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Oorlogsbodems komen thuis 
( artikel uit "Ons Vrije Nederland"1946 
 
Twee Nederlandsche oorlogsschepen, Hr. Ms. 
Van Galen en Hr Ms. Heemskerk, zijn onlangs 
resp. de haven van Rotterdam en Amsterdam 
binnengeloopen, nadat zij in den strijd ter zee 
onze vlag hooggehouden en den roem van 
Nederland als zeevarende natie bevestigd 
hadden. 
 
De „Van Galen" — een van de nieuwste schepen 
van de Koninklijke Marine —werd in Februari 1942 
van de Engelsche Marine overgenomen en vertrok 
vrijwel onmiddellijk na haar indiensttreding naar 
het Verre Oosten. 
 
De ,Heemskerk" was juist voor het uitbreken van 
den oorlog in Mei 1940 zoover afgewerkt, dat zij in 
staat was naar Engeland weg te glippen, waarna 
zij te Portsmouth in de tweede helft van 1940 voor 
actieve deelneming aan den strijd werd 
gereedgemaakt. In het begin van 1941 deed het 
schip convooi diensten rondom Engeland om 
vervolgens naar den Pacific te worden gezonden 
en daar aan verscheidene acties deel te nemen. 
Eind 1944 keerde de „Heemskerk", na nog 
eenigen tijd op de Middellandsche Zee dienst gedaan te hebben, voor verbouwing en algeheele 
moderniseering naar Engeland terug. 

'•De aankomst van de Van Galen in de 
Rotterdamsche Merwe-haven voelt iedere 
Rotterdammer en iedere Nederlander als een 
terugkeer- Want de aankomst van dit nieuwe schip 
op deze plaats is een symbool. Het was immers in 
deze zelfde Merwe-haven, dat op den 
gedenkwaardigen tienden Mei 1940 Hr. Ms. 
torpedobootjager „Jan van Galen", nadat zij zich in 
den strijd om Rotterdam heldhaftig tegen een over-
machtigen Duitschen tegenstander verweerd had, 
ten onder ging. Door talrijke bom-inslagen vlak 
naast het schip lek geslagen, is zij met zware slagzij 
de Melrwe-haven binnengestoomd en daar 
gekapseisd.  
 
Dat was het roemrijke einde van de „Jan van 
Galen", het eerste schip van de Koninklijke Marine, 
dat bleef in den strijd welke onze vloot van dat 
oogenblik af onafgebroken heeft gevoerd en waarin 
zij nog vele en zwaardere verliezen heeft geleden. 
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Maar de naam „Jan van Galen" 
leefde voort als een symbool 
van Nederlandschen 
zeemansmoed. 
 
Een symbool werd ook de 
nieuwe Van Galen, want deze 
nieuwe jager, naar het Verre 
Oosten gezonden, werd een 
„piratenschip", een schip dat 
zelfs bezocht werd door 
„kopstukken" als de admiraals 
Somerville en Mountbatten, die 
haar bemanning niet voor niets 
prezen als „the best of the 
Eastern Fleet" Onmiddellijk na 
haar aankomst in het Verre 
Oosten was de Van Galen 

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

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

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

De commando-centrale. 
Hier komen alle berichten 
binnen, die betrekking 
hebben op de 
vlootbewegingen over de 
heele wereld. De 
commando-post heeft een 
eigen telefoon-centrale, 
zoodat dringende 
berichten onmiddellijk 
kunnen worden 
doorgegeven. Ook is in 
deze ruimte een 
„blackboard" aan den 
loopenden band, waarop 
steeds de positie van 
eigen en vijandelijke 
strijdkrachten wordt 
aangegeven. Wij gaan 
steeds hooger den 
brugopbouw op, 
passeeren het seindek 

voor vlaggen en lichtseinen, waar de chef-seiner met zijn staf werkt én komen vervolgens op 
'het luchtvendedigingsdek. Dit is het domein van den officier van de artillerie en twee 
luchtverdedigings-officieren, resp. voor stuur, en bakboord.  
 
Deze geven aan de richt-
toestel-of-ficieren 
aanwijzingen omtrent richting 
en hoogte vanwaar de 
vijandelijke schepen naderen, 
welke berichten ook worden 
doorgegeven aan alle 
mitrailleuropstellingen over het 
geheele schip. De verblijven 
der manschappen, waar wij 
tenslotte nog even een kijkje 
nemen, zien er frisch en 
helder uit, de hangmatten 
liggen op. gerold in hun 
zakken en in de drie 
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verblijven, waar „bunks" in gebruik zijn, staan deze netjes toegeslagen tegen een middenwand. 
Tenslotte zien wij nog de verblijven der onderofficieren, die elk voor vier mannen ruimte bieden, 
en van de officieren, die twee aan twee wonen en slapen. Wat ons opvalt is, dat het overal 
eenvoudig, maar gerieflijk en vooral echt-Hollandsch kraakzindelijk is.      
 

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

De memoires van een ziekenpa deel 6                                               
7. Marine Kazerne Amsterdam (MKAD). 

Medio Juli 1958 werd ik een maand geplaatst, op de Marine Kazerne Amsterdam, om een 

tropenkeuring te ondergaan voor Nederlands Nieuw-Guinea. Het was de bedoeling om 28 

Augustus per vliegtuig te vertrekken. Ik moest de nodige inentingen hebben, zoals de pokken, 

gele koorts en nog een paar andere. We kregen daartoe een vaccinatieboekje verstrekt.                                              

Bij de Marine kwam je op de zogenoemde P rol te staan, de P staat voor personeel. Overdag 

werkte ik in de ziekenboeg van de kazerne, ik kwam er mijn oude baas Majoor Miedema tegen, 

die inmiddels naar Amsterdam was verplaatst. De Majoor had net als in Hilversum, zijn eeuwige 

peuk  nog altijd in zijn mond.                                     

De ziekenboeg was een noodgebouw langs de muur van het kazerneterrein. Omdat de Marine-

kazerne vlak bij Schiphol ligt, had je hier het landelijk bureau “uitzendingen”, met aan het hoofd 

een burger, dhr. Peijlman. Het bureau werd de “Peijlman expres” genoemd. 

NB: De Marine-kazerne stamt uit de VOC tijd en misschien er nog wel voor. Er werden vroeger 

schepen gebouwd en het lag vlak aan de Oude Zuiderzee. Het ligt nu naast het huidige 

Scheepvaartmuseum en op het terrein zijn nu nog historische gebouwen te zien.                                                                                

Eén van de gebouwen is het zogenoemde “Tokkum”. In dit gebouw waren in mijn tijd de 

technische opleidingen van de Marine gevestigd. Alles wordt door water omgeven en aan de 

voorkant bevindt zich een grote muur met poorten. De straat waar het aan ligt is de 

Kattenburgerstraat, wij zeiden als we naar de kazerne gingen, we gaan naar Kattenburg. Deze 

straat was smal, in tegenstelling tot nu, het is nu een brede boulevard. Als we de poort door 

gingen naar buiten, dan hingen de vrouwen boven uit de ramen.                                                                                      

Voor veteranen zijn de vergaderruimten op het terrein nu nog altijd opengesteld. Ik heb daar in 

de laatste jaren veel vergaderd en geborreld en voor een kleine vergoeding kon je er goedkoop 

eten. Tot ons groot verdriet is de kazerne aan de gemeente Amsterdam verkocht en wordt in 

2018 gesloten. 

We kregen in Amsterdam onze tropenuitrusting verstrekt. Het bestond uit 2x kort wit, een lang 

wit, 2x kort kaki en een lang kaki pak. Ook kregen we meerdere T-shirts verstrekt, wij noemden 

ze sportwitjes, rond de hals hadden ze een blauwe rand. Omdat in NNG precies om 18 uur de 

avond in viel, moest je je omkleden in lang kaki, dit voor de malariamuskieten, je mocht beslist 

niet met blote armen of benen lopen. 

Na een tijdje mochten we enkele dagen naar huis. Op een woensdag werd ik weer in 

Amsterdam verwacht en donderdags zouden we naar NNG vertrekken. Ik stapte in Onstwedde 

op de GADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Net voor de bus zou wegrijden, kwam oma Tipker op de fiets, ze zei: “Ga met God”!  Ik vergeet 

deze worden van mijn leven niet meer! Zulke mooie woorden, wat kwam dat toch voorzichtig uit 

onze monden, misschien is dat nog wel zo!                                                                                 
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Als ik er nu over nadenk, dan was mijn familie niet al te hartelijk om afscheid van mij te nemen, 

zouden ze wel door gehad hebben, dat ik anderhalf jaar weg ging?                                                                                           

Met de Peijlman expres werden we naar Schiphol gebracht, s’ avonds zeven uur zouden we 

vliegen. We vlogen met een Super Constellation (Conny) met de naam: “Ion”. Dit vliegtuig had 

vleugeltips aan de vleugels, dat waren brandstoftanks. Eén van mijn medereizigers, een 

matroos, ging lachend de vliegtuigtrap op, kwam de deur binnen, keek in de lange sigaar en zei: 

“Ik ga niet mee”! De jongen had engtevrees en kwam later met de Hollandboot in NNG aan. Wij 

scholden hem toen uit voor “baru” = nieuweling. 

Hierbij de kentekens van Marineschepen:                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

A     = Hulpschip  M   = Mijnenveger/jager   

C     = Cruiser   P    = Patrouille boot  

D     = Jager of Destroyer R    = Vliegkampschip of  Carriër 

F      = Fregat O     = Onderzeeboot (voor de oorlog)  

S     = Onderzeeboot of submarine   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                           8. Nederlands Nieuw-Guinea (NNG). 

    Marine Kazerne Biak (MKB). 

Tot mijn schande moet ik vertellen, dat ik helemaal niet precies wist, waar NNG lag, wat NNG 

voor land was en van de politiek had ik al helemaal geen verstand en ik was niet de enigste 

daarin!                                                                                                                                                   

Er woonden nog al wat inwoners uit het vroegere Oost- Indië en de Indonesiërs, die nog in hun 

eigen land woonden, noemden wij: “Rood Witten”, vanwege de Indonesische vlag, rood-wit. Wij 

hadden in die jaren last van de Rood-witte ploppers, ze infiltreerden in de binnenlanden en 

namen ons onder vuur vanuit de bushranden. Eén keer zelf meegemaakt bij een doktersbezoek 

aan een officierengezin, dat gezin woonde nogal hoog, verder naar het binnenland. We reden in 

een jeep en plotseling kwam er een schot vanuit de bush, de chauffeur schoot onmiddellijk 

terug, maar we hebben niets meer gezien of gehoord. Of het een plopper geweest is, weet ik 

niet. 

Op een eiland tegenover Biak, het eiland Japen, waren de bewoners meer Indonesisch gezind, 

daar zag je veel Rood-witte vlaggen. In elk geval heb ik van het geheel  geen trauma over 

gehouden. 

Hoe groot Biak was, weet ik niet meer, in het Noorden had je een groot plateau met de 

infrastructuur. Er waren twee vliegvelden, een gouvernementsziekenhuis en een grote steiger, 

waar de Hollandboot aanmeerde. Aan de Zuidkant had je hoge bergen. 

We hadden burgerchauffeurs in dienst, die noemden wij: “Deta-boys”, dat waren vrijgezelle 

jongens, die gevlucht waren uit Indonesië. D.E.T.A. staat voor: “Detachement Economische 
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Technische Arbeid”. Het was een speciale regeling, die voor die jongens in het leven was 

geroepen. Door taalverschil, kon je er bijna niet mee praten, ik heb nu spijt, dat ik het Maleis 

niet verder bestudeerd heb. Praktisch niemand van mijn collega’s heeft les genomen. 

De Papoea’s waren geen mooie mensen, ze leken op de Originals uit Australië. Op sommige 

plekken leefde de bevolking nog in het stenen tijdperk, de vrouwen liepen met blote borsten, de 

mannen in lendedoekjes en een peniskoker om, de één nog groter dan de andere. Ook 

kwamen er sporadisch nog koppensnellers voor, ik heb ze niet gezien, maar ik hoorde het later 

van veteranen collega’s, die op expeditie waren geweest om een kampong te straffen. Op Biak 

zag je dit niet zoveel, wat we wel zagen was homo-seksualiteit onder de mannen, onze koelies 

kwamen handje aan handje het kamp binnen. De maten zeiden: “Die zijn van de verkeerde 

kant”!                                                                                                                                                  

De oorzaak was het vrouwen tekort, omdat ze om te trouwen, de bruidsschat niet konden 

betalen. Of het daarom homo’s waren, ben ik niet van overtuigd. Eén van deze jongens was wat 

ouder en had een kale kop, wij noemden hem: “kale neet”. Om zijn hoofd niet te verbranden in 

de zon, droeg hij altijd een groene binnenhelm. Ik heb ook Papoea’s gekend, die vrij blank 

waren en rode ogen hadden, zij werden “Albino’s” genoemd, hoe het precies in elkaar zit, weet 

ik niet, maar het zal een speling van de natuur geweest zijn. Ook had je Papoea’s met rode 

haren, dat waren nazaten van Amerikaanse soldaten, die in de oorlog hun dingetje niet in de 

broek konden houden.                                                                                                                   

In 1959 was er een expeditie naar het Sterrengebergte. Onder leiding van het Aardrijkskundig 

genootschap en marineofficieren en als arts ging mee Dr. Tissing. Ook enkele mariniers van 

onze kazerne gingen mee, o.a. een Friese korporaal, een aardige vent, hij had tevens een 

boerderij in Friesland. Ze hebben deze witte vlek op de kaart gezet en de Papoea’s uit het 

stenen tijdperk verlost. 

In 1962 heeft Meneer Luns onder aanvoering van Amerika, Nederlands Nieuw-Guinea 

verkwanseld. De Papoeas schijnen het niet al te best te hebben onder het bewind van 

Indonesië.                                                                                                                                           

Het was enige jaren geleden, tijdens de veteranen dag:                                                                

In Den Haag, mochten we plotseling de Papua vlag niet meer voeren.                                                                                                     

De Nederlandse Papuaclub moest buiten de poort blijven, schande! Individuele veteranen 

hebben toen nog geprotesteerd. Ook de veteranen-motorrijders, hadden zich uit protest gekleed 

met de Papua vlag, maar niets hielp, de regering liet de kop hangen naar de regering van 

Indonesië. 

Ik heb anderhalf jaar gediend op het eiland Biak, daarvan ben ik veertien dagen in Hollandia 

geweest en een klein weekje op het eilandje Woendi. De bodem bestaat overwegend uit 

schelpfossielen, Karang, in het binnenland had je wat gebiedjes met gewone grond, om groente 

te verbouwen. Voor ons was de Karang gevaarlijk, doordat het een dierlijk eiwit is gingen 

schaafwonden heel vlug ontsteken, we schrobden de wonden uit met een borstel, dat was niet 

altijd lekker te noemen.                                                                                                                

Behalve wilde zwijnen waren er geen wilde dieren, wel slangen en de zogenoemde “kaki-

ampats, dat waren grote hagedissen, die geen kwaad deden, alleen je moest ze niet opjagen, 

dan konden ze wel bijten. Je moest uitkijken voor een beet, want het waren lijkenvreters en een 

beet kon lelijke gevolgen hebben. Papoea’s waren bang voor een beet, zij hadden vaak de 

gevolgen daarvan gezien.                                                                                                            
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Wij die medicijnen hadden, gingen er gemakkelijker mee om. Kaki = been of poot en ampat = 

vier, dus vier-potigen. Verder prachtige vogels, zoals de paradijsvogel. Ik heb me er altijd over 

verwonderd, dat mussen overal voorkomen, je ziet ze in Onstwedde, je ziet ze in Amsterdam en 

je zag ze in NNG, net als de gewone vliegen, die zie je ook overal.                                              

Verder had je kleine hagedisjes, die kropen overal, in de kamers, aan het plafon en op de 

muren, we noemden ze: “tjitaks”. Onze katten sprongen soms meters hoog om er eentje te 

verschalken, ik hoor nog altijd het knisperen tussen hun kiezen. 

Heenvlucht met de Ion, een Super Constellation (Conny). 

  

De reis. 

Via een vliegtuigtrap gingen we aan boord van de Conny, met ongeveer 30 – 40 personen. Een 

slurf, zoals tegenwoordig, had je toen nog niet.                                                                               

Om zeven uur in de avond vertrek, we vlogen over Keulen en rond elf uur waren we in Rome. 

Na een uurtje vertrek naar Beirut (Libanon), daar kwamen we in de morgen rond zes uur aan, 

we mochten niet landen in verband met het vele militaire luchtverkeer. Tijdens deze vlucht 

hebben we in de stoel geslapen, ik zat in een rij van drie stoelen, ik zat in het midden.                                                                                                                                         

Cor van Maurik zat bij het raampje, ik kende hem uit het Marine Hospitaal, waar hij operatie- 

verpleger was. Toen ik wakker werd, keek ik naar de stoelen voor ons, er zaten drie oudere 

onderofficieren, ze lagen met de hoofden tegen elkaar te slapen. Als je moe bent kijk je niet zo 

nauw!                                                                                                                                             

In 1958 had je in het Midden Oosten ook al trammelant, op het vliegveld veel Amerikaanse 

Militaire vliegtuigen, grote en kleine. We waren heel hoog aan het cirkelen en je keek tussen de 

wolken door, heel diep naar het vliegveld van Beirut. Na een paar uur cirkelen mochten we 

landen, in een restaurant kregen we een ontbijt aangeboden. Tijdens het ontbijt zag je een 

groot Amerikaans vliegtuig. Eentje met van die openklap deuren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Je zag een grote groep parachutisten met bepakking.  Ze gingen aan boord, het vliegtuig steeg 

op en aan de andere kant van het restaurant kwamen ze er als een grote bal uitvallen. Het 

vervolg van de reis ben ik in tijd een beetje kwijt. 

Die morgen vertrokken we over de Sinaï woestijn, richting Pakistan, Karachi. De Conny vloog 

op grote hoogte met een oliepijplijn mee.                                                                                       

De gezagvoerder was een Engelsman, Mr Williamsen. Hij kwam de passagiersruimte binnen en 

vroeg ons naar rechts te kijken, we zouden over 10 minuten een Engels passagiersvliegtuig 
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inhalen. Dat vliegtuig, een viermotorige Skymaster vloog op dezelfde hoogte, maar was 

langzamer. Wat een ervaring was dat, mensen naar elkaar zwaaien, zo hoog in de lucht. 

Mijlen verder moesten we naar links kijken en toen zagen we de Bijbelse berg: “Horeb ”.                                          

De volgende tussenstop was Karachi, we kwamen rond elf uur in de avond aan en het was daar 

bloedheet door de woestijnlucht. We moesten onze paspoorten inleveren en blijven zitten, de 

stewardess vroeg ons niet te lachen, om de zaken die gebeuren zouden. De deur ging open en 

er kwamen twee kerels in uniform met grote snorren binnen.                                                                    

Ze hadden allebei een flitsspuit, waar ze ons mee bestoven, twee maal onder onze neus, dat 

was voor de gele koorts. We konden het vliegtuig uit en de woestijnlucht kwam als een warme 

deken over ons heen. We werden met bussen naar het KLM hotel gebracht, we kregen allemaal 

een kamer, maar we zouden er niet slapen, uit nijdigheid hebben we toch de lakens vuil 

gemaakt. Wel kregen we een groot diner, waarbij we elk een bediende aan tafel hadden, we 

werden over links bediend, daarna was het weer vertrek. 

We waren stuk voor stuk toch zo dom in die tijd, dat we niet door hadden hoe lang de reis nog 

zou duren. Cor van Maurik zei: “Ik heb nog maar één schoon overhemd, ik doe het niet aan, we 

trekken onze overhemd verkeerd om aan, zodat we de vuile kragen naar binnen kregen. We 

liepen voor joker, maar niemand vroeg iets. Hoe gek kon je zijn! De verdere reis ging via 

Bangkok, Rangoon en Manilla naar Biak. In Rangoon zagen we de gouden pagodes en zowel 

in Rangoon als in Manilla zagen we weer veel Amerikaanse gevechtsvliegtuigen.                                    

We kwamen in de nacht in Biak aan. 

Biak was nog in rouw, een KLM vliegtuig: “de Neutron” was een maand geleden hier in de zee 

gecrasht.                                                                                                                                               

Ze hebben de oorzaak  nooit precies kunnen achterhalen. De één zei: “Het vliegtuig is in zijn 

eigen benzinewolk gevlogen”, een ander zei: “De gezagvoerder wilde het eiland nog even 

groeten, daarbij heeft hij met de vleugeltips de golven geraakt”.  

Hoe het ook zit, er waren geen overlevenden. Veel passagiers zijn door dolfijnen doodgedrukt, 

deze dieren zijn niet kwaad, maar ze willen spelen en dan drukken ze je dood, tussen twee 

dieren.  Aan de Kampong Hoofden, Capella Kampong, zag je later of ze bij de ramp hadden 

geholpen, ze hadden een platte pet gekregen van het gouvernement. 

                                                                                                              Wordt vervolgd 

 

 

“ Wat een bak “ 
Mardet wordt  
Hr. Ms. Johan de Witt 
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Johan de Witt werd samen met zijn broer Cornelis op 20 augustus 1672 vermoord in Den Haag. 
Het was een complot van ‘orangist’ Johan Kievit die tot meerdere eer en glorie van stadhouder 
Willem III wilde afrekenen met de leiders van de ‘staatsgezin-den’ die in de ogen van het volk 
bezig waren Nederland te verkwanselen aan de buitenlandse mogendheden die dat ‘rampjaar’ 
onder leiding van Frankrijk Nederland aanvielen. 
Johan Kievit is voor dit verhaal overigens niet zo interessant. Wel zijn grote hulp Cornelis 
Tromp, inderdaad de zoon van Maarten Harperszoon Tromp. Cornelis Tromp was de zwager 
van Kievit. Cornelis zou Kievit hulp hebben geboden bij het overleveren van de gebroeders De 
Witt aan het Haagse gepeupel dat zelfs lichaamsdelen van de dode gebroeders gegeten zou 
hebben. 
Bij de Koninklijke Marine hebben al veel schepen gevaren met de naam ‘Tromp’. Johan de Witt 
echter moest het tot nu toe met 1 schip doen, een driemaster linieschip dat tijdens de Bataafse 
Republiek, toen Nederland een vazalstaat van Frankrijk was, een aantal jaren in dienst was. 
 
En eigenlijk is dat verbazingwekkend, want als raadspensionaris heeft Johan de Witt er alles 
aan gedaan om de vloot groot te maken. De vloot was in de 17e eeuw het middel bij uitstek om 
de positie van Nederland als wereldmacht te vestigen. Samen met Michiel de Ruyter geldt De 
Witt ook als de ‘fouding father’ van het Korps Mariniers. 
 
Het huidige Luchtverdedigings- en Commando Fregat (LCF) Hr.Ms. Tromp is vernoemd naar 
zowel Maarten Harpersz. als naar Cornelis Tromp. Met Maarten Tromp had Johan de Witt een 
goede verstandhouding. Bij het overlijden van Maarten Tromp hield De Witt een lijkrede en 
daarin zei hij (vrij vertaald): “Hier is een zeeheld. Een mens met een gelijke aard als die van 
hem zijn er niet veel. En zullen in de toekomst ook nauwelijks gevonden worden.”  
Hoe dan ook, binnenkort zullen zowel een Harer Majesteits Tromp als een Harer Majesteits 
Johan de Witt deel uitmaken van de Koninklijke Marine. De toekomst zal leren hoe beide 
schepen zullen samenwerken. Je mag hopen dat de zwartste bladzijde uit onze vaderlandse 
geschiedenis dan zo ver verleden tijd is, dat Hr.Ms. Tromp de dan Hr.Ms. Johan de Witt niet 
moedwillig zal blootstellen aan welk soort gepeupel dan ook. 

 
Dat het Landing Platform Doek (LPD) 2 
en de LCF in de toekomst zullen gaan 
samenwerken is erg waarschijnlijk. “Ik 
heb geen gevechtskracht. Ik lever die 
alleen maar af”, zegt de huidige 
commandant kapitein-ter-zee (kolonel) 
drs. Ed Veen. Bij elke ernstoperatie 
heeft het bijna 17.000 ton metende 
schip dan ook bescherming nodig van 
een zwaar bewapend schip. 
 
De Johan de Witt beschikt alleen over 2 
Goalkeepers voor verdediging tegen 
inkomende missiles op korte afstand en 
over 8 posities voor .50 mitrailleurs. Met 
die laatste kun je het schip verdedigen 
tegen (terroristische) aanvallen met 
kleine vaartuigen die onder de 

radarhorizon van bijvoorbeeld een LCF zijn doorgeglipt. Maar voor de bescherming van het 
schip dat boven de waterlijn zeker zo hoog is als een flat van 6 verdiepingen en ook nog eens 
een kleine 6 meter diep in het water steekt, heb je zeker een LCF nodig. 
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“Tjonge, wat een bak”, dacht KTZ Veen de eerste keer dat hij het schip zag. Een bak staal, wel 
te verstaan. De Johan de Witt is een bijzonder schip voor de Koninklijke Marine. Het heeft een 
‘zusje’, Hr.Ms. Rotterdam. Beide zijn zogeheten ‘amfibische transportschepen’ of‘landing 
platform docks’ (LPD’s). Je kunt er ongelooflijk veel militairen (tot 555 mariniers op de De Witt) 
en materieel (bijvoorbeeld moeiteloos 32 LeopardA2 tanks) mee vervoeren. En dan kunnen er 
ook nog eens minimaal 6 landingsvaartuigen mee (maximaal 8) en een grote hoeveelheid 
wielvoertuigen. Het landingsdek is groot genoeg voor 2 NH90 helikopters en in de hangar 
kunnen er 4 geparkeerd worden. De landingsvaartuigen kunnen vanuit vier davits te water gaan 
of vanuit het dok in het achterschip. Net als bij de Rotterdam kunnen de vaartuigen het schip in 
en uit varen. De Johan de Witt is met zijn 177 meter 10 meter langer dan Hr.Ms. Rotterdam, 
maar heeft een kleiner dok. En navenant meer ruimte voor voertuigen. 
 

 
 
Technisch gezien zijn de schepen bijzonder door de keuze voor de zogenaamde diesel-
elektrische voortstuwing. Dat wil zeggen dat een dieselmotor zorgt voor de opwekking van 
elektriciteit. Elektromotoren drijven de schroeven aan. Tot zover is deze voortstuwing nog 
vergelijkbaar met die van onderzeeboten. Maar de Johan de Witt heeft geen aandrijfmotor in 
het schip met een schroefas. Men heeft gekozen voor 2 reusachtige, bestuurbare 
‘buitenboordmotoren’ of ‘pods’ onder het schip met elk 2 schroeven. Het schip heeft daarnaast 
een boegschroef die volgens hetzelfde principe werkt. 
In 2009 zal naar verwachting een 2e boegschroef worden aangebracht. 
Je kunt met zo’n systeem ook bij lage snelheden het schip zeer goed manoeuvreren.  
Begin maart lag de Johan de Witt in Amsterdam op het IJ naast het Britse vliegdekschip HMs 
Arc Royal. Veen: “Toen we vertrokken konden wij zelfstandig wegvaren. Gewoon op het IJ even 
draaien en wegwezen. Maar de Brit had 3 sleepboten nodig. Het doet een Nederlandse 
marineman toch altijd wel goed om een Brit het nakijken te geven.” 
 
Maar de voortstuwing zorgt ook voor een probleem. Want geen enkel bemanningslid had vooraf 
ervaring met zo’n voortstuwing en vooral besturing. Daar komt bovendien de reusachtige 
afmeting als complicerende factor bij. “Want als je de voortstuwing uitzet heb je een heel groot 
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zeilschip”, aldus Veen. Dat zorgde overigens voor een paar hachelijke uren aan boord toen bij 
de 3e werfproeftocht het elektrische vermogen voor de motoren wegviel bij windkracht 10. Toen 
ontdekte men ook dat het anker te licht was om het schip niet te laten wegdrijven. 
Het technische probleem met de voortstuwing kon overigens na enige tijd vrij simpel worden 
opgelost. Het duurde alleen even voor men erachter kwam dat een onderdeel van het systeem, 
de ‘converter’, niet goed geaard was. Er waren overigens meer problemen met de 
voortstuwingsmotoren/schroeven. Ze bleken niet goed afgedicht te zijn, waardoor er water 
binnenkwam. Verder gebruiken ze tot op dit moment te veel olie. Die lekt weliswaar in de 
behuizing, maar het is een probleem dat op niet al te lange termijn opgelost moet worden. 
Verder doen de pods hun werk goed, aldus KTZ Veen. 
 
Maar ook al is het schip goed manoeuvreerbaar, je zult als onervaren bemanning toch eerst 
moeten leren hoe je met die dingen moet varen. Hoe doe je dat? Veen: “Op dit moment hebben 
we geen andere schepen bij de Koninklijke Marine met zo’n systeem. 
Er is dus ook helemaal niets op het gebied van opleidingen. We maken gebruik van 
fabrieksopleidingen. Veel commerciële schepen varen met pods (ook wel bekend als ‘azimuth 
thruster’). We kwamen er via het Loodswezen achter welke bijzonderheden er zijn bij het 
manoeuvreren met dat soort schepen. Het belangrijkste is dat je altijd druk op de voortstuwing 
moet houden, want anders is het schip onbestuurbaar.” 
 
Het schip zit op dit moment in het zogenaamde garantiejaar. Naar verwachting zal de periode 
van het ‘garantieonderhoud’ medio februari 2008 eindigen. Tot die tijd kan de bemanning zich 
onder meer nog uitleven in het besteden van de EM-posten. EM-posten? Veen: “Wat denk je 
dat een spiegel bij een bouwmarkt kost? Laten we een dure nemen, 100 euro. Wat denk je dat 
een werf berekent als je opdracht geeft om ergens een spiegel in een wasruimte op te hangen 
die niet in het bestek staat? Reken maar op 3000 euro! Mijn mensen zijn nu druk bezig om 
overal plinten aan te brengen. Dan kun je ook de vloerhoeken goed schoon houden. Dat komt 
allemaal uit de eigen-middelen (EM) pot.” 
De bemanning van Hr.Ms. de Witt bestaat uit 146 mannen en vrouwen. De vraag hoe KTZ 
Veen de eerste bemanning geselecteerd heeft, kan hij niet meteen beantwoorden. Heeft hij 
rekening gehouden met eventueel aanwezige technische voorkennis, bijvoorbeeld van de 
‘propulsion drive’ voortstuwingssystemen? “Er was een sollicitatiecommissie waarvan ik deel 
uitmaakte. Iedereen kon solliciteren naar een functie aan boord. De commissie heeft 
geselecteerd. In ieder geval moet iemand die aan boord van Hr.Ms. Johan de Witt komt werken, 
gastvrij zijn. Want je zult in staat moeten zijn om gedurende langere tijd samen te werken en te 
leven met een ‘vreemde’ staf van ongeveer 400 mensen of een detachement mariniers aan 
boord van ‘jouw’ schip. Of ik veel mensen bij de Onderzee-dienst weggehaald heb? Die zitten 
er ook bij. Vanwege hun sociale eigenschappen? Nee, vooral vanwege hun technische kennis 
van dieselelektrische systemen.” 
 
Bij een rondleiding door LTZ2OC Patrick Held, de WD-officier (WD = wapentechnische dienst) 
aan boord, blijkt al snel dat die honderden ‘oplopers’ in één opzicht zeer gewenst zijn. Held: 
“Het klimaat op dit schip is geconditioneerd op de aanwezigheid van meerdere honderden 
mensen. Als je alleen met de kernbemanning vaart, de ruim 140 man, dan geef je met zijn allen 
eigenlijk te weinig warmte af. Het kan hier aan boord dan behoorlijk fris zijn.” 
Dat komt dus wel goed tussen de bemanning en de ‘oplopers’. 
Maar zoals gezegd, of het tussen Tromp en De Witt nog goed komt, dat zal de toekomst leren.  
 
Bron: Trivizier 11-2007 
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De onderzeeboot is een geducht wapensysteem. Steeds meer landen die er nog geen hadden, 
beginnen een onderzeebootdienst. 
Dat is ook niet zo vreemd als je bedenkt wat je allemaal kunt doen met zo’n ‘zwarte sigaar’ 
annex ‘kachelpijp’ annex... 
Ten eerste kun je er super ‘stealth’ mee opereren. Het zoeken naar een onderzeeboot in 
kustwateren kan een hele strijdmacht dagenlang ‘binden’. Ten tweede kun je er altijd ongemerkt 
inlichtingen mee vergaren. Ten derde kun je er een aanval mee uitvoeren ‘hoog in het 
geweldsspectrum’. Weliswaar zijn de wapensystemen aan boord van de Nederlandse schepen 
tamelijk bescheiden, toch kun je vanuit de boten van de Walrusklasse behoorlijk zware wapens 
afvuren, in theorie. Er gaat dus ook van deze boten een flinke strategische dreiging uit. 
Dat weet de Nederlandse Defensiestaf ook. Er zal dan ook heel wat moeten gebeuren voordat 
het voortbestaan van de Onderzeedienst bedreigd wordt. De 
onderzeeboten zijn immers een onmisbaar onderdeel van de CZSK zoals beschreven in de 
Marine studie. Die opvatting huldigt bijvoorbeeld korporaal Patrick Sikkema (28). Hij is 
bemanningslid van Hr.Ms. Walrus. “Wij horen dat de CDS 3 operationeel inzetbare boten wil. 
Dit najaar zullen trouwens maar 2 boten varen.” 
Sergeant-majoor Richard Herben vertelt dat na het zomerverlof de Hr.Ms. Dolfijn weer klaar is - 
na een jaar groot onderhoud bij het Marinebedrijf - voor een opwerkperiode. Hr.Ms. Walrus gaat 
na een periodieke onderhoudsbeurt van een kleine 2 maanden (“2 maanden knippen en 
scheren”, aldus Herben) dit najaar een reis maken voor 3 maanden. Hr.Ms. Zeeleeuw gaat in 
groot onderhoud. En Hr.Ms. Bruinvis gaat ‘aan de kant’. Belangrijkste reden voor die laatste 
maatregel naar verluidt: personeelstekorten. Volgens Herben, die naast zijn werk tevens al-
gemeen bestuurslid is van de VBM | NOV, lijkt het niet meer verantwoord om 3 boten te laten 

varen als er onvoldoende personeel van de Technische - en van de Wapentechnische Dienst is. 
Dat zijn de mensen die de voortstuwing, de energie-en watervoorziening regelen en de mensen 
die de sensoren en wapensystemen aan de gang houden. “Bovendien is er een gebrek aan 
afgeoefende HMD’ers.” Het HMD is naast de commandant de belangrijkste man aan boord. Hij 
is ‘Hoofd Materieels Dienst’ en verantwoordelijk voor het volledige technische gedeelte van de 
boot. 
 
De personeelstekorten doen zich voor in alle rangen. “Bij de operationele dienstvakken is het 
beeld iets gunstiger”, aldus Sikkema. “Het enige knelpunt vormen de matrozen die de boot 
besturen. Deze OMC’ers doorlopen een lange opleiding van minimaal een jaar.  
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En vanwege het drukke programma dat de boten 
draaien, is er soms niet genoeg ruimte om voldoende 
OMC’ers op te leiden.” 
OMC staat voor ‘one man controller’. Deze matroos mag 
- indien volledig opgeleid - de boot in zijn eentje 
besturen onder alle omstandigheden. “Het komt hier aan 
boord van Hr.Ms. Walrus wel voor dat ik als korporaal 
een OMC’er aflos voor een uurtje. Als er maar  1OMC’er 
per ploeg aanwezig is. In het '6 uur op, 6 uur af’ schema 
dat wij draaien tijdens varen moet zo’n matroos ook af 
en toe een uurtje wat anders kunnen doen tijdens zijn 
wacht. Dat aflossen gebeurt dus ter ontlasting.” Het 
probleem bij de technici doet zich vooral voor bij de 
korporaals en sergeanten en bij de jonge officieren van 
de Technische Dienst. Sikkema: “Je ziet hier aan boord 
nauwelijks nog korporaals van boven de 30. De meeste 
technici stromen heel snel door naar de 
sergeantsrangen.” Herben: “En tegen de tijd dat ze 
sergeant zijn, kunnen ze in het bedrijfsleven vaak ook 
een goede baan krijgen.” Sergeant-majoor Theo 
Verhoef, ook bemanningslid van Hr.Ms. Walrus heeft 
zich bij het gesprek gevoegd: “Een collega is onlangs bij 
een particulier bedrijf gaan werken. Ook daar hebben ze 
tekorten aan jongere technici. Dus hard werken moet je 
overal. Maar hij hoeft geen 6 uur op 6 uur af. En hij is 
elke dag thuis." Herben: “Wat je nu wel ziet is dat er in 
die dienstvakken genoeg majoors en adjudanten zijn. 
Maar de sergeanten worden steeds jonger. En omdat er 
daarvan zo weinig zijn, wordt het leef tijdsverschil 
tussen de majoors en hoger en de 
korporaals/sergeanten steeds groter.” 
 
Toch zou geen van de geïnterviewde militairen bij de 
Onderzeedienst weg willen. Sikkema: “Natuurlijk, het is 
hard werken. Maar tijdens de vaarperiodes kom je ook 
in een bepaald ritme. En dat helpt je om het aan te 
kunnen.” Herben: “Bij patrouilles is het meestal rustig 
met plotselinge zware pieken. Continue zwaar wordt het 
wel als we opleidingsperiodes doen.” Sikkema: “We 
hebben net een commandantenopleiding achter de rug. 
Dat is voor ons eigenlijk een soort meerdaagse oefening 
waarbij je continu zwaar be-i last wordt. Je doet 4 weken 
lang alles wat er op een onderzeeboot kan gebeuren. 
Dan red je het ook niet meer met je 2 keer 6 uur, want 

er komt voor iedereen al gauw een uurtje bij. En dat niet 1 keer maar vaker.” 
Het 'aan de kant leggen’ van Hr.Ms. Bruinvis biedt ruimte aan de marine om de onderbezette 
Technische en Wapentechnische Dienst aan te vullen aan boord van de 2 nog varende boten. 
Er zullen dan genoeg technici zijn om de boten verantwoord te laten uitvaren. Geen 
‘gereduceerd varen’ dus, zoals op de bovenwaterschepen, met name de fregatten, naar men 
zegt het geval is. . Het verdelen van het personeel over de beide boten zou dus kunnen leiden 
tot een verlichting van de werklast. Maar Sikkema is daarvan niet overtuigd: “ Ik denk dat we het 
heel druk gaan krijgen met opleiden. En dat betekent dus continu pieken.” Sikkema vaagt zich 
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ook af of het varen met 2 boten wel een ‘tijdelijke’ oplossing zal zijn. Een twijfel die bij meer 
mensen op de Onderzeedienst bestaat. Het wordt bij de Nederlandse krijgsmacht nu eenmaal 
eerder 'minder’ dan ‘meer’. 
 
Zou er meer personeel beschikbaar zijn als er iets wordt gedaan aan de beloning? “Ja, maar 
dan wel aan de salarissen”, vindt Sikkema. Het verhogen van de onderzeeboottoelage, zoals 
voorgesteld in reactie op het meest recente arbeidsvoorwaardenakkoord, is al langer een wens, 
vermoedt ook Herben. “Het gevoel leeft dat die toelage al 20 jaar ‘stil’ is blijven staan. Hij wordt 
verhoogd met de procentuele salarisverhogingen, maar meer ook niet.” 
Iemand die niet twijfelt aan het tijdelijke karakter van het varen met 2 boten is luitenant-ter-zee 
van de technische dienst 2 oudste categorie Peter Bremer (47). “Die 3e boot moet zo snel 
mogelijk weer gaan varen. Anders ben je niet geloofwaardig.” Bremer wordt de nieuwe HMD op 
Hr.Ms. Walrus. Een argeloze lezer zal nu wellicht denken: ‘nou en?’. Maar een operationeel 
bemanningslid van 47 is op een onderzeeboot zeer uitzonderlijk. En misschien moet je wel 
zeggen: was zeer uitzonderlijk. 
Bremer: “Als ik weer - want ik ben nog maar 2 jaar van een boot af - ga varen, ben ik 48. Ik ben 
inderdaad een van de weinige afgeoefende HMD’ers. Dat zeg ik niet omdat ik er trots op ben. 
Dat is een probleem. En omdat ik de Onderzeedienst een warm hart toedraag, heb ik mezelf in 
de aanbieding gedaan. Om mensen op te leiden. Dat is mijn belangrijkste motivatie. 
Het HMD is een ‘no go’-functie. Die neemt alle calamiteiten voor zijn rekening. Samen met de 
commandant - die eindverantwoordelijk is voor het operationele gedeelte - heeft de HMD de 
eindverantwoordelijkheid voor verantwoord varen. Commandant en HMD nemen samen de 
beslissing over hoe om te gaan met de boot.” 
Maar is het niet zo dat je op zo’n leeftijd last krijgt van je gedachten over wat er allemaal mis 
kan gaan? In de Trivizier heeft voormalig oppertorpedomaker Jan Duijzer daarover wel eens 
een boekje open gedaan. Bremer: “Als ik Jan Duijzer was, dan zou ik er wellicht ook zo over 
denken. Maar ik zit in een andere situatie. Ik heb de boot in de hand. De HMD bepaalt tot hoe 
ver je kunt gaan. En ja, de bemanning aan boord van een onderzeeboot is erg jong. Jongeren 
gaan graag tot het gaatje. Maar als ik zeg: tot hier en niet verder, dan betekent dat: stop! Het is 
waarschijnlijk heel goed dat er oudere bemanningsleden meevaren op de boten.” Met 
glinsterende ogen: “ Dat brengt wat rust in de tent! En trouwens: ik voel me nog jong en de 
omgang met jongeren maakt dat je jezelf jong blijft voelen.” 
 
Maar het moet voor een oudere toch moordend zijn, dat werkritme op een onderzeeboot? 
Bremer: “Het is niet gemakkelijk. Je moet het voor jezelf bewaken. En als het nodig is 
rustmomenten inbouwen.” 
Maar is die ruimte er wel? Bremer: “Natuurlijk. En zo niet, dan moet je het afdwingen. Dat kan 
ook. We zijn toch aan het opereren in vredestijd?” ■ 
 
Bron: 7/8 – 2007 Trivizier 

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

 

NEDERLANDSE ZEEHELDEN 

Daan Couwenbergh 

Naast Willem van Oranje, is Michiel de Ruyter een van de bekendste personen uit de 

Nederlandse geschiedenis. Deze zeeheld kreeg in 2015 zelfs een eigen film, Michiel de Ruyter. 

Naast De Ruyter kent Nederland meer zeehelden. Hieronder een lijst van de vijf grootste 

Nederlandse zeehelden uit de zeventiende eeuw. 

https://isgeschiedenis.nl/overzicht/gebruiker/1068
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Michiel de Ruyter (1607-1676) 
Michiel Adriaenszoon de Ruyter is de onbetwiste aanvoerder van de lijst der Nederlandse zeehelden. 

Niet alleen nam hij deel aan de oorlogen tegen piraterij in de Middellandse Zee en in de Oostzee, ook 

speelde de Ruyter een belangrijke rol tijdens de eerste drie Engels-Nederlandse oorlogen. Hij is vooral 

bekend door de Tocht naar Chatham in 1667, waar hij wonderbaarlijk een groot deel van de Engelse 

vloot vernietigde. In het Rampjaar 1672 kreeg hij het admiraalschap over Holland en West-Friesland. 

Onder zijn bewind behoedde hij de Nederlandse Republiek van een ondergang. 

Maarten Tromp (1598-1653) 
Maarten Harpertszoon Tromp was vooral actief in het bestrijden van de kapers van Duinkerken. 

Belangrijk omdat deze kapers tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) trouw bleven aan de Spaanse 

Koning. Tromp werd pas echt beroemd toen hij het opperbevel kreeg over de gehele zeemacht. Hij won 

de Slag bij de Singels met 18 Hollandse schepen tegen 67 Spaanse schepen. Na zijn carrière bij de 

marine schreef hij een boek over de marine tactieken en militaire uitrusting van de vloot. Volgens hem 

was de aanval de beste verdediging. 

 

Piet Hein (1577-1629) 
Piet Pietersen Hein is vooral bekend van het veroveren van de zilvervloot van de Spanjaarden in 1628. 

De lading aan boord was meer dan 11 miljoen gulden waard. Piet Heijn was in dienst van de WIC en kon 

met kaperbrieven de vijandelijke schepen innemen. Hierdoor verloor Spanje de nodigde financiële 

opbrengsten en kon het de strijd tegen de Nederlandse opstandelingen moeilijk voortzetten. Piet Heijn 

sneuvelde in 1629 tijdens een aanval van de Duinkerker kapers. 

Witte Corneliszoon de With (1599-1658) 
Voordat Witte De With bij de marine ging, was hij knopenmaker, lijndraaier, wantsnijder en zeilmaker. 

Pas in 1616 ging hij aan boord van de Gouden Leeuw bij de marine. Hij wist zich op te werken tot 

luitenant en deed mee aan de verovering van de zilvervloot door Piet Heijn. Hij vocht bij de Slag bij 

Duins in 1639 aan de zijde van Maarten Tromp. Witte de With sneuvelde uiteindelijk bij de zeeslag in de 

Sont (1659). 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/michiel-adriaenszoon-de-ruyter-schrik-van-de-oceaan
http://www.isgeschiedenis.nl/jarig/april-jarig/23-april-jarig-maarten-harpertszoon-tromp/
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/verovering_van_de_zilvervloot_door_piet_hein/
http://www.isgeschiedenis.nl/jarig/maart-jarig/28-maart-jarig-witte-de-with/
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Jacob van Heemskerck (1567-1607) 
In tegenstelling tot de vorige zeehelden, richtte zeevaarder Jacob van Heemskerck zich meer op 

ontdekkingsreizen. Hij is vooral bekend geworden door zijn deelname aan de reis naar Nova Zembla van 

Willem Barentsz in 1596. Van Heemskerck overleefde de barre winter en keerde als zeeheld terug in de 

Republiek. Daarna maakte hij nog vele reizen naar Indië en in 1607 werd hij aangesteld als bevelhebber 

van de oorlogsvloot tegen Spanje. In de slag bij Gibraltar in 1607 stierf van Heemskerck door een 

kogelwond. De reis naar Nova Zembla is verfilmd. 

Bron:  

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

 

 1930-1943: 

“Colombia”: kortstondig                            
vlaggenschip van de KNSM 

 
DOOR KEES 
DE HAAS 
 
De 

tonnagegrens 

van 10.000 brt 

werd bij de 

KNSM slechts 

overschreden 

door de 

“Colombia”, 

vlaggenschip 

vanaf 1930 tot 

in de Tweede 

Wereldoorlog. 

Ze was het 

grootste van 

enkele schepen 

die in de 

tweede helft 

van de jaren twintig door de rederij werden besteld,      Afbeelding van het schip, zonder Maier-

voorsteven, zoals nog in 1938 gebruikt op een rederijbrochure                                                                                                                                                                                 
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vooral ter versterking van de concurrentiepositie in het passagiers- en vrachtvervoer naar en van 

West-Indië. De passagiersschepen “Simon Bolivar” en “Cottica”, vier vrachtschepen van 9000 ton 

(“Boskoop”, ”Baarn”, “Barneveld” en  “Bodegraven”,) ettelijke kleinere schepen en tenslotte het 

passagiersmotorschip ”Colombia”, groot 10.782 brt, versterkten in deze periode de vloot van de 

KNSM, die daardoor op een capaciteit kwam van 291.385 brt. Hier herhaalde zich trouwens tevens 

het beeld van toenemende belangstelling van met name Engelse passagiers voor Nederlandse 

lijnschepen, zoals zich dat ook voordeed in de dienst op het Verre Oosten. 

 

“Colombia” besteld                                                                                                                         

Zaterdag 13 april 1929 meldden de dagbladen dat de KNSM bij de N.V. Machinefabriek en 

Scheepswerf van P. Smit Jr. te Rotterdam een dubbelschroef-motorpassagiersschip had 

besteld, dat de naam “Colombia” zou dragen. Ze zou worden ingezet in de 14-daagse dienst 

tussen Amsterdam en West-Indië, met accommodatie voor 310 hutpassagiers in drie klassen. 

Voor de voortstuwing zou de 

“Colombia” beschikken over twee 8-

cilinder Werkspoor-dieselmotoren 

en twee schroeven, met achter elke 

schroef een roer. Vooral het gemis 

aan sleepboten in de uit nautisch 

oogpunt bezien moeilijke West-

Indische havens maakte het blijkbaar gewenst een schip van deze grootte als dubbelschroever 

uit te rusten. 

Bij het bepalen van het motorvermogen was men uitgegaan 

van een zodanige reserve dat, afgezien van buitengewoon 

ongunstige omstandigheden, het traject Dover-Barbados en de 

verbinding Barbados-Plymouth met een snelheid van 15 knoop 

zouden kunnen worden afgelegd. 

De “Colombia” was ontworpen door de ingenieurs E. van 

Dieren en W.H. Kruyff van het eigen bouwbureau van de 

KNSM. Inrichting en uitrusting van de gehele 1ste en 2de 

klasse waren uitgevoerd naar ontwerpen van de 

binnenhuisarchitect T. Nieuwenhuis, terwijl de firma H. Pander 

& Zonen te Den Haag zich had belast met de betimmering van 

de 1ste en 2de klasse salons en vestibules. 

 

Bijzonder aan de “Colombia” was haar Maier-voorsteven, een 

scheepsvorm in de jaren twintig ontwikkeld door de 

Oostenrijkse marine-officier Maier (al in 1926 overleden), met 

als doel: hogere snelheid en een vergrote zeewaardigheid. 

Voor de uiteindelijke keuze van de juiste vorm voor het 

Nederlandse schip werden sleepproeven genomen in de 

Wiener Modellschleppversuchsanstalt. Ook andere schepen kregen in die tijd een Maier-
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voorsteven, zoals na de “Colombia” de vrachtschepen ”Aagtekerk” 

en “Almkerk” en de passagiers-vrachtschepen “Bloemfontein” en 

“Jagersfontein”. Ook werden bestaande schepen daartoe 

verbouwd, zoals de “Johan de Witt”  en de “Slamat”. 

 

Zaterdag 24 mei 1930 werd de “Colombia” te water gelaten, 

gedoopt door mevrouw M.E. Giljam-Irens. Zoals gebruikelijk 

maakte een groot aantal genodigden deze stapelloop mee, 

waaronder de consul van Colombia, Marquez Veles. Nadat de romp zonder aarzeling de helling 

had verlaten, kwam het gezelschap bijeen in de vergaderzaal van de werf. Daar sprak dr. E. 

Heldring (KNSM-directeur van 1899 tot 1937), die er van overtuigd was dat de “Colombia” 

“krachtig zal bijdragen" om de betrekkingen tussen Colombia en Nederland te ontwikkelen. De 

consul dankte voor de vriendelijke woorden van de directeur en zei dat hij de president van de 

republiek al had geïnformeerd over het voornemen om het schip deze naam te geven. Tevens 

zou hij de president nog telegrafisch in kennis stellen van de stapelloop van de “Colombia”. Na 

een slotwoord van werfdirecteur Van Beuningen werd de bijeenkomst besloten. 

 

Proeftocht 

Vrijdag 17 en zaterdag 18 

oktober 1930 maakte de 

“Colombia” haar technische 

proeftocht. Een groot 

gezelschap technici en andere 

genodigden voer mee. Onder 

hen ontwerper ir. Van Dieren, 

de beide directies, enkele 

scheepsbouwkundige 

hoogleraren van de TH-Delft en 

een aantal journalisten uit 

binnen- en buitenland. Onder                 Passagiers vermaken zich op het sportdek 

ideale weersomstandigheden werd met goed gevolg proefgevaren. De gasten roemden de 

uitstekende en gastvrije verzorging aan boord. Een journalist schreef enthousiast over wat hij 

noemde “het grote wonder”: de radio-telefoon, aangebracht dool Radio Holland te Armsterdam. 

Daardoor kon hij vanuit volle zee aan de radioluisteraars verslag doen van het verloop van de 

1e proeftocht, terwijl hij ook nog kon telefoneren met zijn redactie thuis. 

Het gezelschap werd ook nog getrakteerd op een interessante film over het Schat Patent, de 

ook aan boord van de “Colombia” toegepast glijspanten voor het uitzetten van reddingsboten. 
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Ane P. Schat, de uitvinder hiervan, had zijn praktijkervaring op dit gebied onder meer opgedaan 

als stuurman bij de KNSM. 

 

  Het KNSM-vlaggenschip naar een afbeelding in het in 1939 door Amstleven uitgegeven boek                                                                                                                                                                                             

                                                            “Schepen”.                                                                                   

Vrijdag 28 november 1930 vertrok de “Colombia” uit Amsterdam voor haar eerste reis in de 

Colonlijn naar West-Indië. Ze was die middag om half vier in zee, na te zijn geschut in de 

Noordersluis in IJmuiden, die toen net zeven maanden in bedrijf was. Het vlaggenschip bleek 

een commercieel succes. In januari 1931 legde ze het traject Barbados-Plymouth af in 9,5 dag, 

waarmee ze het vorige KNSM-record met liefst 16 uur verbeterde. 

Intussen volgde de buitenlandse concurrentie het succes van het Nederlandse schip met 

argusogen. Zo bestelde de Duitse HAPAG de motorschepen “Cordillera” en “Caribia” (elk ca. 

12.500 brt), die samen met het ms “Magdalena” (9800 brt) in de dienst op West-Indië tevens 

Amsterdam gingen aandoen. De economische omstandigheden waren en bleven voorlopig 

overigens uiterst ongunstig, na het inzakken van de beurshandel in New York in 1929 en de 

daarop volgende wereldwijde economische depressie. Zo daalden de vrachten tot het peil van 

vóór 1914 en al medio juli 1930 lagen er vijftien KNSM-schepen zonder werk in de 

Amsterdamse haven. 

Ook de passagiersvaart op West-Indië leed zwaar onder lagere bezettingen van de schepen. 

De KNSM-directie besloot daarom Madeira op te nemen in de vaarschema's als trekpleister 

voor West-Europese toeristen. Verder organiseerde men zomercruises naar Schotland, de 

Noorse fjorden en de Oostzeehavens. De drie grootste schepen, ”Colombia”, “Costa Rica” en 

“Simon Bolivar" werden hierbij ingezet. De reizen waren een succes. Ze waren bijna altijd 

volgeboekt. Ook onder het Engelse publiek bleken deze KNSM-cruises erg populair. 

 

Wereldoorlog 

De “Colombia” heeft nauwelijks tien jaar in vredestijd voor de KNSM gevaren. Al in september 

1939 werd ze bij het oorlogsgebeuren betrokken. Op 24 augustus was ze, na een rondreis door 

de Caribische Zee, van Curaçao vertrokken met bestemming Amsterdam. Nadat nog Trinidad 

en Barbados waren aangelopen begon de “Colombia” aan de oversteek naar Europa. 



 

22 
 

Onderweg bereikte het nieuws van het uitbreken van de oorlog het schip. Aan boord werd een 

bulletin opgeprikt met als tekst de korte, maar veelzeggende toespraak van Engelands eerste 

minister Chamberlain. De passagiers accepteerden het nieuws in berustende gelatenheid. 

Onder hen veel Engelse en Nederlandse verlofgangers van de Shellraffinaderij op Curaçao, nu 

onderweg naar hun “moederlanden.” 
 

Colombia" op het IJ achter het Centraal station Amsterdam, zaterdag 5 maart 1938 gefotografeerd door 

Geert Koopmans.                                                                                                                                                                            

Bij het naderen van West-Europa werd de “Colombia” vanuit een Brits marinecontrolestation 

gesommeerd op te varen naar Southampton voor contrabandeonderzoek. Zodra het schip daar 

aan de kade lag, begonnen havenarbeiders alle voor Duitsland bestemde lading te lossen. Wat 

tenslotte nog in de ruimen overbleef was een partij tabak, bestemd voor Amsterdam. Intussen 

was elk contact met de wal onmogelijk, zowel voor de bemanning als voor de passagiers.  

Bij de valreep stond een Britse militaire wachtpost. Het oponthoud in Southampton duurde bijna 

een week. Kranten werden niet aan boord toegelaten, de scheepsradio was verzegeld en dus 

buiten gebruik, en bij de purser waren alle fototoestellen van de opvarenden in een verzegelde 

kast opgeborgen. Duitse en Oostenrijkse bemanningsleden en passagiers werden van boord 

gehaald, op weg naar een interneringskamp. Eindelijk mocht het schip weer vertrekken, maar 

nog niet naar Amsterdam. De Downs, ankerplaats in de Straat van Dover, bleek de volgende 

bestemming. Daar zouden de scheepspapieren, die ter beoordeling van Southampton naar de 

Admiraliteit in Londen waren gezonden, weer worden teruggegeven. 

Op de Downs lag het vol met wachtende schepen, waaronder veel Nederlanders. Eindelijk werd 

ook hier het groene licht voor vertrek gegeven. Dinsdagavond 19 september arriveerde het 

schip tenslotte in IJmuiden, waarna het 's nachts tegen drieën afmeerde langs de 

Surinamekade in de hoofdstad, tien dagen te laat. 

 

Na dit avontuur besloot de KNSM haar vlaggenschip om veiligheidsredenen buiten de West-

Europese wateren te houden en in te leggen tussen Curaçao en New York, zoals ook gebeurde 

met de “Nieuw Amsterdam", die tussen New York en de Bermuda-eilanden ging varen. 
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Ook in de meidagen 1940 was de “Colombia” buitengaats. Zoals bekend en elders uitvoerig 

beschreven, eindigde ze haar kortstondige militaire loopbaan als onderzeebootmoederschip op 

27 februari 1943 toen ze tussen East London en Simonstown tot zinken werd gebracht, waarbij 

acht slachtoffers vielen. 

 

Bron: De Blauwe Wimpel no. 6 2004 

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

Jan Slauherhoff’s laatste thuisreis. 
September – Oktober 1935 
 
 
In een scheepvaartblad als de Wimpel is een artikel 

over een van de belangrijkste figuren die de 

Nederlandse literatuur heeft voortgebracht, zeker op 

zijn plaats. In de loop der jaren werden 

gedichten en verhalen over Slauerhoff dan ook 

geregeld in ons blad gepubliceerd. 

Jan Jacob Slauerhoff (1898-1936) kwam van moederszijde uit een eilandergeslacht (Vlieland) 

dat al drie eeuwen de zee had bevaren. De scheepsarts-dichter-schrijver bracht zijn jaren op 

zee door in de doktershut. In 161 van zijn 485 gedichten komen de zee, het schip, de zeelieden, 

het varen, de kust en het eiland voor in gedachten die alleen bij een zeeman, bij een 

ontdekkingsreiziger kunnen opkomen. Zijn romans en verhalen zijn ervan doortrokken. 

De reizen die hij tussen 1924 en 1935 als scheepsarts maakte op elf Nederlandse koop- 

vaardijschepen. alsmede nog enige reizen als passagier, hebben in belangrijke mate aan zijn 

oeuvre bijgedragen. Tussen de regels door kan men lezen dat, als zijn gezondheid het had 

toegestaan, hij liever als stuurman of kapitein op de brug had gestaan.                                             

Jan Slauerhoff’s moeder, Cornelia Pronker, was de lievelingszuster van kapt. Teunis Pronker, 

over welke laatste van de Nederlandse kapiteins ter Groote Zeilvaart zijn kleinzoon vorig jaar 

een omvangrijke biografie onder de titel “Het Barkschip Amicitia” publiceerde (zie DBW, nov. 

1999). Daarin komt ook Jan Slauerhoff aan de orde. Ton F.J. Pronker kent het werk van 

Slauerhoff goed en kan zichzelf daar dikwijls in terugvinden. Pronker droeg met kennis en 

voorwerpen bij aan de boeiende tentoonstelling die het Nederlands Scheepvaart Museum te 

Amsterdam in 1998 aan Slauerhoff wijdde. 

Het bericht dat Slauerhoff als scheepsarts op het SS „Springfontein" voer, was hem vooruit 

gesneld toen het schip op haar uitreis in de Holland Afrika Lijn op 11 augustus 1935 Kaapstad 

binnenliep. Literaire kringen organiseerden een uitgebreid programma voor hem, dat helaas 

voortdurend werd doorkruist door de gezondheidsproblemen waar Slauerhoff mee worstelde. 

De toen daar gevestigde boekverkoper Gerrit Bakker publiceerde in juli 1951 in het Nieuw 

Vlaams Tijdschrift over dat bezoek onder de titel “Slauerhoff’s Laatste Reis". Hij schreef “dat de 

te korte aanwezigheid van Jan Slauerhoff te Kaapstad de betekenis had van een evenement; 

de eerste Nederlandsche dichter van grote betekenis die er voet aan wal zette”. Maar Bakker           

 



 

24 
 

liet ook Slauerhoffs zorgelijke gezondheid niet 

onbesproken. Met die gezondheid zou het op de 

hierna weergegeven thuisreis verder bergafwaarts gaan. 

Bij het onderzoek dat Ton Pronker verrichtte ten 

behoeve van Wim Hazeu's grote Slauerhoff-biografie 

(1995), kwam hij in het bezit 

van het hierna te noemen fotoalbum en reconstrueerde 

hij die thuisreis van de “Springfontein". 

 

Ton Pronker hanteert veelal de spelling uit de tijd waar 

hij over schrijft, niet alleen, zoals gebruikelijk, in citaten 

van mensen uit het verleden, maar ook - een voorbeeld - 

bij zeilschip- 

termen, die volgens zijn gevoel in de hedendaagse spelling 

niet tot hun recht komen. Verder vindt hij dat men taal en stijl 

van vroegere scribenten niet mag aantasten. Dat geldt volgens 

hem eens te meer waar het om scheepvaartzaken gaat; een 

terrein waarin de Nederlandse taal vroeger zeer specifiek was. 

Een en ander heeft hij heel uitvoerig uiteengezet in zijn boek 

“Het Barkschip Amicitia". We hebben voor een keer 

toegestemd een artikel in de oude (ook weer niet helemaal) 

spelling te publiceren. Hoe Jan Slauerhoff daar over zou 

denken, weet noch zijn achterneef Ton Pronker, noch de 

Wimpel... 

 

Met het ss 

“Springfontein” langs de 

Oost-Afrikaanse kust                                                                                                                                                                        

De “Springfontein" (VNS, 1921, 6381 brt) werd in Glasgow 

gebouwd. Haar triple-expansie stoommachine van 2800 ipk gaf haar 

een snelheid van 111/2 knoop. Zij had accommodatie voor 39 

passagiers. In 1941 verloren gegaan door brand op de Siërra Leone 

Rivier bij Freetown. Hier ten anker voor Beira. 
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DOOR TON F. J. PRONKER 

Na Zuid-Afrika met echte, Europeesch aandoende, havens en zijn onmiskenbaar Hollandsche sfeer, volgt 

dan de thuisreis langs de nog zoveel primitievere Portugeesche en Engelsche koloniën in Oost-Afrika: 

Mozambique, Tanganyika, Kenya en de Sudan. De plaatsen die het schip aandoet, Beira, Mozambique, 

Dar es Salaam, Zanzibar, Tanga, Mombasa en Port Sudan, hebben nog nauwelijks havens of kaden. De 

schepen liggen er ten anker op de reede en Slauerhoff, hoe ziek ook, weet nog niet hoe dicht hij zelf al is 

bij die “laatste smalle ree van hout in zand”. 

 

De lading wordt met lichters van de wal naar het schip gebracht en met eigen laadgerei aan 

boord genomen. Het ladingvervoer langs de kust vindt nog bijna helemaal plaats met zeilende 

Arabische dhows, primitieve houten zeilscheepjes met eenvoudige latijn-zeilen. Bemanning en 

passagiers gaan met kleine bootjes tussen schip en wal heen en weer. Het verblijf op die 

reedeplaatsen is vaak         lang. Niet alleen de passagiers, meest van Zuid-Afrika thuiskerende 

Nederlanders, maar ook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Maar in Beira komt de „Springfontein" ook langs de kade...  ..waar ze lading zakgoed in de sling met  
een kraan overneemt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                         
Kapitein Dolmans en de officieren benutten de gelegenheid de kustplaatsen en ook wat van het 

binnenland nader te bekijken. 

De plaatsen aan de kust zijn ruim uiteen gebouwd met wat lage kantoren en huizen van één, of 

een enkele keer, twee verdiepingen en een veranda zoals men die in de negentiende en de 

eerste decennia van de twintigste eeuw overal in de tropen bouwde waar een Europeesch 

koloniaal gezag zich had gevestigd. Een eindje het binnenland in en ook langs de wat verder 

van de hoofdplaatsen verwijderde kustnederzettingen woont de inlandse bevolking nog in 

dezelfde eenvoudige hutjes van natuurlijke materialen zoals ze al duizenden jaren gewend zijn. 

De, veelal nog gedeeltelijk naakt gaande, vrouwen doen het werk op het land en torsen de 

lasten op het hoofd; de mannen zijn wat krijgshaftiger uitgedost en jagen. Hier en daar gaat een 

spoorlijntje het binnenland in en men behoeft niet ver te reizen om olifanten, neushoorns, wilde 

buffels, zebra’s, impala’s, nijlpaarden en grote exotische vogels in het wild te zien. 
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Een photoalbum van die reis verhaalt 
Slauerhoff’s laatste reis ter zee  
Het fotoalbum toont ons Beira met de “Springfontein" ten anker op de rede. De 400 jaar oude    

 

Ter reede van 

Mozambique 

liggen vele 

Arabische 

dhows ten 

anker.                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

eiland-hoofdstad Mozambique van het eens zo uitgestrekte Portugeesche Oost-Afrika met het 

goed bewaard gebleven, in 1508-1511 gebouwde, fort met zijn 33 voet hoge muren en oude 

kanonnen die het Portugeesche imperium al niet meer bij elkaar konden houden en de kerk aan 

het met palmen omzoomde strand en de van palmbladeren gebouwde huisjes in de 

inboorlingenwijk.       

                                                                    
Drie dhows met 
lading langszij de 
“Springfontein”                                                                                                                                     

 

                                                                    

  . 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Door deze poort 
uit 1508-1511 
betreedt 
Slauerhoff het 
vier eeuwen oude 
fort van 
Mozambique.                                                                          

 

 
 
 

Op het fort staat Jan Slauerhoff (met tropenhelm) hier met de commandant van het fort. 
 

 

Na zijn lading aan de     „Springfontein" 
te hebben   overgegeven, zeilt deze  
dhow weer weg 
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De baai van Dar es Salaam (“haven van de vrede)          Maar even verder in Dar es Salaam woont de                                           
binnenvarende, valt de imposante kerk op.                       bevolking nog in lemen hutten met                                                                                     
                                                                                           dakbedekking.  

Het eiland Zanzibar, 

eens een Arabisch 

sultanaat en 

handelspost, met 

een omvangrijke 

stad van duidelijk 

Arabische signatuur 

en moslem-architectuur. Tanga, wat Europeesche 

huizen, een reede vol dhows en zeilende boomstam-           

kanoo’s, een spoorlijntje naar het binnenland waar 

plantages liggen temidden van een primitieve bevolking. 

Mombasa waar oude Arabische invloeden kenbaar zijn 

tussen negentiende-eeuwse Engels-koloniale stijlen; 

Arabische typen aan de kust en een nog primitieve 

negerbevolking even het land in.  

Port Sudan waar de woestijn compleet met kamelen al 

bij de kust aanwezig is en ook daar een bevolking waar 

zowel de Arabische- als de neger-herkomst uit spreken. 

In Zanzibar is het paleis waar eens de Arabische sultans resideerden nog prominent aanwezig        
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Hoeveel Slauerhoff er precies van gezien heeft, weten 

we niet; het klimaat is broeiheet en hij is afgemat door 

malaria, koortsen en zijn steeds meer falende longen. Na 

het vertrek van Kaapstad, gaf het passeren van Kaap de 

Goede Hoop nog aanleiding tot het gedicht De Albatros. 

Maar zijn literaire pen raakt opgedroogd en tot 

reisverslagen komt hij nauwelijks. Beira had hem al 

eerder geïnspireerd tot een, het kolonialisme cynisch 

hekelend gedicht: Compagnie de Mozambique. In 

Mozambique zien we hem nog op de photo, net als vele 

anderen getooid met de toen zo populaire tropenhelm, bij 

een bezoek aan het 400 jaar oude fort. Over Dar es 

Salaam, Vredehaven, zal hij nog een gedicht maken over 

de “zware hitte” en hoe “heet het worden zal onder ’t 

pantserdek van een Britsche kruiser”. Maar dan is het 

ook gebeurd; Oost-Afrika   

draagt niet meer aan zijn oeuvre bij. 

 

   

Dhows in de oude Arabische haven van Tanga.           Ook de oude haven van Mombasa wordt nog   
                                                                                        beheerst door Arabische dhows.                                                                                   

 

Dan het Suezkanaal, door de woestijn omzoomd en 

naast de schepen der Europeanen die er door varen, de 

schepen der woestijn; door mensen-vernuft gemaakte 

stoomaandrijving 

naast de 

spierkracht der 

kamelen.  

  

 

En aan land leven 

de Suaheli vrouwen                            

 

Jonge vrouw met 

kind bereidt het 

eten op het strand van Port Sudan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Een photo van een beeldschoone, naakte Egyptische en dan de laatste beelden bij het verlaten 

van Port Said: het karakteristieke warenhuis van Simon Arzt en                                                                         

het standbeeld van Ferdinand de Lesseps bij het uitvaren der pieren. Het was Slauerhoff's vijfde 

en laatste reis door het Suezkanaal. Hij zal het niet meer zien. 

  

                                                            

Dan nog beelden 

van de eiland-

vulkaan Stromboli in 

de Straat van 

Messina. Als het al 

ouderwetse en 

bescheiden vrachtschip “Springfontein” aankomt in de 

haven van Genua liggen    Het Suezkanaal voor Port Said.                                                                            

daar de dan grootste passagiersschepen ter wereld, de 

nieuwste transatlantische blue-ribbon liners “Rex” en 

“Conté di Savoia”. 

 

 

 

De “Springfontein" in volle zee   

onderweg van Mombasa naar                                                                                                                                                                                                                                                     

Port Sudan. Een lading palmolie in vaten aan dek.                               

 

 

Het op een rommelmarkt gevonden 

photoalbum, waaraan deze                                                                                                                                                    

impressie is ontleend, is afkomstig van een 

Nederlandse familie die als passagiers met 

de “Springfontein” in de Holland Afrika Lijn 

van de V.N.S. reisden toen Slauerhoff op dat 

schip zijn laatste reis als scheepsarts maakte. 

Waarschijnlijk was het een echtpaar Harte van Tecklenburg dat 11 Mei 1935 met  

ss. “Meliskerk”,  een vrachtschip van de  Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, 

van Amsterdam via de Middellandsche Zee, het Suezkanaal en Oost-Afrika naar Zuid-Afrika 

reisde. 5 Juli 1935 kwamen zij te Kaapstad aan. Zij hadden een auto (Ford) meegenomen, die 

ook in Kaapstad werd ontscheept. Vermoedelijk zijn zij met die auto door Zuid-Afrika (wellicht 

ook Zuid-Rhodesia) en Mozambique naar Beira gereisd, waar zij aan boord van het ss. 

“Springfontein” (eveneens een vrachtschip - met wat uitgebreidere passagiersaccommodatie - 

van de V.N.S.) zijn gegaan voor de thuisreis. Aan boord leerden zij Slauerhoff kennen. 

Bovenbedoeld photoalbum begint op 1 September 1935 te Beira en eindigt te Genua, waar zij 

vermoedelijk, evenals Slauerhoff, 1 of 2 October 1935 van boord zijn gegaan. 
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Als Slauerhoff voor de laatste maal de pieren van          Als de “Springfontein" Genua binnenloopt, liggen             
Port Said uitvaart, staat de schepper van het                      daar de nieuwste Atlantische superliners van                                                                                                    
kanaal, Ferdinand de Lesseps er nog. Dertig jaar           Italië, “Rex" en “Conté di Savoie".    
later zal hij verdwenen zijn.                                             
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Als de “Springfontein" het Suezkanaal doorvaart, wordt zij begeleid                                               

                             door de “schepen der woestijn".  

                                                                                      Bron: De Blauwe Wimpel 

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

 

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 
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 
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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. 
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 ingezonden door R. Kwisthout. 
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De Stoomvaart-Maatschappij „Nederland” 

vaart tachtig jaar 

 
Uit “Onze Vloot” 1950 
 

Op 13 Mei jl. was liet tachtig jaar geleden, dat te 
Amsterdam de Stoomvaart-Maatschappij „Nederland” 
werd opgericht. Onder grote belangstelling is dit feit in 
het Scheepvaarthuis gememoreerd. De directies van 
bevriende maatschappijen, zoals de Kon. 
Rotterdamsche Lloyd en de Kon. Paketvaart Mij., 
boden, evenals een vertegenwoordiger van personeel 
en gepensioneerden der S.M.N., geschenken aan. De 
receptie, die daarop volgde, werd door talrijke figuren 
uit scheepvaart-, handels- en industrie- kringen 
bezocht. Op de Sumatrakade werd een treffend 
monument onthuld ter nagedachtenis van de in de jaren 
1939-1945 omgekomen leden van het personeel der 
jubilerende rederij. Employé’s hebben ’s avonds een 
speciale „Neder- land”-revue opgevoerd, waarin men o. 
a. de aan- loophavens en het doorgraven van het 
Noord- zeekanaal in woord en beeld bracht. De décors 
waren in eigen etablissement vervaardigd. 
Tot degenen, die krachtig hebben medegewerkt aan de 
oprichting der S.M.N., behoorde de Prins der 
Nederlanden, bekend als „Prins Hendrik de 
Zeevaarder”, die tot zijn dood erevoorzitter van het 
bestuur is gebleven. Ook na deze met maritieme visie 
begiftigde Oranjeprins hebben leden van ons 
Vorstenhuis steeds actief deelgenomen aan de bevordering van de bloei der Maatschappij 
„Nederland”. Deze traditionele band is voortgezet in de persoon van Prins Bernhard, die thans 

Beschermheer is van de S.M.N. Het vlaggescliip der 
maatschappij draagt dan ook met fierheid de naam van 
ons doorluchte Vorstenhuis, „Oranje”. 
Tot de oprichting der Maatschappij „Nederland” heeft de 
opening van het Suezkanaal aanleiding gegeven. De 
zeeroute naar Indië, die vroeger met zeilschepen rondom 
de Kaap leidde, werd hierdoor aanzienlijk bekort en 
zodoende was een geregelde stoomvaartdienst mogelijk 
geworden. Ofschoon de S.M.N. reeds in den beginne een 
contract heeft afgesloten met de minister van Koloniën, 
heeft zij zich steeds weten vrij te houden van 
regeringssubsidie en de daaruit voortvloeiende 
staatsinmenging. Zo is zij voor vele buitenlandse 
mededingsters een voorbeeld van vrije scheepvaart 
geworden, wars van vlagdiscriminatie. 
 
De plechtige onthulling van het monument ter nagedachtenis 
van de in de jaren 1939-1945 omgekomen leden van 
personeel der Stoomvaart-Maatschappij „Nederland” te 
Amsterdam. 

 

brochure_stoomvaart-

maatschappij_nederland_rembrandt_amster

dam_genua_wenckebach_anno1900 
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Bij de S.M.N. werken thans 6000 personen. 
Haar vloot is, ondanks het feit, dat tijdens de oorlog de helft der schepen verloren ging, thans 
uitgebreid tot 35 schepen met een tonnage van 308.420 r.t.b. 
De aan „ups and downs” rijke geschiedenis der Maatschappij 
„Nederland” is op aantrekkelijke wijze te boek gesteld door 
prof. dr. I. J. Brug- mans. Het fraai geïllustreerde, door 
Uitgeverij C. de Boer Jr. verzorgde werk draagt als titel 
„Tachtig jaar varen”. In een volgend nummer komen wij op. 
de inhoud van dit waardevolle gedenkboek nader terug. 
 

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

De loodsbotter  
                        “Texelstroom” 
Een schip het behouden meer dan waard 
 
DOOR GERRIT VAN 
BURGELER 
 

De botter is waarschijnlijk Nederlands meest bekende traditionele zeilende 

vissersvaartuig. Die bekendheid heeft er denkelijk mee te maken dat er in de loop der 

eeuwen zo ontzettend veel van zijn gebouwd en dat er, dankzij niet genoeg te prijzen 

restaurateurs, betrekkelijk veel van zijn overgebleven. Maar let op, we hebben het dan 

wel over de karakteristieke Zuiderzeebotter met haar hoge kop en extreem lage kont. 

 

Voor die lage kont werd gekozen omdat de vissers daardoor makkelijker hun vistuig konden 

hanteren. Ze werkten vanuit de grote, diepliggende open kuip, het ruim, en hogere boorden 

zouden hun toch al zware werk nog een stuk lastiger hebben gemaakt. Nog dieper achterover 

kwamen de scheepjes te liggen toen men er in de eerste helft van de vorige eeuw motoren 

inbouwde. Het zal duidelijk zijn dat het lage achterschip en het open ruim de zeewaardigheid 

van de botters bepaald niet vergrootten. Voor de Noordzeevisserij werd daarom een speciaal 

type botter ontwikkeld, dat niet alleen 

groter was, maar ook geheel gedekt 

en met een hogere kont. Deze 

aanpassingen maakten de schepen 

niet alleen zeewaardiger, maar ook 

een stuk mooier. Hóe mooi kunnen 

we zien aan de loodsbotter 

“Texelstroom”, een van de weinige 

Noordzeebotters die zijn 

overgebleven. 

                                                             

“Botter No. 1" 

De “Texelstroom” is overigens nooit 

een vissersschip geweest. De 

zeewaardige en handzame grote 

botters waren namelijk niet alleen 
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voor vissen geschikt. En zo werd de stalen “Texelstroom” in 1906 op de toenmalige Rijkswerf in 

Amsterdam als “Botter No. 1” in opdracht 

van de Koninklijke Marine voor het Loodswezen op stapel gezet. De lengte over de stevens 

werd 17,70 m, de breedte 5,20 m en de diepgang 2,10 m. Het schip was er een van zes botters, 

vier stalen en twee houten, die voor allerlei taken werden gebruikt: als afhaalvaartuig, voor het 

doen van peilingen en later ook als betonningsvaartuig. Dat bij de bouw niet op kwaliteit en 

materiaal werd bespaard, mag blijken uit het feit dat er vandaag de dag, bijna een eeuw later, 

nog drie van in de vaart zijn! 

 

WO I en II 

De “No. 1” werd in 1907 opgeleverd, maar bleef om onduidelijke redenen drie jaar voor de kant 

liggen . Pas in 1910 werd de botter met standplaats Delfzijl in gebruik genomen. In 1911 

verlegde de “No. 1” haar werkterrein naar Harlingen en Terschelling en in 1914 naar Den 

Helder. De Eerste Wereldoorlog betekende een gedwongen rustperiode omdat de 

loodsdiensten wegens het U-boten- en mijnengevaar geheel of gedeeltelijk werden gestaakt. 

Na die oorlog kreeg het schip een andere benaming. Nadat in 1918 op de Rijkswerf in 

Willemsoord een 44 pk Kromhout was ingebouwd, zette de botter haar loopbaan voort 

als ”Motorbotter No. 1”, met als standplaatsen Hoek van Holland, Hellevoetsluis en Den Helder. 

De Tweede Wereldoorlog betekende een nieuwe rustpauze, die net als na de Eerste 

Wereldoorlog werd afgesloten met een verbouwing en een nieuwe naam. Het scheepje zou 

voortaan dienstdoen als betonningsvaartuig en de oorspronkelijke mast en giek moesten 

plaatsmaken voor een ijzeren paal en een laadboom. De weinig fantasierijke betiteling 

“Motorbotter No. 1” werd vervangen door een echte naam: “Texelstroom”. 

Na nog weer een periode bij het ressort Harlingen/Terschelling werd de botter in 1959, dus na 

bijna 60 jaar trouwe dienst, door het Loodswezen afgedankt. De Dienst der Domeinen zat niet 

lang met het schip in zijn maag. Gedurende de halve eeuw, dat het bij de Koninklijke Marine in 

onderhoud was geweest, had het aan onderhoud gekregen wat het nodig had en er was dus 

van particuliere zijde belangstelling genoeg voor. 

 

In particulier beheer 

Nadat het schip door de Amsterdamse gebroeders Harms was aangekocht, volgden nog 

verscheidene eigendomswisselingen. In 1979 kwam de “Texelstroom” in handen van Eef 

Bruinsma uit Enkhuizen. Eef bracht de botter weer onder zeil en maakte haar geschikt voor 
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charteren en bewoning. Eind jaren tachtig deed Bruinsma het schip van de hand en volgde een 

periode van verval. Die duurde tot ze in 1993 door de notaris in Enkhuizen bij executie werd 

verkocht aan charterschipper Ekke Feldmeyer, die de botter weer opknapte en aanpaste aan de 

eisen van Register Holland. Het operatiegebied werd daarbij verlegd naar de Zeeuwse stromen, 

thuishaven werd Zierikzee. 

 

In 1995 nam Anne 

Meskens uit 

Brussel, die al een 

aandeel in de botter 

had, het schip 

helemaal over. Anne 

wilde het schip op 

een historisch 

verantwoorde 

manier opknappen, 

maar ontdekte al 

snel dat dit 

financieel niet zo 

eenvoudig was. In 

afwachting van een 

goed toekomstplan 

werd de  

 

 

“Texelstroom” tijdelijk in Amsterdam opgelegd.   

                                                                                                                        

In 1996 werden vanuit Urk weer wat tochtjes gemaakt, onder meer naar het oude vaargebied bij 

Texel. Tijdens die tocht werd ontdekt dat het schip water maakte. Nader onderzoek toonde aan 

dat een klinknagel was gaan lekken onder het beton dat ooit in het vlak was gestort. Het gat 

werd provisorisch dichtgelast, maar het was inmiddels wel duidelijk dat het schip aan een 

ingrijpende herstelbeurt toe was. Want niet alleen de romp vertoonde gebreken, ook het houten 

dek was verrot. Anne en een aantal andere bewonderaars en liefhebbers van het schip zochten 

en vonden een oplossing. 

 

Behoud en herstel 

In 1998 werd de Stichting Behoud Loodsvaartuig “Texelstroom” opgericht met als doel het in de 

vaart houden van de klassieke loodsbotter en daarmee het bewaren van traditionele nautische 

vaardigheden als cultureel erfgoed. Anne deed haar schip in 1999 aan de stichting over en het 

vijfhoofdige stichtingsbestuur, bijgestaan door een Comité van Aanbeveling, kon beginnen aan 

het inzamelen van de benodigde fondsen. Want dat er veel geld nodig was, dat stond als een 

paal boven water. Het schip was aan een ingrijpende innovatie toe, waarbij het niet alleen 

technisch weer helemaal in orde zou moeten worden gemaakt, maar waarbij ook de 

oorspronkelijke inrichting weer zou worden aangebracht. 

De ontwerpers Kapteyn en Stromenger in Enkhuizen zetten een en ander op papier, een taak 

die ze waarschijnlijk met veel plezier hebben vervuld. Beiden hebben in de charterperiode als 
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schipper op de botter gevaren. Wat ze ongetwijfeld zal hebben geholpen, is dat de 

oorspronkelijke tekeningen van de Amsterdamse Rijkswerf bewaard zijn gebleven. 

De technische kant hield onder meer in het vervangen van wrangen en langsdragers, het 

stralen van de binnenkant van het casco, het vervangen van het houten door een stalen dek, 

waar bovenop in de toekomst weer een houten dek wordt aangebracht, en het herplaatsen van 

de scheef voor zijn werk staande motor. 

Veel van het ijzerwerk is vorig jaar gedaan bij Scheepswerf Vooruit in Zaandam. Het intimmeren 

is voor een groot deel gebeurd op de vaste stek van de “Texelstroom” in Oudeschild, op Texel. 

Een groot deel van die betimmering, zoals de loodskooien met hun schuifluikjes, is nog 

origineel. Veranderingen die later zijn aangebracht met het oog op het chartervaren zijn 

ongedaan gemaakt en ontbrekende delen zijn opnieuw gemaakt. Bij de restauratie van het 

inwendige is uiteraard rekening gehouden met de eisen van Register Holland op het gebied van 

brandveiligheid en milieu, maar dit bleek mogelijk zonder dat geweld werd gedaan aan het 

eigen, open karakter van het schip. 

Uiteraard was voor de aankoop en restauratie veel geld nodig; tot nu toe is al zo’n vier ton in het 

schip gestoken. Op langere termijn staan nog enkele karweien op het programma, waardoor het 

eindbedrag verder zal oplopen. Dat de “Texelstroom” al snel door de Texelse gemeenschap in 

het hart werd gesloten, mag blijken uit de steun bij de aankoop van het schip van de TESO 

(Texels Eigen Stoomboot Onderneming) en van de gemeente Texel. Daarna werden belangrijke 

bijdragen ontvangen van onder meer het Prins Bernhard fonds en het VSB-fonds. Heel 

sympathiek was ook het gebaar van Pieter Blussé van Oud Alblas, die een deel van het bedrag, 

behorend bij de aan hem toegekende Edgar Donckerprijs, naar de stichting overmaakte. (Hij 

had deze prijs gekregen voor zijn bijdrage aan de instandhouding van het varend erfgoed, 
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onder meer door zijn werk voor de restauratie van de schoener “Oosterschelde” en de zeilende 

binnenvaarder “Helena”.) 

Maar de financiering is nog niet rond. Zo is er bijvoorbeeld een flink bedrag nodig voor het 

houten dek en eventueel nieuwe zeilen, met andere woorden: gulle gevers en sponsors zijn nog 

steeds van harte welkom! En ze krijgen iets terug voor hun geld. In ruil voor en afhankelijk van 

de grootte van de donatie worden prachtige titels, ontleend aan het oude Loodswezen, en 

rechten verleend. Wie 10.000 gulden schokt bijvoorbeeld mag zich niet alleen Commissaris van 

Pilotage noemen, maar mag bovendien één dag per jaar gebruikmaken van schip en 

bemanning. 500 gulden is goed voor de eretitel Overman en eenmaal per jaar een dagtocht met 

ranggenoten. Donateur mag men zich noemen na een gift van 50 gulden of meer en dat is dan 

nog altijd goed voor een jaarlijkse korte vaartocht. 

 

Nieuwe en oude taken 

Zoals vermeld is het de bedoeling dat de 

loodsbotter geen statisch museumschip wordt, 

maar dat ze in de vaart blijft onder meer om 

traditionele nautische vaardigheden als 

cultureel erfgoed te bewaren. In de praktijk 

houdt dat in dat het scheepje op de Noordzee 

en de Waddenzee dag-, weekend- en 

weektochten zal maken met gezelschappen en 

individuele belangstellenden. Tijdens deze 

tochten zullen traditionele nautische 

vaardigheden worden beoefend, zoals loden, 

loggen, peilen en sterren schieten. 

Dat men geen kansen laat liggen om in te 

haken op het verleden van de botter lijkt voor 

de hand te liggen. Daar is trouwens vorig jaar 

al mee begonnen. Zo werd in 2000 actief deelgenomen aan Sail Amsterdam. De loodsbotter 

speelde daarbij voor het eerst sinds decennia weer haar oude rol. Ze zorgde buitengaats onder 

meer voor de beloodsing van de viermastbark “Sedov”. Bij Oudeschild werd de replica van de 

Russische “Shtandart” beloodst en bij Delfzijl de klipper “Stad Amsterdam”. 

Laten we hopen dat de stoere en sfeervolle “Texelstroom” de oude tradities nog lang, heel lang 

in ere zal kunnen houden. Ze verdient het ten volle! 

 

Stichting Behoud Loodsvaartuig “Texelstroom”, Postbus 14, 1790 AA Den Burg 

Telefoon 06-51794992    

 

Homepage: https://www.texelstroom.nl 

Bron: De Blauwe Wimpel 2001 

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

 

SNOEKEN 
UIT  “DE REDDINGBOOT” OKTOBER 2011 
Op 20 juni rukt een boot van station Elburg uit om een 13-jarige jongen te verlossen van een 
vishaak. Tijdens het vissen raakt hij bij het binnenhalen van een snoek van ongeveer 80 cm met 

https://www.texelstroom.nl/
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één hand vast in de driehaak. Nadat hij probeert zichzelf te bevrijden met de andere hand, raakt 
hij ook met deze hand vast aan de driehaak. Passanten slaan alarm op kanaal 16. Wanneer de 
redders ter plaatse zijn, verlossen ze eerst de snoek uit zijn lijden en snijden daarna de dreg uit 
de roofvis. De patiënt is  overgebracht naar het ziekenhuis waar hij van de haak is bevrijd. Of de 
snoek nog gebakken of gefrituurd is vermeld het verhaal verder niet. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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