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ToekomsT voor de ”TovariTsch”
DOOR GERRIT VAN BURGELER
Er zullen maar weinig schepen zijn die
de onvoorspelbaarheid van politieke
ontwikkelingen zozeer symboliseren
als de ”Gorch Fock”, het zeilend
opleidingsschip dat in 1933 werd
gebouwd voor de Duitse marine.
Immers niemand van de aanwezigen
bij de feestelijke doop en
tewaterlating op 3 mei van dat jaar zal
ook maar het flauwste vermoeden
hebben gehad dat het sierlijke witte
schip 12 jaar later, na een verloren
oorlog, door eigen mensen tot zinken zou worden gebracht om het uit handen van het
oprukkende Rode leger te houden. Een vergeefse inspanning overigens.
Nog eens 6 jaar later werd het inmiddels gelichte en herstelde schip als “Tovaritsch” in dienst
gesteld voor de opleiding van bemanningsleden van de Russische koopvaardij. Die herdoop zal
ongetwijfeld ook weer een feestelijke gebeurtenis zijn geweest. Het staat ook wel vast dat
niemand van de aanwezige maritieme Sovjet-bobo's op die dag ook maar een seconde heeft
stilgestaan bij de gedachte dat hun imponerende supermacht enkele decennia later onder haar
eigen gewicht in elkaar zou zakken. En al evenmin zullen ze hebben kunnen bevroeden dat op
de "Tovaritsch" de rode handelsvlag met de hamer en sikkel dan vervangen zou worden door
de blauwgele vlag van de Oekraïne, een van de delen van het communistische imperium die
voor onafhankelijkheid zouden kiezen. En welke Oekraïner zal zich bij de hoopvolle start van
zijn eindelijk vrije natie hebben kunnen voorstellen dat het economisch zo beroerd zou gaan dat
het land zich amper tien jaar later zijn fraaie visitekaartje op de zeven zeeën niet meer zou
kunnen permitteren?
Toch gebeurde dat, "Tovaritsch" raakte financieel aan lager wal en de enige oplossing was
uiteindelijk verkoop voor een spotprijsje aan nota bene een Duitse organisatie, Tall-Ship
Friends.
Het begin
De aanleiding tot de bouw van de “Gorch Fock” was een ernstige scheepsramp die heel
Duitsland, dat na de rampzalige Eerste Wereldoorlog toch wel wat gewend was, schokte. Op 26
juli l932 werd het toenmalige zeilend opleidingsschip van de Duitse marine, de merkwaardig
getuigde ”Niobe”, op de Oostzee, in de buurt van het eiland Fehmarn, tijdens prachtig weer
overvallen door een zeer snel naderend onweersfront, waarin de wind in een mum van tijd
aantrok tot 9 Beaufort. De wacht aan dek was al bezig met het bergen van de zeilen, maar men
was te laat. Het schip werd plat geslagen, liep via - wegens het mooie weer openstaande deuren en poorten vol en zonk. Dat ging zo snel dat veel bemanningsleden, die zich
benedendeks bevonden, zich niet meer konden redden en met het schip ten onder gingen.
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Maar 40 opvarenden overleefden de ramp; 69 bemanningsleden, onder wie veel jeugdige
cadetten, verloren het leven.
De bevolking wilde wat doen en dat leidde tot inzamelingsacties die, ondanks de slechte
economische toestand, zoveel opbrachten dat de marine, toen nog aangeduid als
Reichsmarine, een nieuw zeilend opleidingsschip kon bestellen.
Al begin december 1932 kreeg Blohm & Voss in Hamburg de
opdracht voor de bouw van een bark met een lengte over alles
van 82,1 m, een breedte van 12 m, een diepgang van 4,8 m, een
waterverplaatsing van 1354 ton en een zeiloppervlak van 1797 m 2.
Dat de Hamburgse werf de order binnenhaalde had zeker te
maken met de belofte dat ze het schip binnen 100 dagen van
stapel zou laten lopen. Deze toezegging kon makkelijk worden
gedaan, want als gevolg van de crisis was er maar weinig werk.
Maar hoe dan ook, de toezegging werd waargemaakt. Al op 3 mei
1933 gleed de sneeuwwitte, al van masten voorziene bark het
water van de Elbe in. De dooprede werd gehouden door niemand
minder dan grootadmiraal Raeder, de opperbevelhebber van de
Reichsmarine. De naam "Gorch Fock" was bedoeld als eerbewijs
aan de in Noord-Duitsland zeer bekende schrijver Johann Kinau,
die tijdens de Slag in het Skagerrak, in 1916, als matroos op de
De ”Gorch Fock” bij de
tewaterlating in 1933. Van de Duitse kruiser “Wiesbaden” was gesneuveld. Gorch Fock, plat- of
Nederduits voor George Fok, was het pseudoniem waaronder
achtersteven wappert de
marinevlag van de Republiek Kinau in het PIat-duits tal van verhalen en gedichten schreef,
van Weimar. Op deze helling
waarin het hoofdthema steeds de zeevaart is. De titel van Kinau's
zouden enkele jaren later
bekendste boek, ”Seefahrt ist not”, is zelfs onder Duitse zeelieden
schepen van heel ander kaliber
tot een staande uitdrukking geworden.
en met heel wat minder
vreedzame doeleinden worden
Den Helder
gebouwd!
Ook de afbouw verliep vlot, al op 27 juni werd de bark officieel als
opleidingsschip voor aanstaande officieren en onderofficieren in dienst gesteld.
De komende jaren, tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939, was het schip
voornamelijk actief op de Oostzee en in de Duitse Bocht. Ook werden wel reizen naar het
buitenland gemaakt, aI kwam dat niet vaak voor. Zo werd in augustus 1937 Den Helder
aangedaan. De cadetten mochten de wal op, maar kregen wel opdracht om alles goed in zich
op te nemen. Wat ze in Nederlands belangrijkste marinehaven hebben waargenomen, zal de
Duitse marineleiding wel niet erg hebben doen schrikken!
Inmiddels was de Republiek van Weimar roemloos onder gegaan en zat Hitler vast in het zadel.
De Reichsmarine, omgedoopt tot Kriegsmarine (nomen est omen) was bezig met een geweldig
uitbreidingsprogramma. Het was Raeders bedoeling in 1945 (pas dan verwachtte hij oorlog)
een vloot te hebben die op zijn minst even sterk was als de Britse zeemacht. Om aan de vraag
naar goed getrainde bemanningen te voldoen, werden bij Blohm & Voss nog twee, iets grotere
zusterschepen van de "Gorch Fock" gebouwd, de “Horst Wessel” (1936, nu de "Eagle” van de
Amerikaanse Kustwacht) en de “Albert Leo Schlageter” (1937,nu de “Sagres” van de
Portugese marine). Een vierde schip, de “Mircea”, liep in 1938 van stapel voor Roemenië. Veel
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later, in 1958, volgde dan nog de tweede “Gorch Fock”, die diende als vervangster van de door
de Russen geconfisqueerde, eerste bark van die naam.
WO II
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte een einde aan
het varend bestaan van de "Gorch Fock". Het schip was als nietvarend school- en bureauschip onder meer in Kiel en Stralsund
gestationeerd. In april 1944 werd de bark weer in dienst gesteld als
varend opleidingsschip, maar tot zeilen kwam het niet meer. De
"Gorch Fock" lag beurtelings voor anker op beschutte redes of
afgemeerd aan de “Ballastkiste” in Stralsund. (Deze ligplaats werd
in een ver verleden gebruikt voor de opslag van grote keien, die als
ballast werden gebruikt. Om te voorkomen dat de stenen in het
water zouden rollen, werd er een kistvormige houten constructie
omheen gemaakt. Vandaar de naam).
Intussen was de Duitse opmars in het oosten al lang gestuit, had
het Rode Leger Oost-Pruisen al onder de voet gelopen en was
Na het tot zinken brengen in
duidelijk geworden dat ook Stralsund niet zou kunnen worden
mei 1945. Alleen de bak en de
gehouden. Eind april 1945, het schip lag toen voor anker tussen
masten steken nog boven water
de eilanden Rügen en Vilm, werd het uit dienst gesteld en
uit.
vervolgens onttakeld en leeg gehaald. Enkele dagen later, op
1 mei 1945,werd de bark, voor anker liggend in de Strelasund, het vaarwater tussen Rügen en
Stralsund, door een “Sprengkommando” van de Duitse weermacht in 10 meter diep water tot
zinken gebracht. Invloed op de oorlogvoering had dit uiteraard totaal niet. De Duitse
strijdkrachten moesten al snel capituleren en Stralsund kwam in de Russische zone te liggen,
het deel van Duitsland dat later de DDR zou worden.

Een nieuwe toekomst voor de “Tovaritsch”
Oude ”Gorch Fock” kreeg zijn naam en zijn vlag terug
280.000 mijlen onder de Rode vlag
Omdat het wrak de vaarroute naar Stralsund versperde en omdat inmiddels beslist was dat de
“Gorch Fock” als onderdeel van de Duitse herstelbetalingen aan de Sovjet-Unie moest worden
overgedragen, gaf het Rode Leger begin 1946 opdracht het schip te bergen. Maar het duurde
toch nog tot voorjaar 1947 voordat men er, na enkele mislukte pogingen, in slaagde de bark
weer drijvende te krijgen.
Nog veel langer, tot 1951, duurde het voordat het schip in Rostock onder de nieuwe naam
“Tovaritsch” (kameraad) als opleidingsschip voor de Sovjet-Russische koopvaardij in dienst kon
worden gesteld. Thuishaven werd Chersov, aan de Zwarte Zee, en het was in dat zeegebied
dat de eerste tijd voornamelijk werd geopereerd. Maar in de jaren zestig werden de vleugels
uitgeslagen en begon de witte bark aan een lange reeks reizen die haar over de hele wereld
zouden voeren. Berekend is dat het schip sinds die tijd 280.000 zeemijlen heeft afgelegd, dat ís
zo'n 520.000 km! Ook in Nederlandse havens was het Russische opleidingsschip geen
onbekende. Vele duizenden Nederlanders zullen het tijdens Sailmanifestaties hebben
bewonderd, of misschien zelfs wel hebben bezocht.
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Maar dat was pas toen de koude oorlog tussen Oost en West haar scherpste kantjes al had
verloren en partijleider Gorbatsjov met zijn politiek van Glasnost en Perestrojka niet op de door
hem gehoopte modernisering van de verkalkte Sovjet-Unie afkoerste, maar op haar totale
ineenstorting.
Teloorgang
De thuishaven van de “Tovaritsch”, Chersov, lag in de Sovjetrepubliek Oekraïne , die in 1991
eindelijk kans zag uit de wurgende omhelzing van “Moedertje Rusland” te ontsnappen en zo
werd de Rode vlag aan de bezaan vervangen door het blauw-geel van een nieuwe,
onafhankelijke staat.
Economisch gezien stond de nieuwe natie er niet best voor en dat betekende dat de
zeevaartschool in Chersov, die de bark exploiteerde, grote moeite had het budget voor het
schip rond te krijgen. Om de gaten enigszins te dichten, werd besloten dat voortaan
buitenlanders als betalende gasten zouden mogen meevaren, waarbij die, als ze daar prijs op
stelden, ook

Tijdens de kerstperiode van het afgelopen jaar werd de "Gorch Fock" op haar
vaste ligplaats aan de Ballastkiste prachtig uitgelicht. Foto Eckhardt Fraede.
instructie zouden krijgen in het varen met een groot, dwarsgetuigd zeilschip.
Een van de instellingen, die contracten afsloot voor het plaatsen van buitenlandse “trainees"
was Tall-Ship Friends Deutschland (TSF), een vereniging die in eerste instantie de opleiding en
vorming van jongeren op zeilschepen wil bevorderen. Daarnaast organiseert ze zeilreizen,
waarbij ook anderen zich het “traditionele zeemanschap” eigen kunnen maken. Door het zeilen
op grote zeilschepen populair te maken, wil ze ook een bijdrage leveren in het kostbare
onderhoud. De vereniging beschikte niet over een eigen vloot, maar maakte gebruik van
bekende schepen van verschillende nationaliteiten, waaronder ook de Nederlandse clipper
“Stad Amsterdam” en de bark “Europa”.
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Niet zeewaardig
Maar ook het meenemen van
buitenlandse, betalende gasten bleek
niet voldoende om de kosten te dekken.
Er was gewoon niet genoeg geld om
het schip goed te onderhouden. Ook al
bleef de “Tovaritsch” dankzij de
toegewijde kernbemanning er uiterlijk
verzorgd uitzien, altijd goed in de verf
en met glimmend gepoetst
koperbeslag, geld voor grote reparaties
en vervanging van versleten
onderdelen en installaties was er niet.
In 1994 was de conditie van het schip
zo verslechterd dat het nog maar een
De”Tovaritsch”, hier nog onder Sovjet-Russische vlag,
beperkt certificaat kreeg, wat inhield dat
koerst
zuidwaarts na een bezoek aan Den Helder. Foto. G.
het vaargebied beperkt werd tot de
J. van Burgeler.
Zwarte Zee.
Engelse sympathisanten kregen het, met steun van Tall-Ships Friends, voor elkaar dat de bark
in 1995 met veel pijn en moeite - wegens problemen met de machine - toch nog New Castle
wist te bereiken, waar op kosten van een sponsor gedokt zou worden en waar allerlei
noodzakelijke reparaties zouden worden verricht. Maar eenmaal in het dok bleken de werkelijke
kosten zoveel groter dan aanvankelijk was geraamd, dat de sponsor afhaakte, waarop tot
overmaat van ramp de Britse scheepvaartinspectie het schip onzeewaardig verklaarde. Wegens
verlopen certificaten werd een absoluut verbod opgelegd om met betalende gasten te varen.
Toch gaven de Britten het nog niet op. De “Tovaritsch” zou het eerste schip worden dat
ingrijpend zou worden opgeknapt op een geplande werf voor historische schepen, die als
werkgelegenheidsproject zou worden opgezet in Middlesborough, eveneens in het noordoosten
van Engeland. De machine had het inmiddels kennelijk helemaal opgegeven want de bark voer
niet op eigen kracht, maar achter een sleepboot naar de havenstad aan de Tees. Maar de
plannen voor de restauratiewerf kwamen niet van de grond en het schip bleef enkele jaren lang
in een troosteloze, verlaten haven liggen, met alleen nog een kernbemanning aan boord, die
voor haar levensonderhoud grotendeels aangewezen was op liefdadigheid van Britse en Duitse
sympathisanten.

Terug naar Duitsland
Die laatsten kwamen tenslotte, mèt de Oekraïense eigenaren, tot de conclusie dat Duitsland het
enige land was, waar genoeg geld zou kunnen worden gegenereerd om het van oorsprong
Duitse opleidingsschip van de ondergang te redden. En zo werd de oude bark dan in 1999
onder auspiciën van Tall-Ship Friends naar Wilhelmshaven gesleept, waar het
gemeentebestuur haar in ruil voor een rol als publiekstrekker voor de “Expo 2000 am Meer”
voor een periode van twee jaar een gratis ligplaats had aangeboden. TSF had goede hoop in
het land van herkomst van de oude “Gorch Fock” genoeg geld bijeen te kunnen brengen om het
schip weer vaarklaar te kunnen maken. Maar dat viel tegen. Er was wel belangstelling voor de
bark, maar de Oekraïense vlag bleek een forse belemmering. Duitse sponsors in spe hadden er
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kennelijk geen vertrouwen in dat ze greep zouden kunnen houden op de besteding van hun
geld door de Oekraïners. De geschiedenis herhaalde zich, na een hoopvolle start ebde de
belangstelling voor het schip weg en kon het verval zich weer verder voortzetten.
Medio 2003 zagen de Oekraïense eigenaren er geen brood meer in. Het schip werd via een
Cypriotische makelaar te koop aangeboden voor 10 miljoen euro, gezien de conditie van het
schip, een irreële prijs, die vervolgens dan ook als een baksteen zou zakken.
Lek gedicht met poetsdoek
Tall-Ship Friends toonde zich geïnteresseerd, zeker nadat Stralsund een gratis ligplaats had
aangeboden. Onmiddellijk nadat men het in beginsel over de prijs – ongeveer een half miljoen
euro - eens was geworden, dook een nieuw probleem op. Het schip bleek lek. In de
machinekamer stond het water tot aan de vloerplaten, en de scheepvaartinspectie wilde geen
toestemming geven om het in deze conditie over zee naar zijn bestemming te verslepen.
Rederij Condock in Hamburg bood uitkomst door het dokschip “Condock V” voor het transport
beschikbaar te stellen. Een dure operatie uiteraard, maar het lukte TSF om de kosten in
mindering te brengen op de uiteindelijke verkoopsprijs. En zo arriveerde het oude schoolschip
dan op 25 september van het vorige jaar onder enorme belangstelling van bevolking en pers in
zijn nieuwe thuishaven om al enkele dagen later te worden opgenomen in het dok van de
Stralsunder Volkswerft. Daar bleek maar 26 van de 1200 vierkante meter huidplaten te moeten
worden vervangen; een meevaller van de eerste orde! Zeker als men rekening hield met de
verhalen van langs de waterkant, volgens welke het onderwaterschip volkomen verrot was. Ook
de roddel dat de Oekraïners een lek in de machinekamer hadden gedicht met behulp van een
bezemsteel en een uniformjasje, bleek niet te kloppen. Het was geen uniformjasje, het was een
poetsdoek!
Nadat onder- en bovenwaterschip weer keurig in de verf waren gezet, kreeg het schip op 29
september zijn oude naam “Gorch Fock” terug en werd de Oekraïense vlag aan de gaffel van
de bezaansmast vervangen door de Duitse. Alleen was het nu niet meer de marinevlag, maar
het zwart-rood-goud van de Duitse koopvaardij. Uit het feit dat de Duitse marine haar kapel
naar Stralsund had gestuurd om de (weder)doop muzikaal op te luisteren, mag worden
opgemaakt dat ze het de Tall-Ships Friends niet euvel duidde dat haar huidige zeilende
opleidingsschip voortaan een soortgelijke naamgenoot naast zich moet dulden.
De herdoopte en weer
teruggevlagde ”Gorch Fock”,
ex-”Tovaritsch”, op haar nieuwe, vaste
ligplaats aan de Ballastkiste in Stralsund.
Foto Eckhardt Fraede.
Toekomstmuziek
De “Gorch Fock” ligt dus nu weer
afgemeerd aan de Ballastkiste, de
plaats waar ze bijna zestig jaar
geleden aan haar laatste korte reis
onder Duitse vlag begon. Het ziet er
naar uit dat het schip daar de
komende jaren ook wel zal blijven. De bark krijgt vooreerst de functie van museumschip en
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heeft wat dat betreft een prima plek. Het schip ligt op maar enkele honderden meters van het
historisch centrum van de oude Hanzestad Stralsund. Bovendien wordt op maar enkele meters
afstand het “Ozeaneum” opgetrokken, een permanente expositie over de zee, die ongetwijfeld
ook veel bezoekers in de richting van het schip zal trekken.
Maar, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, Tall-Ship Friends, hoopt natuurlijk dat de “Gorch
Fock” ooit weer zal uitvaren om jonge mensen en mensen “jong van hart” te laten ontdekken
wat het betekent om te leven en te
werken op een groot, dwarsgetuigd
zeilschip. Of dat gaat lukken zal afhangen
van de vraag of en hoe diep bedrijven en
particulieren de komende jaren in de
buidel kunnen en willen tasten. Mocht het
er niet van komen, dan is er ook geen
man overboord. De zeventigjarige bark
met haar bewogen historie kan dan
immers genieten van een welverdiende
rustige, en, naar we mogen aannemen,
goed verzorgde oude dag.
1 In het Kielerkanaal. Om onder de bruggen door te
De “Condock V” met de “Tovaritsch” aan boord
kunnen komen zijn de bramstengen en de bezaansteng weggenomen. Foto Eckhardt Fraede.

Bron: De Blauwe Wimpel 8/2004
…………………………………………………………………………………………………………

De memoires van een ziekenpa deel 7
Verblijf op Biak.
Na een korte nachtrust moesten we ons de volgende morgen kleden in kort kaki en een
sportwitje, we moesten ons in de eerste uren melden op allerlei bureaus. In die eerste uren heb
ik mijn nek al rood verbrand. De oude jongens daar, scholden ons uit voor “Baru”, wat
nieuweling betekende, we waren zo wit als sneeuw. Later deed ik daar ook aan mee! Het kamp
bestond uit een vijftal slaapbarakken, met een dubbele verdieping erop. We sliepen niet onder
een klamboe, maar door het gaas in de ramen waren de gebouwen, als het ware een klamboe.
Verder een kombuis, een kantine en de Sorido kerk.
Een openluchtbioscoop, de Karang City moest voor vertier zorgen en nog wat
bedrijfsgebouwen, zoals de garage en een timmermanswerkplaats en een splinternieuwe
ziekenboeg.
De ziekenboeg bestond uit 3-4 gebouwen, die met een galerij aan elkaar vastzaten.
Op drie daken waren grote rode kruisen geschilderd. In het ene gebouw waren twee
ziekenzalen gevestigd, in het andere de operatiekamer en de röntgenkamer en nog twee
ziekenzaaltjes. In het derde gebouw was het magazijn voor geneesmiddelen gevestigd en een
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apotheek en laboratorium. In de tussengebouwtjes, de spreekkamers van de doktoren en de
tandarts. Verder de kamer van de Chef Ziekenboeg, tevens wachtruimte en een keuken.
Aan het eind van het kamp, aan de zee, had je de steigers voor kleinere vaartuigen en
Landingsvaartuigen. Dit werd de “Waterbasis” genoemd. Hier stond ook af en toe een groot
Martin Mariner watervliegtuig, die op de wal was getrokken. Later over deze vliegtuigen meer.
Aan het begin van het kamp, had je de toegangspoort met slagboom en wachthuis.
Links buiten het kamp, had je de grote kampong “Sorido” en verderop de kotta, die was wel
uitgestrekt, maar vrij dun bebouwd.
Over het eiland liep een lange doorgaande weg, aan het eind was het burgervliegveld de
“Mokmer” gevestigd, de KLM en de binnenlandse vliegmaatschappij de “Kroonduif” waren hier
gevestigd. De Kroonduif vloog met de Dakota (DC3) en een kleiner vliegtuig, de “Twin Pionier”.
De Dakota’s vlogen twee keer per dag over het kamp en, af en toe, hoor ik het geluid nog wel
eens in Haarlem en ik weet dan onmiddellijk dat het een Dakota is, het geluid vergeet je nooit
meer.
De KLM vloog twee maal per week van Amsterdam naar Biak. Aan de overkant van het
vliegveld had je het KLM-hotel. Vanuit het kamp gezien, over rechts, had je de zee, met de
steiger voor de Hollandboot en de Douaneloodsen. Hier kwam 1 of 2 keer per maand een boot
uit Holland aan en het duurde soms wel een week voor het gelost was.
In het midden van het eiland bevond zich het Marine Vliegkamp de “Boroekoe.” Voor de poort
stond als monument, een grote Catalina Vliegboot, er vliegt nu nog steeds 1 exemplaar in
Lelystad. De Catalina was de voorganger van de Martin Mariner.
Op dit vliegveld stonden jagertjes, de “Firefly” en de vliegboten de “Martin Mariner.”
In de kotta was het Gouvernements-ziekenhuis gevestigd.
Verder waren er aan deze weg nog wat Chinese zaken en restaurants gevestigd, vooral van de
restaurants waren wij goede klanten.
Voor de politietaken had je de Papua Politie, onder leiding van Nederlandse Inspecteurs. De
politie was niet gemakkelijk, je kon er beter niet mee te maken hebben. Op het eiland had je
twee kerken, de ene de Evangelische Christelijke kerk van Biak en de andere de Rooms
Katholieke kerk. De eerste was een kerk, die werd gesteund door de Nederlandse Hervormde
Kerk, de Gereformeerde Kerk, en de Vrijgemaakte Kerk in Nederland.
Een ouderling uit deze kerk stelde me de vraag, wat ik was?, ik zei: “Gereformeerd”, hij zei:
“Hoe Gereformeerd”, ik snapte er niets van!
Hij legt uit: “Hij hoorde bij de Gereformeerde kerk Nederland (ex art 31), maar ik was synodaal”!
Ik had thuis dat onderscheid nooit gehoord.

Op de fiets naar het vliegveld “Mokmer”, op de
achtergrond een Dakota van de Kroonduif.
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De ziekenboeg waar ik kwam te werken, was zoals ik reeds eerder zei: “hagelnieuw”. Vanaf de
weg bekeken, kreeg je links eerst het Magazijn van Geneesmiddelen.
In hetzelfde gebouw het laboratorium en de apotheek. Geheel rechts de ziekenzalen, een kleine
keuken en de wachtruimte.
In het midden de dokters kamers en de tandarts. Iets verder de operatiekamer en
röntgenkamer, ook was er een klein hokje voor de
tandtechnieker, Sergeant Heideman.
We hadden twee dokters, Dr. Julsing was de baas en de tweede man was Dr. van de Beek, de
assistent chirurg, die ik nog vanuit het hospitaal kende. Voor de narcose kwam er een vliegmedische arts van het Marine vliegkamp “de Boroekoe.”
De chef ziekenboeg was Majoor ZVP Bijl. Verder de Majoor Kouwenberg, voordien in het
hospitaal, Sergeant van de Berg, Sergeant van de Velde, Sergeant Visser, sergeant Clarkson,
de Korporaals, Nanninga, Blommerde en Luchtenburg. Als 1e klas ZVP waren er Cor van
Maurik, Tom Hetebrij, Geert Tipker en Jantje van Zandbergen. Bij de Inspecteur
Geneeskundige dienst zat op het kantoor de Majoor ZVP van de Ham, voordien ziekenboeg
Willemsoord. ZVP 1 Lucardi zat wel bij mij in het vliegtuig, maar werd geplaatst naar het
binnenland.
Verder hadden we een tandarts en een tandtechnieker, Sergeant Heideman. Ook waren er een
paar hospikken van de Landmacht bij ons, van de één weet ik nog de naam, Soldaat van Dijk,
een lange slungelachtige, aardige jongen.
De Chef der Equipage was de Opper Schipper Slingeland en de Onderofficier van Politie was
de Sergeant-Majoor van de Mariniers, Majoor De Waardt.

Ik kwam eerst te werken op
het medisch laboratorium,
waar ook de apotheek
gevestigd was. Ik kreeg
assistentie van de echtgenote
van Dr. Van Eindhoven, de
Inspecteur Geneeskundige
Dienst. Mevrouw Van
Eindhoven was een medische
analist en deed de wat
ingewikkelder proeven bij ons.
Ik deed daar, urine, faeces en
bloedonderzoek,
zowel
chemisch als
Ziekenboeg van de Marine Kazerne Biak, de
dokterskamer en de röntgenkamer.
microscopisch. Deze werkzaamheden deed ik
graag. Eén keer heb ik zelfstandig, in een preparaat de mijnworm ontdekt, ik wist op het
moment wel niet, wat het was, maar na een naslagwerk te hebben geraadpleegd, vond Mevr.
Eindhoven uit, dat het de mijnworm was. De mijnworm kwam door de voetzolen naar binnen en
nestelde zich in de longen, waar hij een nare longontsteking veroorzaakte.
Ongeveer éénmaal per week, namen we bloed af door middel van een vleugelnaald in een
reageerbuis.
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Deze buizen werden steriel verpakt en per vliegtuig naar Holland gezonden, dit waren thyphusblocs, we konden ze niet in NNG onderzoeken.
Verder heb ik enkele maanden gewerkt in het Magazijn van Geneesmiddelen, we moesten alle
ziekenboegen in NNG bevoorraden, oa. Hollandia, Sorong en Merauke. De baas was Sergeant
ZVP van de Velde.
Eén van zijn uitspraken was: “Als jij terug komt in Holland, kun je gelijk door naar de
korporaalsopleiding, want je conduitestaat is boven gemiddeld.” Maar toen ik in 1960 in Holland
kwam, deden ze net of ze me niet kenden.
Ik heb daar kilo’s zwarte trekzalf, ichtyool, en perubalsem met de hand moeten maken. In grote
mortieren en maar draaien, de ingrediënten wilden vaak niet oplossen. Onze koelie Mathias,
was er zeer bedreven in, wij als blanken konden ons niet zo goed concentreren, wij hadden
meer aan ons hoofd.
In de wachttijden werkte ik ook gewoon mee op de ziekenzalen, verbandkamer en soms op de
operatiekamer. Slapen deden we in de slaapbarakken, je had geen klamboe nodig, want de
barak was door zijn ramen van gaas, mug vrij.
We sliepen onder een spreitje, want zonder koelde je buik te veel af en had je zo een buikloop.
Op een dag was mijn spreitje gestolen, ik meld me bij de Onderofficier van Politie, hij zei: “Ga
naar je barak en jat er eentje terug!” Ik ben terug gegaan, maar heb het toch niet gedaan, later
nam ik er eentje mee van de ziekenboeg.
Na het opstaan in de morgen had je altijd koude douches, sommigen vonden dat lekker, maar
het was mij te koud. Onze werkdagen waren van zeven tot ongeveer één of twee uur. Op het
laboratorium was zoveel werk, dat het meestal vier uur werd.
Op een dag werd ik opgeroepen door de Divisie-chef, tot het bijwonen van een les in de
krijgstucht. Ik heb me gemeld bij Sergeant mrX met de mededeling, dat ik daar in de morgen
naar toe moest. Hij zei: “Ik heb niet voldoende personeel, je gaat niet”, hij zou me afmelden.
Een paar dagen later moest ik mij verantwoorden bij de Eerste Officier, ik werd gestraft met 4
dagen geweer exercitie. Sergeant mrX wist toen van niks, wat toch een hufter die man!
Cor v Maurik had ook de opdracht niet te gaan, maar Dr. van de Beek had er voor gezorgd, dat
hij zijn rechterarm in een mitella kreeg en mocht toen Jeep poetsen met één arm. Als ik langs
kwam marcheren, het zweet liep me in de ogen, dan knipoogde hij tegen mij, ik kon hem wel
schieten.
Een dag later was zijn arm weer beter! Wat slikten wij toen toch veel van onze meerdere.
Achter onze nieuwe kazerne lag het oude kamp: “de Oude Base.” Onze voorgangers hadden
het in die barakken niet zo best gehad, het was er smoor heet. De slaapbarakken waren
zogenoemde Amerikaanse Consets, barakken met ronde metalen daken.Koelies sliepen nog
wel in deze barakken en ze werden gebruikt voor opslag van goederen.
De ziekenboeg lag ongeveer 100 meter van de zee (Laut), eerst kreeg je een strandje van 4-5
meter breed en er achter een karang-rots ook 3-4 meter hoog. Op dit plateau waren onze
gebouwen gevestigd. Je ging de eerste maand nog wel eens zonnebaden, maar na verloop van
tijd ging je in de middag liever naar bed. De hitte vroeg veel van je lichaam.
In de slaapbarakken had je tussen de middag, verplichte middagrust.
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De barus hadden nog niet zoveel behoefte, maar het was verstandig wel te gaan slapen. De
verplichting bestond er uit, dat je in die uren stilte moest betrachten. Elke dag kregen we
medicijnen en mineralen verstrekt. Het was verplicht deze in te nemen, o.a. Zouttabletten en
Paludrine tegen Malaria. In zee kon je lekker snorkelen, we doken op geldschelpen en op
tijgerschelpen.
De tijgerschelpen waren afgesloten met een tijgeroog, de zogenoemde: “matabia.” De
geldschelpjes verwerkten wij in halskettingen, dat was een mooie vrijetijdsbesteding.
Naast de ziekenboeg, aan de overkant van de weg, had je onze openluchtbioscoop: “Kanrang
city”, door de dienst OS en O werden er films gedraaid. Het kon gebeuren dat tijdens de film, er
een Martin Mariner laag overkwam; horen en zien verging je. Het vliegtuig had dan geprobeerd
te landen op de Boroekoe, maar het landingsgestel ging niet uit en dan gingen ze bonken op
zee, net zo lang een smak maken, dat de wielen naar beneden kwamen. Lukte dat niet, dan
werden ze door een sleepboot naar de Waterbasis gesleept. De M.M. was een Amerikaanse
kist, twee motoren, en had een enorme buik voor de passagiers, veelal mariniers, die op
patrouille gingen. Door de Amerikanen werd het vliegtuig de “Crew Killer” genoemd.
Verscheidene kisten zijn in mijn tijd verongelukt. Het kwam voor, dat collega’s een patiënt
moesten begeleiden naar het ziekenhuis in Hollandia, stuk voor stuk gingen ze weigeren, zo
bang waren ze, dat het toestel zou crashen. Sommigen eisten: eerst een levensverzekering.
Dat kon natuurlijk niet in militaire dienst, ze hadden straf kunnen krijgen wegens
dienstweigering.
Toen werd ik aangewezen. Ondanks dat ik ook “lood” in mijn schoenen had, heb ik niet
geweigerd. Op een dag vertrekken wij met de ambulance naar het vliegveld, maar tot mijn grote
verrassing gingen we niet naar het Marine vliegkamp, maar naar het burgervliegveld de
Mokmer en zijn we opgestegen in een Dakota. Wat was ik blij!
In Hollandia aangekomen, was er voor mij geen vliegtuig terug, ik kreeg onverwachts 14 dagen
vakantie en ik heb me er best vermaakt. Ik sliep in het Kloofkamp boven op de berg, alwaar ook
de ziekenboeg was gevestigd, ik ontmoette daar collega van den Brink van mijn opleiding. Op
de terugweg weer een Dakota, ik had geluk, ik kreeg een plaats in de derde stoel van de
cockpit, normaal was deze stoel voor de boordmeccano. De Dakota vloog zo langzaam dat, als
je naar buiten keek, je het gevoel had niet vooruit te komen.
NB: Vanuit de veteranenwereld heb ik leren kennen, Gerard de Bruin, hij was in NNG Majoor
Boordmeccano aan boord van een M.M. Zijn vliegtuig is toen gecrasht in de binnenlanden en is
in zee gevallen. Hij was één van de weinige overlevenden, die in zee dreven, zich vasthoudend
aan de wrakstukken. In een kano is hij gered door Papoea’s, hij is dagenlang doodsbang
geweest, dat hij zou opgegeten worden. Maar het waren christenen, hij werd gevoerd door
deze mensen en kreeg moedermelk te drinken. Wat hij niet wist, dat hij zijn rug had gebroken.
De Martin Mariner was een watervliegtuig van de Marine Luchtvaartdienst.
Na 3-4 dagen is hij door een Jager van de Marine opgepikt.
Hij is naar het Gouvernementsziekenhuis in Hollandia gebracht. Later is hij gerepatrieerd naar
Holland en is grotendeels hersteld.

12

Papuas aan de Wisselmeren.
Hij geeft nu lezingen over zijn redding met dia’s en foto’s op een billboard, tijdens zijn
voorstelling is hij zodanig emotioneel, dat hij vaak moet huilen. Dus toch vermoedelijk een
trauma opgelopen.
We werden in het kamp vaak verrast door onze Marine collega’s van het Marine Vliegkamp de
Boroekoe. Een ons bekende Onderofficier Vlieger stuntte dan laag tussen de barakken door in
een Firefly. We schrokken dan enorm! Dat kon natuurlijk niet door de beugel, of deze vlieger er
ooit iets van gehoord heeft, weet ik niet.
Tegenover het vliegveld de Mokmer, stond het KLM hotel, er ging toen een verhaal over het
eiland, iedereen had het meegemaakt, zelfs ik nu!
Na aankomst had een gezagvoerder van de KLM, natuurlijk een getrouwde man, een
afspraakje gemaakt met één van de stewardessen. Het hotel had aan de achterkant, aan de
zeekant, een open galerij, waar de deuren van de kamers op uit kwamen. De afspraak was, dat
zij vooruit zou gaan en dan kwam hij iets later, niet één kwam het te weten of zag het.
Zij ligt in spanning in het donker te wachten en ineens gaat de deur open en dicht.
Degene die binnenkwam, gaat gelijk in de stijgbeugels en zij aait van spanning over zijn haar,
maar wat voelt ze, ……………..een kroeskop!! Waar gebeurd!
In de avond tijdens een wacht, rond 8 uur, zit ik met Sergeant Clarkson nog even na te praten.
Hij ging weg op de fiets en ineens hoor ik een klap en getier, ik wist toen gelijk, dat is Sergeant
Clarkson. Op de weg had hij zich niet gehouden, te fietsen aan de goede kant van de weg.
Je moest in NNG links fietsen.
Dat je links moest, vergat je nog wel eens!.
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In NNG was het in de schaduw,
100% vochtig, dat was niet leuk,
alles verroestte. Mijn familie had
me bij mijn vertrek een
scheerdoos meegegeven, een
doos waarvan de voorwerpen
glimmende metalen koppen
hadden. Een scheerkwast met
een glimmende kop en zo ook
een zeepdoos met een
glimmende deksel. Binnen 14
dagen moest ik alles weggooien,
het was totaal verroest.
Een Martin Mariner, naar de wal gesleept, op de Waterbasis.

Dr van de Beek had een patiënt
geopereerd aan zijn appendix. De volgende dag bezocht hij hem op de ziekenzaal. De patiënt
klaagde, dat hij niet kon plassen. Wij als verplegers wisten er wel wat op!
De waterkraan open en laten stromen, even later ging de dokter als eerste, hij foeterde en zei:
“Doe dat nooit meer”, wij wisten dat van hem, dat hij daar niet tegen kon. De patiënt kreeg later
een katheter.

In mijn NNG tijd rookte ik nog fors, ik had leren roken
“Stilleven” tijdens mijn opleiding in het Marine Hospitaal. Ik rookte half
zware shag en caballero. Elke week kregen we een tinnetje
sigaretten, gratis verstrekt, de inhoud was 50 sigaretten. De sigaretten hadden als merk: 7, 7, 7,
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(zeven, zeven, zeven). De reuk was muf en ze smaakten ook muf, maar gewoon doorroken hé!
Na het opstaan trok ik de verpakking los en in de avond had ik het leeg.
NB: In 1973 in Haarlem ben ik na 25 jaar, via een cursus helemaal van het roken afgekomen.
Ik ben er heel blij mee, want roken is niet gezond.
Wij kwamen dus in een nieuwe ziekenboeg met
een nieuwe operatiekamer. Doordat Cor van
Maurik in het zelfde vliegtuig zat en Dr. van de
Beek er al was, kon er voor het eerst
geopereerd worden. Maar we hadden nogal wat
nogal wat aanloop problemen, we hadden wel
narcosemiddelen, maar geen narcosetoestel. Er
werd ouderwets geopereerd en maakten gebruik
van de etherkap. Als inleidingsnarcose werd
chloretyl gebruikt en daarna druppelen op de
etherkap. Chloretyl zat in een spuitflesje, waar je
wonden mee kon bevriezen en verdoven. Het
duurde soms wel even voor een patiënt onder
zeil ging.
De eerste patiënt was een Korporaal Kok met
appendicitis, toen hij bij kwam, klaagde hij over
zijn ogen. Hij had een druppel ether in zijn oog
gekregen, ondanks dat de ogen goed waren
afgeplakt. Later werden al onze patiënten, die
geopereerd waren, praktisch allemaal ziek en
koortsig. We begrepen er niets van, nog weer
later was er iemand, die alle operaties onder de loep genomen had en vergeleken, dat het
weleens kon komen van de Airconditioning, die karang-stof aanzogen. Karang is een dierlijk
eiwit, waar de wonden door werden geïnfecteerd. In het vervolg gingen de ventilatoren uit bij
een operatie. En de operatiekamer werd nog beter schoon gepoetst. Daarna ging het veel beter
met onze patiënten. Klaar was kees!
Wordt vervolgd…
……………………………………………………………………………………………………………
In het bivak
De tamboer schopte in het halfdonker tegen een vormloze figuur in
een slaapzak” Trek eruit. Overal”. Het was tijd om op te staan althans,
in de gedachtegang van de tamboer. De figuur kwam overeind en tot
zijn schrik bemerkte de tamboer dat hij de commandant der mariniers
wel zeer onwelgevoegelijk had gewekt. Wat verwacht je? Een
woedende commandant? Moet de tamboer zich op parade
verantwoorden wegens het schoppen tegen een gevulde slaapzak?
Of erger, wegens het schoppen van zijn commandant? Hoeveel
dagen trekt de tamboer? Niets van dat alles! De commandant werd
wakker met de woorden: “Vecht wanneer het moet, rust wanneer het
kan” en viel daarna weer in slaap.
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Het is al weer enige tijd geleden, de beslissing om de MARPAT (Maritieme Patrouillegroep) op
te heffen, en het marinevliegkamp Valkenburg (MVKV) te sluiten. Het MARPAT-personeel
kreeg ook in die zwarte periode gelukkig veel steun van de Vakbond voor Defensiepersoneel
VBM | NOV.
Het litteken van de opheffing van de MARPAT zal bij iedereen nog jaren voelbaar zijn. De KM
moest bezuinigen en de aanschaf van Tomahawk raketten voor de LCF’s was een reële optie.
Om het nodige geld vrij te maken waren er drie opties:
a.
Het inleveren van een aantal fregatten (dit was geen optie, de KM zou gedeclasseerd zijn
tot een uit de kluiten gewassen groep zeeverkenners),
b.
het opheffen van de Onderzeedienst (leverde te weinig geld op) en
c.
het opheffen van de MARPAT en sluiten van MVKV Voor het personeel van de MARPAT
voelde en voelt dit (punt c) als een mes in de rug!
Bij het uit dienst stellen van de (oudste Nederlandse) squadrons 320 en 321 drukte KTZ Kopp
(de laatste CMARPAT) ons op het hart dat als we de laatste keer met opgeheven hoofd de
poort konden uitlopen van
MVKV Dat we trots konden zijn op de manier waarop we gewerkt en gestreden hadden om de
P3C Orion te behouden voor de KM.
En zo zijn we ook de laatste keer de poort uitgelopen, met opgeheven hoofd maar een traan in
het oog en bijtend op de onderlip.
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Een jaar voor de sluiting van het marinevliegkamp Valkenburg werd begonnen met het PUM A
proj eet. Het project was verdeeld in twee fases. PUMA1 was de periode van 1 jaar waarin
MARPAT-personeel Duits vliegend en grondpersoneel op Valkenburg zou opleiden.
En na de sluiting van MVKV kwam het PUMA 2 traject. Een groep Nederlandse MARPAT’ers
ging mee naar Duitsland voor de periode van 1 jaar voor het begeleiden en opleiden van overig
Duits personeel te Nordholz. Op 1 juli is er een eind gekomen aan het PUMA project. En dat is
dus een definitief einde aan het laatste stukje MARPAT van de Koninklijke Marine. Het
afgelopen jaar hebben globaal 50 personen getracht de kennis over de P3C Orion over te
dragen aan of uit te breiden bij de Duitse collega’s.
Het personeel werkte op de marinebasis te Nordholz, zo’n 15 km zuid van Cuxhaven en de
nieuwe thuisbasis van ‘onze’ P3CS. Het Nederlandse personeel werd ondergebracht op een
vakantiepark te Ottemdorf, een dorpje aan de kust, oost van Cuxhaven.
Natuurlijk had het Nederlandse personeel al ervaring opgedaan met de Duitsers in Valkenburg.
Al snel bleek echter dat de Duitse manier van werken nog wel eens botste met onze manier van
werken. Die cultuurverschillen waren ook tijdens het PUMA1 traject al naar boven gekomen. En
wij Nederlanders denken dat wij een land zijn van regeltjes, nou dat kan erger! Soms zakt de
moed in onze schoenen. De Duitsers creëren hun eigen problemen door een overvloedige
regelgeving en een logge organisatie. Van enige flexibiliteit is nagenoeg geen sprake. Al snel
bleek dat de Duitsers maar sporadisch gebruik maakten van onze kennis en inzet. We kregen
de indruk dat ze het liever zelf deden... prima natuurlijk, maar we hebben ons wel eens
afgevraagd wat we er deden. Het zat de Duitsers ook niet echt mee...

Ze hadden te weinig kennis in huis. De mensen die in Nederland waren opgeleid werden na
terugkeer in Duitsland overgeplaatst naar andere onderdelen, of op functies geplaatst waardoor
hun kennis niet gebruikt werd. Er waren te weinig onderdelen. En ze misten iets ... de
bezetenheid die de meeste MARPAT’ers altijd gedreven heeft om een goed product neer te
zetten. We voerden vele gesprekken, op ons eigen niveau maar ook op een hoger niveau.
Tijdens deze gesprekken wordt er naar ons geluisterd, men weet waar de problemen liggen
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maar schijnt niet bij machte om daar iets aan te veranderen. Het Duitse systeem wordt niet in
een paar maanden veranderd. Als we dat bij aanvang al dachten, bleek het al snel een illusie.
De opleidingsdruk ligt hoog. De Duitse politiek wil de vliegtuigen dit jaar nog operationeel
inzetten, wat volgens onze mening niet haalbaar is, gewoonweg omdat het personeel nog niet
beschikt over voldoende kennis en ervaring. Tot overmaat van ramp lopen de opleidingen al
snel achter op schema met name door een grote uitval van het aantal beschikbare vliegtuigen
waardoor de opleidingsdruk alleen maar toeneemt.
De sfeer blijft gelukkig goed, onderling, maar ook met de Duitsers. Men begrijpt onze
standpunten, geeft ons gelijk maar gaat vervolgens over tot de orde van de dag. Voor het
Nederlands personeel is het echter gebeurd. Op 13 juni is een grote afscheidsreceptie gegeven
te Ottemdorf. De grote hoeveelheid ex-MARPAT’ers die hier kwam opdraven is indrukwekkend
en geeft aan hoe sterk de onderlinge band nog steeds is.
Voor al het personeel in Nordholz is inmiddels een nieuwe functie gevonden. Veel mensen
gaan over naar de KLu waar ze met open armen worden ontvangen, anderen gaan de
burgermaatschappij in en weer anderen gaan met FLO of UBM.
Het verlaten van Nordholz geschiedt met ‘mixed feelings’, opgelucht dat alles veilig is verlopen
maar ook het gemis straks van al je collega’s waar je jaren geweldig mee hebt samengewerkt.
Tot overmaat van ramp besluit de nieuwe regering ook geen Tomahawks aan te schaffen ... dat
mes kan er ook nog welbij. Iedereen is er van overtuigd dat na de prestaties van de Orion
boven Kosovo en Bosnië in de 90’er jaren en de inzet tijdens de operatie Operation Enduring
Freedom, de Orion ook boven Uruzgan geweldig werk had kunnen verrichten voor onze
mensen op de grond.
Het mocht niet zo zijn en dat doet ook na 2 jaar nog steeds pijn. In de laatste maanden werd
door de P3C bemanning nog een laatste batch ontworpen,
waarop de tekst: Acta Est Fabula (Het verhaal komt tot een eind)
is geborduurd en zo is het.
De Duitsers hebben onze prachtige kisten overgenomen en we
zijn gematigd positief over hun toekomst. Het tijdperk van het
maritieme patrouillevliegtuig binnen de Koninklijke Marine is nu
definitief ten einde en opnieuw loopt het Nederlandse MARPATpersoneel met opgeheven hoofd voor de laatste keer de poort
uit... de traan blijft dit keer achterwege. ■
…………………………………………………………………………………………………………..
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Een vloot voor Nederland
Ons volk voor de keuze
Spanje, in vroeger eeuwen de grootste veroveraar en kolonisator ter wereld, had tegen het
einde der negentiende eeuw van zijn grote wereldrijk niet veel meer over dan Cuba en Puerto
Rico in West-Indië en de Filippijnen in Oost-Azië.
Toch was Spanje, dank zij deze niet onbelangrijke koloniën, nog niet afgedaald tot het lage punt
waarop het ten slotte door wanbeleid èn onderlinge verdeeldheid in de eerste helft der
twintigste eeuw zou terechtkomen. Evenwel kan niet worden ontkend, dat het geestelijk min of
meer middeleeuws georiënteerde land militair niet in staat was met zijn tijd mee te gaan.
Hoewel het op papier nog wel over een niet onredelijk lijkende zeemacht beschikte, was het
beheer daarvan zo slecht en daardoor de militaire waarde zo gering, dat die vloot, toen zij ten
slotte tegen Amerika ten strijde moest trekken, weinig anders meer kon doen dan op heldhaftige
wijze ondergaan.
Het groter en machtig wordende Amerika had vooral tegen het einde der negentiende eeuw
imperialistische neigingen gekregen. Onlogisch was dat zeker niet. Het land was groot en
machtig geworden door een verdrijving van alle andere Europese staten uit het gebied, dat
thans de Verenigde Staten van Noord-Amerika uitmaakt. Het had, dank zij de met dit alles
samengaande of er op volgende openlegging der veroverde gebieden, een toekomst met
onbegrensde mogelijkheden zien opdoemen. Het direct na dergelijke activiteiten in een land
opkomende bewustzijn van eigen kracht deed het imperialisme opdoemen, waarvan Theodore
Roosevelt de verpersoonlijking werd.
Zonder aannemelijke reden werd er oorlog met Spanje gemaakt en de laatste restanten van het
oude Spaanse wereldrijk vielen Amerika toe. Spanje was aan eigen zwakte ten onder gegaan.
Het gemis aan een goede, diligente zeemacht bracht Spanje ten val. Men kan zonder twijfel
aannemen, dat, indien Spanje over een goede zeemacht beschikt had, men zich in Amerika wel
tweemaal zou hebben bedacht alvorens de economisch zeker niet noodzakelijke strijd aan te
binden. Het was ook de instinctieve verachting van de sterke voor de krachteloze geweest, die
Amerika Spanje als wereldrijk deed te gronde richten bij de op dit alles volgende vrede.
Wij gaven dit korte overzicht van wat thans een halve eeuw geleden geschiedde, omdat we
hierin zoveel overeenkomst met wat Nederland overkomen is, zien. Nederland had na de
Napoleontische tijd uit zijn oude wereldrijk behalve enige toen nog zeer onbelangrijke gebieden
op het Westelijk Halfrond en Afrika nog het Indonesische eilandenrijk overgehouden.
Waarschijnlijk alleen, omdat men in Engeland het grote belang er van niet zag — wij zullen dit
in het midden laten —, werd ons dit gebied teruggegeven. Nederland begon, met dit eilandenrijk
als grondslag, zich weder een economische wereldpositie op te bouwen, die, mede gesteund
door andere factoren, tot grote welvaart leidde, vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Indien er van één, van zeeverbindingen afhangend Rijk gezegd kan worden, dat het zijn zeemacht verwaarloosde, geldt dat zeker voor Nederland. Het Nederlandse volk in al zijn geledingen was a-militair en de lange vrede deed zelfs bij de leidende groepen der samenleving in
dit land een bijna fantastisch gebrek aan begrip ontstaan ten aanzien van militaire
krachtsverhoudingen in de wereld en de gevolgen daarvan.
Zo kon het gebeuren, dat er pantserschepen gebouwd werden, die in de tijd, dat ze van stapel
liepen, reeds waardeloos waren, doch niettemin tot dertig jaren daarna nog de enige schepen
waren, waarover men voor vlagvertoon kon beschikken; zo kon het gebeuren, dat de reeds te
bescheiden Vlootwet in 1923 werd verworpen en dat men een kruiser bouwde, nog wel in de
dertiger jaren, met meer kanonnen op het achterschip dan op het voorschip, ten einde het
terugtrekken (over een onderzeeboot- linie) gemakkelijker te maken; toen men ten slotte een
mogelijkheid vond om dat schip nog een zevende kanon (op het voorschip) te geven, ontstond
daarover een politiek spektakel van de eerste orde.
Deze opvattingen waren de oorzaak, dat een bekend internationaal journalist, die in het beging
van de twintiger jaren een reis door het Verre Oosten maakte, kon schrijven, nadat hij het
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pantserschip „De Zeven Provinciën” met enige eveneens waardeloze oude torpedoboot- jagers
op de rede van Soerabaja had zien liggen, dat hij de zonderlinge overblijfselen van een vergane
zeemacht had gezien. Hij voegde er aan toe, dat het feit, dat Indonesië nog steeds Nederlands
was, ook als een onlogisch overblijfsel van vroegere macht ter zee beschouwd moest worden.
Hoe gelijk deze man had, zou de geschiedenis leren.
Toen de laatste oorlog in 1939 uitbrak, heeft het nog twee en een half jaar geduurd voor Japan
zich aan de zijde van Duitsland schaarde. De Japanse staatslieden en militairen, vooral de
Admiraals, waren niet geneigd, zonder de kat uit de boom gekeken te hebben, alles op alles te
zetten. Het is begrijpelijk, dat de maritieme zwakte in Indonesië in hun ogen de balans zozeer in
hun voordeel deed doorslaan, dat ten slotte de sprong in het duister, de bekende aanval op
Pearl Harbour, gewaagd werd. Het industriële kunnen, alsmede de geest en werkkracht van het
Amerikaanse volk, bracht voor Japan ten slotte het einde van de machtsdroom, doch niet nadat
een als geheel te zwakke en slechts ten dele uit Nederlandse schepen bestaande kruiservloot
bij de verdediging van Nederlands-Indië ten onder ging in de Javazee. Er was in die tijd
ontstemming bij vele leidende Amerikanen over de Nederlanders, vooral omdat bleek, dat het
zwakke leger op Java niet in
staat was weerstand van enig belang aan de Japanners te bieden. Men vond, dat een internationale vloot zonder nut voor de algemene oorlogvoering voor een speciaal Nederlands belang geofferd was. Men realiseerde zich, dat de van Nederlandse zijde gepropageerde
verdedigbaarheid van Java alleen kon voortspruiten uit de breinen van (Nederlandse)
diplomaten en politici, die van wat een moderne oorlog betekende geen flauw besef hadden.
Men vond in leidende kringen in Amerika, dat de Hollanders eigenlijk niet veel waard waren. Ze
hadden immers een ontstellend gebrek aan realisme getoond en de gelden, die andere landen
voor de instandhouding van een vloot besteedden, jarenlang in hun zakken gestoken.
Hoewel Amerika te Pearl Harbour zelf grote fouten had gemaakt, vond men ons, hoezeer wij
onszelf ook aanprezen om ons goede economische en sociale beheer, niet zulke goede
beheerders, omdat we één der hoofdzaken van goed beheer, voldoende bewapening,
verwaarloosd hadden.
Wij moeten nooit vergeten, dat Amerika na de oorlog ons in de raadkamers der Verenigde
Naties niet steunde, doch ook mogen wij niet vergeten, dat onze eigen maritieme en militaire
tekortkomingen daarvan zeker één der oorzaken waren. Wij waren vooral door eigen schuld en
niet door gebrek aan middelen te zwak gebleken en evenals de Spanjaarden tevoren verloren
wij onze koloniën. Het lijkt hard, maar logisch is het zeker.
En wat nu? Moeten we ons nu terugtrekken in onze polders en de verdere bescherming van
wat we aan overzeese betrekkingen over hebben, maar weer aan anderen overlaten? Al onze
krachten inspannen voor de verdediging van ons continent, dat als geheel toch niet verdedigd
kan worden, of moeten we toch nog proberen op zee waardig vertegenwoordigd te blijven? Wij
geloven het laatste. Wij zijn overtuigd, dat West-Europa een rechtstreekse Russische aanval
niet kan weerstaan en dat op zijn best voorlopig een meer of minder groot bruggehoofd ergens
in Zuid-West-Europa gehouden kan worden. Dit zou uiteraard bezetting van ons land
betekenen. Laat ons daarom zorgen ter zee in ieder geval waardig vertegenwoordigd te blijven
en daardoor in staat onze eigen koopvaardijvloot te beschermen.
Mochten de Russen Oostelijk van onze grenzen gehouden kunnen worden, dan is er zeker een
vloot nodig om de aanvoeren naar onze havens, die dan door de oorlog dubbel belangrijk zijn,
mede te beschermen.
Wat er in Zuid-Oost-Azië staat te gebeuren kan ook niemand nog overzien. Wel weten wij, dat
onze belangen in Indonesië, waarmede wij tevens door een Unie verbonden zijn, nog steeds
zeer groot zijn. Als we daartoe geroepen worden, zullen wij in staat moeten zijn onze
investeringen te helpen beschermen. Ook daar is een vloot voor nodig.
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Ons land staat thans voor een keus. We kunnen onze oude politiek van geld verdienen zonder
verder vooruitzien weer trachten voort te zetten. Misschien bereiken we daarmee nog weer
enige schijn-welvaart. We kunnen ook trachten, door actief deel te nemen aan het
wereldgebeuren, een deel van het verloren respect van de wereld terug te winnen. Dit zal alleen
mogelijk zijn, als brede lagen van ons volk begrip krijgen voor de fouten van het verleden en
tevens de vaste wil zal ontstaan deze fouten in de toekomst te vermijden. Een volk met een
slappe levenshouding zal op den duur ten onder gaan. Men kan niet verwachten, dat anderen
ten koste van grote offers onze belangen zullen beschermen, in dien wijzelf ter bescherming
daarvan niets doen.
Wij hopen, dat een vloot, gedragen door het trotse zelfbewustzijn van het Nederlandse volk,
weer eenmaal onze vlag zal dragen.

…………………………………………………………………………………………………………..
Terug naar toen…

De vlootschouw bij Pampus in 1900

Op vrijdag 3 augustus 1900 vond nabij het ei- landfort Pampus voor Amsterdam een bijzonder
schouwspel plaats. Dit had alles te maken met toekomstige plannen die er al bestonden om de
Zuiderzee op termijn droog te leggen. De drooglegging van de Zuiderzee, die zijn schaduw in die
tijd langzamerhand vooruit begon te werpen. Een bedreiging voor de dorpen en steden rondom de
Zuiderzee die de visserij als hoofdmiddel van bestaan hadden, dus ook voor Spakenburg. Om
aandacht te vragen voor dit probleem ontstond bij de burgemeesters van Edam en Wieringen,
Hendrik Jan Calkoen en Louis Charles Kolff het idee om een manifestatie op touw te zetten die de
aandacht zou trekken.
Het doel was om iets te organiseren dat een voorstelling gaf van de omvang van het
visserijbedrijf op en rondom de Zuiderzee. Het was niet direct een demonstratie tegen de
voorgenomen drooglegging van de Zuiderzee, maar wel een poging om te verhinderen dat de
Zuiderzee zou worden afgesloten zonder dat er rekening werd gehouden met de belangen van
de inwoners van de dorpen en steden rondom de Zuiderzee.
Het idee ontstond om een massale vlootschouw te houden als een representatie van het
visserijbedrijf op de Zuiderzee.
Dat zou dan moeten gebeuren in aanwezigheid van de toen 19-jarige koningin Wilhelmina en
koningin-moeder Emma. Allereerst werden er brieven verstuurd naar de burgemeesters van de
betrokken gemeenten.
Zo ook naar Bunschoten-Spakenburg. Daarin de vraag om bij de vissers onder voorbehoud te
informeren en te peilen of er animo was voor een dergelijke manifestatie.
Dat was er.
Toen dat allemaal geregeld was, moest er worden gevraagd aan het koninklijk huis of de
koningin bereid was een dergelijke vlootschouw af te nemen en moest er een datum bepaald
worden. Toen die toezegging er was, kon worden begonnen met de organisatie. Men had
bedacht dat een vloot met vissersschepen ten noordoosten van het eilandfort Pampus voor
anker zou gaan in elf rijen, zodat een rechthoek van 3.000 bij 1.800 meter zou ontstaan en dat
daaromheen de particuliere vaartuigen zouden komen liggen op minstens 150 meter afstand.
Het weer zat echter niet mee, want op de dagen daarvoor stak er een harde west-noordwestenwind op waardoor de schepen die donderdag al een plaats hadden ingenomen weer
weg voeren om beschutting te zoeken in naburige havens om daar de dag van morgen af te
wachten.
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De volgende morgen was het weer zodanig, dat besloten werd om de vloot in plaats van
benoorden fort Pampus te leggen, nu ten zuiden van dat punt neer te leggen, tussen Muiden en
Pampus. Dat moet een heel geregel zijn geweest in een tijd zonder mobiele communicatie. Het
had wel als voordeel dat de duizenden belangstellenden, die aan de wal moesten blijven, toch
een mooi zicht op het schouwspel hadden.
Van heinde en verre waren mensen toegestroomd om het schouwspel van ruim 1.600 botters,
kwakken, pluten, bonzen en aken te aanschouwen, die in de vorm van een grote rechthoek op
het Muiderzand voor anker lagen. De beide vorstinnen werden vanuit de haven van Muiden met
de Koningssloep met daarop 18 roeiers naar het marineschip de Buyskes gebracht. Het was op
dat moment laag water. De Buyskes was een raderboot van de hydrografische dienst van de
marine die wat diepgang betreft uitstekend geschikt was voor dit gedeelte van de Zuiderzee.
Wit
Het schip was voor de gelegenheid tijdelijk omgebouwd op een werf in Amsterdam. Van zwart
werd het schip overgeschilderd in smetteloos wit, terwijl een paar koningskronen de
raderkasten opsierden. Het achterschip was leeggehaald en van een tapijt voorzien, zoals ook
de trap naar de commandobrug met rood pluche werd bekleed. De kajuit was ingericht als een
klein sierlijk boudoirtje, en de schrijftafel van de commandant was in een toilettafel herschapen.
De burgemeesters van de deelnemende Zuiderzeegemeenten, waaronder ook de
burgemeester van Bunschoten, hadden een uitnodiging ontvangen om zich die dag te melden
bij de Oranjesluizen in Amsterdam. Daar lagen schepen klaar waarmee ook de betrokken
burgemeesters en verdere hoogwaardigheidsbekleders de manifestatie konden bijwonen.

Klederdracht
Bij vele voor anker liggende schepen hingen netten in het want en had men de vlag in top, ook
waren er veel vrouwen en kinderen aan boord, praktisch allemaal in klederdracht, net als de
schippers, wat een prachtig gezicht opleverde.
Volgens een krantenbericht waren er ongeveer zestig schepen uit Bunschoten-Spakenburg
aanwezig, een ander bericht spreekt van 100 schepen. Onderdeel van het programma was een
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bezoek van de koningin en haar moeder per sloep aan vijf schepen en wel uit de Lemmer,
Huizen, Wieringen, Marken en Volendam. Deze botters waren voorzien van trapjes, die waren
gemaakt op de Rijkswerf te Amsterdam. Dit om het aan boord komen gemakkelijker te maken.
De trapjes waren voorzien van een inscriptie om als aandenken door de schippers bewaard te
worden.

Het bezoek was gepland voor ongeveer een uur, zodat de vissers konden tonen wat zij zoal
aan moeilijk werk hadden te verrichtten om de vis binnen te halen. De bemanningen legden uit
en lieten zien wat het werk inhield, iets waarin de koningin groot belang stelde. Wel vielen haar
de kleine slaapplaatsen op voor zulke grote mannen.
Op de laatste botter uit Volendam kreeg de koningin bloemen aangeboden door twee
Volendamse jongedames. Na het bezoek werd teruggekeerd naar de Buyskes.
Koningin Wilhelmina stelde zich op, op de commandobrug en het schip stoomde langs en door
de vloot terug naar Muiden waarbij elk schip de vlag neer- en weer ophaalde, als saluut aan de
koningin.
Als slot van het koninklijk bezoek klonk een kanonschot vanaf het marineschip de Rinkelaar, ten
teken dat de vlootschouw geëindigd was en waarop de vissers nog even bleven liggen om
daarna na verloop van tijd weg te zeilen.
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Wat er nog rest uit die tijd
Een huis nr. 33 op de Herengracht te Muiden, waar je langskomt als je naar het Muiderslot
gaat. Aan het gebouw hangt een gedenkplaat ter herinnering aan het bezoek van twee
koninginnen aan Muiden ter gelegenheid van de Revue der Visschersvloot op de Zuiderzee.
Van de manifestatie is ook een prachtig tegeltableau gemaakt dat deel uitmaakte van de
inrichting van de viswinkel van Eibert Bunte aan de Lange Viestraat in Utrecht en nu deel
uitmaakt van de collectie van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

De koninklijke chaloupe, ofwel koningssloep werd voor Koning Willem I ontworpen en is tussen
1816 en 1818 gebouwd op de Marinewerf in Rotterdam. Koningin Juliana en prins Bernhard
hebben de koningssloep voor het laatst gebruikt tijden de viering van hun zilveren huwelijk in
1962.
Tegenwoordig is deze sloep te bewonderen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. In de
Museumhaven van Spakenburg is het elke dag nog een soort lokale vlootschouw voor wie er
oog voor heeft en wie het zien wil, op dinsdag de DARP en jaarlijks ook de Zuidwal.
Hans Hoitink, Bruine Vloot Spakenburg
Ingezonden door Aart Duyst uit “de Bunschoter”1 nov. 2021
………………………………………………………………………………………………………………

De Marine heeft een eigen taal
Tekst en uitleg van een gesproken brief
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Wij kennen bij onze Marine een eigen taal, een taal, die gegroeid is door de eeuwen heen,
rijk aan woorden en uitdrukkingen, en volledig gebaseerd op de veelbewogen geschiedenis
van ons zeevarend volk.
Zelfs in onze dagelijkse spreektaal komen wij diverse marinetermen tegen, uitdrukkingen,
die wij onbewust gebruiken en waarbij wij ons niet meer realiseren, dat zij afkomstig zijn
van „de zee”. Gezegden als „er is met hem geen land te bezeilen” of „het wórdt tijd, dat
we schoon schip maken” kent u allen. Zij zijn gegroeid met ons gewone doen van spreken
en duidelijk voor een ieder.
Maar de echte marinetaal, de taal, die je hoort aan boord of in de walinrichtingen, zal u
misschien voor een groot deel ontgaan. Je moet daarvoor eenspeciaal oor hebben, een
tijdje (zoals wij dat noemen) „bij de baas” in dienst zijn om het een en ander onmiddellijk
en duidelijk te begrijpen. Over deze echte marinetaal wil ik u nu een en ander vertellen. Ik
zal u een brief voorlezen, welke een collega mij onlangs schreef en waarin zeer speciale en
veel voorkomende marine-uitdrukkingen bewerkt zijn.
„Ouwe sobat,
’t Is niet dat ik een snuitje bij je wil halen, maar ik vond het geinig je met dit soeratje toch een
beetje op te vijgen.
Zoals je weet, ben ik onderweg naar Moeders. In Batavia zag het zwart van de afduwers en
toen ik zo op die middag op de bak stond, kreeg ik heel wat zenuwen te verstouwen achter mijn
frokkie. Ik had zo’n beetje kassian met mezelf. Een beste aanhangmotor, die ik bij het Rode
Kruis moest achterlaten en waarvan ik al enige maanden zwaar vertuit lig. Eerst had ik nog
gedacht, dat ik op mijn rug kon thuisvaren, maar dat was er niet bij.
Zo lag dan Indië in het kielzog. De ouwe liet alle hens voor de boeg blazen en nadat hij ons een
zoet liedje in het oor gefluisterd had, was het aftrap en begon feitelijk de reis.
Over de trip zelf behoef ik je Weinig te vertellen. De Indische Oceaan lag er eentonig onder de
koperen ploert. Van tijd tot tijd wat admiraalsduiven, een verlor’en eiland en dan weer water en
horizon. Als ik geen dienst had, kon je me vinden in de longroom. Rustigjes aan mijn boeken,
met zo nu en dan een neutje en een paitje en natuurlijk geregeld het kouwe pijpie.
Ook van tijd tot tijd knikken en knakken, liefst ’s morgens onmiddellijk na overal, als je van je
tampat wordt gescheurd en je het liefst zou willen napiepen. De stemming op de schuit was als
vanouds uitstekend.
Eén vervelend bakkie met een jong, waar je altijd op kon
dichtvaren, maar waar plotseling geen land mee te
bezeilen viel. Hij had al een paar keer de boot
afgehouwen, toen hij op zekere dag in zijn kooi bleef met
de mededeling aan de pil, dat hij ziek was. Nou, die arts
van ons komt van goeie huize. Hij zag het onmiddellijk:
„mijnheer was aan het rozijnen kauwen”. „Aan de arbeid”,
luidde het recept en toen hij een hortje later geschaakt
werd, terwijl mijnheer in de baas z’n tijd met zijn krent op
dek zat, stond hij ten
slotte op parade.
Onze ouwe is echter
zó’n bink. Hij kent z’n
mensen op een
prikkie en begreep,
dat het met deze vent
om de een of andere
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duistere reden hommeles was. En jawel, hoor. Een dag voor het vertrek uit Batavia had hij met
een paar maten de krakbroek voor het laatst nog eens stevig aangetrokken. En daarbij was hij
z’n portefeuille verloren met een best overschot aan overgespaard katje voor z’n moeder.
„Ik kan het niet verkroppen”, heeft hij toen aan de ouwe gezegd. „Daarvoor heb ik gedurende
mijn hele Indische torn op de kist gezeten.” En toen was het woord aan de ouwe. Hij heeft ’m
natuurlijk van onder uit de zak gegeven. Maar zijn conduiteboekje is schoon gebleven. En als je
het mij vraagt, zie ik Pieterse nog van boord gaan met een behoorlijke grijpstuiver voor het
ouwe mens.
En voor de rest, wel, Port Saïd is in zicht. Iedere dag loer ik het bestek af om te zien, of we
werkelijk wel opstomen. Het gaat zo tergend langzaam op de thuisreis. Ik verlang er naar weer
eens plat te gaan in een heus bed en in politiek bij een vreetchinees op het Rembrandtplein me
weer eens danig vol te tremmen. Laten we het daarop houden, ouwe jongen. De groeten aan
alle Hollandse maten en mocht je nog eens voor die trammelantkast komen, vergeet het dan
maar rustige dat er iemand naar je luistert.”
Dit was dan de brief van mijn collega. Ik twijfel er niet aan, of vele woorden zullen u volkomen
zijn ontgaan. Een apart taaltje, die marinetaal, vindt u niet?
Maar, we laten het hier niet bij. Wij zullen de diverse uitdrukkingen eens nader gaan bespreken,
opdat ook deze echte marinebrief volkomen duidelijk voor u zal zijn.
Hier dus een greep uit onze specifieke marine-dictionaire:
Sobat …………………………….. Maleis woord voor vriend
Soerat ……………………………. Maleis woord voor brief
opvijgen …………………………. vleien
onderweg naar moeders ………. onderweg naar huis
afduwers …………………………. zij die uitgeleide doen bij vertrek per schip
bak ……………………………….. voorschip
zenuwen te verstouwen achter
z’n frokkie ……………………….. het te kwaad krijgen met zichzelf
kassian ………………………….. Maleis voor medelijden
aanhangmotor ………………….. meisje / verloofde
bij het Rode Kruis ………………. briefschrijver bedoeld hier dat het meisje in dienst was van het
Rode Kruis
zwaar vertuit liggen …………….. zwaar verliefd zijn op
op je rug thuisvaren ……………. thuisvaren op een passagierschip
de ouwe …………………………. benaming voor de commandant
alle hens voor de boeg ………… de bemanning moet aantreden voor een officiële toespraak
aftrap …………………………….. doorgaan met de gewone dienst
koperen ploert …………………… de zon
admiraalsduiven ………………… meeuwen
longroom ………………………… officiersverblijf
paitje …………………………….. borrel
koud pijpje ………………………. fles koud bier
knikken en knakken ……………. gymnastiek
overal ……………………………. reveille, opstaan
tampat……………………………. Maleis woord voor bed
napiepen………………………… doorslapen
bakkie …………………………… geval
op iemand dichtvaren………….. op iemand vertrouwen
de boot afhouwen ………………. zich aan de dienst onttrekken
kooi ………………………………. hangmat / bed
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de pil …………………………….
van goeie huize komen………..
rozijnen kauwen ……………….
een hortje ……………………….
in de baas zijn tijd………………
met je krent op dek zitten…… ..
op parade staan…………………
krakbroek aantrekken…………..
katje………………………………
Indische torn…………………….
op de kist zitten ………………..

de arts, ziekenverpleger aan boord
van alle markten thuis zijn, bij de tijd zijn.
simuleren, ziek zijn
een tijdje
gedurende scheepstijd
niets uitvoeren
op rapport komen
de bloemetjes buiten zetten
maandelijks traktement
de tijd dat je onafgebroken in Indië bent
niet uitgaan, òf omdat je geen geld hebt, of omdat je je geld
wilt opsparen.

Iemand van onder uit de zak
geven……………………………. Iemand de les lezen, ernstig onderhouden
conduiteboekje………………… staat van dienst, hierop worden o.m. de straffen vermeld met
de strafreden. Blijft je conduiteboekje schoon, dan betekent
dat, dat je geen straf hebt gekregen.
bestek……………………………. plaatsbepaling van het schip. Meestal aangegeven op de
routekaart
plat gaan ………………………… gaan slapen
in politiek………………………… in burger
bij een vreetchinees……………. In een Chinees restaurant
voltremmen……………………… zich te goed doen, veel eten
trammelantkast ………………… radio.

“Koningin Emma”; het enige SMN-verlies in WO I
Omslag van de passagierslijst van het ss „Oranje", van Amsterdam
naar Batavia, 7 december 1912; de lijst vermeldt passagiers met
bestemming havens beoosten Port Said en ook nog elf passagiers
met bestemming havens tussen Amsterdam en Port Said.
DOOR KEES DE HAAS
De Stoomvaart Maatschappij Nederland verloor in de Eerste
Wereldoorlog slechts één schip: het stoomschip „Koningin Emma”,
dat woensdag 22 september 1915 onderging na op een Duitse mijn
te zijn gelopen. Andere grote Nederlandse rederijen leden in de
periode 1914-1918 veel zwaardere verliezen, zoals de HollandAmeri-ka Lijn, die zes schepen verloor (met 62.891 brt, waarbij
meegerekend de door de Britten gevorderde „Statendam”), de
Koninklijke Hollandsche Lloyd, eveneens met zes schepen (36.078
brt), en de Rotterdam-sche Lloyd, ook al met zes verliezen (30.029
brt).
Woensdag 22 september 1915 meldde een draadloos telegram via Scheveningen Radio dat de
..Koningin Emma", op weg van Java naar Amsterdam, bij Long Sand. een lichtschip in de
monding van de Theems, op een mijn was gelopen. Het schip dreef toen nog wel, maar de
ruimen 1 en 2 stonden onder water. Het was gelukkig helder weer en dankzij toegesnelde
Engelse en andere schepen konden alle opvarenden worden gered.
27

Men had nog hoop het schip te kunnen behouden en zou trachten de „Emma” op een zandbank
te zetten. Maar een later telegram gaf door dat de toestand zeer kritiek was. De machines van
de „Emma” werkten nog wel en door de voorste schotten kon het schip nog drijvende worden
gehouden, maar het lag al wel met de boeg naar beneden. Het gelukte inderdaad om de
„Emma” op een zandbank te zetten, maar toen het hoog water werd, gleed ze weg, sloeg om
over bakboord en bleef liggen met de masten onder en de kiel boven water, waarmee ze dus
reddeloos verloren was.
Ontploffing Tot dan toe was de reis van de „Koningin Emma” voorspoedig verlopen, na enkele
uren oponthoud te Gibraltar voor een nader onderzoek van de scheepspapieren. Maandag 20
september was het schip aangekomen ter hoogte van het Engelse Deal, waar de papieren voor
onderzoek door de Britten aan de wal waren afgegeven en de volgende avond weer werden
terugontvangen. Omdat de kapitein onder de oorlogsomstandigheden niet bij avond of ’s nachts
van Deal wilde vertrekken, werd de reis woensdagmorgen voortgezet. Om 05.15 uur vertrok het
schip onder loodsaanwijzing naar Amsterdam.
Om ongeveer 10.00 uur, kort nadat de Engelse loods bij het lichtschip Long Sand de „Emma”
had verlaten, werd een zware klap gehoord en gevoeld, die het grote schip deed schudden
alsof het met volle vaart op een rots was gelopen. De „Emma” bleek een mijn te hebben geraakt
die onder het voorschip was ontploft. Ruim 1 liep binnen enkele minuten vol water, terwijl ook
ruim 2 zich snel met water vulde, waardoor het schip aan de voorzijde begon te zinken.
Onder de passagiers, waaronder vrouwen en kinderen, ontstond wat lichte paniek. Onmiddellijk
werden de reddingboten uitgezet, die „bemand” en zonder problemen te water werden gelaten.
Het aantal opvarenden bedroeg 355 personen, waaronder 141 passagiers en een detachement
Indische militairen, die tussendeks voeren.

Het stoomschip „Koningin
Emma" was gebouwd bij de Mij.
voor Scheeps- en Werktuigbouw
Fijenoord te Rotterdam;
opgeleverd 27.11.1913. Ontwerp
Scheepsbouwbureau M.A.
Cornelissen te Amsterdam; 2x4
cil. quadruple-expansiemachines
a 3350 pk; 2 schroeven;
dienstsnelheid 14,5 knoop.
Accommodatie: 138 passagiers
1ste, 134 2de en 34 3de klasse;
40 tussendeks; aantal
bemanningsleden 200.
Afmetingen 143.26 x 17,37 x
11,57 m; 9181 brt.

De mailboten „Mecklenburg” en „Oranje Nassau” van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland, die
de plaats van de ramp passeerden, behoefden geen hulp te verlenen, daar de meeste
opvarenden van de „Emma” werden overgebracht op de „Batavier IV”, die juist in de buurt was.
Inmiddels waren ook de „Kambangan” van de SMN en de „Maasstroom” van de Hollandsche
Stoomboot Maatschappij bij de „Emma” voor anker gekomen om hulp te bieden.
Ook de „IJstroom” van de HSM voegde zich hierbij.
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Engelse torpedoboten, gewapende treilers, sleepboten en andere schepen vormden een cirkel
om de „Emma” en de ronddobberende sloepen, zodat geen enkele boot ongemerkt zou kunnen
wegdrijven. Men heeft ook nog geprobeerd om de „Emma” op te slepen door trossen uit te
brengen op de „Batavier IV”, op een Engelse torpedoboot en op een treiler, maar dat mislukte.
Tot driemaal toe brak de tros tussen de „Batavier IV” en het
SMN-schip, waarbij de laatste keer een deel van de stuurhut
en twee sloepen van de „Batavier”, werden vernield.
Alle opvarenden van de „Emma”, passagiers en bemanning,
werden aanvankelijk zoveel mogelijk overgebracht op de
„Kambangan”. Maar omdat de kapitein van dit schip het varen
met zoveel extra mensen niet verantwoord vond, gingen 63
bemanningsleden over naar de .Maasstroom”, terwijl nog acht
passagiers op de „Batavier IV” bleven, die overigens op weg
was naar Londen.
Geen slachtoffers
Dat de redding van de opvarenden van de „Emma” zo goed
was verlopen, was zeker ook te danken aan de tijdens de reis
gehouden oefeningen.
Zo was onderweg tweemaal met bemanning en passagiers
sloepen-rol gehouden, waarbij was gebleken dat de
reddingmiddelen in orde waren, alle boten voorzien van het
benodigde en de bemanning berekend voor zijn taak. De
redding vond dan ook zo orderlijk en rustig plaats dat in een
goed kwartier alle opvarenden in de boten zaten. Wel moest
alle bagage aan boord worden achtergelaten en waren velen
nauwelijks aangekleed en zonder schoeisel. Engelse torpedoboten hielpen bij het oppikken van
de ronddrijvende sloepen en gaven ze over aan de andere hulpschepen.
Toen de „Emma” op de bank zat en niet verder van positie veranderde, waren
bemanningsleden weer aan boord gegaan om van de lading nog te redden wat er te redden
viel. Daaronder de postzakken, die zich nog onbeschadigd in het achterruim bevonden.
Gewoonlijk bestond de uit Oost-Indië meegebrachte post uit zo'n 120 zakken, maar ditmaal had
de „Emma” er maar 90 aan boord. Men kon niet voorkomen dat er daarvan toch nog 20 verloren
gingen, vooral post bestemd voor Amsterdam. Ook de zendingen uit Soerabaja en
Weltevreden, die meestal uit honderden aangetekende stukken bestonden, ontbraken bij
aankomst. Uit Soerabaja arriveerde alleen een postzak gewone correspondentie; de
aangetekende stukken ontbraken.
Aankomst
Donderdagmorgen stoomde de „Maasstroom” om half twaalf het IJ op en meerde aan de
Handelskade met 63 bemanningsleden van de „Emma” en met een deel van de geborgen
postzakken. Veertien Javaanse en twaalf Chinese bemanningsleden werden onmiddellijk met
een SMN-bootje naar de eigen etablissementen gebracht. Om half zes ’s middags arriveerde de
„Kambangan” in IJmuiden met vrijwel alle passagiers van de „Emma”, plus de rest van de
bemanning, waaronder kapitein M.C. Braat en een vijftigtal Javaanse bedienden.
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Rederijkaart van de „Koningin Emma",
tevens van het bijna-zusterschip „Prins
der Nederlanden", dat in 1914 werd
voltooid bij de Nederlandsche
Scheepsbouw Maatschappij te
Amsterdam.

De meeste passagiers verlieten in
IJmuiden het schip. Sommigen
reisden verder per trein en anderen
per schip van Gebrs. Goedkoop naar
Amsterdam. De belangstelling voor de
aankomst van de „Kambangan” te
IJmuiden was enorm. Honderden
waren per trein, auto, boot of fiets
naar de
sluizen
gekomen om familie of vrienden te verwelkomen.
Nog diezelfde dag meldde Lloyds dat de „Koningin Emma” was
omgeslagen en gezonken. Bij laag water was het schip nog
gedeeltelijk zichtbaar. De SMN-directie gaf Dirkzwager's Bergings
Maatschappij opdracht op het wrak een onderzoek in te stellen.
Inlichtingen Boottrein Genua-Holland; uitgave mei 1929; omslag toont
rokende stoomlocomotief: met wagons opduikend uit een tunnel.

Daarna is de sleepboot „Schelde” van de Internationale Sleepdienst
Maatschappij met duikers en materiaal naar de rampplaats
vertrokken. Veel later, op 22 januari 1925, liet Lloyds weten dat het
wrak van de „Koningin Emma” was opgeruimd (dispersed) en geen
obstakel meer betekende voor de scheepvaart.
Bron: De Blauwe Wimpel, oktober 2003

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

Van Militair Vlot Tot RIB's En Jet Tenders
Steeds Geavanceerder En Steeds Populairder...
Ze heten nog net aan 'opblaasboten' of 'rubberboten', alsof je ze telkens voor het varen nog in hun
vorm moet blazen, maar het merendeel van de moderne RIB's met hun harde bodems ligt
permanent vaarklaar. Het merk waarmee het allemaal begon, is het Franse Zodiac. Dat bedrijf
bestaat al sinds 1896, maar maakte in die tijd luchtschepen. In de jaren dertig ontwikkelde één van
de toenmalige Zodiac-ingenieurs Pierre Debroutelle het eerste opblaasbare vlot voor militaire
doeleinden. Het begin van het succesverhaal van Zodiac. In de jaren vijftig en zestig werd de Zodiac
'classic' voor de watersport een doorslaand succes. Zelfs zo, dat de merknaam Zodiac ook
soortnaam is geworden. En helemaal in Frankrijk, waar alle rubberboten gewoon 'zodiacs' heten. De
allernieuwste Zodiac in 2018 is de Pro OPEN 7. Te zien bij Rubberboot Holland. Daar zit een hele
ergonomische cockpit op met een afsluitbare forse bagageruimte. De boot heeft een uitzonderlijk
versterkte diepe V-romp met zelflozend dek, waardoor hij ook in de golven prima controleerbaar
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blijft en stabiel in het water ligt. Een unieke Zodiac-eigenschap is dat de drijvers van de Open 7
gemakkelijk verwijderbaar zijn voor onderhoud. Over uniek gesproken. Er zijn nog meer RIB's die
zich onderscheiden van het grote aanbod en laten zien hoe de techniek zich heeft ontwikkeld sinds
het eerste militaire Zodiac-opblaasvlot... Dat zijn de Engelse Williams Jet Tenders van Delta
Watersport. Deze RIB's hebben geen buitenboordmotoren, maar inboord jetmotoren met een
krachtige waterstraal in plaats van een schroef. Dat maakt ze een stuk veiliger. Bovendien vaar je
goedkoop dankzij het lage brandstofverbruik. En toch snel. De topsnelheid van de kleine Turbojet
285 bedraagt in standaarduitvoering maar even 66 km/u. Genoeg om te waterskiën... Veel Williams
Jet Tenders dienen inderdaad als tender voor grotere jachten, omdat ze zich dankzij hun
constructie relatief gemakkelijk in een 'garage-ruim' laten glijden. Ja, de tijden dat een rubberboot
nog een gewone opblaasboot was, zijn definitief voorbij.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Helmuth Pich’s wonderbare reis
DE HOLLANDSE MARINE: „ADMIRABLY AGRESSIVE”
DE „ZWAARDVISCH” VALT AAN

Kapitan-Leutnant Helmuth Pich zal waarschijnlijk zijn metgezellen veelbetekenend
hebben aangekeken toen de zware waterdichte deur van hun logeervertrek zich sloot en de
doffe dreun der diesels overging in het zachte zoemen van de electromotoren. Hij zal daarbij
misschien een bewonderende verwensing hebben gemompeld aan het adres van zijn
gastheren, de Hollanders, die klaarblijkelijk weer aan de gang gingen. Niet aan „die
Schweinhiinde” of iets dergelijks. Had niet zijn bemanning een diep doorvoeld „Hoch”
uitgebracht op deze tegenstanders, die ondanks het feit, dat hun land door de Duitsers op
Hitleriaanse wijze onder de voet was gelopen, zelf de krijgsmanseer niet hadden
veronachtzaamd?
Dat was iets waar Kapitan-Leutnant Pich met de vier andere onvrijwillige passagiers op Harer
Majesteits onderzeeboot „Zwaardvisch” in de afgelopen dagen alle gelegenheid hadden gehad
om over na te denken. Daarover en ook over dat vreemde Hollandse nabuurvolk, dat alles
verloren had en desondanks verbeten en toch met opgewekt zelfvertrouwen doorvocht. De
bewijzen daarvan lagen voor het grijpen voor Helmuth Pich en zijn metgezellen. Zij konden zelf
als één dier bewijzen gelden. Na uit Tandjong Priok te zijn vertrokken om zich met zijn 1500 ton
grote onderzeeboot naar Soerabaja te begeven, bevond hij zich even na zonsopkomst van de
6e October 1944 ter hoogte van Gunug Laasem, omstreeks 100 mijl van zijn voorlopige plaats
van bestemming. In oorlogstijd geschiedt nooit iets onverwacht, althans volgens de theorie
moet men op alles voorbereid zijn en dus ook op het onverwachte. Toch was het voor de
commandant van de U-boot en de uitkijkers op de commandotoren een volkomen verrassing
toen zij opeens vlak voor hun schip langs de bellenbaan van een torpedo zagen opborrelen. De
haastige orders en het gerinkel der alarm-schellen werden overstemd door het staal-scheurend
geweld van de explosie ener tweede torpedo, die wèl en vlak voor de commandotoren doel had
getroffen. Zij werd direct gevolgd door twee zware schokken, veroorzaakt door twee andere
torpedo’s, die weliswaar de romp der Duitse boot doorboorden, doch niet tot ontploffing
kwamen. Dat betekende het levensbehoud van Helmuth Pich en meer dan de helft zijner 52koppige bemanning. Hij zelf werd met 5 anderen door de explosie overboord geslingerd, terwijl
nog 22 opvarenden zich uit het snel naar de zeebodem zinkende schip wisten te bevrijden en
als kurken naar het wateroppervlak omhoog kwamen gestegen.

31

27 Duitsers dreven op die schone Octoberdag 1944 op de ietwat woelige golven van de
Javazee en zagen vlak bij zich als een snuivend zeemonster de natglanzende romp van de
Nederlandse onderzeeboot „Zwaardvisch” te voorschijn komen.
Zij werden aan boord genomen, doch omdat de „Zwaardvisch” nog een langdurige oorlogspatrouille voor de boeg had, werden 22 dezer Duitsers overgeheveld op een door de Hollandse
commandant naderbij gepraaid vissersprauwtje. Toen de vissers order kregen deze geredden
naar de Java-wal te brengen, steeg dat spontane driewerf „Hoch” uit de Duitse kelen op; zij
hadden gedacht tenminste de voeten te worden gespoeld. De vier geredde officieren en een
gewonde matroos werden op de „Zwaardvisch” vastgehonden, waar zij, na beloofd te hebben
geen kattekwaad te zullen uithalen of bij gevechtsacties te hinderen, naast goede verzorging
ook een betrekkelijk grote bewegingsvrijheid genoten.
Van die gevechtsacties kregen zij ruim hun deel. De „Zwaardvisch” had van het Geallieerde
maritieme commando in de Zuid-West-Pacific, het oostelijk deel van de Javazee tot patrouillegebied toegewezen gekregen en reeds een tweetal vijandelijke vaartuigen vernietigd voor haar
de Duitse U-boot ten prooi viel. De vijandelijke scheepvaart was in die dagen al niet bijster druk
meer, doch vier dagen later zag een met geschut bewapend Japans vrachtscheepje in de buurt
van het eiland Bawean, op nog geen 1500 meter afstand plotseling de Hollandse vlag uit de
golven omhoogkomen. Nauwelijks waren commandotoren en dek boven water of de luiken der
„Zwaardvisch” klapten open en de geschut- en mitrailleurbemanningen sprongen als even
zovele duvels uit hun stalen doosje te voorschijn. Voor men op het vijandelijk schip nog in het
nipponees „pap” had kunnen zeggen, vlogen hen daar de granaten reeds om de oren.
Het vuur, dat de tegenstander teruggaf, was slechts van korte duur, want het derde schot van
de „Zwaardvisch” veegde het kanon van de Japanner met stukbemanning en al buiten boord,
terwijl de Hollandse mitrailleurs een zodanige kogelregen over de dekken sproeiden, dat
niemand het waagde zich naar de overige afweerwapens te begeven. Zo was het pleit dus
spoedig beslecht.
Enkele dagen later zou Helmuth Pich wederom boven zich de felle klap van het kanon en het
geratel der boforsmachinegeweren der „Zwaardvisch ’ horen. De zon was reeds onder de
Westerkim gezakt, toen aan de commandant van de Hollandse boot, de luitenant ter zee H. A.
W. Goossens, schroefgeruis op 75 graden werd gerapporteerd. Vrijwel gelijktijdig zag hij uit de
schemering twee masttoppen te voorschijn komen, welke van een 2000 tons transportschip
bleken te zijn. De torpedo-aanval op dit doel mislukte door het wegens een roer-defect slecht
hanteerbaar zijn van de ondergedoken boot, doch — en nu citeer ik uit het rapport van de
Amerikaanse admiraal Christie „captain Goossens further demonstrated his indomitable spirit by
surfacing and destroying the enemy by gunfire. The target returned the fire from two guns but
„Zwaardvisch” continued the action until the freighter was burning from stem to stern and in a
sinking condition.”
Ik kom straks nog op dit rapport terug, want deze met succes bekroonde aanval op een zich
hevig verwerende tegenstander was niet de laatste belevenis van de Duitse gasten op die
Hollandse onderzeeboot. Geen 24 uur later moesten zij wederom in het hun gedurende acties
toegewezen compartiment blijven en het zou ditmaal ietwat langer duren dan de vorige malen.
Wellicht voelden zij als ervaren onder-zeebootmannen iets van de meer dan gewone
onuitgesproken spanning, die er in het schip heerste toen het langzaam voorwaarts begon te
kruipen. Hun geoefend oor moet uit het telkenmale aanzoemen van de periscoopmotor hebben
kunnen opmaken hoe Goossens met uiterste behoedzaamheid en vrijwel steeds ook met de
periscoop onder water de vijand besloop. Meer dan een uur duurde het voor zij met
tussenruimten van ongeveer tien seconden de lichte schokken opmerkten, veroorzaakt door het
afvuren van de torpedo’s. Een, twee . . . zullen zij geteld hebben, drie, vier, vijf; vijf torpedo’s.
Op welk doel, op wat voor een schip? Dat er meer dan één schip in de buurt was, ondervonden
zij al spoedig.
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Nauwelijks had Goossens na het afvuren van de vijfde torpedo de treffers kunnen constateren
en zijn boot van periscoopdiepte naar 60 meter onder het zee-oppervlak gebracht of zij
steigerde heftig op en neer onder de zweepslagen, waarmede de om haar heen exploderende
dieptebommen haar troffen. Ook nu zullen Pich en zijn makkers, evenals de gespannen
zwijgende Hollanders, wel hebben geteld; na iedere heftige schok de volgende verwachtend,
welke wellicht het einde voor allen zou brengen. 16 .. . 17 ... 18, daarna stilte. Nee, nog niet,
even later, doch nu niet meer zo dichtbij, nog eens en ditmaal 16. Dan, niets meer. De vijand
had geen wraak kunnen nemen op de „Zwaardvisch”, die uit een smaldeel, bestaande uit twee
grote mijnenleggers en drie beschermende torpedoboten, de beide grootste schepen naar de
kelder had gejaagd.
„According to instructions” verliet de „Zwaardvisch”, nu haar torpedovoorraad nagenoeg geheel
was uitgeput, haar patrouille-gebied om terug te keren naar Fremantle, waar zij na een
afwezigheid van ruim een maand weer binnenvoer. Kapitan-Leutnant Helmuth Pich had, wat de
tweede wereldoorlog betrof, zijn laatste zeereis gemaakt. Behalve in de registers en andere
ambtelijke bescheiden van een krijgsgevangenkamp zou zijn naam voorlopig nog slechts één
maal in een geallieerd rapport voorkomen. Dat was in het rapport hetwelk de bevelhebber der
onderzeestrijdkrachten in de Zuid-West-Pacific, admiraal Christie, ten behoeve van zijn chefs
opmaakte over de eerste tocht welke de Nederlandse „Zwaardvisch” onder zijn commando
volbracht.
Het eindigt met de hier beter onvertaald blijvende woorden:
„The Force Com-mander warmly welcomes the Commanding Officer, Officers and Crew of
HNMS „Zwaardvisch" to this Force, and heartily congratulates them on an admirably agressive
and splendidly conducted patrol in which important damage was inflicted on the enemy.”
En daaronder dan, „R. W. Christie” en de dagtekening, namelijk: 3 November 1944.
Een Amerikaans commentaar, gedateerd 30 November 1944
HUBERT GOUPILLON
…………………………………………………………………………………………………………

INDIENSTSTELLING EN THUISREIS VAN Hr. Ms. OCEAANMIJNENVEGERS
ONVERSAAGD EN ONVERSCHROKKEN
SEATTLE-SAN FRANCISCO-SAN DIEGO-LONG BEACH —BALBOA—CHRISTOBAL—
NORFOLK—BERMUDA ISLANDS-PONTE DELGADA—ROTTERDAM.
27 Mei—21 December 1954.

Commandanten:
Luitenant ter zee der eerste klasse N. F. A. C. Swellengrebel. en luitenant ter zee der tweede
klasse (oudste categorie) R. J. Claasen.
Overname en indienststelling.
Hr. Ms. oceaanmijnenveger Onversaagd werd op 27 Mei te Seattle in dienst gesteld, waarbij de
commandant van het 13de marine-district van de U.S. Navy aanwezig was. Het tijdvak tot 19
Juni werd gebruikt voor opwerken van schip en bemanning. Op die dag vertrok het schip naar
San Diego voor de z.g. „underway traning”, die drie weken zou duren.
Te Seattle werden enige proeftochten gehouden, terwijl het schip voorts werd
gedegaussed.
Onderweg naar San Diego werd drie dagen te San Francisco gebleven.
Verblijf te San Diego van 27 Juni tot 16 Juli.
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Daarna volgde „mine sweep training” te Long Beach. In verband met moeilijkheden met de
stuurmachine duurde de reparatie na afloop van deze training zeven weken.
Het schip vertrok 17 September wederom naar San Diego, waar liet verbleef tot 18 October.
De reis van San Diego naar Norfolk had plaats in konvooi. Hr. Ms. Onversaagd had de leiding.
Hr. Ms. oceaanmijnenveger Onverschrokken werd op 22 Juli te New York in dienst gesteld.
De thuisreis van beide schepen had plaats in konvooi, de commandant van Hr. Ms. Onversaagd
was wederom convooi commandant.
De schepen bewezen zeer zeewaardig te zijn, de inrichting voor het verstellen van de
schroefbladen gaf echter nog enkele moeilijkheden en ook op ander gebied bleek dit nieuwe
type schip nog enkele voorzieningen nodig te hebben.
Nautische bijzonderheden.
Ten Westen en Zuiden van Pt. Lorna bij de haven van San Diego moet men ver uit de kust
blijven en de uiterton ruim ronden in verband met de vele lianen en een groot soort wier dat
steeds in grote hoeveelheden daar ronddrijft en een gevaar vormt voor schroeven en eventuele
in- en uitlaten.
Op de route tussen San Diego en Balboa (Panama) werd in hoofdzaak fraai weer ondervonden.
Het schip ontmoette op 26 October, 8 dagen na het vertrek uit San Diego, echter ter hoogte van
de Golf van Tehuantupec (Zuid-Mexico) een tropische storm. Tevoren waren geen
waarschuwingen ontvangen, noch was iets verdachts aan barometerstand of bewolking
waargenomen.
Op de hondenwacht was het helder met wind uit Noord-Noord-westelijke richting, kracht 3. Op
de dagwacht betrok de lucht geheel en viel er wat regen. De barometer bleef constant vrij laag
(992 milibaren).
Ongeveer om 8,30 uur echter wakkerde de wind in zeer korte tijd aan tot kracht 8 tot 9. De
windrichting bleef Noord-Noordwest, terwijl het zicht door de regen verminderde tot 1 a 2 mijl.
Aangezien er in het konvooi, waarvan de commandant van Hr. Ms. Onversaagd het bevel
voerde, ook twee Franse en een Italiaanse kustmijnenveger (AMS) waren, liet de commandant
koers wijzigen om de kop op zee te houden. Hr. Ms. Onversaagd hield zich prachtig.
Plotseling verminderde de wind iets, om vijf minuten later met versterkte kracht wederom door
te zetten, doch thans uit een richting die ongeveer 90° verschilde met de windrichting tevoren.
Op dat ogenblik werd via de radio de eerste waarschuwing ontvangen voor een tropische storm
met een geschatte positie, welke 40 tot 50 mijl van Hr. Ms. Onversaagd af lag, tussen de wal en
het schip.
Naar de commandant meende, was de plotselinge richtingsverandering van de wind een gevolg
van het dicht langs passeren van het centrum. Dit centrum bewoog zich met een snelheid van
40 mijl per uur in Westelijke richting.
De storm verdween weer even snel als hij gekomen was. Ten 11.00 uur was de windkracht
weer 4. Later bleek uit de werkelijke positie van het centrum dat het konvooi geluk had gehad
met de koersverandering.
De schepen van het konvooi hadden geen noemenswaardige schade opgelopen.
Hr. Ms. Onversaagd had een gescheurde tent en een paar omgebogen tentstutten.
Vertrek van Hr. Ms. Onversaagd en Onverschrokken in konvooi uit Norfolk: 27 November.
Aankomst Bermuda Islands: 30 November, aankomst Ponte Delgada: 13 December, aankomst
Den Helder 21 December.
Reden en havens.
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SAN FRANCISCO — De haven van San Francisco is heel goed met mist aan te lopen,
aangezien er tussen het lichtschip en de Golden Gate zes radar-boeien liggen, drie stuurboord
en drie bakboord, welke duidelijke echo’s geven. Meestal is het helder ten Oosten van de
Golden Gate Bridge, doch de brug zelf is door mist heel dikwijls niet te zien. Dit geeft geen
moeilijkheden daar er een diaphone op het midden van de brug is en de peilers heel goed op
de radar zijn te zien.
Formaliteiten.
SEATTLE — Bezoeken werden gewisseld met de commandanten van het 13de marine-district
en het Naval Station en met de Nederlandse consul, mr. A. van der Spek.
SAN FRANCISCO — Bezoeken werden gewisseld met de plaatsvervangend commandant van
het 12de marine-district en met de Nederlandse consul-generaal jhr. mr. J. D. van Karnebeek.
SAN DIEGO — Bezoeken werden gewisseld met de chef staf van de commandant van het
11de marine-district (bij afwezigheid van de commandant), met de commandanten van de fleet
training group en het naval station en met de Nederlandse vice-consul de heer A. van Eeghen.
LONG BEACH — Bezoeken werden gewisseld met de commandanten van de Naval Base, het
Naval Station, de Long Beach Ship-yard en de Mine Force Pacific Fleet en met de Nederlandse
consul te Los Angelos, dr. A. Hartog.
Te Los Angelos werd een bezoek gebracht aan de North American Aviation Corporation, waar
o.m. de Sabre vliegtuigen worden gebouwd.
BALBOA — Bezoeken werden gewisseld met de commandant van het Naval Station Rodman
en de Nederlandse consul, de heer E. Sasso.
COLON — Bezoeken werden gewisseld met de commandant van het Naval Station Coco Solo
en de Nederlandse consul, de heer Julio A. Sales.
NORFOLK (VIRGINIA) — Een bezoek werd gewisseld met de commandant van het Service
Squadron Atlantic Fleet.
BERMUDA ISLANDS — Beide commandanten bezochten de commandant van het Naval
Station en de Nederlandse vice-consul te Hamilton, Sir John W. Cox.
PONTE DELGADA — Beide commandanten bezochten de militaire commandant van de
Azoren, de havencommandant, de waarnemend gouverneur, de Amerikaanse consul en de
Nederlandse consul, de heer A. Arrudo. Tegenbezoeken hadden plaats aan boord van Hr. Ms.
Onversaagd.
Bijzonderheden.
Bij het begin van de reis van San Diego naar Balboa richtte de commandant van Hr. Ms.
Onversaagd telegrammen aan de commandanten van de 11de, 12de en 13de marine-district
om te bedanken voor de steun bij de oefeningen en de gastvrijheid, ondervonden op de
Amerikaanse Westkust.
De commandant van het elfde marinedistrict seinde als volgt terug: ,,To the commanding
officer, officers and men of the „Onversaagd”. It has been a pleasure and an honour to have
such a fine command as yours gets its start as a member of the NATO navies here in San
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Diego. I am sure your initial training will carry you far. The officers and men of the U.S. Navy
here in San Diego bid you bon voyage. My kindest regards to your superiors.”
Van de commandant van het 13de marine-district te Seattle werd het volgende telegram
ontvangen:
„Yours gracious message deeply appreciated. Pass on to those of mine sub-ordinated who are
fortunated to be able to assist you. Bon voyage and God speed you.

Bron: Jaarboek KM 1954

…………………………………………………………………………..
Extra : Een pracht avontuur vanuit Hoek van Holland….

Stationdienst Hoek van Holland door Hans Reints…
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klik op de bovenstaande foto !
Noord-Amerika 200 jaar onafhankelijk, operation sail 1976
De memoires van een ziekenpa deel 8
Ons fier rood-wit en blauw
Vredesmissie Indië in 1947 werd een fiasco
Het beste Nederlandsche schip aller tijden..
En andere verhalen….

Wijzigingen voorbehouden…. , tot volgende week.
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