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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een
dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur
doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen.
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Pippers op de proppen !
Op een van de eerste dagen van September 1945
belandde op de tafel van Zijne Excellentie den Minister van
Marine een brief. Nu is dit niets bijzonders; de minister
ontvangt lederen dag stapels brieven. Maar deze brief was
toch wèl iets bijzonders: Het was namelijk een doodgewone
brief van een doodgewonen matroos 2e klasse, niet op
gezegeld papier, maar daarom niet minder goed bedoeld en
ter zake dienende . .. men leze slechts:
„Excellentie,
„Indien het Uw belangstelling en goedkeuring kan
wegdragen, wilde ik U van week tot week een kleine
„Marineflits” toezenden, zoodat U behalve cijfers, statistieken, opgaven e. d. ook iets te weten komen kunt van
ons echte, heerlijke matrozenleven met zijn lief en leed,
blijdschap en soms ook gemopper, van onzen dienstijver en
onze streken, kortom, iedere week een klein beeld van het
leven „voor den mast”. Deze flitsen wil ik U niet schrijven in
mooien boekvorm, maar in onze echte, sappige Marine-taal.
. .”
En de schrijver van den brief deed er zijn eigen
levensgeschiedenis bij, maar die zullen wij hier niet herhalen, want de lezers begrijpen het
reeds, door de vriendelijkheid van den minister ontvangt de redactie van „Overal” thans
regelmatig deze „Marine-flitsen” van Matr. II „Pip- pers”, zooals hij zich noemt, en zij kan niet
anders dan haar vreugde er over uitspreken, dat zij thans voor deze schetsen een passend
emplooi in eigen kring gevonden heeft.
Van nu af aan zullen de Marineflitsen van matroos Pippers daarom een vaste rubriek van
„Overal” vormen.

Hoe kom je aan schoenen ? ? ?
Een van de meest pijnlijke vraagstukken bij onze, met moeite, doch ijzeren wilskracht,
herrijzende Marine, is wel dat van de kleeding. Je ziet tegenwoordig dan ook een
verscheidenheid van uniformen waar je van rilt. Officieren in vooroorlogsch blauw, in battledress
of in blauw-met-windjack. Bij de onderofficieren dezelfde verscheidenheid. De manschappen
spannen echter in deze uniformen-kaleidoscoop de kroon. Matrozen in burger, met oranjeband, matrozen in battle dress met vooroorlogsche muts of met Engelsche muts, in battledress
met Hollandsche pet of met een Monty-baret. Mariniers met uniformen van voor den oorlog,
mariniers in Amerikaansch groen.
Ondergeteekende zelf heeft half om half. Broek van de battledress, blauwe jekker, muts eigen
fabrikaat (aangezien hij een angst heeft voor alles wat op ..hoogheid” lijkt. Ondanks dit alles reilt
en zeilt alles volgens de regelen van de kunst en is de geest onder de manschappen van hoog
tot laag- uitstekend. En, lest best, onze Marine, vijf jaar lang buitengaats en onder water
geweest zijnde, passagiert weer door Neerlands steden.
De man, die door dit netelige kleeding vraagstuk het meest geplaagd wordt en dien ik steeds
bewonder om zijn kalmte en zijn geduld (waarin hij meer onuitputtelijk schijnt te zijn, dan,
helaas!, in zijn kleeding voorraad), is
onze Off. van Administratie, Deze man heeft niet veel rustige oogenblikken. Het bescheiden
klopje op de deur, de binnenkomende man, het eeuwige „Mijnheer, zou ik in aanmerking
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kunnen komen voor ” en het briefje met de aanvraag om plunje, die er tóch niet is — deze
dingen moeten voor hem wel een nachtmerrie worden.
En toch wordt mijnheer nooit boos of ongeduldig, en honderd keer moet hij zeggen: „Het spijt
me man, ik heb het niet”. Waarna nummer wie-volgt binnenkomt.
Eens op een Maandagmorgen toen iedereen er lucht van gekregen had, dat er weer plunje in
het magazijn aangekomen was, werd de hut van den secretaris weer bestormd. De één na den
ander kwam met hopelooze aanvragen om dingen, die mijnheer niet kon maken en die men
toch zoo hard noodig had. En toen kwam de uitzondering, die den regel bevestigt. De
geduldigste man verloor één klein oogenblikje zijn goed humeur, toen nummer 30 of 35. een
matroos-torpedomaker, na het bekende klopje, binnentrad en van wal stak met de traditioneele
aanhef: „Mijnheer, zou ik ook in aanmerking kunnen komen voor een paar lage schoenen...”
„Kerel”, zei mijnheer, „donder op, wat denk je wel, vooruit, verdwijn!!”
Onze torpedomaker, geheel beduusd, droop af.
Mijnheer echter bleef achter. Het speet hem en een minuut later was hij dan ook weer zichzelf.
Hij stond op, sloot zijn hut en ging naar het bureau van administratie.
De torpedomaker was inmiddels met spoed naar zijn werkplaats gegaan, had zijn overall
aangetrokken en zijn krak- petje opgezet. Zoo toog hij welgemoed naar het bureau van
administratie, klopte aan en trad binnen. Met een onverstoorbaar gezicht sprak hij het
traditioneele „Mijnheer, zou ik in aanmerking kunnen komen” uit en legde zijn verzoekbriefje
neer voor een paar lage schoenen. In spanning' wachtte hij op wat er komen ging.
Toen gebeurde het wonder.
„Maar natuurlijk, man?” zei mijnheer. „Natuurlijk krijg jij lage schoenen, daar heb je recht op!
Hoe heet je? Alsjeblieft, ga ze maar halen!”
En met deze woorden reikte hij onzen torpedomaker het „accoordn geteekende briefje over.
Je moet maar link zijn!
Pippers, matroos II.
Bijgevoegde twee foto’s van het stripboek, dat is uitgebracht in 2017 ter viering (de Engelsen
zeggen liever herdenking) van de Tocht
naar Chatham 1667 geven een mooi
beeld van het stripboek.
Het leek wel aardig dat ook in hun taal
te doen en er 5000 exemplaren van
achter te laten. Ze namen dit uitermate
goed op en noemden het “their most
glorious defeat”.
Geweldig toch?
Dit stripboek is te bestellen door een
overboeking van €10 + € 3,65 porto per
exemplaar te doen naar:
Stichting M de Ruyter
NL30ABNA0642367582
ovv stripboek NL Tocht naar Chatham
OF stripboek UK Battle of Medway
(voor de Engelse versie uiteraard)
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Na overboeking even afzonderlijk
in een email aan
stichting@deruyter.org uw
gegevens sturen met uw
personalia alsmede de adres
gegevens zodat men weet waar
het heen moet worden gestuurd.
Bij ontvangst van de donatie
bevestig ik verzending door uw
mail te beantwoorden.

Wel en wee van schepen die levende paling voor Dil vervoerden
Rond de eeuwwisseling vervoerde de firma Dil uit Akersloot op vrij grote schaal levende paling
uit de Oostzeelanden naar Londen, zoals beschreven in de september-Wimpel, ’97 blz. 315317. Voor dit transport beschikte het bedrijf onder andere over de kottergetuigde tweemasters
„De Gebroeders” en de „Vriendschap II”. Na de eeuwwisseling kwam de klad in de Nederlandse
palinghandel en dit leidde tot de verkoop van de schepen van de firma Dil.
Naar aanleiding van dit artikel ontvingen wij van drs. Frits R. Loo-meijer, directeur van het
Visserij-museum in Vlaardingen, een opmerkelijke reactie. Museummede-werker Jan Bot was
door ons artikel op zoek gegaan naar de historie van de Dil-schepen en daardoor kunnen wij nu
een unieke foto van „De Gebroeders” opnemen, nadat dit vaartuig was herdoopt in „De Wet”
MA 166. De heer Bot verstrekte ook de hieronder volgende gegevens.
„Vriendschap II" en „De Gebroeders"
De bunsloep „Vriendschap II” werd op 13 augustus 1890 te water gelaten bij Scheepswerf „De
Hoop” voor rekening van J. Dil Wzn te Zaandam en D. van Klaveren te Rotterdam. De werf,
eigenaar Willem van der Windt, bevond zich aan de Korte Dijk in Vlaardingen. De schoener „De
Gebroeders” werd op 15 juni 1894 te water gelaten bij dezelfde werf voor rekening van J. Dil
Wzn te Zaandam. Nadat, zoals vermeld in het Wimpelarti-kel, dit vaartuig was vergaan, werd
direct een nieuw schip besteld. Op 18 april 1896 liep de gaffelschoe-ner „De Gebroeders” van
stapel bij de Gebroeders Van der Windt (zoals de werf vanaf 1894 heette) in txirucht van de
heren Dil te Zaanman te Maassluis en respectievelijk herdoopt in „De Wet” MA 166 en „Botha”
MA 165.* In 1915 werden de schepen herdoopt in respectievelijk „Holland VII” en „Holland VI”.
In het voorjaar van 1917 kocht A. Janzen te Maassluis de „Holland VI” en herdoopte deze in
„Maassluis I” MA 165. Twee jaar later werd Mij. De Spum, Schevenin-gen, eigenaar van het
vaartuig, waarbij de naam wijzigde in „Spum II” SCH 138. In 1922 kocht de bekende
Vlaardingse schroot-en sloopschepenhandelaar Salomon Frenkel het schip voor de sloop.
De „Holland VII” MA 166 werd in januari 1917 verkocht aan P. Doelman te Maassluis en
herdoopt in .Jacoba” MA 166.
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De „De Wet" MA 166 tijdens de Eerste Wereldoorlog in
Maassluis, nadat het schip evenals de MA 165 was
omgebouwd tot haringlogger. Op de foto is de
hoogstmerkwaardige kop van het schip te zien. Als één
van de weinige Nederlandse houten vissersschepen
had de ex-„Gebroeders" een flauw gebogen
klippersteven. Absoluut een rariteit in de Nederlandse
vloot! De foto is afkomstig uit het archief van wijlen J.
Muis te Maassluis.

„Jacoba"
Nadat het schip op 16 mei 1917 onder
schipper Willem Parre uit Maassluis ter
haringvisserij was vertrokken, hield een
Duitse onderzeeër de „Jacoba” de
volgende morgen om 04.00 uur aan. De
Duitsers dwongen de bemanning om in
de boot te gaan, waarna ze de logger
tot zinken brachten. De volledige
bemanning werd later aan boord
genomen door de logger „Zorg en Vlijt”
SCH 304 die de opvarenden in
Nederland behouden aan wal bracht.
Frits Loomeijer memoreert verder dat Dil na de Eerste Wereldoorlog ook nog deel heeft
genomen aan de stoomtrawlvisserij vanuit IJmui-den. De wed. J. Dil werd namelijk in 1919
samen met S. IJff Wzn opgenomen in de directie van de Vis-scherij Mij. Raamstroom. Deze
maatschappij liet in 1920 de stoomtrawler „Zaanstroom VII” bouwen bij de Stoomsleephelling
Mij. te Arnhem. De Visscherij Mij. Zaanstroom verkocht dit schip in 1925 naar Frankrijk. In 1936
werd de rederij geliquideerd.
De Blauwe Wimpel, v.d. Albert Boes
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Artikel 1 van de baks orde luidt :
De koningin begeert dat orde en tucht rechtvaardig en gestreng zal worden
gehandhaafd……………..
Nou dat heb ik geweten.
In het voorjaar van 1965 was ik in opleiding tot telegrafist in de nieuwe verbindingsschool (VBS
)op het Kattenburg in Amsterdam.
Tijdens het wisselen van de lesgevende sergeant openden wij met een drietal leerlingen de
ramen op de derde verdieping en zagen een marinier als schildwacht op post staan in vol
ornaat langs de waterkant. Om beurten riepen wij allerlei zogenaamde leuke opmerkingen naar
hem toe zoals : He kalkemmer ( Witte helm ) doet je waterpistooltje het nog en kijk eens achter
je daar drijft een lijk in het water en meer van dergelijke grappen. Hij verblikte nog verbloosde
en bleef star voor zich uit kijken.
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Toen de sergeant in het leslokaal kwam , sloten wij de ramen en de les begon weer.
Na een kwartiertje kwam de officier van politie ( Marinier ) het lokaal binnen met een
verbindingsofficier en de schildwacht die wij hadden toe geroepen.
Met een strak gezicht wist hij de drie “daders” aan te wijzen ondanks dat hij stram in de houding
was blijven staan daar beneden.
Wij werden gelijk op non actief gesteld en al snel parade gebracht.
Vanuit een lange gang moest ik ,
toen ik werd opgeroepen om bij de
commandant die aan het einde stond
opgesteld met de genoemde officieren ,
in de looppas naar hem toe komen , in
de houding springen op de mat die voor
hem lag , naam en rang opnoemen en
dan kreeg je te horen wat je fout had
gedaan en welke straf je werd
toebedeeld.
Nou pakte ook dit anders uit dan ik me
had voorgesteld…….. Ik had teveel
vaart toen ik de mat opstapte en liep
tegen de commandant aan op een
wegglijdende mat en zo lagen wij
beiden op de grond.
Op dat moment had ik door de grond willen zakken en dacht dit is het einde van mijn militaire
carrière.
Reken maar dat de heren achteraf best plezier hierover hebben gehad.
Maar weer opgekrabbeld heb ik alsnog met een rood hoofd me gemeld zoals het hoorde en
kreeg mijn reprimande en straf te horen.
Die luidde als volg : IK geef je 14 dagen streng arrest vanwege het beledigen van een
schildwacht op post gesteld tijdens het bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard.
Even later zat ik in een betonnen cel met helemaal niets. Later hoorde ik dat de Prins nog in
Paleis Soestdijk aan de koffie zat terwijl ik al gevangen zat!
Zo leerde ik dat artikel 1 wel terdege werd toegepast om orde en discipline te handhaven.
In de 14 dagen die ik doorbracht in mijn cel met alleen iedere dag een uurtje luchten in een kooi
had ik veel tijd om over mijn “zonde “na te denken. Ik nam me echter voor dat ik me niet klein
liet maken en had een knoop van mijn blauwe werkbroek afgetrokken en speelde al die tijd op
mijn zwarte kousen heeeeel veel wedstrijden Ajax tegen Feijenoord met denkbeeldige doelen
aan iedere kant van de cel.
Na de 14 dagen werd ik weer toegelaten tot de opleiding die ik alsnog met goed gevolg heb
afgerond en bevorderd tot telegrafist der tweede klasse. Met een lange aantekening in mijn
conduiteboekje heeft dit geen verder schade gebracht aan mijn verder loopbaan bij de
Koninklijke marine.
Mijn zogenaamde grappige streken , met alle gevolgen van dien , had ik hiermee niet afgeleerd
zoals een volgend verhaal laat zien en jullie dus nog van me tegoed houden.
Ton Mink

KPLTLG 29571

********************************************************************************************************
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Vervolg en tevens laatste deel
Oorlogsschepen encyclopedie
De eerste slagkruisers waren de HMS Invincible
en HMS Indomitable. Dit waren schepen van
17.000 ton, bewapend met acht 305 mm-kanons
en een topsnelheid van 25,5 knopen. Zodra dit
type vaker werd ingezet, leidde de ontwikkeling
ervan tot een groter formaat, zwaarder geschut,
aanzienlijk meer vermogen en een veel hogere
snelheid, culminerend in de Hood, de laatste
Britse slagkruiser. Andere landen, waaronder
Duitsland en Japan, bouwden slagkruisers, zij het
niet in de aantallen van de Britten, mogelijk vanuit
het besef dat de slagkruiser een inherente
zwakheid vertoonde door de gebrekkige
bescherming (vooral het horizontale pantser dat
bescherming kon bieden tegen hoog langeafstandsvuur en later luchtaanvallen), en omdat
slagkruisers niet bestand waren tegen zwaar vuur van slagschepen met veel hoofdkanons van
hetzelfde kaliber. Hun originele taak viel te verdedigen op grond van de maatstaven van het
eerste decennium van de twintigste eeuw, maar was na de komst van het vliegtuig volstrekt
achterhaald voor verkenningsdoeleinden.
Het vervoer en gevechtsklaar maken van vliegtuigen zijn uiteraard de raisorts d’être van het
vliegdekschip. Het idee om vliegtuigen vanaf oorlogsschepen te laten opstijgen, ontstond al snel
nadat het vliegtuig praktisch gebruikt werd, en in 1911 lukte het de Amerikaanse vliegenier
Eugene Ely op te stijgen en te landen op plateaus die waren opgericht op kruisers. Een paar
maanden later vertrok commandant C.R. Samson van de Royal Navy in een Short-tweedekker
vanaf een vergelijkbaar platform op het voordek van het pre-dreadnought slagschip HMS Africa.
In de Eerste Wereldoorlog maakten veel vliegtuigen vluchten vanaf Britse oorlogsschepen. In
1917 landde een Sopwith Pup op een vliegdek bevestigd aan het voordek van de HMS Furious,
een lichte slagkruiser/vliegdekschip, maar pas nadat dit schip was voorzien van een
landingsdek achter de opbouw werden er regelmatig landingen uitgevoerd. Landen was erg
lastig vanwege de turbulentie die ontstond door de opbouw. Het duurde tot 1918, toen er een
schip kwam met een vliegdek over de volle lengte, voordat het landingsprobleem effectief werd
opgelost. Dit pioniers-schip was de HMS Argus, waarbij de opbouw en schoorsteen waren
vervangen door een hydraulisch beweegbare brug en de rook en gassen over de achtersteven
werden afgevoerd.
Dit vroege ‘vliegdekschip’ kreeg in 1920 navolging met de HMS Eagle, een aangepast
slagschip. De Eagle compenseerde zijn opbouw en schoorstenen aan stuurboord met een
anderszins vrij vliegdek, net als de HMS Herwies, die in 1923 werd voltooid als het eerste schip
dat als vliegdekschip was ontworpen.
De Amerikanen en Japanners wilden niet achterblijven en maakten in 1922 hun eerste kleine
vliegdekschepen vaarklaar: de USS Langley en de Hosho. Dit waren gladdekvaar-tuigen met
scharnierende schoorstenen die horizontaal konden worden neergelaten tijdens het gebruik van
het vliegdek. Er werden geen vliegdekschepen meer gebouwd tot na het sluiten van het
Verdrag van Washington, toen de VS en Japan er beide voor kozen een aantal oorlogsschepen
aan te passen die anders tot schroot waren verwerkt. Dit waren de slagkruisers USS Lexington
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en USS Saratoga, en het slagschip Kaga en de
slagkruiser Akagi, die allemaal werden getransformeerd
tot een vliegdekschip van zo’n 36.000 ton. Het vliegdek op
de Japanse schepen was vrij smal omdat de
schoorstenen er niet in werden verwerkt, die horizontaal
over boord staken. De Britten kozen de lichte slagkruisers
HMS Courageous en HMS Glorious, oorspronkelijk
zusterschepen van de Furious, voor aanpassing tot
vliegdekschip.
Latere vliegdekschepen van de Britten, Amerikanen en
Japanners, en het Franse omgebouwde slagschip de
Béam, hadden het zijvliegdek dat vanaf die tijd standaard
werd. Vanaf 1937, toen de Royal Navy begon met de
bouw van de HMS Illustrious - hun eerste vliegdekschip
na het Verdrag van Washington - gingen de Britten qua
ontwerp een stap verder met de introductie van bepantserde vliegdekken en hangars. Al
vergrootte dit hun overlevingskans bij een luchtaanval, het leidde tot een vermindering van het
aantal boordvliegtuigen.
Maar de oorlogservaring leerde de noodzaak van die verhoogde bescherming, en zowel de
Amerikanen als de Japanners namen dit ontwerp over voor hun schepen na de Slag bij Midway,
die in Juni 1942 grotendeels werd uitgevochten met boordvliegtuigen en resulteerde in het
verlies van respectievelijk één en vier vliegdekschepen.
De vliegdekschepen die tot het eind van de Tweede Wereldoorlog werden gebouwd, zijn onder
te verdelen in drie hoofdcategorieën: grote vliegdekschepen met elk wel 100 vliegtuigen, lichte
vliegdekschepen met zo’n 40 vliegtuigen, en kleine escortsche-pen (oorspronkelijk
koopvaardijschepen en daarom vrij langzaam) met elk 20 tot 35 vliegtuigen. De lichte en
escortschepen zijn nu verdwenen; de laatstgenoemde deden na de oorlog vaak nog dienst als
amfibische aanvalsschepen met helikopters aan boord, en het vliegdekschip staat bij de
Amerikaanse marine nu bekend als aanvalsvliegkampschip. De VS zijn het enige land dat nog
een aanzienlijk aantal vliegdekschepen in de vaart heeft. De grootste hiervan zijn de schepen
uit de Nimitz-klasse met kernaandrijving, een waterverplaat-sing van zo’n 95.000 ton, een
luchtvloot van soms wel 100 vliegtuigen, en een bemanning van ruim 5000 man.
De monitor is een laag op het water
liggend schip met een of twee grote
kanons voor kustbombardementen.
De naam is afkomstig van de
originele USS Monitor, een
pantserschip dat John Ericsson
tijdens de Amerikaanse
Burgeroorlog (1861-1865) ontwierp
voor de Amerikaanse marine. In de
Eerste Wereldoorlog bouwden de Britten monitors in grote hoeveelheden voor
kustbombardementen en rivier-operaties. Andere landen bouwden vergelijkbare schepen, die
beperkt werden ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog en, zoals sommige Zuid-Amerikaanse
schepen, standhielden tot het eind van de twintigste eeuw.
In het zeiltijdperk was de benaming kruiser gebruikelijk voor een schip uit de vierde klasse of
groot fregat dat onafhankelijk van de vloot op zoek ging naar de vijand om diens positie door te
geven, terwijl fregatten en kleinere schepen die de handelsroutes moesten bewaken, ook
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bekendstonden als kruisers. Het enige essentiële kenmerk voor schepen met de taak van een
kruiser, was een zeilsnelheid superieur aan die van de gezochte vijanden. Nadat in het midden
van de negentiende eeuw op grote schaal stoommachines voor aandrijving en ijzer voor
constructie en bepantsering was geïntroduceerd, groeide de kruiser uit tot een speciaal type
oorlogsschip. Er waren drie of vier types: van de pantserkruiser (een groot schip met een
waterverplaatsing van wel 16.000 ton) via de gordelkrui-ser (met alleen een pantsergordel bij de
waterlijn) en de kruiser tweede klasse (met alleen lichte bepantsering), tot de lichte kruiser (met
heel weinig bepantsering maar een opvallend hoge snelheid). Voor de Britten, die de orde in
hun rijk moesten handhaven met vloten en eskaders die permanent gestationeerd lagen in
overzeese bases, was de kruiser een noodzaak die in grote aantallen en diverse formaten
moest worden gebouwd. Op verre overzeese bases vormden zulke schepen de kern van lokale
vloten of eskaders.
De kruiser bleef het voornaamste verkenningsinstrument voor de hoofdvloot die het moest
ondersteunen, hoewel het in tegenstelling tot de zeilende voorgangers, binnen gezichtsafstand
van de vloot bleef. Tijdens zeeslagen had de kruiser als belangrijkste taak het innemen van een
positie vanwaar elke manoeuvre van de vijandelijke vloot kon worden waargenomen en
gerapporteerd, maar kruisers voerden ook geschut-en torpedo-aanvallen uit wanneer de kans
zich voordeed en verdedigden de vloot door aanvallen van lichte schepen van de vijand af te
slaan.
Na het eind van de Eerste Wereldoorlog veranderde de aard van de kruiser ingrijpend,
resulterend in de sloop van vrijwel alle schepen, met uitzondering van de exemplaren die in de
tweede helft van de oorlog waren voltooid. De reden voor deze verandering was dat vliegtuigen
verkenningsvluchten konden gaan uitvoeren, en dit resulteerde in de introductie van één kruiser
type. Kruisers werden alleen nog onderscheiden naar hoofd-geschut, hetzij 203 mm of 152 mm.
Qua basisontwerp kwamen de twee grotendeels overeen, hoewel de kruisers met geschut van
een groter kaliber meestal groter en beter bepantserd waren. Aangezien verkenning voor de
vloot niet langer de hoofdtaak was, kreeg de kruiser al snel andere taken toebedeeld, zoals het
bewaken van handelsroutes, het ondersteunen van een amfibische aanvalsmacht en, op
beperkte schaal, bescherming bieden tegen luchtaanvallen. Kruisers met 203 mm-kanons
stonden na verloop van tijd bekend als zware kruisers; die met 152 mm-kanons als lichte
kruisers; en in het geval van een paar schepen ontworpen als zware kruiser maar met de
grootte en het geschut van een oorlogsschip, grote zware kruisers. Voorbeelden van grote
zware kruisers, soms abusievelijk betiteld als slagkruisers, waren de Amerikaanse schepen uit
de Alaska-klasse, bewapend met 305 mm-kanons. Een tussenpositie werd ingenomen door
vaartuigen als de Duitse schepen uit de Scharnhorst-klasse, in feite kleine oorlogsschepen en
vaak slagkruisers genoemd.
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Zoals eerder opgemerkt, was een van de secundaire taken van de kruiser bescherming bieden
tegen torpedoboten. Dit type oorlogsschip werd tussen 1880-1890 ontwikkeld om de
mogelijkheden van een nieuw en potentieel doorslaggevend wapen te benutten: de Whiteheadtorpedo met zelfaandrijving en een kop die het pantser van een slagschip onder de waterlijn kon
doorboren, ’s Werelds eerste echte torpedoboot was de 19 ton wegende HMS Lightning, die in
1876 in de vaart was genomen voor het vervoer van ‘paaltorpedo's’ (met een explosieve lading
bevestigd aan de punt), maar in 1879 werd de boot uitgerust met bovenwaterse lanceerbuizen
voor twee Whitehead-torpedo’s. Het succes van deze vroege torpedoboot deed de Royal Navy
besluiten nog twaalf stuks te bestellen, bestemd voor kustverdediging.
Andere marines volgden dit voorbeeld en omdat de torpedoboot lage bouw- en vaarkosten
combineerde met een grote aanvalscapaciteit tegen aanzienlijk grotere oorlogsschepen, werd
dit scheepstype in de jaren na 1880 in grote aantallen gebouwd voor de marine van OostenrijkHongarije, Frankrijk, Italië, Nederland en Rusland; en vrijwel onmiddellijk daarna voor de marine
van Chili, China, Griekenland, Portugal, Spanje, Zweden en Turkije.
De capaciteiten van de torpedoboot, in
handen van veel kleinere marines,
betekende in de nadagen van de
negentiende eeuw een grote
bedreiging voor de zeeheerschappij
van de Britse marine, en de Admiraliteit
moest nu een tactisch tegenwicht zien
te bedenken voor een scheepstype dat
zij zelf in het leven had geroepen. De
eerste tegenzet was de torpedojager,
een groter en sneller schip dan de
standaardtorpedoboot, met een 120
mm-snel-vuurkanon en torpedo-buizen.
De eerste van dit nieuwe type kleine oorlogsschip was de HMS Rattlesnake, die in 1886 in de
vaart werd genomen maar in vergelijking met de torpedoboot te langzaam bleek om het
onderscheppen ervan te garanderen. Verdere prototypes waren ook geen succes, en pas in
1893 werd het vereiste antwoord gevonden met de torpedojagers HMS Havock en HMS Hornet.
Met een waterverplaatsing van 240 ton, een snelheid van 27 knopen, en een geschut dat drie
457 mm-torpedobuizen combineerde met een 12-ponder en twee 6-ponder snelvuurkanons,
hadden deze eerste torpedojagers de snelheid en vuurkracht om elke torpedoboot te
onderscheppen en onschadelijk te maken. Ze waren bepantserd als een torpedoboot en de
twee lanceerbuizen op het dek konden vervangen worden door nog eens twee 6-ponder
kanons.
Zo was de torpedoboot al een paar jaar na de introductie achterhaald, maar de meeste marines
bleven niettemin torpedoboten aankopen, en de Royal Navy bleef, nadat in 1908
de laatste was gebouwd, de torpedoboot gebruiken tot aan de Tweede Wereldoorlog.

10

De torpedojager was als scheepstype een veel langer leven beschoren. Het ontstaan van de
torpedojager als antwoord op en tevens opvolger van de torpedoboot werd vergemakkelijkt door
twee factoren, namelijk de uitvinding van een aandrijving middels de stoomturbine in plaats van
een triple-expansiemachine, en ketels gestookt op olie in plaats van steenkool. De combinatie
van die twee eigenschappen zorgde ervoor dat de torpedojager een hogere snelheid bereikte
en een kleinere bemanning nodig had. Dit zette de sluizen van scheepsontwerpen wijd open in
de tijd van de ‘marinewedloop' tussen Duitsland en Groot-Brittannië in de jaren voorafgaand
aan de Eerste Wereldoorlog. De eerste door een stoomturbine aangedreven torpedojagers
waren de HMS Viper en HMS Cobra, respectievelijk voltooid door Parsons en Armstrongs in
1900 en 1901, met een waterverplaatsing van 344 en 375 ton. Toen de Eerste Wereldoorlog
uitbrak, had de Royal Navy torpedojagers met een
waterverplaatsing van wel 1300 ton, opererend in smaldelen
aangevoerd door supertorpedojagers (smaldeel-leiders) tot 2000
ton. De toename in waterverplaatsing en grootte maakte het
vervoer van meer zwaar geschut mogelijk, bood een romp met
hogere zeewaardigheid en een brandstofreservoir dat ervoor
zorgde dat de schepen grote afstanden konden bevaren. Dit alles
maakte de torpedojager tot een veelzijdiger oorlogsschip dan de
kleine torpedoboot ooit had kunnen zijn, met de zeewaardigheid
en het vaarbereik om te opereren met eskaders bestaand uit
kruisers en slagschepen.
De klassieke taken van de torpedojager binnen de vloot waren het
afvuren van salvo’s en torpedo’s op de zwaardere oorlogsschepen
van de vijand, en het afslaan van aanvallen van vijandelijke
torpedoboten. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog vroeg de
opkomst van de onderzeeboot als doorslaggevend wapen in de
strijd om een nieuwe taak voor de torpedojager. Tot die tijd werd
de torpedo veelal gezien als een wapen dat boven water werd
gelanceerd, maar nu bleek de torpedo net zo dodelijk te zijn als
wapen, afgevuurd door een onzichtbaar vaartuig onder water. De
torpedojagers kregen de extra taak om de oorlogsvloot telkens bij
het verlaten van de haven te behoeden voor een aanval door
onderzeeboten.
De Eerste Wereldoorlog bracht nog meer taken: allereerst, en
meestal zonder succes, het patrouilleren van zeegebieden waar
handelsschepen, die steeds vaker het doelwit van onderzeeboten
werden, moesten passeren, en vanaf 1917 het escorteren van
konvooien over de oceanen. De torpedojager werd in zijn
antiduikboottaak ernstig gehinderd door het ontbreken van
effectieve middelen, behalve de simpele hydrofoon, HFDF, voor
het detecteren en, belangrijker, bepalen van de positie van
duikboten onder water.
Veel torpedojagers werden in de Eerste Wereldoorlog ook uitgerust om mijnen te leggen voor
de kust, opnieuw een uitbreiding van het toch al grote takenpakket dat deze veelzijdige schepen
konden uitvoeren.
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De capaciteit en het belang van de torpedojager werden verder vergroot door ontwikkelingen
tussen het eind van de Eerste en dat van de Tweede Wereldoorlog (1919-1945). Het
toenemende belang van de luchtmacht bij marine operaties vergde van sommige torpedojagers
dat ze als vluchtleiding dienden en de activiteit van vliegtuigen op vliegdekschepen en op het
vasteland controleerden. Door de ontwikkeling van ASDIC (later bekend als sonar), waarmee
de koers en de positie van duikboten onder water kon worden bepalen, kregen torpedojagers
een verhoogde antiduikbootcapaciteit toen dit werd gecombineerd met speciale wapens die
effectiever waren dan dieptebommen die in zee werden gedropt, of ‘blind’ over de achtersteven
afgevuurd, nadat de torpedojager over de duikboot was gevaren en het sonarcontact daarbij
was verbroken. Men vuurde de nieuwe wapens af over de boeg terwijl het doelwit nog op de
sonar te zien was. Tot deze wapens behoorden de Hedgehog en Squid: de eerste stond op het
voordek en vuurde een salvo af van 24 granaten (elk 14 kg) die bij impact explodeerden. De
tweede stond op het halfdek en vuurde over de brug drie dieptebommen af in een patroon voor
het schip.
Na de Tweede Wereldoorlog werden torpedojagers geleidelijk minder belangrijk bij het afslaan
van duik-bootaanvallen, maar tegelijkertijd werden ze beter in het uitschakelen van lucht-, zeeen landdoelwitten toen ze geleidewapens als hoofdgeschut kregen en geavanceerde radaren
andere systemen. Zo groeide de torpedojager gestaag in omvang; de gemiddelde
waterverplaatsing steeg naar schatting van 2000 ton in 1945 rot 5000 ton of meer in de eerste
helft van de eenentwintigste eeuw. In deze nieuwe uitvoering kan de torpedojager worden
beschouwd als de eigentijdse tegenhanger van de lichte kruiser.
De term fregat verdween met het eind van het zeiltijdperk, maar dook weer op in de Tweede
Wereldoorlog ter aanduiding van een gespecialiseerd antiduikbootschip, met een bescheiden
snelheid maar het vermogen lange afstanden af te leggen, dat was ontworpen voor de zo
belangrijke escortering van konvooien, daarbij geholpen door speciale wapens en sensoren.
Voorbeelden van dit type fregat waren schepen uit de River- en Loch-klasse. De
laatstgenoemde hadden volgeladen een waterverplaatsing van 2260 ton, waren bewapend met
een 102 mm-lucht- en zeedoelkanon, een 2-ponder vierloops luchtdoelkanon, een Squidwerper
en dieptebommen, en haalden met hun tandwiel-turbine een snelheid van 20 knopen.
De Amerikaanse tegenhanger van de fregatten was het escorteschip. Sinds het eind van de
Tweede Wereldoorlog was het fregat in omvang en vermogen toegenomen, en het had in de
loop der tijd de oude manus-van-alles-rol van de torpedojager overgenomen.
Het nieuwe fregat werd dan ook ingezet voor algemeen gebruik, maar het bleef belangrijker
voor het afslaan van duikboot- en luchtaanvallen.
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In de Tweede Wereldoorlog opereerde het
fregat vaak samen met de jager en korvet, nog
twee benamingen die in onbruik waren geraakt
na het eind van het zeiltijdperk en weer werden
ingevoerd voor antiduikbootschepen kleiner
dan het fregat. In de WO2-uitvoering behoorde
de jager tot de klasse van kleine
escortevaartuigen die zo belangrijk waren voor
de geallieerde oorlogsinspanningen bij de Slag
om de Atlantische Oceaan. Ook de korvet werd
hoofdzakelijk ingezet als escorteschip voor
kleine antiduikbootschepen. De korvet werd in
1939 voor het eerst besteld als scheepstype dat snel kon worden gebouwd teneinde het gat in
de Britse antiduikbootcapaciteit te dichten. Het originele ontwerp was gebaseerd op een
walvisvaarder met één scheepsschroef, die werd aangedreven door een tripleexpansiemachine, de enige machine die reeds voorhanden was en snel kon worden gemaakt.
Deze schepen, die in de vaart kwamen als de Flower-klasse, bleken ontoereikend in het
Atlantische winterweer omdat ze sterk de neiging hadden te slingeren, maar halverwege de
oorlog werden ze - ook al bood het toenemend aantal fregatten meer mogelijkheden opgevolgd door tal van korvetten met een nieuw, verbeterd ontwerp: de Castle-klasse. De
korvet uit de ‘gemodificeerde Flower-klasse’ was kleiner dan het antiduikbootfregat en
bewapend met een 102 mm-kanon en maximaal 72 dieptebommen, later aangevuld met een
Squidwerper. Dit scheepstype had volgeladen een waterverplaatsing van 1370 ton en bereikte
met zijn triple-expansiemachine een snelheid van 16,5 knopen. De korvetten vormden tot 1944
de kern van de Britse escortevloot voor antidulkbootvaartuigen, en in hun latere uitvoeringen
maakten ze heel succesvol jacht op U-boten.
Van midden negentiende tot halverwege de twintigste eeuw vormden geschut en bepantsering
de twee sleutelelementen bij het ontwerpen, bouwen en in de vaart houden van
oorlogsschepen. Al vanaf 1805 werd voorgesteld pantserplaten aan de flanken te bevestigen ter
bescherming van oorlogsschepen, maar pas na de Slag bij Sinope in 1853 ging men serieus
nadenken over grootschalige invoering van bepantsering. In 1854 begonnen Frankrijk, GrootBrittannië en de VS met de bouw van ‘drijvende batterijen' (pantserschepen met zware kanons),
beschermd door 114 mm-puddelijzeren beplating op 457 mm dik teakhout. Het succes van
deze nieuwe bescherming werd bewezen door de onkwetsbaarheid van de Franse ‘batterijen’
bij het bombardement van Russische forten te Kinburn in 1855, waarbij op de zwaar getroffen
schepen weinig slachtoffers vielen.
Dit stimuleerde een verdere ontwikkeling, en de eerste bepantsering voor schepen bestond uit
puddelijzer in hetzij één laag of meerdere lagen, inclusief hout of beton. In de periode 18601885 verbeterde het scheepsgeschut in rap tempo, en als reactie hierop nam de dikte van de
ijzeren beplating soms toe tot 610 mm. Gietijzer werd geprobeerd als alternatief voor
puddelijzer, maar het was te broos om de inslag van zware granaten te weerstaan zonder te
barsten of uiteen te spatten. Het volgende keerpunt kwam toen het Franse bedrijf Schnelder in
1876 staal introduceerde. Staal verving puddelijzer al snel als hoofdmateriaal voor
bepantsering, want Italiaanse tests bevestigden in 1876 dat staal meer weerstand bood tegen
granaatvuur dan puddelijzer, ook al kon het, althans in de eerste uitvoeringen, vaak barsten.
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Het barstgevaar werd in 1877 aanvankelijk
bestreden met de invoering van een
samengesteld pantser, waarin een hard stalen
oppervlak werd gecementeerd met gesmolten
staal op een flexibele puddelijzeren onderlaag.
De ontwikkeling van de staaltechniek tot 1890
leverde staalplaat op dat niet barstte, maar
belangrijker was de uitvinding van methoden om
het staaloppervlak te verharden door de verhitte
bovenlaag te koelen met waterstralen onder
druk. Vrijwel meteen na de introductie van deze
methode begon in 1891 de Amerikaan H.A.
Harvey met het cementeren van staalplaat
zonder de noodzaak van een puddelijzeren
onderlaag. Het elimineren van de puddelijzeren
onderplaat was van doorslaggevend belang,
want hierdoor kon het gewicht van het pantser
aanzienlijk worden teruggebracht, zonder verlies
van weerstand. In 1892 werd dit volledig stalen
pantser nog verbeterd door de toevoeging van
kleine hoeveelheden nikkel en chroom.
In 1893 introduceerde de Duitser Alfred Krupp een nieuw procédé, gebaseerd op
hittebehandeling, om het stalen pantser een hard oppervlak te geven dat veel dikker was dan
kon worden bereikt met cementeren, plus een veel sterkere achterzijde. Dit procédé werd op
grote schaal toegepast en leidde, hoewel het in bepaalde opzichten nog werd verbeterd, tot de
definitieve vorm van staalpantser die sindsdien altijd is gebruikt. Met het verdwijnen van de
leiderstaak van het slagschip bij zee-oorlogvoering, verdween ook het belang van bepantsering
tot 660 mm dikte. Moderne oorlogsschepen zijn smaller en komen niet meer onder zwaar
granaatvuur te liggen, maar ze lopen wel het gevaar op inslagen van bijvoorbeeld raketkoppen
met een gevormde lading. Daarom worden ze beschermd met uit elkaar geplaatste
metaalplaten of materialen als Kevlar.
De introductie van springgranaten in combinatie met de ontwikkeling van bepantsering in het
midden van de negentiende eeuw, plaveide de weg voor een complete omwenteling in
scheepsgeschut, de eerste sinds het midden van de zestiende eeuw. Er ontstond een wedloop
tussen het inslagvermogen van de granaat op pantserplaten en het vermogen van
pantserplaten om die inslag te weerstaan. Dit leidde ertoe dat halverwege de periode 18701880 de pansterplaten een dikte hadden bereikt van 508 mm, en het kaliber van kanons met
een getrokken loop 450 mm, wat neerkwam op een gewicht van 110 ton.
De escalatie in omvang en gewicht werd daarna omgekeerd, zij het voor korte tijd, door de
introductie van pantsers met een verhard oppervlak voor defensieve doeleinden, nitrocellulose
als voortdrijvende lading, hogere mondings-snelheden en pantserdoorborende projectielen voor
offensieve doeleinden. Dit getouwtrek tussen pantser en geschut begon opnieuw nadat de
implicaties van de nieuwe technologieën waren verwerkt, vervolgend met de vervanging van het
kanon door geleidewapens in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Tegen die tijd hadden kanons
een piek bereikt met het 460 mm-kanon van de slagschepen uit de Yamato-klasse: dit kanon
vuurde een granaat af van 1460 kg tot maximaal 41.400 m met 3 schoten per twee minuten.
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Vanaf het midden van de negentiende eeuw veranderde het scheepsgeschut niet alleen qua
kaliber en gewicht van de projectielen. De getrokken loop en introductie van nitrocellulose als
voortdrijvende lading wisten de trefzekerheid en schootsafstand opmerkelijk te verhogen. De
vervanging van voorladers door achterladers, met een sluitwig of een staartschroef met
onderbroken schroefdraad, verhoogde het vuurtempo, vooral na de uitvinding van de
snelvurende sluit-stukmechanismen die het mogelijk maakten het sluitstuk te openen en te
sluiten door het overhalen van een hefboom. Kanons met een groot (305 mm of meer),
middelgroot (305-152 mm) en zelfs klein kaliber (152 mm of minder) werden opgesteld in
geschutkoepels die hydraulisch of elektrisch werden bediend. Tot de laatste ontwikkelingen
behoren geleide projectielen en volautomatische wapens tot een kaliber van 203 mm.
Einde…
Antwoord op de vraag gesteld in editie 4 :
Zittende aan de Bakstafel ….vraagt Hans aan Piet: "Wat is het
verschil tussen herensokken, dameskousen en een
huisvriend?"
"Geen idee,” zegt Piet.

"Wel, de eerste reiken niet tot de knie, de tweede gaan er overheen en de huisvriend gaat
nog veel verder!”

Ik ben een naoorlogs product.
In maart 1946 heb ik het levenslicht mogen aanschouwen in een wereld, die zich langzaam aan
het oprichten was na alle gruwelijkheden die een ieder heeft ondervonden gedurende de
Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk weet ik daar niets over te vertellen en hetgeen wat ik weet,
zijn de verhalen uit de overleveringen. Voor de oorlog was mijn vader 2 e scheepstimmerman op
de M.S. Oranje, heeft daarmee de proefvaart gemaakt en had de intentie reizen te gaan maken
naar Nederlands Indië, doch de Oorlog stak daar een stokje voor, en bij de aankomst in
Nederland werd hij opgeroepen voor zijn dienstplicht en kwam terecht bij het Korps Pontonniers
te Dordrecht. Gedurende de oorlogsjaren werkte hij als
scheepstimmerman bij de Scheepswerf “de Biesbosch” en was
lid van de ondergrondse (voedsel transporten door de Dordtse
Biesbosch).
Na de bevrijding van Nederland is hij als Oorlogsvrijwilliger naar
Engeland vertrokken voor een verkorte militaire opleiding, en per
S.S. “Sterling Castle,” een troepentransportschip, naar Malaka
(Indonesië) vertrokken.
Hierna is mijn leventje eigenlijk van start gegaan; ik ben als baby
van enkele maanden oud per december 1946 vanuit Dordrecht
met mijn moeder en met mijn zusje naar Ned. Indië geëmigreerd,
we vertrokken met de M.S. Sibajak naar Soerabaja. In de eerste
jaren heb ik nauwelijks weet gehad van de ellende die zich daar
toen nog afspeelde. Tot in 1950 was het erg onrustig. Nu weet ik
Westerling bijgenaamd “de Turk”
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uit de geschiedschrijving te vertellen over de Politionele Acties die plaats hebben gevonden in
de jaren 46 tot 48, en de Coup van ex-kapitein Westerling die in 1950 plaats vond.
Mijn vader heeft er weinig over verteld, maar in vlagen kwam er wel het een en ander los…. Ik
vergeet nooit dat hij zei “wij Nederlanders zijn daar ook niet altijd netjes geweest.”
Dit thans schrijvende realiseer ik me dat er gedurende mijn jeugd veel zaken waren, waar ik
tegenaan liep, die ten strengste verboden waren. Als jochie mocht ik niet veel van mijn vader,
en daardoor heb ik volgens mij juist geleerd dat wat je niet mocht je juist moest ontdekken. Ik
had er veel Indonesische vrienden, en was vaak in de kampong te vinden. Mijn vader wilde ons
natuurlijk beschermen voor allerlei ongein die daar plaats vond. In die tijd werden er niet alleen
veel spullen gerampokt *1), maar ook kinderen.
Nadat Soekarno eind jaren ’50 weer in beeld kwam werd het wederom onrustig en ik werd met
mijn moeder en zuster door mijn vader, aan boord van de ”Johan van Oldenbarnevelt” voorgoed
terug gestuurd naar Nederland.
1958…Nederland
Als manneke van nog net geen 12 lentes hier naar school…
We waren weer neergestreken in Dordrecht, en ik kwam terecht op de “Wantijschool” bij een
leraar die vioolmuziek ten gehore bracht waarvan de geluiden die hij er uit perste, door merg en
been het lichaam in trokken en hij al gauw de bijnaam kreeg “Chris Jankhout” ik kon het dan
ook geen muziek noemen. Mede hierdoor kreeg ik het al snel aan de stok met gezagsdragers,
want bij hem heb ik me niet geliefd gemaakt. In de zesde klas ging het wat beter, doch buiten
schooltijd was ik het schoffie van de straat en was overal te vinden waar kattenkwaad uit kon
worden gehaald. Mijn vader kwam immers niet direct mee naar Nederland, vandaar hij ruim een
jaar daarna pas weer in beeld kwam.
*1) rampokken is Javaans voor stelen

Nadat ons gezin weer was herenigd, kreeg mijn vader een baan in Nieuwerkerk aan den IJssel
en gingen we verhuizen. Aan mijn vader heb ik niet veel herinneringen, daar hij meer leefde
voor zijn werk. Arie moest naar de ULO in Gouda, maar net als op de ULO in Dordt kreeg ik
problemen met gezag en ben van school gestuurd. Toen ben ik aan het werk gegaan als
leerling rem-monteur bij de fa. Pacton.
Het geluk lachte me toe, want de zaak waar Pa werkte ging failliet en hij kreeg een nieuwe baan
in Friesland, dus verhuizen….
1962 Koninklijke Marine
Inmiddels 15 jaar en 9 maanden oud zag ik de kans schoon en wilde naar de Marine… Oeps,
daar moest ik van mijn Ouwe toestemming voor hebben en dat liep niet zo gemakkelijk, want
Pa had andere plannen: die wilde dat ik terug ging naar school, maar ik wist hem te overtuigen
dat bij de Marine mijn toekomst lag…
Als Matroos der derde klasse was ik, nog geen 16 jaren oud, onder de wapenen, zoals dat
heette.
Het hoe en waarom
De reden dat ik in dienst wilde als marine man ?... Welnu, ik kon niet aarden in Nederland. Ik
wilde terug naar de Oost en had gelezen dat de Marine nog in Nederlands Nieuw-Guinea
vertoefde.
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Het avontuur lokte en ik wilde daar deelgenoot van zijn. Ik sprak vloeiend Javaans en Maleis en
kende de cultuur van A tot Z, maar ten tijde van de aanvraag in 1961 wist ik niet dat we, enkele
maanden daarna, Nieuw-Guinea zouden kwijtraken.

Na de Eerste Militaire Vorming in het
MOKH ben ik de vloot op gaan zoeken,
en werd geplaatst op alle grote
bovenwaterschepen, zoals: de Hr.Ms. de
Ruyter, Rotterdam, Overijssel, Dubois,
Drenthe, Friesland, Karel Doorman (2x),
Isaac Sweers, Holland, Zeeland, Mercuur
(allen in willekeurige volgorde) en heb ik
diverse opleidingen doorlopen op
walplaatsingen.
De geschiedenis van Nieuw-Guinea en
verhalen die door mij eerder zijn
gepubliceerd in “ten Anker” spreken daar
ook boekdelen over. Vrienden van mij die
daar zijn geweest, en abonnees die er
over vertellen doen ons beseffen dat die
tijden uit de Indonesische geschiedenis
daar weer oplaaiden onder het juk van
Soekarno. Maar ook de dreiging uit het
Oostblok zat er achter… de Russen
steunden de Indonesische regering met
leveringen van materiaal, personeel en
verzorgde zelfs opleidingen…
Die dreiging voelde ik dan ook, ook al
was het helemaal aan de andere kant
van de wereld, maar die dreiging vanuit het Oostblok werd wereldwijd beleefd !
Koude Oorlog
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beginfase (1945-1949) – Europees conflict
Tweede fase (1949-1953) – Uitbreiding naar Azië
Derde Fase (1953-1957) – Destalinisatie & Warschaupact
Vierde fase (1957-1962) – Vietnam, Cubacrisis & Berlijnse Muur
Vijfde fase (1962-1979) – Kennedy, Vietnam & Détente
Eindfase (1979-1991) – Neergang & ondergang communisme

Gedurende mijn diensttijd bij de Marine (ruim 13 jaren) heb ik veel op zee vertoeft, vele zeeën
bevaren en uiteraard de daarbij behorende buitenlandse havens bezocht. Ik hoor dan ook vaak
“je hebt wel veel gezien in je leven,” wat ik meestal gelijk ontkracht: “Klopt, veel water en veel
kusten en havens zul je bedoelen…!”
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Maar wat deden we dan altijd op zee…. Men riep vaak “mooie snoepreisjes” …. Inderdaad,
soms als vlagvertoon maar niets is minder waar.
Op zee werd er altijd geoefend. Meestal waren we dan maanden van huis, in NAVO verband,
oefenen en nog eens oefenen, en ik kan je verzekeren dat dat niet was om te gaan afmeren of
een tocht van A naar B te maken, maar om ons scherp houden op wat er voor een ellende op je
neer kon ploffen als er in de wereld weer stront aan de knikker kwam. Het schip en bemanning
moesten worden gedrild, klaar om onze vrijheid te kunnen verdedigen. Dit waren echt geen
snoepreizen te noemen…
Natuurlijk
ging ik in de buitenlandse havens
stappen:
de benen strekken en je hoofd
even leeg maken. Was ook wel
eens nodig, want 24/7 uur paraat
zijn, uren werken, oefenen, zeewachtlopen, eten , slapen en
altijd tegen dezelfde mannen
aan kijken, waar je het karwei
mee moest klaren, heeft dan
even een uitlaadklep nodig.
Oefenen en nog eens oefenen
op de Atlantic, met
windkracht 9 à 10 en vaak
gepaard gaande met
ijsafzetting, temperaturen
van – 20º of meer, en altijd
maar de dreiging van het
Oostblok m.n. de Russen.
Op de Noordzee hebben wij vele weekenden vertoeft als z.g.n. schip
van de wacht, zodat je daadkrachtig in kon grijpen, indien noodzakelijk. Het schaduwen van
Russische spionageschepen die er ronddobberden, z.g. als vissersschepen, met opmerkelijk
héél veel zendmasten en antennes. We moesten ze vaak begeleiden tot buiten de territoriale
wateren….De dreiging die er vanuit ging was toch wel een kwestie van oppassen, om je heen
blijven kijken en altijd maar weer een eenheid vormend om klaar te staan voor onze taak.
Tijdens al deze reizen natuurlijk ook wel het e.e.a. meegemaakt.
Aanvaringen, branden, ongevallen waarbij vrienden het leven hebben gelaten, want ook bij de
Koninklijke Marine kunnen er ongelukken voorkomen. Het is een groot bedrijf! En je zat op een
oorlogsmachine met alles erop en er aan, het was geen passagiersschip.
En onderschat ook de kracht van het water niet!
Maar hoe was het aan de wal….
Even een stapje terug, .. na WOII
Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland in vier zones opgedeeld; het gedeelte bezet door
de Britten, Fransen, Sovjet-Russen en Amerikanen.
Ze kregen allemaal een stuk land dat zij mochten besturen.
Na de oorlog begon al vrij snel de Koude Oorlog tussen het Westen en het Oosten.
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Centraal daarin stond Berlijn. In 1948 begon de Koude Oorlog serieus te worden met het eerste
hoogtepunt: alle weg- en spoorverbindingen tussen de westelijke bezettingszones en WestBerlijn, werden afgesloten. Enkel via een luchtbrug werd voedsel, brandstof en drinken gestuurd
vanuit Frankfurt am Main en Hamburg.
Op 23 mei 1949 werden de westelijke bezettingszones de Bondsrepubliek Duitsland (WestDuitsland) en op 7 oktober 1949 de oostelijke bezettingszones de Duitse Democratische
Republiek/DDR (Oost-Duitsland). Eigenlijk was Berlijn toen een onafhankelijke stad; het hoorde
bij geen van beide delen van Duitsland en had dus een centrale status. Maar West-Berlijn werd
steeds meer een deelstaat van West-Duitsland en Oost-Berlijn werd zelfs tot hoofdstad van de
DDR uitgeroepen.
In de zomer van 1945 maakte men al grenzen tussen de Berlijnse bezettingszones. Dit werd
gedaan met slagbomen, maar ook met palen en bomen. Je moest toestemming hebben als je
die grenzen over wilde, alleen boeren en pendelaars mochten zonder toestemming de grens
passeren. Nadat de Sovjet-Unie ook een politie instelde voor de grens, in 1946, werd in 1952
een echte grens opgesteld, waarna veel mensen van de DDR naar de Bondsrepubliek
vluchtten.
Het begin van de grens
In 1952 sloot de DDR de grens af, als een slang liep deze met een lengte van 1378 kilometer
tussen Oost- en West-Duitsland. De Berlijnse Muur was daar een onderdeel van.

Die grens werd afgesloten met hekken, bewakingsposten met Vopo’s (Deutsche Volkspolizei)
en alarmen. Langs die grens was een vijf kilometer brede verboden zone; een zwaarbewaakte
strook die enkel mensen met toestemming mochten betreden. Meestal kregen lokale bewoners
toestemming hiervoor.
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Bewaking..
Deze grens werd niet zo goed
bewaakt; door dit "lek" bij de grens
ontsnapten namelijk tussen 1949
en 1961 c.a. 2,6 miljoen mensen.
Twee weken voor de start van de
bouw van de Berlijnse Muur
ontsnapten nog bijna 47.500
mensen. Ook veel Polen en
Tsjechen gingen naar het Westen
via Berlijn.
Dit waren gegevens die mij bekend
waren, maar ik beleefde dit als
zijnde een “ver van mijn bed show.” We lazen het in de krant, werden ermee geconfronteerd
door beelden, hoorde er veel over op de radio, maar ik sloeg het op en combineerde dat met
hetgeen ik op zee ervaarde.
Na 13 jaar hield ik het voor gezien bij de Marine en ben de wereld van Verzekeringen en
Hypotheken in gestapt. In die periode ging ik met vakantie of maakte ik een weekend uitstapje
naar o.a. Duitsland, waarbij ik wederom geconfronteerd werd met het fenomeen “Koude
Oorlog.” Op een van mijn vakanties, slechts enkele maanden na de val van de Berlijnse muur,
was ik in de Harz.
De Harz is het noordelijkste middelgebergte van Duitsland.
Vanuit het IJsmeer in het noorden van Scandinavië tot aan het Zwarte Zee in het zuiden van
Bulgarije vormde de grens tussen voormalig Oost- en West-Europa een onoverwinbare
barrière. De grens tussen de BRD en de DDR liep dwars door de Harz. (zie foto boven)
Het IJzeren Gordijn liet zich hier op een brutale manier zien: muren, mijnen en prikkeldraad
deelde het land in oost en west, en scheidde families en vrienden voor tientallen jaren.
Minimaal 900 mensen
vonden de dood tijdens
een vluchtpoging over de
grens.
Dan komt 1989… de
muur valt, de grenzen
gaan open. In ons hotel
werd er een lezing
gegeven en dia’s vertoont
hoe de situatie daar was
gedurende die jaren… de
hotel eigenaar vertelde
dat zijn broer c.a. 30
minuten lopen verderop
woonde en de route
ernaar toe abrupt werd
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beëindigd door een hek en prikkeldraad ….stukken weggekapt bos, met gif werd de begroeiing
tegen gegaan en werd er een aarden wal neergelegd, waarachter een tweesporig pad liep en
waarover de patrouilles zich snel zich konden verkassen.
Hierdoor was familiebezoek niet meer mogelijk, er moest een visum voor worden aangevraagd
en hij kon alleen via Berlijn de grens over. Dit was een trip waar je een dag voor uit moest
trekken en dat werd zelfs nog maar 1 x per jaar toegekend.
Ik ben vanuit het Hotel diverse malen op pad gegaan om de boel te verkennen. Op de foto zie
je een nieuw geasfalteerde weg, die er de eerste dag van mijn 2 weekse vakantie nog niet
lag…. Het was een karrenspoor, en nu was er blijkbaar geld.
Alle herinneringen werden gesloopt en weggevaagd, deze foto was van een oude doorlaatpost
die al geruime tijd was afgesloten.

Ik liep daar over de tankvallen, paden en kiezels,
af en toe stil staand met de gedachten aan de
mensen die daar overhoop zijn geknald omdat zij
hun vrijheid wilden behouden…
Ik ben in die toren geweest (foto links) en stond
daar naar buiten starend met mijn voeten tussen
de lege patroonhulzen….
Onderweg koffie gedronken in een restaurant,
althans daar moest het voor doorgaan. Deze Oost
Duitsers pasten zich razendsnel aan het westen
aan en knikten bij het afrekenen 24 x nadat ze
een fooi van enkele DM hadden ontvangen…
Tijdens een van mijn eerste dagen in het Oosten
kocht ik een ijsje… “Doe maar van iedere smaak
één bolletje” had ik aangegeven, en dat voor 25
Pfennig wat de week daarna al het dubbele
koste…
Langs de straten stond het bezaait met
uitgebrande Trabantjes, want de Europese auto’s
waren erg in trek (grotendeels 2e hands).
Op de Autobaan zag je dan ook vele trailers
aankomen met een lading auto’s uit het Westen…
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Ik heb me laten vertellen dat ze de auto’s (trabanten) niet kwijt konden, dus gewoon ergens
achterlieten en er de fik in staken. Dit alles is mij goed bij gebleven.
C.a. 10 jaren daarna ben ik een weekend in Berlijn geweest en daarvandaan een dag naar
Potsdam.
De “Spionnenbrug,”
zo werd de
Glienicker Brücke in
de Koude Oorlog
genoemd. Op de
brug tussen het
Oost-Duitse
Potsdam en WestBerlijn werden vaak
gevangengenomen
spionnen en
dissidenten
uitgeruild, voor het
laatst op een ijzige
februari-dag in 1986.
Daar overheen
wandelend doet dat
wel wat me je, je voelde gewoon de sfeer ten tijde van de Koude Oorlog.
Van de Berlijnse
Muur is
nauwelijks of
niets meer terug
te vinden.
In 10 jaar is veel
vernietigd wat
verwees naar dit
erbarmelijke
verleden. Tijdens
dit bezoek ben ik
op plaatsen
geweest die
bewaard zijn
gebleven, om de
herinneringen
niet teloor te
laten gaan.
Berlijn is
inmiddels wel een gigantische wereldstad geworden.
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Nog een stukje Oostblok…
Ook ben ik op vakantie geweest in Bulgarije…, dat was in 2004, dus jaren na het vallen van dat
Oostblok regiem. Het leek wel of de tijd daar een jaar of 25 stil had gestaan.
Tijdens deze vakantie moesten we een bezoek afleggen bij een tandarts. Deze was gevestigd
in een oud hotel waar de toiletten nog waren voorzien van een gat in de vloer en je wijdbeens
kon tjeblokken.*2) Op enig moment moest er een foto van een kies worden gemaakt en dat
geschiedde op een andere locatie:... het leek wel een kanon uit de jaren 40.
*2) Javaans, betekend afspoelen met water…
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Al met al was het een goed Duits sprekende tandarts die haar kennis paraat had, doch niet de
middelen.
In gesprek met de
plaatselijke bevolking
werd er niet
rechtstreeks
gereageerd; de
mensen wilde je wel
te woord staan, maar
keken constant
schichtig om zich
heen, blijkbaar nog
angstig afgeluisterd te
worden.
De onderdrukking
heeft daar jaren van
herstel nodig en ik
denk dat toerisme in
dat land daar goed
aan zou doen.

Ik besef de laatste jaren steeds meer en meer dat ik in mijn bijna 75 levensjaren een vrij leven
heb gekend, maar wel een vrijheid waar als een rode draad doorheen loopt :
-- tijden van dreiging, en het juk van onderdrukking dat op de loer lag—
Maar ook in de periode
dat ik was verkast
vanuit Den Helder naar
Dordrecht moest je
naar mijn gevoel nog
steeds om je heen
blijven kijken.

Foto uit Bulgarije….

Onlangs kreeg ik weer
van een vriend een link
toegezonden die e.e.a.
weer bevestigde…

Spioneerden de
Sovjets in de
Drechtsteden?
info@augustijnenhof.nl
crowdsearch.nl
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In 1942 gaf Stalin de topografische dienst van het Rode Leger opdracht om in het geheim de
hele wereld in kaart te gaan brengen. De Tweede Wereldoorlog keerde kort daarop in het
voordeel van de Sovjet-Unie. In hun opmars door Europa stopten de communistische
bevrijdings- c.q. bezettingslegers pas halverwege Duitsland toen zij de Westerse geallieerden
ontmoetten, officieel nog hun bondgenoten.
In de daaropvolgende Koude
Oorlog ontplooiden de
Sovjets op diverse plekken in
de wereld militaire activiteiten,
daarbij beschikkend over
hoogstaand cartografisch
materiaal waar alleen
sommige officieren van het
Rode Leger toegang toe
hadden op basis van een
strikt gehanteerd need-to-know principe. Elke uitlening van elke papieren druk uit de bewaakte
legerdepots was tijdelijk en de militaire gebruiker moest zich daarvoor in persoon
verantwoorden.

Ten laatste in 1973 kregen de Sovjettopografen de Drechtsteden in het vizier, waarvan het
cartografische product hier in een uitgave uit 1982 voor u ligt. Tot voor kort was dit een militair
geheim dat diep in het Oostblok verscholen lag. Het is goed mogelijk dat dit slechts het
spreekwoordelijke topje van een ijsberg is.
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Deze kaarten zijn erg interessant om in een hogere resolutie te bekijken, je kan ze zowel in het
Russisch als in een vertaalde versie downloden …klik op de link hieronder
https://www.crowdsearch.nl/sovjetkaart/downloads/originele-kaart
Zo zien we maar dat de vrijheid waarin wij leven een kostbaar bezit is en onze vrijheid niet als
gewoon kan worden beschouwd….
bron: crowdsearch.nl
Was getekend, Arie Krijgsman
***********************************************************************************************************

Geheime missie
Onlangs raakte ik in gesprek met een man
die enthousiast vertelde als dienstplichtige bij
de Marine te hebben gediend. Hier volgt zijn
relaas.
In 1961 had ik een vaste baan in de telefoon en telegraafkamer van de PTT in ons dorp, toen ik in oktober van dat jaar werd opgeroepen mij onmiddellijk
te melden in de Marine Kazerne te Amsterdam, teneinde mijn dienstplicht te vervullen. Er
dreigde een oorlog tussen Rusland en Amerika om dat Nikita Khrushchev een aantal
aanvalsraketten wilde plaatsen op Cuba, gericht op Amerika. Met een vrij vervoer nog in de
hand meldde ik mij bij de wacht van de kazerne. “Jongeman” zei ik tegen een man met een pet
op, “Ik ben van de PTT; wat moet ik hier?” Het gezicht van de man kreeg een felle kleur en mij
schreeuwde “Je staat onder de krijgstucht en je meldt je onmiddellijk bij de “Bottelier” in het
kledingmagazijn!” Hoopvol zocht ik de “Bottelier” op, in de veronderstelling dat zijn beroep iets
met drank te maken had en verheugde mij op een lekker koud pilsje. “Zo, daar ben je dan. We
hebben je plunjezak al gevuld en je kleedt je maar om in Noorwegen waar je vanaf Schiphol
heen vliegt.” bromde de “Bottelier”. “Een koud pilsje van mij? Ben je niet goed bij je hoofd!” “Ik
heb vliegangst” probeerde ik nog. “Angst? Een schop onder je kont kun je krijgen. D’r uit!!!!!”
Toen ik niet lang daarna, nog steeds in burger gekleed, op Schiphol stond, nam ik aan een bar
5 borrels om mijn vliegangst kwijt te raken. Dit medicijn hielp inderdaad, want
overmoedig ging ik korte tijd later aan het raam in het vliegtuig zitten dat mij naar Noorwegen
zou brengen. Toen een tijdje later de stewardess langs kwam zei ik tegen haar: “Wat een pracht
gezicht daar beneden. De mensen lijken wel mieren; hoe hoog vliegen we nu?” Ze antwoordde
grijnzend: “Wat U ziet zijn inderdaad mieren, want we zijn nog niet vertrokken.” Later in de lucht
ging het vliegtuig schudden; ik kreeg het benauwd. “Dat is turbulentie; dat gebeurt wel meer.”
stelde de stewardess mij gerust.
Ik wilde nét een kort slaapje doen toen ik over de boordradio de piloot hoorde vloeken “Au!!!!
Godkolere”. Gelijktijdig nam ons vliegtuig een korte duikvlucht. Even later hoorde ik de piloot
over de boordradio ons toespreken. “Niks aan de hand dames en heren. Onze stewardess
kwam mij zojuist een kop koffie brengen maar door stoten kwam de hele hete inhoud over mijn
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broek. U zou voor de aardigheid mijn broek van voren moeten zien. “ “Je zou voor de
aardigheid mijn broek van achteren moeten zien. Ik stink nu uren in de wind!” riep ik terug.
Toen we in Narvik Noorwegen landden, verplaatste ik mij enigszins wijdbeens omdat mijn
bescheten onderbroek aan mijn billen kleefde. Ik werd afgehaald door een Noorse marineman
die in de auto zijn neus ophaalde en vroeg “Skeet?”. “Nee” antwoordde ik, “Poep!”. Gelukkig
was het voor beiden een kort ritje en weldra zag ik een oude grijs/roestig schip uit de 20 e jaren
in de haven liggen die men nét uit de mottenballen had gehaald. Men had kennelijk voor mij de
loopplank uitgelegd. Toen ik aan dek kwam zag ik twee marinemannen staan, waarvan een met
een pet met klep. “Ahoy portier” begroette ik hem. “Daar ben ik dan. Kan je mijn plunjezak even
naar mijn hut brengen; die ligt nog in de auto.” Ik dacht even dat de man het leven liet er brulde
allerlei lelijke woorden tegen mij. Ik zal ze maar niet herhalen.
Zo riep hij óók “Je moet als je aan boord komt altijd eerst halt en front naken en de vlag
groeten…. stuk ongeluk!” Inderdaad zag ik onze nationale vlag achter op het schip hangen. Dus
zwaaide ik, nog steeds in burger gekleed, zo’n beetje in die richting en riep “Toedeloe!” De
portier met de pet moest hierna ondersteund worden en kreunde slechts “Weg..weg..weg!!!” Ik
kreeg helemáál geen hut, maar werd in een manschappenverblijf ondergebracht. “Waar is mijn
bed?” vroeg ik aan een van de dienstmaten. “We slapen allen in een eigen hangmat.”: kreeg ik
te horen. Wat een ouwe rot boot dacht ik. Maar ik zag iets bijzonders en dat was nieuw voor mij.
In de wand van het schip hadden ze netjes een wasmachine gemonteerd. Het apparaat viel
bijna niet op, je zag alleen het ronde glazen deurtje. Ik merkte aan het trillen van
onze ouwe kolenboot dat wij de haven verlieten de zee op voeren. Omdat het
tijd werd om mijn marine-uniform aan te trekken, besloot ik mijn vuile onderbroek
en sokken in de wasmachine te gooien. Met enige moeite opende ik het glazen
deurtje en meteen golfde het zeewater met kracht ons verblijf binnen. Ik bleek
een patrijspoort geopend te hebben. Tja…wist ik veel! Alle dienstmaten waren
woedend op mij, maar moesten had lachen toen ik mijn plunjezak opende. De
zak was gevuld met tropenkleding dat door lang ongeopend, roze was
ingekleurd. De ”Bottelier” had mij de verkeerde plunjezak meegegeven. Om tóch
wat aan te hebben, kleedde ik mij in een roze T-shirt en in een roze korte broek met
teenslippersen en dát naar het hoge noorden! Bibberend van de kou moest ik mij melden in de
hut bij de commandant van het Noors/Hollandse schip. De man bekeek mij sprakeloos of ik en
zonderling was. “Heb jij geen Hollandse marine tenue?” “Nee
“Edelachtbare”, deze kleding kreeg ik van de “Bottelier” en nu heb ik het
koud!” “Ik ben geen “Edelachtbare” ; mijn titel is “Kolonel!” bulderde de “
Kolonel”! “Uit mijn stukken lees ik dat je op de Telefoon en
Telegraafkamer van de PTT hebt gewerkt, dan wordt je rang hier “Seiner”.
We doen nu een geheime afluistermissie langs de wateren van Rusland
en daar hebben we een routinier als jij voor nodig.” “Ikke? Ik was voorheen
postbode en ik beantwoord nu slechts de klachtentelefoon van de PTT. Ik
weet niks van seinen!” “Ook dát nog!” bulderde de “Kolonel”. “Ik heb niks aan jou en ik vaar
terug naar Narvik.
Jij gaat terug naar Holland!” “Toedeloe” antwoordde ik voordat ik de kajuitdeur dicht trok.
Binnen hoorde ik nog hevig gevloek, brekend hout en rinkelend glaswerk.
Toen ons roestige “Spionageschip” langs de kade van Narvik afmeerde, werd ik van boord
gehaald door een Noorse vrouwtjes-matroos die mij meewarig maar vriendelijk met een auto
naar het vliegveld terugbracht. Mijn plunjezak met de rose kleding bleef achter op het schip,
wellicht voor carnaval als souvenir voor de “Kolonel”. De terugvlucht naar Schiphol verliep
zonder problemen.
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Daar op het vliegveld kreeg ik van een “Marinier” een vrij vervoer naar
huis. Ik hoefde mij nóóit meer te melden bij de Marine en kon mijn baan
bij de PTT voortzetten. Later hoorde ik dat het “Spionageschip” in de
haven van Narvik was gezonken, toen een matroos bij het verfbikken
van roest, abusievelijk wat gaatjes in de scheepswand sloeg.”
Tot zo ver het verhaal van “de Seiner”. Mocht U dit verhaal als waarheid
geloven en denken aan een “Complottheorie”, dan adviseer ik U een
arts te raadplegen.
Diemen, 26 januari 2021
Wim Degen

400 jaar oude code van Michael van Langren binnen een week ontcijferd
Cindy Goosen
Het klinkt als een spannend boek: een wetenschapper doet een bijzondere ontdekking, maar
omdat hij zijn ontdekking in codetaal opschrijft, blijft die eeuwenlang verborgen. Toch is dat
precies wat er gebeurde met een ontdekking van de 17e-eeuwse wetenschapper Michael van
Langren. Pas vier eeuwen later wisten twee Belgische onderzoekers zijn code te kraken. Dat
deden ze binnen slechts een week. Maar wat hield Van Langren verborgen?
Het gaat om een code die is geformuleerd door ingenieur, astronoom en cartograaf Michael van
Langren. Van Langren werd in 1598 geboren in Amsterdam en stamde uit een familie van
cartografen. In 1609 verhuisde hij naar Antwerpen, waar hij als cartograaf en astronoom
carrière maakte. Hij werd geboren in Amsterdam, maar emigreerde in 1609 naar Antwerpen.
Daarom verhuisde hij in 1619 naar Brussel, toentertijd de hoofdstad van de Spaanse
Nederlanden, waar hij tot zijn dood in 1675 in dienst van de Spaanse koning Filips IV actief was
als kosmograaf en wiskundige.
De beruchte code
Van Langren was de allereerste persoon die een gedetailleerde kaart van de maan ontwikkelde.
Dit idee ontstond al bij hem rond 1620 toen hij de maan van dichtbij observeerde met een
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telescoop. Tijdens zijn observaties ontdekte Langren dat de bergen op de maan soms het
zonlicht opvangen en dan oplichten, maar soms juist ook in de schaduw liggen. Van Langren
bedacht dat de maan daarmee wel eens zou kunnen dienen als een soort universele klok, die
overal ter wereld dezelfde tijd aanwijst. Immers, als je in Antwerpen een bergtop op de maan
zag oplichten, kon je dat overal op aarde waar de maan zichtbaar was op exact hetzelfde
moment ook waarnemen. Doormiddel van een gedetailleerde kaart van het maanoppervlak en
ingewikkelde tabellen probeerde Van Langren een systeem te ontwikkelen waarmee te
voorspellen was wanneer welke bergtop oplichtte en weer in de schaduw zou staan. En die
gegevens zouden volgens Van Langren weer gebruikt kunnen worden om op volle zee je
positie te bepalen. Al die gegevens maakten het, zo dacht Van Langren, mogelijk om veel
preciezer de tijd te bepalen dan de zandlopers die normaliter aan boord van schepen gebruikt
werden.
Ontdekking
De kaart van de maan, gemaakt door Van Langren
(Public Domain) via Wikimedia Commons
Dat was in die tijd een grote doorbraak. Vanaf het
moment dat de West- Europese scheepvaart in de
15e eeuw tot bloei kwam en de ontdekkingsreizen
steeds verder reikten, liepen de grote zeemachten
al snel tegen een groot probleem aan: het bepalen
van de juiste positie van een schip op zee. Door
middel van onder andere een jacobsstaf konden
de zeelieden wel bepalen op welke noorder- of
zuiderbreedte ze zaten, maar de lengtegraad, dus
hoever het schip naar het oosten of het westen
lag, was een ander verhaal. Daar was toentertijd
nog geen nauwkeurige methode voor.
Het systeem van de maanschaduwen werkte niet,
maar dat weerhield Van Langren er niet van om
meer pogingen te doen om de lengtegraad te
bepalen. In totaal ontwikkelde Van Langren vijf
methodes om de lengtegraad te bepalen. Twee
daarvan zouden ook werken op zee. Hij besloot aartshertogin Isabella van Spanje, langvoogdes
van de Zuidelijke Nederlanden, een brief te sturen met de vraag of hij zijn methodes voor mocht
leggen aan koning Filips IV. En dat mocht hij. In 1631 reisde hij hiervoor af naar het koninklijk
hof in Madrid, maar daar kwam hij van een koude kermis thuis. De situatie aan het hof in Madrid
was veel ingewikkelder dan die aan het hof in Brussel en Van Langren raakte al snel verstrikt in
paleisintriges. Daaropvolgend werd zijn verzoek om zijn ideeën voor te stellen twee keer
afgewezen. Het Spaanse hof zag niets in zijn ideeën en vond het maar onzin. Desondanks
verbleef hij ruim twee jaar in Madrid, waarna hij toch weer terugkeerde naar de Zuidelijke
Nederlanden. Een van zijn vijf methodes schreef hij op in 1634 en publiceerde die in zijn boek
La verdadera longitud uit 1645.
Het mysterie ontrafeld
Van Langren schreef zijn methode, die een oplossing biedt voor het bepalen van de plaats van
schepen op zee, in een onbegrijpelijke codetaal op. Er doen verschillende theorieën de rondte
over waarom hij dit gedaan zou hebben. Zo zou hij het uit angst voor plagiaat hebben gedaan of
wilde hij een soort misgordijn optrekken omdat hij er zelf helemaal niet zo van overtuigd was dat
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zijn methode wel werkte. Het begin van de tekst is nog vrij leesbaar, maar de rest van de tekst
was ondoorgrondelijk. Geen enkele cryptograaf of experts die zich hier de afgelopen eeuwen
over gebogen heeft, kwam eruit. Tot afgelopen maand. De Antwerpse amateurastronoom Jos
Pauwels was al lange tijd gefascineerd door het werk van Van Langren. Ook Dirk Huylebrouck,
wiskundige aan de faculteit architectuur van de KU Leuven, verdiepte zich in zijn werk. In een
poging om de code te kunnen ontcijferen plaatsten ze de tekst op internationale sites voor
code-ontcijferaars en stuurden ze het naar allerlei specialisten over heel de wereld. Maar
zonder succes, totdat ze over een man genaamd Jarl Van Eycke hoorden. De Belg had al
eerder succes met het ontcijferen van codes. Samen met de Amerikaanse David Oranchak en
de Australische Sam Blake wist hij na zes jaar de code van de beruchte Zodiac Killer te
ontrafelen. Het kostte Van Eycke maar een week om de code van Van Langren te kraken.
De tekst bestaat uit woorden die allemaal ongeveer dezelfde lengte hebben, met hoofdletters,
normale letters en cijfers. Hij bestuurde de tekst nauwkeurig en ontdekte dat de spaties tussen
de woorden geen duidelijk nut hadden en dat de hoofdletters niet zo´n belangrijke rol speelden
als men eerst dacht. Hij verving vervolgens de cijfers door letters en kwam erachter dat het in
het 17e-eeuwse Frans was geschreven. Niet in het Spaans wat eerder gedacht werd. Nadat
Pauwels de oud-Franse woorden had vervangen door de moderne varianten was de tekst
volledig vertaald.
Uit de vertaling werd duidelijk dat de methode van Langren bestaat uit twee verschillende
waterklokken waarmee de tijd gemeten kon worden. De vertaling, gepubliceerd door de VRT,
luidt onder andere dat ´men twee cilindrische koperen vaten moet maken met gelijke inhoud die
onderaan een kegelvormig uiteinde hebben waarin men in het midden een gaatje aanbrengt
zodanig dat ze, als ze gevuld worden met zeewater, een lijntje water laten lopen tot ze leeg zijn.
Door de sterren weet men in hoeveel tijd ze leeg moeten zijn´. Je laat het eerste vat lopen bij
vertrek en let vervolgens op welke bekende ster zich op de meridiaan bevindt. Wanneer de ster
weer op dezelfde plaats staat, zal het vat ook leeg zijn. Wanneer de zeelieden wilden weten
hoeveel lengtegraden ze hadden afgelegd moesten ze dit dagelijks uitvoeren aan de hand van
de sterren aan de hemel.
Toch geen onzin
Nu is het dus eindelijk na bijna 400 jaar duidelijk wat Michael van Langren met zijn tekst
bedoelde. De code is gekraakt en zijn zelf ontwikkelde methode is openbaar gemaakt. Lost zijn
methode het probleem op? Dat niet. Was het in die tijd heel vernieuwend en baan
doorbrekend? Eigenlijk ook niet. Maar onzin was het ook niet. Iets wat hij in zijn tijd in Spanje
wel te horen kreeg. In die zin hebben Van Eycke en Pauwels zijn naam dus wel degelijk
gezuiverd.
Herinnering aan Van Langren
De kaart die Van Langren van de maan maakte, was de eerste gedetailleerde kaart. Ter ere
van hem is een krater op de maan naar hem vernoemd: de Langrenuskrater. Het duurde nog tot
1730 voordat het probleem met de lengtegraden werd opgelost.
Bronnen:
•Vrt.be: Belg ontcijfert na 400 jaar gecodeerde oplossing voor plaatsbepaling schepen op
zee(link is external)
•Anewdomain.net: PI GUY: On Michael Van Landgren, The Moon and The Longitude
Problem(link is external)
•Wikipedia.org: Michael van Langren(link is external)
•Nemokennislink.nl: De mysterieuze code van Langrenus
http://isgeschiedenis.nl
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Voor deze week was er helaas
geen regio nieuws
voorhanden…

Voor de volgende editie kunt u vast noteren….
Vrijdag 12 februari 2021 met o.a.
Nauwgezet logboek
Ketelaar en Brave Zooiensteker
De geschiedenis van Veere
Driemaal reddingsboot Brandaris II
Als leerraar in de letterkunde enz.enz….
Een mijn voor post Callantsoog.
Het vruchtbaarheidskanon in Jakarta
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