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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 

 “ Redactie ten Anker “  
 

       http://www.tenanker.com 
                 te Dordrecht 
          tussen 10.00 en 16.00 uur 

             06-25160899 
                                                     tenanker@kpnmail.nl 
 

 “ ten Anker “ 
                                    
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden 
aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is 

vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 

    
 

Nummer 52 – 4e jaargang – 31 december 2021 
Oudejaarsdag….    
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Blz. 4  Vervolg Hr.Ms. Pelikaan 
Blz. 10  De vloot zingt  
Blz. 11  Afsluitdijk Enkhuizen Stavoren al in 1834 bedacht 
Blz. 13  Willem Ruijs BZN 
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Im Memoriam  
 
J.W. Kelder  * 31-05-1949 Semarang  † 07-03-2021  Den Haag 
R.H. Martens  * 04-08-1951 Amsterdam  † 10-04-2021 Purmerend 
F. Thissen  *           1940  Well (L)  † 10-06-2021 Venray 
C.Fleischacker * 18-02-1951  Breda  † 10-07-2021 Den Bosch 
H.J. Duijzers  * 12-08-1939    † 14-07-2021 Indonesië 
G. de Vries  * 07-09-1951    † 20-07-2021 Rotterdam 
P. Jongsma  * 06-02-1943 Leeuwarden  † 08-08-2021 Utrecht 
W.Bos       † medio november 2021 

 

Afscheid van een maat 
Wanneer de tros wordt los gesmeten 

voor de laatste reis, 

geldt óók voor de Marineman: 

de hemel, de hel of het paradijs. 

 

Als nabestaande treuren: 

“ ‘t Was een bijzonder mens ”, 

dan rijst bij U de vraag wellicht: 

had hij een laatste wens? 

 

Bij het verlaten van de valreep, 

zal hij verder gaan 

En de zee, ik weet het zeker 

Zal zijn zwijgen wel verstaan… 

 

 

Terugblik :  

Het jaar 2021 is een jaar geweest waar veel in is beleefd. Ieder heeft zich moeten schikken in 

de regelgeving die ons is opgelegd teneinde de Covid het hoofd te kunnen bieden. 

Wij allen, mannen en vrouwen van de zee, wisten ons redelijk goed en gedisciplineerd aan te 

passen doch een enkeling is, ondanks het in achtnemen van alle regels, geconfronteerd met 

het virus, de een heeft dit verwerkt of is thans nog aan het revalideren, doch een enkeling onder 

ons moest het onderspit delven. 

R.I.P. 

 

De redactie heeft namens U de erven een condoleance berichtje laten toekomen. 

Wij hopen dat ze hun rustplaats hebben gevonden. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Ten Anker ….toen en nu 

Met onze magazine gaat het goed, het afgelopen jaar hebben veel koopvaarders en 

pleziervaarders onze statietrap beklommen, lezen, en sturen inmiddels kopij die we met zijn 

allen kunnen delen. 

De redactie prijst zich dan ook gelukkig daar de belevenissen uit die hoek toch wel verschillen 

van het marine leven, en we allen nu een inkijkje verkrijgen op elkanders leven. 

 

Publicatiebord…. 

De ingeslagen weg “ten Anker” aan te vullen met het “Publicatiebord” mag gezien de reacties, 

succesvol worden genoemd.  

De nieuwsberichten, ingezonden stukken en andere zaken zijn daar op hun plaats. 

 

Medewerking…. 

Ik wil alle uitgevers, bedrijven, particulieren, verenigingen, boekdrukkerijen, kranten en 

dagbladen enz. en met name Arie Booy als verslaggever van het Noord Hollands dagblad 

bedanken voor de medewerkingen die de redactie heeft ervaren inzake de toezendingen en 

toestemmingen die zij verleenden om ons in staat te stellen, verhalen en/of artikelen te mogen 

herpubliceren dan wel te mogen kopiëren. 

 

Ook dank aan de “Post Actieve Marine Vereniging” , “De Algemene Vereniging voor Oud en 

Actief Marine personeel”, het “Contact Oud Mariniers” en alle afdelingen daaronder 

geresulteerd voor de prettige en onderlinge verstandhouding bij het uitwisselen van bepaalde 

zaken waarbij we trachten alle neuzen dezelfde kant op te laten kijken. 

 

Speciale dank gaat uit naar André Hoogerwerf en Paul Jacobs die de redactie met hand en 

spandiensten bij springen indien dat is gewenst…. Top Sobats! 

Ook dank aan alle abonnees die het afgelopen jaar de redactie hebben voorzien van eigen 

verhalen en allerlei kopij.  

 

Toekomst  

Voor 2022 is een gegist bestek uitgezet, en gaan “recht zo die gaat”, onze eigen koers 361° die 

wie in 2021 zijn gaan varen…. 

De verzenddata’ s blijven vast staan op donderdag en/of vrijdag voor “Ten Anker” en op  

maandag en/of dinsdag voor het Publicatiebord.  

 

De Postbus 

De post wordt iedere dag gelezen (behoudens vakantietijd). Heeft u verhalen van eigen hand 

en wilt die gepubliceerd zien in een bepaalde periode, houd dan rekening met een plaatsingstijd 

van c.a. 2 à 3 weken. 

Heeft u kopij die niet van uw hand is geef dan aan waar de bronvermelding ligt zodat er 

toestemming voor publicatie kan worden gevraagd. 

 

Ik wens u allen een gezond en plezierig 2022 toe….. 
Uw redacteur, …Arie Krijgsman 
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Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard  
7 Januari 1937.  
Een onvergetelijke dag voor heel Nederland. Het is feest in de winter. Het is warm in de harten 
te midden van de kou. Hare Koninklijke Hoogheid, Prinses Juliana en Zijne Koninklijke 
Hoogheid Prins Bernhard, sluiten de band voor het leven. Op 24 November 1936 was de Prins 
Nederlands staatsburger geworden. Bij die gelegenheid waren ook zijn namen gewijzigd. 
Bernhard Leopold bleef onveranderd. Maar Friedrich werd: Frederik, Eberhard werd: Everhard, 
Curt werd: Coert, Karl werd natuurlijk Karel en Gottfried werd gewijzigd in: Godfried, Peter in: 
Pieter, zodat nu de volledige naam van Prins Bernhard luidt: Bernhard Leopold Frederik 
Everhard Julius Coert Karei Godfried Pieter. Dit besluit was vergezeld van een ander besluit, 
namelijk dit, dat de Prins op dezelfde datum, dus 24 November 1946, mits opvolgend huwelijk, 
lid werd van het Koninklijk Huis der Nederlanden. Op de dag, voorafgaande aan het huwelijk, 
waren een drietal oorkonden ondertekend, tezamen officieel genaamd: Huwelijksovereenkomst. 
De eerste oorkonde bepaalt, dat er een huwelijksovereenkomst zal zijn. De tweede geeft de 
inhoud van het eigenlijke huwelijkscontract; terwijl de derde oorkonde betrekking heeft op het 
familieverdrag, dat aangegaan werd tussen het Hoofd van het huis Oranje, H.M. de Koningin 
der Nederlanden en het Hoofd van het huis van Lippe, Zijne Door luchtige Hoogheid Leopold, 
Vorst van Lippe, Edele Heer van Biesterfeld. 

 
7 Januari 1937.  
De klokken beieren. 
Nederland viert feest. Een 
plechtige stoet trekt naar 
het Raadhuis van Den 
Haag. Een gouden koets. 
Statierijtuigen. Een 
indrukwekkende 
plechtigheid in de kerk. En 
in die stoet Prinses 
Armgard. Het was voor 
haar een blijde dag. Een 
van de meest blijde dagen 
van haar leven. En toch 
een dag zo vol van 
weemoed... Had haar man 
dit kunnen beleven...! En in 
die stoet de andere 
Moeder. H. M. Koningin 

Wilhelmina. Dit was het enige dat naar menselijk oordeel op die dag ontbrak: dat geen der 
beide Vaders deze gloriedag mocht beleven.  
Wat zou onze Prins Hendrik in-gelukkig geweest zijn met zijn dochter en zijn schoonzoon. En 
hoe onuitsprekelijk rijk zou Prins Bernhard zur Lippe zich gevoeld hebben op 7 Januari 1937, 
als hij had mogen meemaken het huwelijk van zijn oudste zoon, op wie hij steeds zo trots was. 
 

……………………………………………………………………………………………….. 
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Vervolg….. verslag van Hr.Ms. Pelikaan… 
 
 
Hollandia en Biak waren onze 
thuishavens. Van daaruit 
pendelden we steeds naar 
Manokwari, om de mariniers te 
bevoorraden en Ransiki om verse 
groente te laden. 
Soms gingen we zo maar ergens 
voor anker liggen voor de kust en 
gingen dan met de motorschouw 
naar de wal om te zwemmen of de 
bush in te gaan maar dan moest 
er altijd wel een Papoea- gids mee 
anders zou je zo verdwalen. 
Een rustige avond aan boord in 
Hollandia. 

 
Soms gingen we met een motorschouw ook wel eens vissen als we in Biak of Hollandia lagen. 
Ik bestuurde dan die schouw. Dat deed ik graag en de schipper had er kennelijk vertrouwen in 
als ik er mee voer. Ik had er wel eerst een proef voor moeten afleggen en dat was goed 
gegaan. 
 

In Hollandia gingen we vaak naar het 
Kloofkamp, dat was een marinekazerne 
in de heuvels met een mooi zwembad 
met steenkoud water. Dat zwembad 
werd namelijk door een riviertje uit de 
bergen met water gevuld. De visjes 
sabbelden er aan je tenen. We gingen 
ook wel eens naar het Sentanimeer in 
het Cycloopgebergte, ongeveer dertig 
kilometer van Hollandia. De rit er naar 
toe was al heel fraai, een kustweg langs 
de Humboldbaai. Overal zag je nog 
wrakstukken liggen van de Amerikaanse  
landingen in de Tweede Wereldoorlog. 
 

Aan de steiger in Hollandia, samen met Hr. Ms. "Walrus".   
 

Af en toe maakte we wel spannende momenten mee. Tijdens het varen voeren we altijd een 
zigzagkoers om mogelijke duikboot aanvallen van de Indonesiërs te bemoeilijken. En dan 
gebeurde het wel eens dat er een vreemde periscoop werd waargenomen en dan was het gelijk 
alarm met gevechtswacht op post. En vervolgens gebeurde er dan niets. Op die momenten 
vloog de adrenaline wel door je lijf. Of het gebeurde wel eens als we ergens binnen lagen dat er 
’s avonds plotseling luchtalarm werd afgegeven. Dan zag je overal in de stad de lichten uitgaan 
en iedereen vloog dan naar z’n gevechtspost en dan bleek het een bevriend vliegtuig te zijn die 
zich vergeten had door te melden. Dan ging er weer een zucht van verlichting door het schip. 
Want we hadden toch altijd in ons achterhoofd de gedachte dat als we, op wat voor manier dan 
ook, zouden worden aangevallen één treffer voldoende zou zijn geweest om in een klap het 
hele schip op te blazen want we zaten barstens vol munitie.  

http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/NN026.jpg
http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/Hr_Ms_Pelikaan%20te%20Hollandia%201962.jpg-for-web-LARGE.jpg
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Van de zes laadruimtes waren er vier vol munitie bestaande uit 28 torpedo’s, vliegtuigraketten, 
dieptebommen, dieptebomraketten, 12 cm granaten en nog kleinere munitiesoorten voor de 
mortieren, mitrailleurs en handvuurwapens. De overige twee laadruimen waren voor de 
reserveonderdelen en de voeding. 
Onze hoofdtaak was het bevoorraden van marineschepen, de marinierseenheden en de 
vliegtuigen van de Marineluchtvaartdienst op Biak. 
 
Eind juli kregen we van onze baas de LTZA1 Bruins persoonlijk te horen dat we de 
korporaalsopleiding in konden. Die zou in augustus in Hilversum op het Marineopleidingskamp 
starten. We waren met vier magazijnbeheerders tweede klas aan boord en we wisten niet beter 
dan om voor een korporaalsopleiding in aanmerking te komen je minimaal eerste klas moest 
zijn. Dat klopte ook wel maar wat wij niet wisten was dat ze korporaals te kort kwamen. Vooral 
ook omdat het nog een jong dienstvak was. We hadden daar wel oren naar natuurlijk dan waren 
we in augustus weer terug in Holland en we hoefden niet bij te tekenen omdat we qua 
dienstverband nog genoeg looptijd voor de boeg hadden. Eén jongen had daar geen zin in. Dat 
was Cor Hopmans, mijn oude schoolmaat van de lagere school, die wilde gewoon zijn eerste 
dienstverband uitdienen en dan de marine uit. Onze baas zou alles regelen, wij moesten wel 
voor de goede orde een verzoek indienen, maar dat was eigenlijk alleen een formaliteit. 
 
Ongeveer een week later kwam de teleurstelling. De heer Bruins kwam ons mededelen dat de 
hele opleiding was verschoven naar het eind van dat jaar vanwege dat er in Nieuw-Guinea 
niemand meer afgelost zou worden omdat het daar toch een aflopende zaak was i.v.m. de 
komende overdracht aan Indonesië en iedereen dus vervroegd naar huis zou komen. Maar hem 
was wel beloofd dat zodra wij weer terug in Holland zouden zijn wij onmiddellijk in de eerst 
daarop volgende korporaalsopleiding geplaatst zouden worden. En dat is ook zo geschied. 
 

Op 1 september werd ik bevorderd tot magazijnbeheerder der 
eerste klasse. Dat hebben we toen maar even gevierd. Met bier 
en zware shag. Voor ik naar Nieuw-Guinea ging rookte ik niet 
en dronk ik geen druppel alcohol. Maar gaandeweg de tijd in de 
tropen ben ik, meer uit verveling en de sleur van de 
oorlogswacht, gaan roken en drinken. Ik heb daar ook, voor de 
eerste keer, mijn baard laten staan. Dat was later voor het 

thuisfront, toen ik weer thuis was, wel even wennen. 
Begin november, ik dacht de tiende, vertrokken we als een na laatste marineschip Nieuw-
Guinea. Hr.Ms. “Overijssel” zou de laatste zijn. Die hebben we later op weg naar Holland nog 
wel een paar keer ontmoet. Een keer in Cochin (India) en in Napels. 
De thuisreis ging voorspoedig dank zij een goed stel machinisten. Die hebben gedurende ons 
verblijf in Nieuw-Guinea zoveel dingen in de machinekamers en ketelruimen gerepareerd en 
vernieuwd dat we geen noemenswaardige mankementen meer hebben gehad. Dat was op de 
heenreis wel anders. Toen lagen we nog wel eens spontaan te dobberen op die grote plas 

omdat in een van de machinekamers een 
apparaat weer eens uitviel of dienst weigerde. 
Of het gebeurde wel eens dat de stoomtoevoer 
plotseling uitviel. 

In de Straat van Malakka kwamen we op weg naar huis 
een Chinese Jonk tegen.  

In die Straat kwamen we ook heel veel "Portugese 
Oorlogschepen" tegen. Een soort kwal. 

 

http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/NN078.jpg
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Het Portugees Oorlogsschip is echter geen echte kwal, maar een 
complexe kolonie van vier soorten poliepen. Het Portugees 
oorlogsschip kan tentakels ontwikkelen tot 70 meter lang. Naast het 
lichaam, dat gemiddeld 9 tot 35 cm groot is, heeft het een gasblaas, 
dat als "zeil" dienstdoet. Dit zeil, dat in feite een poliep 
(pneumatofoor) is, kan met lucht gevuld worden als het oorlogsschip 
aan de oppervlakte moet blijven, en kan bij gevaar leeglopen 
waardoor het oorlogsschip onderduikt. Ook kan dit zeil in een 
bepaalde hoek gedraaid worden, zodat de kolonie kan "bepalen" 
waar ze naartoe "wil". Zelfs tegen de wind in laveren is mogelijk. 

De andere drie poliepensoorten zijn de tentakels (dactylozoïden), die 
het voedsel (vooral kleine vissen) vangen en verlammen, de 
spijsverteringspoliepen (gastrozoïden), en de voortplantingspoliepen 
(gonozoïden). Iedere poliep heeft dus zijn eigen taak. De tentakels 
vangen de prooi en spuiten hem in met gif zodat hij verlamd/verdoofd 
raakt, waarna het naar de gastrozoïden getransporteerd wordt. 
 
 
 

Tijdens de thuisreis deden we als eerste haven 
Cochin in India aan. Daar bleven we een paar dagen 
liggen omdat we onderdelen nodig hadden voor 
onze radar en de commandant niet verder wilde 
varen, zeker niet door het Suezkanaal zonder radar. 
Hr. Ms. “Overijssel” die als laatste schip vertrok uit 
Nieuw-Guinea had onderdelen voor ons bij zich en 
daar hebben we dus even op gewacht. Cochin is de 
op een na grootste haven van India maar de stad 
was erg smerig het stonk er verschrikkelijk. Daar 
zagen we ook voor het eerst de heilige koeien 
rondlopen.  
 
Kochi, vroeger bekend als Cochin, is de op een na 
grootste stad in de Indiase deelstaat Kerala. De stad 
is gelegen in het district Ernakulam en de gemeente 
heeft 596.473 inwoners (2001). De agglomeratie 
echter heeft 1.355.406 inwoners (2001), waarmee 
het de grootste agglomeratie van Kerala is en een 
van de snelst groeiende stedelijke gebieden in India. 
           
 
Visnetten in Cochin bij de haveningang.     

 

 

De stad is een belangrijke havenstad en is al eeuwenlang het centrum van handel in specerijen. 
Kochi werd in een vroeg stadium de "Koningin van de Arabische Zee" genoemd. In Kochi 
worden goud, textiel en vis verhandeld en verscheept. De stad is aantrekkelijk voor toeristen en 

http://claesenpeter.nl/wiki/Schijfkwallen
http://claesenpeter.nl/wiki/Poliep_(neteldier)
http://claesenpeter.nl/wiki/Poliep_(neteldier)
http://claesenpeter.nl/wiki/Pneumatofoor
http://claesenpeter.nl/w/index.php?title=Dactylozo%C3%AFde&action=edit&redlink=1
http://claesenpeter.nl/w/index.php?title=Gastrozo%C3%AFde&action=edit&redlink=1
http://claesenpeter.nl/w/index.php?title=Gonozo%C3%AFde&action=edit&redlink=1
http://claesenpeter.nl/wiki/India
http://claesenpeter.nl/wiki/Kerala
http://claesenpeter.nl/wiki/Ernakulam_(district)
http://claesenpeter.nl/wiki/Agglomeratie
http://claesenpeter.nl/wiki/Havenstad
http://claesenpeter.nl/wiki/Specerij
http://claesenpeter.nl/wiki/Goud
http://claesenpeter.nl/wiki/Textiel
http://claesenpeter.nl/wiki/Vis_(voeding)
http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/kwal%20Portugees%20oorlogschip.jpg
http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/Visnetten%20Cochin.jpg
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bedrijven, actief in de IT. De natuurlijke haven 
van Kochi biedt toegang tot de Backwaters van 
Kerala. 
Van 1503 tot 1663 viel Kochi onder de 
heerschappij van de Portugezen. Vasco Da 
Gama, de ontdekkingsreiziger, overleed in 1524 
in Kochi tijdens zijn derde reis naar India. Hij 
werd er in eerste instantie ook begraven. Zijn 
lichaam werd in 1539 naar Portugal 
overgebracht. 
In 1662 is de stad, met na Goa de belangrijkste 
Portugese bezetting, drie weken lang belegerd 
door Rijklof van Goens. De Portugezen kregen     
versterking en de wintermoesson zette eerder in 
dan verwacht.  

            De verovering van Cochin. 
In 1663 veroverden de Nederlanders de stad.  
Vanaf 1717 tot 1723 was de antropoloog avant la lettre Jacobus Canter Visscher predikant in 
Cochin en schreef brieven aan zijn familie over de Malabaarse cultuur. 
In 1795 trok de VOC zich terug uit Kochi, waarna in 1814 het gebied in handen van de Britten 
kwam. 
 
 

 
Nederlandse begraafplaats in Cochin.
  

 
De Nederlandse begraafplaats in 
Kochi is een van de oudste 
Europese begraafplaatsen in 
India. Vera van Heininge werd 

daar in 1664 begraven. Het meest recente Nederlandse graf is dat van de driejarige  Helena 
Muller, die in december 1814 stierf.  
De renovatie van de koloniale begraafplaats is in januari 2007 afgerond en is opengesteld voor 
het publiek. 
 

     
 
Mijn persoontje met baard in de Rode 
Zee 
 

In de Rode zee, op weg naar 
Suez kregen we met een 
stevige wind te maken, die 
schuin van achter inkwam. Dan 
slinger je lekker. Bij Suez 
moesten we voor anker zodat er 
een konvooi kon worden 
gevormd om door het 
Suezkanaal te varen. Elk schip 
kreeg een grote koplamp op de 
boeg te hangen en stapte er 
een aantal Arabische kooplui 
aan boord.  

http://claesenpeter.nl/wiki/Informatietechnologie
http://claesenpeter.nl/wiki/Natuurlijke_haven
http://claesenpeter.nl/wiki/Backwaters
http://claesenpeter.nl/wiki/1503
http://claesenpeter.nl/wiki/1663
http://claesenpeter.nl/wiki/Portugal
http://claesenpeter.nl/wiki/Vasco_Da_Gama
http://claesenpeter.nl/wiki/Vasco_Da_Gama
http://claesenpeter.nl/wiki/1524
http://claesenpeter.nl/wiki/India
http://claesenpeter.nl/wiki/1539
http://claesenpeter.nl/wiki/Goa_(deelstaat)
http://claesenpeter.nl/wiki/Rijklof_van_Goens
http://claesenpeter.nl/wiki/Moesson_(regentijd)
http://claesenpeter.nl/wiki/Nederland
http://claesenpeter.nl/wiki/Antropoloog
http://claesenpeter.nl/wiki/Jacobus_Canter_Visscher
http://claesenpeter.nl/wiki/Malabar
http://claesenpeter.nl/wiki/1795
http://claesenpeter.nl/wiki/1814
http://claesenpeter.nl/wiki/Verenigd_Koninkrijk
http://claesenpeter.nl/wiki/Begraafplaats
http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/755px-Overwinningh_van_de_Stadt_Cotchin_op_de_Kust_van_Mallabaer_-_Victory_over_Kochi_on_the_coast_of_Malabar.jpg
http://claesenpeter.nl/Mijn%20Marinetijd/800px-Kochi_Dutch_cemetery.jpg
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Die doortocht was voor mij een hele ervaring. Ik was aan boord altijd bij meer- en ankerrol 
ingedeeld als telefonist op de bak. Je had dan tot taak de orders van de brug aan de meer- af 
ankerploeg door te geven. We vertrokken in Suez om elf uur ’s morgens, toen droeg ik nog kort 
kaki. Dat is een korte broek met een T-shirt. Toen was het nog bloedheet want je vaart toch 
dwars door de woestijn. Maar rond zes uur ’s avonds toen het donker begon te worden (en dat 
gaat in de tropen altijd heel snel) begon het ook gelijk af te koelen. Gelukkig werd ik even 
afgelost om te kunnen eten en heb me toen gelijk omgekleed in Europees tenue met daar 
overheen een jekker. Dat was maar goed ook want het was ondertussen behoorlijk koud 
geworden. Later die avond heb ik er nog een duffelcoat overheen aangetrokken. ’s Avonds rond 
elf uur waren we in Port Said. Daar hebben we even gestopt om de Arabische kooplui van 
boord te laten gaan die we gedurende de doortocht aan boord hebben gehad. Er waren aardig 
wat poefs en camel-sets gekocht door de maten. Maar ook nep gouden ringen.  
Bovendien moest de koplamp ook nog verwijderd worden, die mochten we natuurlijk niet 
meenemen. 

 
      
    Afsluitdijk Enkhuizen-Stavoren al in 1834 bedacht 

Onderzoek werpt nieuw licht op 19de eeuwse Zuiderzeeplannen 

 
 

Kranten en een tijdschrift publiceerden in de negentiende eeuw de eerste voorstellen om 
de Zuiderzee af te sluiten. Een dijk tussen Stavoren en Enkhuizen wordt het meest 
genoemd, voor het eerst in 1834, in het tijdschrift de Algemeene Konst- en Letterbode. 
Journalist Bas Sleeuwenhoek schrijft dit in een artikel op de website van museum 
Batavialand. Hij onderzocht de eerste Zuiderzeeplannen die in de negentiende eeuw 
verschenen. 
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In het algemeen wordt aangenomen dat Pieter Faddegon en Jakob Kloppenburg in 1848 de 
eerste bedenkers waren van een afsluitingsplan, maar volgens Sleeuwenhoek hebben zij 
slechts voortgeborduurd op ideeën in de kranten. Vanaf 1845 vond daarin een debat plaats 
over de vraag of de Zuiderzee kon worden afgedamd, waarbij briefschrijvers met verschillende 
suggesties kwamen.  

‘In de Arnhemsche Courant bijvoorbeeld, verscheen in 1846 een voorstel voor 

een afsluitdijk tussen Wieringen en Stavoren. Het was zo’n interessante optie dat 

plannenmaker Bernhard van Diggelen het traject later uitgebreid heeft 

onderzocht.’ 

Het eerst bekende denkbeeld van een afgesloten Zuiderzee in de negentiende eeuw werd 
volgens Sleeuwenhoek al veel eerder gepubliceerd, namelijk in 1834, in de Algemeene Konst- 
en Letterbode, een tijdschrift voor de cultuur en de wetenschap. Een onbekend gebleven 
schrijver somt de voordelen op van een afsluitdijk tussen Stavoren en Enkhuizen, zoals een 
lagere waterstand, waardoor kustbewoners bij een storm gevrijwaard bleven van dijkbreuken. 
De auteur betwijfelde of een afsluiting van de Zuiderzee mogelijk was. ‘Maar hij waagde zich 
toch aan het idee’. 

 

Een merkwaardige afsluiting tussen Wieringen en Workum, in 1847 voorgesteld door een lezer 
van het Algemeen Handelsblad. 

Het eerste plan om de Zuiderzee af te sluiten verscheen in 1846 in de kranten. Belgische en 
Nederlandse ondernemers sloegen de handen ineen voor een afsluitdijk tussen Medemblik en 
Stavoren, waarna de zuidelijke kom zou worden drooggemaakt. Van het project, dat 61 miljoen 
gulden moest kosten, werd al snel niets meer vernomen. In de archieven is er niets van terug te 
vinden. Sleeuwenhoek: 

https://historiek.net/afsluitdijk/1475/
https://historiek.net/c/landen/belgie/
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‘Daardoor blijft onduidelijk of het om een serieus plan ging. Niettemin is dit het 
eerste ‘ontwerp’ waarmee het publiek kennismaakte.’   
 

Zakenlieden bedachten in 1845 een plan om 
het eiland Marken, de Gouwzee en omliggende 
kustgronden in te dijken. Onmogelijk en 
onwenselijk, vond de minister van 
Binnenlandse Zaken, die er een streep 
doorheen haalde. 
 
Sleeuwenhoek vond in het Nationaal Archief 
interessante stukken van groepen 
ondernemers die in de jaren veertig gronden 
langs de Zuiderzeekust wilden droogmaken. 
Het ging onder meer om de indijking van 
Marken en de Gouwzee (4000 hectare in 1845) 
of de inpoldering van Schokland (40.000 
hectare in 1845).  

‘Totaal praat je over meer dan 100.000 

hectare aan plannen. Een gigantische oppervlakte. Zuiderzeegronden waren zeer 

geliefd als belegging.’  

Hoewel er van de meeste plannen niets terechtkwam, ze waren vaak slecht onderbouwd, 
hadden ze veel invloed op het debat in de kranten. Het Algemeen Handelsblad was daarin 
leidend, zegt Sleeuwenhoek.  

‘De krant zag een afsluiting aanvankelijk helemaal niet zitten, dat was iets voor 

een ‘krank brein’, een onmogelijk werk. Maar door alle plannen langs de kust ging 

de redactie er toch in geloven. In 1847 was de afsluiting van de Zuiderzee niet 

langer een hersenschimmige zaak.’ 

Aan het artikel werkte ook Jurjen Battjes mee, oud-hoogleraar vloeistofmechanica van de TU in 
Delft. Hij analyseerde de waterbouwkundige aspecten in het plan van Faddegon en 
Kloppenburg. Het Steunfonds Freelance Journalisten verstrekte subsidie voor het project. 

Bronvermelding: Wekelijkse nieuwsbrief van Historiek (45/2021) 

                                                            

https://historiek.net/werelderfgoed-schokland-eiland-zuiderzee/65106/
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WILLEM RUYS BZN. 
DOOR NICO GUNS 
 
Op 1 juli 1946 doopte mevrouw Euphemia Elisabeth Ruys - van Elouten, de weduwe van Willem Ruys 

Bzn. (1894-1942) het nieuwste schip van de Rotterdamsche Lloyd (RL). Bij die gelegenheid sprak zij de 

woorden: “De naam van hem, die mij het naaste stond, zal blijven voortleven door dit schip, dat evenals 

de geest van hem, wiens naam 

het draagt, alle gevaren heeft 

weten te trotseren en door 

geen oorlogsgeweld vernietigd 

is kunnen worden. Zoals 

Willem Ruys uitstak boven 

anderen door gaven van hart 

en geest, moge zo déze Willem 

Ruys uitsteken boven de 

schepen op de wereldzeeën.” 

                                                                                                                                                           

 

 

         

  

 

Menig dagblad berichtte die 

avond of de volgende ochtend over de doopplechtigheid en meldde als naam van het nieuwe 

schip: “Willem Ruys Bzn.”. De journalisten hadden immers met eigen ogen gezien dat bij de 

tewaterlating grote borden aan weerszijden van het voorschip waren onthuld waarop in dikke 

letters "Willem Ruys Bzn." stond. Uit de woorden van mevrouw Ruys kon ook moeilijk anders 

worden opgemaakt dan dat het schip de naam van haar man had gekregen. En de naam van 

deze gefusilleerde RL- directeur werd veelal aangeduid met het achtervoegsel Bzn. (de 

afkorting van Bernardus Ewoudszoon), om op die manier verwarring te voorkomen met de vele 

andere Willems van de familie Ruys bij de RL. 

 

Incident 
Het bleek evenwel, dat zich een onaangenaam incident had voorgedaan toen er tijdens de 

onthulling van de naamborden "Willem Ruys Bzn." tevoorschijn kwam. Bij de RL-directie op het 

bordes was de consternatie groot: zij had er namelijk bewust voor gekozen “Bzn.” weg te laten, 

omdat zij met de naamkeuze "Willem Ruys" niet alleen de gefusilleerde directeur wilde eren, 

maar ook de andere Willem geheten telgen van het Ruys-geslacht die de rederij hadden 

gesticht en grootgemaakt. Kennelijk was er op het punt van de naamgeving iets fout gegaan in 

de communicatie tussen Rotterdam en Vlissingen. Dat had de RL-directie overigens in hoge 

mate aan zichzelf te danken, want zij had tot het laatste toe de naam angstvallig geheim 

gehouden, zelfs voor de KMS-directie. 
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Dertien letters 
De dag na de 

tewaterlating kwam RL-

directeur H.A. 

Crommelin meteen op 

het incident terug. Hij 

schreef aan de KMS-

directie: “Het is mij niet 

goed duidelijk, wie de 

dertien letters heeft 

kunnen opgeven. De 

naam is van den 

beginne af geweest 

"Willem Ruys". Is het na 

te gaan, waar deze 

mededeling vandaan is 

gekomen? Het is in 

ieder geval goed, dat 

ge thans officieel weet, 

dat het schip "Willem 

Ruys" heet, zonder meer.” 

 

Retoucheren 
In de nasleep van dit misverstand kreeg de KMS van de RL het dringende verzoek de 

betreffende foto’s te retoucheren: “In verband met het feit, dat op enkele van de genomen foto’s 

de naam van het schip voorkomt, welke, zoals U bekend, onjuist is weergegeven, verzoeken wij 

U er bij gebruik van de betrokken foto’s voor publiciteitsafgifte aan derden of andere 

doeleinden, rekening mede te houden dat het achtervoegsel “Bzn.” op de foto’s eerst moet 

worden verwijderd.” 

 

Vernoeming 
Het voorgaande geeft grondslag aan de stelling dat het prachtige dubbelschroef-motormailschip 

“Willem Ruys” niet, zoals door velen is en wordt aangenomen, werd vernoemd naar de door de 

Duitse bezetter gefusilleerde RL-directeur W. Ruys Bzn., maar hooguit mede naar hem. Wie 

was deze Willem Ruys Bzn., over wie tot op heden niet veel en dan nog veelal fragmentarisch, 

is gepubliceerd? 
 
Van jongs af aan 

Hij werd op 25 augustus 18             Hij werd op 25 augustus 1894 te Rotterdam geboren als zoon van Bernardus Ewoud Ruys 

Wzn. en Wilhelmina Petronella van Hoboken. In het gezin werden (steeds met tussenpozen van 

twee  jaar) vier zonen geboren: Willem, Jacobus, Daniël Theodorus en Bernardus Ewoud. 

Vader B.E. Ruys Wzn. was een prominente firmant van de firma Wm. Ruys & Zonen die de 
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directie voerde over de Rotterdamsche Lloyd. Van 

jongs af aan raakte Willem Bzn. door het 

koopvaardijbedrijf van zijn vader en zijn ooms (en 

van zijn groot- en overgrootvader) reeds vertrouwd 

met het zeerederschap.“De jonge mijnheer 

Willem” 

Willem Bzn. bezocht in Rotterdam de HBS. Daarna 

zette hij zijn opleiding voort aan de Hogere 

Handelsschool in Neuchatel te Zwitserland. 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog vervulde hij 

militaire dienst tijdens de mobilisatie. Daarna vertrok 

hij in 1917 naar Nederlands-Indië. Daar, evenals in  

Australië en de Verenigde Staten, maakte hij zich in 

de praktijk de talrijke aspecten van het redersbedrijf 

meester. Nadat hij in 1919 in Rotterdam was 

teruggekeerd, werd hij op 24-jarige leeftijd benoemd 

tot firmant van Wm. Ruys & Zonen, waardoor hij 

mede leiding ging geven aan de RL. Daar noemde 

men hem in die tijd “de jonge mijnheer Willem”. (“De 

oude mijnheer Willem”, ook firmant en directielid, 

was W. Ruys Wzn., de vier jaar oudere broer van zijn vader). 
Willem Bzn. maakte vele jaren deel uit van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse 

Redersvereniging en was enige tijd voorzitter. In 1933 trad hij toe tot het bestuur van de Kamer 

van Koophandel & Fabrieken voor Rotterdam. In dat jaar werd hij vanwege zijn alom gebleken 

capaciteiten tevens benoemd tot commissaris van de Holland-Amerika Lijn. 
 
Bemoeienis met de “Schelde 214” 
Eind 1936, begin 1937 begon de RL concrete plannen te maken voor een nieuw tropen-

mailschip als opvolger van het duo “Baloeran”/ “Dempo” uit 1930/1931. De bestelling van dit 

nieuwe schip vond halverwege 1938 plaats. Het kreeg KMS-bouwnummer “214”. Namens de 

RL-directie had Willem Bzn. indringende bemoeienis met het nieuwbouwproject. Hij volgde de 

ontwikkeling nauwgezet en besliste voortvarend. Hij ging daarbij ook wel eens in tegen de 

adviezen en voorkeuren van bijvoorbeeld zijn broer ir. Daniël Theodorus (D.T.), die toentertijd 

hoofdingenieur (werktuigkunde) bij de RL was, tevens Inspecteur Technische Dienst en hoofd 

van de “tekenkamer op de Lloydkade” (het latere ontwerpbureau van de rederij). In dit verband 

is het volgende veelzeggend. Half juni 1938 kwam een vertegenwoordiger van de NV Stork & 

Co uit Hengelo naar de Lloydkade om te bepleiten dat de hulpmotoren voor het nieuwe schip bij 

dat bedrijf zouden worden besteld. D.T. zag op het schip liever net zulke hulpmotoren als op de 

“Oranje”, namelijk Sulzers. Hij bezocht eind juni de Stork-fabriek en schreef daarover een 

uitgebreid rapport waaruit bleek dat het bezoek hem niet echt enthousiast had gestemd en hij 

de voorkeur bleef geven aan het merk Sulzer. Stork op haar beurt trachtte haar aanbieding zo 

gunstig mogelijk te doen zijn, hetgeen de belangstelling van Willem Bzn. sterk deed groeien. 

D.T. bepleitte nogmaals de technische superioriteit van Sulzer. Stork deed vervolgens de 

belofte haar machines technisch minstens zo goed te zullen laten zijn. Sulzer bood toen aan de 
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kostprijs van haar hulpmotoren te verlagen naar het bod van Stork. De broers konden het er 

evenwel niet over eens worden. Uiteindelijk hakte Willem de knoop ten gunste van Stork door.  

 

 

Bij  

 

 

 

deze beslissing van Willem Bzn. heeft allicht een rol gespeeld, dat Stork veel machines voor de 

suikerindustrie in Nederlands-Indië door de RL daarheen liet transporteren. De Stork-

hulpdieselmotoren bleken evenwel in de praktijk op tal van punten niet te voldoen. Zo haalden 

zij onder andere hun vermogen niet. In 1958/59 moesten ze worden vervangen. 
Alert en direct 
Willem Bzn. volgde de bouw van de “Schelde 214” bij de KMS met grote aandacht. Toen hij op 

de hoogte kwam van vertraging in het project, schreef hij eind oktober 1938 een pittige brief aan 

KMS-directeur ir. H.C. Wesseling, die illustratief is voor zijn alerte en directe stijl: “[...] Verder 

schijnt het ook nodig, een zeer ernstig gesprek te moeten houden over de vorderingen van 

Schelde 214. Volgens in mijn bezit zijnd bouwprogramma van dit schip (ik meen dat mij dit op 

15 Juli in Vlissingen werd overhandigd) zoudt ge beginnen met het aftekenen op 20 September. 

Ik hoor nu dat de vloer (van de uitslagzolder waar het aftekenen ten behoeve van het snijden 

van de staalplaten moest plaatsvinden) nog niet gemaakt is, zodat nog niet eens is kunnen 

worden aangevangen met het uitstrooken en inschrappen. Men deelt mij mede, dat men niet 

voor het einde van het jaar hiermede kan aanvangen. Hoe U dan in Januari de kiel wilt leggen 

en ineens - zooals de afspraak was - flink beginnen, is mij een raadsel, dat op 11 November       

( tijdens een bespreking van de directies ten kantore van de KMS) zal dienen te worden 

opgehelderd.”  
 

Arrestaties 
Nadat zijn oom (W. Ruys Wzn.) en zijn vader (B.E. Ruys Wzn.) in september 1940 terugtraden 

als firmanten van de firma Wm Ruys & Zonen, kwam op Willem Bzn. en medefirmanten de extra 

zware verantwoordelijkheid voor een grote rederij in bezettingstijd te rusten. 
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Het boze oog van de Duitse bezetter raakte weldra op hem - een vooraanstaande 

Rotterdammer - gericht en men verdacht hem van “deutschfeindliche Gesinnung”. Hij werd 

reeds op 18 oktober 1940 ervan beschuldigd connecties te hebben met de verzetsgroep “De 

Geuzen” en dientengevolge (voor de eerste maal) gearresteerd en tot half mei 1941 in de 

gevangenis van Scheveningen (bijgenaamd het “Oranjehotel”) gezet. 

In Londen had de Special Operations Executive (SOE) aan A.A. (Ab) Homburg en C. Sporre de 

opdracht verstrekt om “een algemene verkenning voor het afzetten van sabotage-agenten” op 

Nederlands grondgebied uit te voeren. Begin september 1941 sprong het tweetal boven 

Brabant. Begin oktober werd Homburg in Amsterdam gearresteerd. Tijdens zijn verhoor 

vertelde hij in Nederland te zijn gedropt om financiële contacten te leggen. Hij noemde twee 

namen, waaronder die van Willem Ruys Bzn. Op 11 oktober 1941 arresteerden de bezetters 

Willem Bzn. voor de tweede keer, nu op grond van Homburgs verklaring. Bij zijn verhoor 

ontkende hij op enigerlei wijze aan een financiële transactie te hebben meegewerkt. De 

Duitsers lieten hem pas op 5 januari 1942 vrij, maar het lijdt geen twijfel dat hij op de lijst bleef 

staan van “Feinde des Dritten Reiches”. 
Op 4 mei 1942 arresteerden de Duitsers honderden vooraanstaande Nederlanders. Voor 

Willem Bzn. werd de dreiging van een nieuwe arrestatie toen zo groot, dat hij - naar verluidt - 

besloot voor enige tijd uit Rotterdam te vertrekken om zich tijdelijk enigermate aan het boze oog 

van de bezetter te onttrekken, hoewel hij niet de illusie had dat het hem mogelijk was echt 

onder te duiken. Pinksteren 1942 was hij met zijn gezin in Hotel Hoog-Doorwerth; gedurende de 

zomer van 1942 vertoefde hij voor recreatie in Laag-Soeren en in Noordwijk. Toen de kust weer 

veilig leek, keerde hij naar Rotterdam terug. Op 13 juli 1942 volgde evenwel een tweede golf 

van arrestaties. Daarbij werd ook Willem Bzn. gearresteerd, nu voor de derde keer. In totaal 

brachten de bezetters achthonderd gearresteerden onder in het grootseminarie te Haaren. Na 

selectie hield de bezetter er ten slotte 599 over als 

gijzelaar, met het doel de bevolking ontzag in te 

boezemen en verzet te ontmoedigen. Onder deze 

gegijzelden bevond zich Willem Bzn. 

Executie 

In de zomer van 1942 vatte een Rotterdamse 

verzetsgroep het plan op om een trein met Duitse 

verlofgangers te laten ontsporen. Daartoe zou dynamiet 

worden aangebracht op het spoorwegviaduct langs de 

Binnenrotte nabij Het Pompenburg. Op 7 augustus 

1942 werd een lading dynamiet aangebracht. Niet lang 

daarna evenwel kwam een spoorwegarbeider op de 

fiets over het viaduct; hij bracht de lading voortijdig tot 

ontploffing. Daardoor mislukte de aanslag op de trein. 

Reichskommissar Seyss-Inquart sanctioneerde de 

vergeldingsexecutie van vijf Nederlandse gijzelaars, 

waartoe Willem Bzn. behoorde. In de vroege ochtend 

van 15 augustus 1942 brachten de Duitsers het vijftal over naar de bossen op het landgoed 

“Gorp en Rovert” nabij Goirle. Er werd een kuil gegraven en de gijzelaars werden aan palen 

gebonden. Een twintig man sterk vuurpeloton voltrok het vonnis. 
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De laatste woorden 
Goirle werd in oktober 1944 door de geallieerden bevrijd. Het duurde tot juni 1945 alvorens men 

het executiegraf opende. Willem Bzn. werd herbegraven in Hillegersberg. 

Op de rouwkaart schreef zijn weduwe: ‘Het is mij een behoefte U de laatste woorden, die “de 

jonge mijnheer Willem” wijdde aan het bedrijf, op 15 augustus 1942, te doen toekomen.” Uit zijn 

afscheidsbrief volgde de passage: “Ik dank al het personeel voor hun opofferingsgezindheid, 

voor hun plichtsbetrachting, voor hun liefde aan het bedrijf waarvoor ik zoveel voelde, waar ik 

mij zoo volgaarne aan gaf. Zij waren mij een steun in voor- en tegenspoed.” 

Bron: De Blauwe Wimpel 

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

 

Vlootbezoek  25 

september 1971 

 

 
Het duidt natuurlijk op een dubieuze belangstelling, maar als ik bijvoorbeeld lees over een 
militair vliegfeest op Soesterberg, bekruipt me een gevoel van heimwee. Daar had ik bij moeten 
zijn, denk ik dan. Het hardop uitspreken durf ik niet; laat staan erbij te zijn. Vóór mijn 20ste 
verjaardag ontbrak ik op geen enkele ILSY (Internationale Luchtvaart Show Ypenburg); totaal 
absurde bijeenkomsten van erg veel mensen die gevaarlijk buitelende straaljagers zo lang 
mogelijk met de ogen trachtten te volgen. Ik herinner me nog de golf van ontroering die door me 
heensloeg toen ik voor het eerst van m’n leven een B-52 bommenwerper uit het wolkendek zag 
neerzakken. Majestueus, zoals die machine er aan kwam zeilen met die rookpluimen achter de 
motoren. Net een groot in- sekt, behoorde je dan te zeggen. 
Als een van de weinigen verdomde ik het ook altijd om vingers in m’n oren te stoppen als er een 
Hawker Hunter of Gloster Meteor overdreven laag kwam overvliegen; een en ander ter 
demonstratie van gewenning aan dat hemeltergende geluid. Trouwens: het leukste was een 
zeer laag passerende straaljager die de geluidsbarrière reeds had doorbroken. Dat gaat zo. 
Eerst komt het vliegtuig onwaarschijnlijk hard maar dóódstil aan vliegen, schiet dan — nog 
steeds doodstil en derhalve vaak onopgemerkt door het publiek — over je hoofd, of er vlak 
langs, en als ’t ding een heel eind voorbij is, barst het geluid aan de verkeerde kant met een 
soort explosietje los. Keihard en juist op het moment dat je er niet meer op verdacht bent. Het 
publiek schrok zich dan ook altijd collectief te pletter en op hetzelfde moment vielen er 
onveranderlijk mensen flauw. 
Op de overige dagen van het jaar waren de plastic schaalmodellen thuis mijn beste vrienden. 
Aan deze eenzame vreugden uit een jongensleven moest ik vorige week denken, toen ik het 
volgende berichtje in de krant zag staan: „De grootste kruiser ter wereld, de 21.000 ton 
metende Amerikaanse kruiser ’New- port News’, komt op 18 en 19 september naar Amsterdam. 
Op die dagen zal het publiek op de bezoekuren (van 1 tot 4 uur ’s middags) van harte welkom 
zijn om het schip, dat enige jaren geleden ingezet werd in de strijd tegen Noord-Vietnam, te be-
kijken. Ligplaats: Oostelijke Handelskade”. 
 



 

19 
 

Dat valt nog te doen. Zondag stiekem een wandeling naar de kade achter het Amsterdamse 
Centraal Station maken en even aan boord wippen, teneinde voordat iemand je heeft 
opgemerkt, weg te duiken in het hart van het schip. De machinekamers, de hutten van de 
manschappen (die moeten vreselijk bedompt zijn want, zoals iedereen weet heeft een 
oorlogschip geen patrijspoorten omdat elke trefzekere vijand natuurlijk uitgerekend een kogel 
door zo’n rond ruitje zal trachten te jagen), de commandobrug, richtinstallaties, ra- darkamers, 
en kombuis voor weet ik hoeveel mensen. Te zeggen dat ik me erop verheugd had, is niet 
overdreven. 
Op de kade heerste een slenterachtige drukte. De stemming was een beetje zoals op een 
kermisterrein: veel ouders met kinderen, een serietje jonge meisjes (dat het natuurlijk niet in 
eerste instantie op de kruiser gemunt had), ouderwets studentikoze jongens en tussen een 
kluitje Amerikaanse marinemannen een gitzwarte, mollige meid die voor hetzelfde kluitje steeds 
heel hoffelijk onder het mom „dames gaan voor” zo'n karakteristiek steil scheepsladdertje werd 
opgedreven. Ze droeg dan ook een uiterst korte jurk van sexy, glimmend zwart materiaal die ze 
bovendien had verzuimd van bos en dicht te knopen. Zo werd haar ook bij het afdalen van het 
scheepsladdertje steeds de eerste plaats opgedrongen. Ter hoogte van haar linkerborst was 
warempel een stukje textiel genaaid waarop „Newport News” stond geborduurd. Bij elke nieuwe 
kruiser die de haven van Amsterdam binnenloopt, zit zo’n meisje op haar kamertje zich toch 
een rotje te borduren. 
 
ONDERAAN DE LOOPPLANK 
 
Onderaan de loopplank stond een prima gewassen en geüniformeerd officier kinderen op het 
opstapje te tillen. Treuzelend bij dat opstapje, hoopte 'ik de krachtige officierslift te mogen 
voelen. Maar nee. Dat gold slechts de kleintjes. 
Boven, bij de railing. kregen we van een zwarte matroos een informatieve en uitgerekend in het 
Nederlands gestelde folder uitgereikt met op het schutblad een stoere afbeelding van de ..Uss 
Newport News” in volle zee. ..Welkom aan boord” stond er bovendien hartelijk opgedrukt en 
binnenin, onder een afbeelding van de uit alle boordkanonnen vuurspuwende kruiser: 
..De Newport News is 717 voet lang en heeft een waterverplaatsing van 21000 ton. De 
bemanning bestaat uit 1300 officieren, onderofficieren en manschappen. De 120.000 pk 
stoomturbines. die 4 schroeven aandrijven, kunnen haar een snelheid van meer dan 30 knopen 
geven. Het schip, dat praktisch een stad op zichzelf is en geheel is uitgerust met luchtverzor-
gingsinstallaties, kan per dag 250.000 liter drinkwater distilleren en genoeg elektriciteit 
opwekken om een stad van 40.000 mensen van licht te voorzien. Het schip heeft een 
ziekenboeg van 28 bedden, een tandheelkundige kliniek, een bibliotheek, bakkerij, postkantoor, 
wasserij, stomerij en talloze werkplaatsen zoals bankwerkerij. drukkerij, metaalbewerker, 
timmerman en barbier". Tot zover de folder. 
 
EENMAAL AAN BOORD 
 
Eenmaal aan boord viel het danig tegen. Je mocht nergens in. De tandheelkundige kliniek, de 
bakkerij, de stomerij, de talloze werkplaatsen zoals bankwerkerij, drukkerij, metaalbewerker 
timmerman en barbier— op elke deur waarop gretig werd afgestevend stond in viltstift – 
Nederlands „Verboden voor bezoekers” of „Benedendeks verboden Toegang” of ..Bovendeks 
verboden Toegang”. Je mocht nergens in. 
 
Het was eigenlijk een kwestie van bij de achterboeg de loopplank op, langzaam over het 
goedgeschrobde dek flaneren en in de buurt van de voorstreven de loopplank weer af. 
 
In de folder stond ook nog: „De hoofdbatterij van het schip bestaat uit drie torens elk met drie 
snelvurende 8 inch 55 kaliber kanons. De secundaire, tevens anti-lucht batterij bestaat uit twaalf 
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5 inch 38 kaliber kanons, zowel te gebruiken tegen luchtdoelen als zeedoelen, vier 3 inch 50 
kaliber kanons en twee ZUNI raketten.” Het enige waar je een blik in mocht werpen, was de 
lanceerkamer van een van de drie torens met snel-vurende 8 inch 55 kaliber „kanons”, maar de 
herinnering die ik ervan heb overgehouden is die van een klein bowlingcentrumpje met erg veel 
elektrische leidingen en telefoons en een grijzende puber die de boel op een brutale manier 
stond te bewaken. 
 
Verder ontbrak op dat ene dek, waar je dan mocht komen, ook elke relatie met een of andere 
vroegere oorlogshandeling: geen bloedspatten, geen sporen van vernieling. Zelfs niet het 
schroeispoor van een schampschot of bijna-treffer. Eigenlijk was het gewoon een zelfgezaagde 
triplex boot, door de jongens een groot aantal keren lichtgrijs geverfd. En dat laatste dan nog op 
een slordige manier; heel dik althans. Helemaal niet de „trotse, zware oorlogskruiser met een 
marine-historie om trots op te zijn", zoals in de folder wordt beschreven. Ze maken daarin 
trouwens Ook gewag van de omstandigheid dat de Newport News „te allen tijde de opdracht 
kan krijgen om haar 8 en 5 inch kanons te richten op vijandelijke landdoelen, om landingen door 
mariniers met behulp van scheepsartillerievuur te ondersteunen, dan wel om steun te verlenen 
aan operaties van grote en kleine vlootverbanden.” In dit licht is het misschien aardig om een 
vader te citeren die zijn zoon wees op de open en bloot neerhangende brancards van 
voorgevormd kippegaas. Hij expliceerde: „Als je daarop ligt, is het niet best met je.” 
 
DE AARDIGSTE PASSAGE 
 
De aardigste passage uit de propagandafolder, die overigens wordt besloten met een van 
George Washington himself afkomstige zin die elke succesagenda van de beroepsofficier zal 
sieren: „Een van de meest effectieve middelen om de vrede te bewaren is het voorbereid zijn op 
oorlog,” luidt: „Klaar om onze natie te verdedigen, bevaart zij de zeeën, een imponerende 
kruiser, in staat om de Amerikaanse vlag van ons land op snelleaardbol te brengen met VREDE 
als haar uiteindelijke en ware doelstelling”. Prima tekst. Vooral de passage „De Amerikaanse 
vlag van ons land” sluit elk misverstand uit. Want oorspronkelijk stond er natuurlijk gewoon „de 
vlag van ons land", maar dan zou je kunnen denken dat die boot bezig is om onze driekleur op 
snelle wijze tot in alle uithoeken van de aardbol te brengen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
 
DE WACHT 
 
De wacht bij de uitgangsloopplank, was eigenlijk het beste. Een smal gesneden, misschien 
zelfs wel 12-jarige militair met zo’n officiële hagelwitte marinepet in de ogen gedrukt. Daaronder 
een uilebril en jeugdpuistjes. Hij keek strak voor zich uit, maar dat weerhield hem er niet van om 
zeker om de 2 minuten even hevig met een geweer te manipuleren alsof hij plotseling iets 
hogers zag. Op een gegeven moment hield een Amsterdamse huisvrouw het niet langer. Zij 
had al een tijdje medelijdend naar hem staan staren toen plotseling haar 
ontviel: „Wat een schatje. Ik wil je kópen.” 
 
THUIS 
 
Thuis las ik maandag in het ochtendblad o.a. het volgende bericht: „Amsterdam - 20 september 
— De 21-jarige matroos J. Larrymore, een opvarende van de Amerikaanse kruiser ’Newport 
News’, die zaterdagnacht betrokken was bij een vechtpartij in de Stoofsteeg in de binnenstad 
van Amsterdam, is in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De matroos kreeg een 
slag tegen zijn hoofd, waardoor hij tegen een vensterbank viel. Volgens een opvarende zou een 
andere opvarende van de kruiser de slag hebben toegebracht.’’ 
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Het is hinderlijk: maar bij de gedachte aan die zinsnede „...in staat om de Amerikaanse vlag van 
ons land op snelle wijze tot in alle uithoeken van de aardbol te brengen...” zal ik nooit meer 
kunnen ontkomen aan de gedachte: zelfs in de Stoofsteeg. 
 
MAX VAN ROOY 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

De Amerikaanse Mariniers, een korps met traditie 
★ Zij landden al tachtig jaar geleden op Korea  

★„Leathernecks” staan hun mannetje . . . 
 

Stoottroepen van het U.S. Marine Corps, het Amerikaanse Korps Mariniers, hebben een werk-
zaam aandeel genomen in de strijd der Verenigde Naties tegen de communistische aanvallers 
in Korea. Dit is de nieuwe taak van een roemrijk élite-korps, dat reeds dateert uit de 
Amerikaanse Vrijheidsoorlog van 1775. In tal van oorlogen hebben de U.S. Marines zich on-
derscheiden, doch wel het meest in de Tweede Wereldoorlog, toen zij ten koste van bloedige 
offers het ene Pacific-eiland na het andere op de Japanners veroverden. 
In de strijd om Korea doen de „leathernecks” (de typische bijnaam van de Amerikaanse Mari-
niers) opnieuw van zich spreken. Sedert hun aankomst op het jongste oorlogstoneel hebben zij 
verscheidene „commandoraids” en amphibische landingen verricht. Het opblazen van een 
tunnel op de belangrijke spoorlijn Noord- Korea —Wladiwostok tijdens een gedurfde com- 
mando-overval (operatie „Coast Jump”) plaatste de U.S. Marines half Augustus jl. in het brand-
punt der internationale belangstelling. Tijdens de moeilijke landingen bij Intsjong overtroffen zij 
zichzelf. 
Meermalen kwam in de communiqué’s van het Amerikaanse hoofdkwartier op Korea de tijdens 
de Pacific-oorlog vertrouwd geworden mededeling voor: „De Mariniers zijn geland en beheersen 
de situatie.” 
 
Van Britse oorsprong 
Behalve de Engelse taal en de wetgeving hebben de Verenigde Staten van Amerika de 
Mariniers aan hun Britse oorsprong te danken. Reeds tijdens de Spaanse Successie-oorlog in 
het begin van de 18e eeuw dienden er Amerikanen in het Britse Korps Mariniers. 
In,1740 — nog 35 jaar vóór het uitbreken van de strijd om Amerika’s onafhankelijhkeid — 
werden er zelfs drie regimenten Noord-Amerikaanse mariniers gevormd en bijeengebracht te 
New York. Als onderdeel van de „Royal Marines” dienden deze voorlopers van het U.S. Marine 
Corps op dappere wijze in de Franse en Brits-Indische oorlogen. 
Toen in April 1775 de Amerikaanse Vrijheids 
oorlog begon, gingen deze mariniers over naar de Marine der dertien van het Britse moederland 
afgescheiden koloniën. 
Op 10 November 1775 — dus precies 110 jaar en een maand na de oprichting van ons Neder-
landse Korps Mariniers — viel de geboorte van het U.S. Marine Corps. Om de traditie van de 
marinierscontingenten uit het koloniale tijdperk voort te zetten, besloot het „Continentale” 
Congres toen namelijk een twee bataljons omvattend Korps Mariniers te vormen voor dienst in 
de „Continentale” Marine. 
Dit „Marine Corps” werd gevormd naar Brits model en zijn reglementen, die korte tijd later 
werden vastgesteld, waren ontleend aan het Engelse voorbeeld. Met een korte onderbreking 
heeft het Amerikaanse Korps Mariniers thans 175 jaar bestaan: daarvan verrichtte het 96 jaar 
actieve dienst. 
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De eerste groep recruten werd aangeworven door een zekere Robert Mullan, kastelein van de 
Ton-Taveerne in de King (Water) Street te Philadelphia. Aan iedere adspirant-marinier stelde 
Mullan drie simpele, maar doeltreffende eisen: ten eerste moest de man lichamelijk in orde zijn, 
ten tweede moest hij een bruikbaar vuurwapen bezitten en ten derde moest hij zich uitrusten 
met „een goede patroontas, een hartsvanger en een deken”. Driehonderd man voldeden aan 
deze eisen. 
 
In dienst van de gevreesde Paul Jones 
De eerste tegenstanders, waar het nieuwe „Marine Corps” zich tegenover geplaatst zag, waren 
de Engelsen. Onmiddellijk begon het Korps naam te maken en in de loop der geschiedenis is 
daaraan telkens nieuwe luister toegevoegd. 
Met een geslaagde overval op New Providence in de Bahamas begonnen de Amerikaanse 
mariniers een belangrijk aandeel te nemen in de stoutmoedige krijgsverrichtingen van de bij de 
Engelsen gevreesde, welhaast legendarische figuur: Captain John Paul Jones (1747-1792). 
Onder diens bevel aan boord van de „Ranger” overvielen zij Whitehaven op de kust van 
Cumberland (Engeland) en vochten ze in het zegevierende treffen met het Britse oorlogsschip 
„Drake”. 
 
Het waren ook weer de mariniers, die Paul Jones zijn 
hevigste en bloedigste zeegevecht hielpen winnen, de strijd 
tegen H.M.S. „Serapis”. Op een van zijn eerste tochten in 
dienst van de Amerikaanse kolonisten deed Paul Jones, 
die zelf van Schotse afkomst was, een overval op Lord 
Selkirk’s kasteel aan de Solway Firth. Zijn bedoeling 
was de graaf gevangen te nemen en als gijzelaar weg 
te voeren. De graaf was niet thuis, maar de 
landingsploeg eiste al zijn zilverwerk op en nam dit 
mee. Naar verluidt heeft Paul Jones later zelf deze 
kostbaarheden onder aanbieding van zijn 
verontschuldigingen aan de gravin teruggegeven. Hij 
was dus wel een heer! Terwijl de andere 
Amerikaanse mariniers uit zijn tijd groene jassen 
droegen, monsterde Paul Jones — gedachtig aan 
zijn jeugd in Kirkeud-brightshire en zijn 
adelborstentijd bij de Britse Marine — zijn 
zeesoldaten uit op de Engelse manier: scharlaken-
rode jassen met knopen, waarop een onklaar anker 
was afgebeeld, witte broeken, zwarte beenbekleding en 
dito schoeisel. Toen het vredesverdrag van 1783 een 
eind maakte aan de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, werd 
het „Marine Corps” ontbonden. Deze toestand duurde niet 
lang: in 1798 werd het Korps opnieuw in dienst gesteld om zijn 
bijdrage te leveren in de bijna vergeten oorlog tussen Amerika en 
Frankrijk. 
 
„Trap niet op my” 
 
Drie jaar later nodigde President Johti Adams de Marinierskapel uit om zijn Nieuwjaarsreceptie 
op het Witte Huis muzikale luister bij te zetten. Sindsdien staat zij bekend als „de kapel van de 
President”. Op de tromvellen is een ratelslang afgebeeld met het opschrift: „Trap niet op mij”. 
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Niet lang nadat de President deze traditie had ingesteld, verwierf de luitenant der mariniers 
O’Bannion zich wegens zijn uitzonderlijk moedig gedrag de onderscheiding het kromzwaard der 
Mammelukken te mogen dragen, een voorrecht, dat zich heeft uitgestrekt tot alle officieren van 
het Marine Corps en dat zij nog steeds genieten. De actie, waaraan dit privilege te danken is, 
had plaats tijdens een conflict met de Bey van Tripoli, die moeilijkheden zocht.  
Met één sergeant, zes mariniers en 38 Grieken bestormde O’Bannion de citadel van Derna, een 
plaats, die door de Geallieerde veldtocht tegen Rommel’s 
Amerikaanse marinier met zijn patrouille-hond achter prikkeldraad op wacht 
„Afrikakorps”.opnieuw van zich deed spreken. De citadel werd veroverd. 
 
In de oorlog van 1812 en ook in de strijd tegen Mexico stonden de Amerikaanse mariniers 
vooraan. Ter herinnering aan hun bestorming van Mexico City, gevolgd door de bezetting van 
het Nationaal Paleis, werd het Korpslied van deze zeesoldaten geschreven: 
 

Front the halls of Montezuma 
To the shores of Tripoli, 

We fight our country’s battles 
On the land as on the sea. 

First in fight for right and freedom, 
And to keep our lionour clean, 
We are proud to claim the title, 

Of United States Marine. 
 
Dit lied wordt gezongen op de wijs van een deuntje uit „Geneviève de Brabant”, een opera, die 
eens populair was in Parijs. Talloze coupletten zijn er sedert aan toegevoegd; sommige 
daarvan zijn wat onwelgevoeglijk (om niet te zeggen liederlijk) en zij „passen” bij iedere 
gelegenheid. 
Interessant is, dat de Amerikaanse mariniers in een vroegere incarnatie reeds in den jare 1871 
op Korea geland zijn. Het gold toen een strafexpeditie; wegens uitzonderlijke dapperheid tijdens 
een actie werden de mariniers Hugh Purvis en John Brown daarbij onderscheiden met de 
„Congressional Medal of Honour”. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen de mariniers het eerst van alle Amerikaanse 
strijdkrachten in actie. De kroon op het werk zetten zij echter met hun bovenmenselijke 
prestaties in de jongste oorlog tegen Japan. 
 
Oorlog in de Paciflc 
Op Guadalcanal verijdelden zij iedere Japanse poging om hen te verdrijven. Op Tarawa 
(Gilbert-eilanden) incasseerden de U.S. Marines bloedige verliezen, maar zij leerden daaruit 
een nieuwe techniek, waarmee de oorlog in de Pacific moest worden gewonnen. 
Op Iwo Jima doorstonden drie divisies mariniers de hevigste Japanse aanvallen. Na de laatste 
slachting op Okinawa, die hun zelf in drie maanden tijds 26.000 man aan gesneuvelden kostte, 
maar waarin 110.000 leden van Nippon’s 32ste keizerlijke leger de dood vonden, plantten de 
overlevenden van de 1ste Mariniersdivisie de „stars and stripes” op de puinhopen van het 
Shuri-kasteel. In de strijd om dit eiland waren bovendien 36 vijandelijke schepen tot zinken 
gebracht en 368 werden er beschadigd. Amerikaanse marine- en mariniersvliegtuigen schoten 
daarbij 3047 van de 7830 vernielde Japanse vliegtuigen neer. 
De Amerikaanse mariniers hebben dus wèl geschiedenis gemaakt. Terecht zijn zij daar trots op, 
maar zij tonen daarbij een typische minachting voor andere categorieën van de krijgsmacht. 
Een soldaat van de landmacht is voor hen een „dogface” en een matroos noemen zij „platvoet”. 
De mariniers zijn „anders” . .. 
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Keiharde opleiding 
De vorming van de marinier is er inderdaad op berekend hem „anders” te maken. Vanaf het 
ogenblik, dat hij als „kuiken” op Paris Island komt, in het „Eastern Recruit Training Centre”, ziet 
hij zich omringd door de tradities van een Korps, welks pretentie het is zwaarder te exerceren, 
zich meer te harden en beter te schieten dan wie of wat ook ter wereld. 
Het „kuiken” is als was in de handen van de ,,leatherneck”-sergeants, die beschouwd worden 
als de meest glasharde kerels bij de Amerikaanse strijdkrachten en die hem onbarmhartig 
kneden tot een model-marinier. 
Aan het eind van zijn drie maanden durende opleiding kent dè moeder van het „kuiken” haar 
eigen zoon niet meer terug! 
 
De U.S. Marines dragen tegenwoordig blauwe of khaki uniformen, waarin dus de Britse en 
Nederlandse mariniers met hen overeenkomen (met aantekening, dat het blauw voor de 
meeste van onze mariniers kennelijk nog te kostbaar is). Hun onderscheidingsteken — 
wereldbol en onklaar anker — accentueert hun wereldomvattende dienst. 
Detachementen mariniers maken deel uit van de bemanning van alle Amerikaanse 
slagschepen, vliegkampschepen en kruisers. Bovendien is het de taak der U.S. Marines waar 
ook ter wereld gereed te staan om overzeese bases te veroveren en deze bezet te houden, te 
waken voor het welzijn van Amerikaanse burgers en landsbelangen te beschermen. 
Om daartoe in staat te zijn, moeten er in vredestijd twee divisies mariniers —• één aan de 
Oostkust en één aan de Westkust ■— worden gehandhaafd en deze dienen geoefend te zijn in 
het doelmatig laden van (landings-) schepen en het verrichten van amphibische operaties. 
 
Uitgerust met de beste tanks 
Opmerkelijk is, dat deze divisies strijdkrachten van alle wapens omvatten (infanterie, artillerie, 
tanks enz.), ondersteund door hun eigen (mariniers-) luchtvaartdienst. 
In het bijzonder zijn zij uitgerust met Pershing-tanks, de beste Amerikaanse strijdwagens, die 
thans beschikbaar zijn. 
Toen de Noord-Koreanen vijf maanden geleden de 38ste breedtegraad overschreden, was elk 
van beide divisies verminderd tot een regiment van drie bataljons (1 bataljon = ca. 1000 man). 
Deze ongunstige situatie was een gevolg van de bezuinigingscompagne van de Amerikaanse 
Minister van Defensie, Louis Johnson (tout comme chez nous!). 
Zodoende kon de 1ste Mariniersdivisie, die omstreeks 14 Juli aan de Westkust van de V. S. 
werd ingescheept voor Korea, in het begin slechts een amphibische eenheid van ca. 6700 man 
opleveren, terwijl haar oorlogssterkte 22.000 moet bedragen. 
 
Deze divisie staat onder bevel van de generaal-majoor der mariniers O. P. Smith en zij werd 
begeleid door 3500 man van de 1st Marine Air Wing, die over ongeveer 200 vliegtuigen 
beschikken. Maar dit was slechts het begin. De sterkte van het U.S. Marine Corps bedroeg bij 
het uitbreken van de Koreaanse oorlog in elk geval nog meer dan 70.000 man en intussen is er 
een ruime reserve opgeroepen. 
 
Transporthelikopters ? 
Generaal Clifton B. Cates, Commandant van het U.S. Marine Corps, verklaarde nog niet zo 
lang geleden, dat er 30.000 geoefende mariniers klaarstonden en dat de doelmatigste wijze om 
hen van het schip naar de wal over te brengen zou zijn hen in transporthelikopters („vliegende 

bananen”) te laten stappen; deze hefschroef-toestellen kunnen starten terwijl het 
convooi nog 50 tot 100 mijl buiten de kust is. 
 
Maar hoe zij er ook geland zijn, de mariniers hebben vaste voet gezet op Korea en 
zij staan daar hun mannetje ... 
Uit Onze Vloot 1950  
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Ouderjaarsmiddag ( Tower Bridge) 
 
TEKST, FOTO'S EN TEKENING KAPT LUCAS LINDEBOOM 
 
Het Nederlandse motorschip „Garonne” vond in de jaren 1959-1961 emplooi op de lijnvaart 
Casablanca-Parijs, met zo nu en dan een onverwachte uitschieter naar Londen. 
 
Het waren - blijkens de gebeurtenissen in die jaren - hectische tijden voor dit wel zéér kloeke 
scheepje ...!  
Want in de maand december van het jaar 1959 overleefde zij een van de zwaarste 
winterstormen, die de landen rondom de beruchte Golf van Biscaye deze eeuw zouden 
teisteren. 
 
Tijdens deze storm bevond de „Garonne” zich zo’n 75 mijl bewesten Kaap Finisterre. omdat zij 
en ik het wijselijk geacht hadden bijtijds de „ruimte” op te zoeken: de BBC kondigde nl. 
windsnelheden aan behorende bij windkracht 12 tot 15 op de schaal van Beaufort.* 
En op oudejaarsmorgen anno 1960 wisten wij. ten anker liggende in het estuarium van de 
Thames, nog op het nippertje haar bakboords-anker te behouden. Het was in die beginjaren dat 
ik mij begon te realiseren dat „schipperen naast God” vaak uitgelegd diende te worden als een 
„geschipper mét God", en de memoires in die tijd opgedaan staan haarscherp in mijn geheugen 
gegrift. In die tijd gold nog steeds de regel voor de Thamesvaart dat een kapitein, die met zijn 
schip minimaal zes weken in de zg. 
'Bedoelde winterstorm ontstond als een „storing” boven de Rocky Mountains in de USA en 
kwam tot volle wasdom aan deze zijde van de Atlantische Oceaan. 
 
Schrijver dezes deed, omdat het al zo ontzettend lang geleden is, ten overvloede navraag bij de 
Britse meteorologische dienst, de BBC en het KNMI te De Bilt. Het bleek dat er inderdaad 
tijdens die storm windsnelheden zijn gemeten die tussen de 90 en 100 mijlen per uur lagen, 
behorende bij windkrachten 12 tot en met 15.  
 
Tevens bleek dat men in die jaren het voornemen koesterde, om de schaal van Beaufort tot 20 
uit te breiden. 
Maar aangezien deze schaal ontworpen werd voor hen die de windkracht moeten schatten aan 
de hand van uiterlijke kenmerken, en bij windkracht 12 en hoger het onderscheid tussen zee en 
lucht geheel vervaagt wegens schuim en water die dan alom aanwezig zijn, zag men er later 
tóch weer van af en zo bleef alles bij het oude. 
 
„Home-Trade” gevaren had, vrijgesteld werd van de verplichting op het gehele traject naar 
Londen een loods te nemen. 
Later heb ik nog eens vernomen, dat alleen Nederlandse kapiteins zonder loods op de Thames 
zouden mogen varen, een en ander nog een uitvloeisel zijnde van de dankbaarheid van de stad 
Londen jegens de Hollanders die, ten tijde van de grote pestplaag, het victualiëren en het 
bevoorraden van deze toen zo zwaar getroffen stad continueerden. 
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Dat een en ander mede uit 
pecuniair oogpunt geschied 
zal zijn, is een ander verhaal 
en in de context van deze 
herinneringen irrelevant. 
Aldus bevoeren wij de 
Thames zonder loods en 
meerden meestal af aan de 
St. Georges Wharf, een werf 
die even stroomopwaarts, 
vanaf Greenwich gerekend, 
aan de zuidzijde van de 
Thames lag en waar „op het 
zaat” geladen diende te 
worden. Die bepaalde reis 
dan. van Parijs naar Londen. 
ankerden wij in afwachting 
van gunstig tij. de 29ste 
december van het jaar 1960 
 
De foto is genomen in 1984 en 
wel vanaf de noordelijke Thames-oever en beneden strooms van de brug Men lette op de zeiljachtjes . . 
.. veranderde tijden! Weg zijn de honderden lichters, dekschuiten en de driftig voortzeulende 
rivierslepers 

 
in de monding van de Thames; enige mijlen bewesten Sunk Lightvessel. 
Toen wij enige uren later „anker-óp” wilden gaan, konden wij met geen enkele mogelijkheid de 
ankerwinchmotor aan de praat krijgen. 
Het was inmiddels knap koud geworden. Er waaide een gure en schrale wind uit het oosten die 
door merg en been ging en de natte sneeuw vloog ons om de oren. 
Pogingen het anker thuis gehieuwd te krijgen met een (te lichte) kettingtakel faalden en 
kostbare uren werden hiermee verspild. Daarna werd nog getracht het anker in de kluis te 
krijgen met behulp van de laad-greep van Ruim I. die door middel van een voetblok naar de bak 
werd geleid en met de nodige tornen om de verhaalkop van de ankerwinch werd genomen. 
Het mocht allemaal niet baten; het anker zat blijkbaar te innig verstrengeld met en in de Britse 
bodem, zodat andere en meer adequate maatregelen genomen dienden te worden. 
 
Inmiddels hadden wij met al dit getob reeds driekwart etmaal voor onze charteraar verspeeld en 
op mijn vraag, door middel van een radiotelefonie-gesprek, aan ons kantoor gesteld,... of ik het 
anker mocht laten slippen na er eerst een markeerboei op gestoken te hebben . .., werd 
uiteraard vaag gereageerd in termen van: „Handelen naar omstandigheden, de voor-en nadelen 
tegen elkaar afwegen en vooral bekijken wat er alsnog aan te doen zou zijn.” 
Met dit ruggesteuntje erbij tobden wij voort; mijn eerste machinist, de Ambonees James Suitela 
was onvermoeibaar, behield zijn goede humeur, probeerde van alles en sloopte bijkans de 
gehele motor op de bak, maar kon de motorwinch niet aan de praat krijgen. 
De sneeuw viel nu gestaag en omdat wij allen geheel onder de sneeuw zaten, ontlokte dit aan 
Suitela de opmerking, dat hij nu voor het eerst in zijn leven even wit was als de „orang 
belandah” (Maleis woord voor Hollander, letterlijk: Witmens). 
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Het was inmiddels 30 
december geworden en 
omdat er verder geen schot 
in de zaak zat, besloten wij 
de motorwinch van Ruim I 
van zijn fundatie te lichten en 
deze, door middel van de 
(enige) zwaaiboom, van 
Ruim I naar de bak te 
verplaatsen. 
Van tevoren hadden wij de 
uitwendige maten plus de 
hoogte van de flexibele 
koppeling gecontroleerd en 
alles bleek gelukkig geheel 
identiek aan de bakwinch te 
zijn.  
 
 

Gezicht op de Tower Bridge, komende van zee. Op de voorgrond een typisch Britse kustvaarder uit die 
tijd die zeewaarts vaart. De eerste steen voor het fundament van deze brug werd in 1886 gelegd door 
Koning Edward VII, die toen Prins van Wales was. 

 
Voorwaar, een gigantische klus en slechts insiders zullen dit kunnen beamen. We werkten 
inmiddels in ploegendienst omdat het nu eenmaal onmogelijk is om helder van geest en 
onvermoeid te blijven bij een arbeidsduur die de 40 uren overschrijdt en dat zeker onder deze 
koude en natte omstandigheden! 
Het was inmiddels begonnen te vriezen en de neerdwarrelende sneeuw hechtte zich nu op het 
gehele schip, haar tuig en haar dekken. 
Onder deze uiterst moeilijke omstandigheden werd de klus geklaard. 
 
Op die morgen van de 31ste december anno 1960 was het zo ver: de beste en sterkste 
„aanslingeradeur” werd aan de slinger gezet, een brandende lont werd in de cilinderkop 
gestoken en een dot poetskatoen gedrenkt in „snuif werd voor de luchtinlaat van de motor 
gehouden. 
Onder het uitbraken van zwartvette roetwolken begon de „kar” te lopen en even later werd de 
„kromme spijker” uit de Thamesblubber getrokken. Intussen was onze ligplaats aan de St. 
Georges Wharf door de Parijsvaarder „Rapid”, onder commando van kapitein-eigenaar J. 
Kruidhof, in beslag genomen en wij kregen orders van onze charteraar naar een losplaats op te 
stomen die nét bovenstrooms van de Tower Bridge lag. 
 
De stad Londen en de Tower Bridge, verfijnd door de hagelwitte sneeuw afgetekend en 
geaccentueerd, boden een feeëriek schouwspel en afgezien van de rokende schoorsteen van 
de fabriek waar men uit beenderen en botten gelatine stookte (die fabriek staat er nu gelukkig 
niet meer), zal het weinigen gegeven zijn de stad Londen zo te zien en er aldus te kunnen 
binnen varen. Het geeft altijd een latent gevoel van 
opluchting, als de brugwachter attent en op tijd reageert op de gevoerde vlaggeseinen en het 
gegeven fluitsignaal (VHF was er toen nog niet), en het schip, met nog wat vloedstroom op de 
kont, de brug op tijd voor haar ziet opengaan. 
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Ook deze foto werd in 1984 genomen vanaf de 
noordelijke rivieroever. Op de voorgrond een 
fraai uitgevoerde zonnewijzer, een typisch 
voorbeeld waar oud en nieuw op harmonische 
wijze zijn saam gesmeed. De zonnewijzer staat 
op het terrein van het moderne Tower hotel dat 
in wezen detoneert met de antieke Tower 
Bridge. Achter het hotel een alleraardigst 
gerestaureerde enclave: de St. Catherine 
Docks waar tal van oude museumschepen 
liggen afgemeerd. Foto: L. Lindeboom. 

 
Tevens gaf het ons intense 
genoegdoening, na al het getob van de 
twee voorafgaande dagen, zonder loods de 
bijzonder fraaie brug - die als het ware 
toegang verleent tot het kloppende hart 
van het nog immer imposante Albion - 
speciaal voor ons te zien opengaan. 
Anno 1986 verkeert de westerse scheepvaart nog steeds in een diepe depressie, ook de rivier 
de Thames lijkt leeg in vergelijking met eertijds en koopvaardijschepen komen nooit meer 
bovenstrooms van de Tower Bridge. 
Moge het de scheepvaart in de westelijke landen gegeven worden om in 1988 in gunstiger 
vaarwater te varen. 
Dat er vele bruggen voor de scheepvaart geopend mogen staan. . . opdat het de maritieme 
landen van weleer gegund zij nog enige scheepvaart te blijven behouden. 
 
Bron: de Blauwe Wimpel 

 
   

 Stem uw agenda voor 2022 af op iedere maandag/dinsdag voor onze        
webmagazine…. 
 
Volgende week…. 
 

 
De vloot zingt 
Hr.Ms. Pelikaan naar Nw Guinea en weer thuis (vervolg) 
Zeeroof en Exploratie 
De Lopende lading 
Ierse “Voorwaarts” Coasterherinneringen. 
De memoires van een ziekenpa deel 6 
 
Wijzigingen voorbehouden…. 
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