaal 12.000 ton laadvermogen.
Dadelijk na de bevrijding wil men in Nederland 38 schepen met een gezamenlijk laadvermogen
van 60.000 ton en 15 vrachtschepen met een totaal laadvermogen van 180.000 ton voor
Indonesië op stapel zetten. De materialen en machines, die hiervoor noodig zijn, zijn of worden
gekocht in België, Engeland, de Vereenigde Staten, Zweden en Zwitserland.
Evenals voor het bouwbedrijf ligt voor de scheepsbouw- industrie na de bevrijding het werken
dus voor het grijpen. Het zal zaak zijn het herstel van de werven terstond krachtig ter hand te
nemen, zoo noodig met verstrekking van het noodige kapitaal van overheidswege. Evenzeer zal
het echter zaak zijn den nieuwbouw zoo rationaal en doelmatig mogelijk te doen verloopen,
opdat niet na een betrekkelijk korte periode van hoogconjunctuur voor den scheepsbouw
plotseling een depressie intrede. Men zai eenerzijds moeten zorgen voorde noodige snelheid in
den aanbouw van nieuwe schepen en anderzijds er voor moeten waken, dat de
scheepsbouwindustrle een onverantwoord groot aantal arbeiders uit andere bedrijven tot zich
trekt.
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Ook voor het herstel van de Visschersvloot zijn plannen in voorbereiding. Door de toekenning
van sloop- premies had men vóór den oorlog reeds het sloopen van verouderde
visschersvaartuigen bevorderd. Door den oorlog heeft het overgebleven gedeelte van de vloot
zwaar geleden. Ook hier is dus nieuwbouw noodzakelijk. Daarbij zal er op moeten worden
toegezien, dat moderne schepen worden gebouwd, die ook geschikt zijn voor de visscherij in
meer afgelegen streken dan die, waarin de visscherij veelal werd uitgeoefend (Noordelijke
IJszee bv). Sommige kringen van reeders zijn én op het punt van de inrichting der schepen èn
ten aanzien van de uitoefening der visscherij te behoudend. Zoo noodig zal de regeering hier
moeten ingrijpen.
Bron: Knipsel Algemeen Handelsblad 1944
……………………………………………………………………………………………………………..

PATO CON WHISKY
Op mijn clubje Spaanse conversatie – ik wil mijn Spaans weer ophalen voor het geval dat ik de
loterij win en aan de Costa Blance een optrekje zou kopen – zit ik met louter dames. Op zich
zeer aangenaam maar bij het verplicht inbrengen in de volgende les van een verhaaltje in het
Spaans, komen las señora’s steevast met een kookrecept. Leerzaam en lekker wellicht maar
voor mij als niet keukenprins nauwelijks boeiend.
Om mij te revancheren heb ik op een les ook een recept ingebracht: Eend met whisky en heb
het onvertaald gelaten. Bij bestudering van het recept dat ik hier bijvoeg, ziet u wel hoe moeilijk
een vertaling zou zijn.
Hoe kom ik op die eend: Ik ben niet in een motorboot zoals de huidige Booster met varen
begonnen. Net zo als bij de meesten van u begon de watersportcarrière met het huren van een
kano. Als Rotterdammer aan de Kralingse Plas bij werf Wismeijer voor 50 cent per uur. Daarna
de stap gemaakt naar een eigen kleine BM. Tweehonderd gulden, met huik en zeilen en dat
was geen lullig bedrag destijds. Omdat zeilen een onbekende tak van sport voor me was kreeg
ik les. Van een meisje… Maar wel een toffe meid, zo een die ook jongens-streken in huis had.
Zij leerde mij naast zeilen o.a. dat als je op het water een aangeschoten vleugellamme eend
aantrof, hoe je zo’n vogel op een door Marian Thieme van de Partij voor de Dieren
goedgekeurde manier uit z’n lijden kon verlossen middels enige manipulatie van de nek.
Om je reactiesnelheid te vergroten – b.v. om snel een klapgijp te ontwijken – had ze een
oefening met olienootjes en een eend. We voerden in de haven vanuit de kuip wat brood aan
de eenden. Als er een plukje eenden dichtbij bleef zwemmen, moest je overgaan op olienootjes.
De halve nootjes zinken schommelend en langzaam door hun vetgehalte en hun bootjesvorm.
Met een scheef oog kijkt de eend naar jou en het zinkende nootje. Drie, vier keer laat je hem
het zinkende nootje opvissen. De vijfde keer dook hij zo diep met z’n kop onder water om het
nootje te pakken, dat je vanuit de starthouding met een supersnelle flitsgreep de eend te
pakken had. In de meeste gevallen liet je de eendvogel weer snel vliegen want hij scheet
anders gelijk je hele boot onder. Soms niet. Laten wegvliegen bedoel ik.
Vanuit die tijd stamt het recept “Eend met Whisky” of te wel voor ons Spaanse damesgroepje
“Pato con Whisky”.
Eet u smakelijk wenst u Rudolf, die het oude recept wat hieronder volgt, in een iets moderner
jasje gestoken heeft.
RECEPT voor Pato con Whisky :
Benodigdheden:
32

Eend van circa 1,5 kg
Twee flessen goede Schotse whisky
Spekreepjes
Fles olijfolie
Zout en peper
Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky
De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden
De whisky opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven
De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken
De eend in de oven zetten en het tweede glas whisky opdrinken
Na 20 minuten de oven op 200 graden zetten en 2 glaven vubben met whisky
De glaven opdlinken en de schelven van het eerste glav oprapen
Nogg een halv glavv insjenken en opdlinke
Na een halv uui de oven opedoen om deeent te sjekken
Blandwondesjalf in de badkamel ganaale en op de bovekant van de linkerhand doen
Nog 2 glave whisky insjenke
De ove opedoen nadat het eerste glav leeg is en de sjotel vaspakke
De blandwondesjalf op de binnenkant van de regtehand doen
Deeend oprape
Deeend noges oprape en met handdoek de bwandwondesalf vcan deend vege
De hand ontvette met visky en de tjube zalv veer oprape
Ut kapotte glazz opvege en deend trug in de hove doen
De heent oprape en dove eers opedoen
De tweede fjhes bisky opedoen en ovejeindzette
Opstjaan fan de floer en tochma blijve zitte
De fjes op de grond zette
Uide vjes djinke wande glave sijn ob of kabot
Deove afsjette, de oge sjluite en omvalle

p.s. For visky ken ook Flanse kjaak genomme worre
Groetjez, Tlydu fan Lulolluf
……………………………………………………………………………………………………………

IJdelheid ??
Vrouwen zijn ijdel en dat houdt niet op met leeftijd. Dus een beetje doof worden wordt door de
dames hautain genegeerd. Haar man wilde haar een beetje plagen dus toen ze op zo’n 20
meter afstand achter in de tuin was, riep hij : wat eten we vanavond. Geen reactie. Bij de
tuindeuren op 10 meter afstand : wat eten we vanavond. Weer niks. Halverwege de kamer : wat
eten we vanavond ? Nou ja, die hoort echt niet… Vlak bij haar staande weer gevraagd op
normale conversatietoon : wat eten we vanavond.
Antwoordt zijn vrouw : nou zeg ik al voor de vierde keer KIP MET FRITES. Ben je soms doof !
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Het gaande en komende schip…

Boven: Hr. Ms. Kanonneerboot “van Speyk” vertrok de vorige maand uit de haven van
Nieuwediep naar de West.
Onder: Hr. Ms. Korvet “Ceram” kwam uit Indonesië voor het eerst in Nederland – Den
Helder_ aan.
Tegelijker tijd arriveerde ook Hr.Ms. “Batjan“ , welk korvet ten tweede male is
thuisgevaren.
Bron: Onze Vloot januari 1950
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Uitzending met Hr.
Ms. van Ewijck naar
West Indië
Natuurlijk erg mooi om mee te maken
, spannend en avontuurlijk daar ging
ik zeker vanuit, wel pas getrouwd
maar daar had de marine geen
boodschap aan , je zat in het schuitje
en vaart mee.
De eerste indruk was Madeira, wat een prachtig eiland , vol bloemen overal , en gezellig ook
wel , echt een eiland om op vakantie te gaan.
Aan alle moois komt een eind, vertrek naar zee, op naar de West, ergens op de oceaan kreeg
ik het idee om een briefje in een fles te doen met mijn naam, een collega toelis ook eerste klas
vond het een leuk idee dus kwam zijn naam ook voor op het briefje, uiteraard de naam van ons
schip, de dag, datum en plaats van posten, op zee dus, een twee drie plons weg was de post,
gewoon met gerrit meegegeven.
Nou was die fles niet zo heel bijzonder hoor, ik dacht er niet meer aan en toelis pluk ook niet
meer, er werd eigenlijk geen aandacht aan geschonken.
Mijn aandacht ging eigenlijk meer naar het thuisfront, na een paar maanden in de west kwam
een telegram, dat een kind ter wereld kwam, jawel…..bij mijn echtgenote dus, een dochter,
gezond en wel fijn toch?
Jammer, ik moest nog even een maandje of 16 afzien, maar ja in die tijd was het normaal, 19
maanden uit en thuis, ik heb me dan ook voorgenomen veel werk te gaan verzetten in de
wasserij als wasbaas, en dat is gelukt, het heeft me geen windeieren gelegd, de echte wasbaas
werkte in de machinekamer, dat vond hij veel leuker, hij heeft me wegwijs gemaakt in de
wasserij en zo deed ik alle was aan boord, dat was echt iets aparts ,om werk niet verlegen dat
had ik zat.
Na een jaar in de west werd ik weer eens omgepraaid om mij te melden
aan de valreep, ik naar boven, staat daar een vriendelijk lachende
donkergekleurde man aan de valreep, we lagen afgemeerd ergens aan een
eiland in de Caribiën. Ik was stom verbaasd want daar kende ik niemand,
zeker te weten, hoe kent die man mij dan? Afijn ik stel me voor waarna de
man mij een briefje overhandigde, het briefje dat ik notabene zelf heb
geschreven, toen pas kwam er pas een pitje te branden, de fles …… krijg
nou tieten dat is leuk?
Even met die man gesproken waar de fles was aangespoeld en wanneer, de man genoot er
echt van, ik ook trouwens, de man was fruit teler en had een stuk grond en teelde grapes, of wij
dat ook wel aten aan boord, nou nee dus maar we lusten ze wel zei ik, nou een paar dagen
later ging de aardappelkist aan bakboord gevuld worden met grapes en daar hebben veel
maten van genoten hoor, ik zelf was iedere morgen bij de kist te gast en heb er echt van
genoten zolang ze nog te eten waren uiteraard, uiteindelijk zijn ze geëindigd net als de
aardappelen aan boord, die werden geheel blauw en waren dan niet meer te eten, verse
groenten waren trouwens ook schaars aan boord, maar dat is een ander verhaal, namelijk het
eten aan boord in de west was apart en zeer ongelooflijk .
Was getekend, Gerrit Marcus.
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