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OVER deze grote zeeheld zou men zeer veel
kunnen schrijven.
Maerten Harpertszoon Tromp werd in 1598 in Den
Brie! geboren. Reeds jong ging hij naar zee en in 1607
maakte hij aan boord van het fregat, dat zijn vader
Harpert Tromp commandeerde, de tocht van
Heemskerck naar Gibraltar mee.
Het volgend jaar, met een Engelse zeerover slaags
zijnde, werd de oude Tromp gedood, en de tienjarige
Maerten moest anderhalf jaar als gevangene dienst
doen. Maar de krijgsgevangen „kajuitsjongen"
ontsnapte en begon ter koopvaardij te varen.
Opgeklommen tot stuurman ging hij in 1622 als
Luitenant over in ’s Lands dienst.
Twee jaar later gaf Prins Maurits hem het bevel over
een klein fregat. Al spoedig verwisselde hij dit voor het
commando over een groter schip, waarmede hij enige
jaren lang convooiwerk deed in de West-Europese
wateren. Als vlaggekapitein van Piet Heyn getuigde
deze van hem: „Dat hij vele kloekmoedige kapiteinen
had gekent, doch in de zelve altijdt eenigen misslagh
had gevonden: maar nooit in Tromp, in wien hij altijd
de deughden erkende, die in een Zeeoverste worden
vereischt.”
Hij was er bij toen Piet Heyn aan boord van zijn schip werd gedood, en onder zijn leiding werd
het gevecht tegen een aantal Duinkerker kapers met succes beëindigd. Ook nadien bleef
Tromp als kapitein varen en later in hogere functies als eskadercommandant in de
blokkadedienst voor Duinkerken. Menig kaperschip werd door zijn toedoen naar de bodem der
zee gezonden. Eerst in 1637 maakt hij een grote sprong. In dat jaar werd besloten om hem als
Luitenant-Admiraal van Holland en West-Friesland aan het hoofd van de vloot te stellen.
Aanstonds bleek, dat hij een goede leerling van zijn leermeester Piet Heyn was. Hij begon met
orde op zaken te stellen en speciaal de krijgstucht, had zijn bijzondere aandacht. Daarbij
ondervond hij vele moeilijkheden, niet in het minst met de tegelijk met hem tot Vice-Admiraal
benoemde Witte de With, die wel dapper, maar een lastig en ongezeggelijk man was.
In de herfst van 1639 kreeg Tromp tenslotte de gelegenheid om te tonen van welk formaat hij
was. Hoe hij Oquendo's Armada vernietigde behoeven we nauwelijks in herinnering te brengen.
De Spaanse vloot, die zich op de rede van Duins in veiligheid wilde stellen, werd door Tromp
als een waakhond belaagd en zelfs van kruit en rondhouten voorzien. Dat Engeland's
neutraliteit hierbij niet zeer nauwgezet werd ontzien, vergaf men de overwinnaar in het
Vaderland gaarne. Hij werd met groot eerbetoon ontvangen.
Na de zege bij Duins waren het voornamelijk de Duinkerkers die Tromp's aandacht opeisten.
Vier jaar lang was hij weer blokkade-commandant voor Duinkerken. Ten laatste beleefde hij de
val van die stad.
Nadat het Spaanse gevaar was geweken, begon de belangstelling voor de zeemacht in het land
weer te tanen. Wat Tromp ook betoogde, hij stuitte af op onverschilligheid en zuinigheid, en zijn
fraaie vloot verkommerde in de vaderlandse havens. Vooral na de verovering van Duinkerken
zagen de Heren Hoogmogenden geen emplooi meer voor een „vaste” oorlogsvloot”.
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In Engeland, destijds een opkomende maritieme natie, ging de uitbreiding der koopvaardij
echter gepaard aan de vorming van een krachtige oorlogsmarine. Allengs werden de
betrekkingen met Engeland door de handelsnaijver slechter en te elfder ure besloten de StatenGeneraal begin Maart 1652 tot de uitrusting van een vloot van 150 schepen. Inderhaast werd
Tromp verzocht zijn denkbeelden omtrent het gebruik der vloot, indien het tot een openlijk
conflict mocht komen, te ontvouwen. Daarbij moest hij terdege rekening houden met de
veiligheid van de honderden koopvaardijschepen, die voortdurend uit- en thuisvoeren. Van deze
taak kweet Tromp zich uitmuntend. Hij adviseerde om enkele convooi-eskaders te formeren,
alsmede een slagvloot, en deze laatste te doen postvatten nabij de Engelse hoofdmacht. Mocht
er een conflict uitbreken, dan zouden wij dusdoende althans niet voor onaangename
verrassingen komen te staan. Tromp zocht het dus in offensief optreden, het opzoeken van ’s
vijands hoofdmacht om die zo spoedig mogelijk te slaan.
Reeds in Mei kreeg Tromp opdracht om met een veertigtal schepen zee te kiezen en de
koopvaardschepen tegen de Engelse aanrandingen te beschermen. Hoewel hij om een
instructie vroeg ten aanzien van het salueren van de Engelse vlag, kreeg hij die niet: de
oplossing van dit netelige vraagstuk werd aan zijn eigen beleid overgelaten. Toen Tromp bericht
kreeg dat een aantal koopvaarders door de hoogmoedige Engelsen was aangerand ter
„visitatie", zette hij koers naar het bedreigde convooi. Bij Dover ontmoette hij Blake. Hieruit
ontstond het welbekende vlaggeincident. Hoewel sommige Staatsgezinde heren de
Oranjegezinde vlootvoogd gaarne hadden gedesavoueerd, de gemoederen waren al te zeer
verhit en toen het eenmaal oorlog was kon men hem niet missen.
Waren de principes van Tromp’s „concideratiën” in opzet juist, de uitvoering in de practijk stuitte
op zeer grote bezwaren. Want de jarenlange verwaarlozing van de vloot liet zich niet in enkele
maanden goedmaken. Behalve deze moeilijkheden had Tromp ook nog met tegenslag te
kampen. Zijn zomertocht van 1652 mislukte door tegenwind en stormweer en ook doordat hij
overal tegelijk moest zijn, want overal dreigde het gevaar en hij wist niet waar dat het grootst
was. De Engelse hoofdmacht heeft hij niet kunnen vinden. In het Vaderland teruggekeerd, werd
hü door de Heren Hoogmogenden op zodanige wijze aan de tand gevoeld over het gevoerde
beleid, dat het hem begon te verdrieten, zodat hij zich in een scherp protest tot de StatenGeneraal richtte Daarop viel hij in ongenade bij degenen, die voornamelijk de schuld droegen
van zijn slechte kans en hij werd opgevolgd door Witte de With Dit was een bittere pil voor de
vloot, die Oranje en Tromp zeer welgezind was en de Staatsgezinde de With haatte om zijn
onrechtvaardige gestrengheid. De nieuwe opperbevelhebber werd zelfs de toegang aan boord
van zijn eigen admiraalsschip geweigerd en in het algemeen was de geest op de vloot dermate
verslechterd, dat er geen land mee te bezeilen viel.
In Februari 1653 begeleidde hij een grote retourvloot van koopvaarders door het Kanaal. De
Engelse vloot onder Blake viel hem aan en in een driedaagse zeeslag wist Tromp het
merendeel der koopvaarders te redden. Niettemin werd de vloot zwaar beschadigd en in militair
opzicht is deze dag dan ook geen overwinning geweest. Daarna bracht Tromp een
Oostindiëvloot benoorden Schotland om naar buiten.
Terugkerende ontmoette hij de Engelse vloot bij Nieuwpoort. Wel werd de vloot gered, maar
wederom werd zij zwaar beschadigd en het betere Engelse materieel deed zich terdege voelen.
Tromp en zijn onderbevelhebbers richtten bittere verwijten aan de zorgeloosheid en karigheid
hunner lastgevers. Altijd heeft. Tromp zjjn ondergeschikten weten te bezielen, maar slechts
zelden gelukte het hem zijn mening over ie dragen op de Hoog Mogende Heren. Zo ook nu,
men gaf geen gehoor aan zijn verzoeken om beter materiaal en in Juli 1653 werd de grijze
Admiraal weer met een onvoldoende scheepsmacht in zee gestuurd. Toch zeide Jan de With
een week na zijn dood van hem: „Hij is een zeeheld, welckers gelycke de aerde niet veel heeft
gedragen, ende mogelvck niet lichtelyck int toecomende sal zyn te vinden”. Maar toen was
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Tromp al gesneuveld Reeds enkele jaren later werd Tromp's evenknie in de Ruyter gevonden
en ruim twintig jaren nadien zou ook die hetzelfde lot beschoren zijn.
Wij zullen de zeeslag bij Terheide niet beschrijven, omdat dit ons te ver zou voeren. Zij werd
meesterlijk door Tromp geleid. in de aanvang slechts met een deel der vloot, want Witte de With
zou van Texel uitzeilen om hem te hulp te komen. Tromp heeft het zolang gaande weten te
houden, dat de vereniging der vloten nog voor de afloop van de slag plaats kon vinden. Hoewel
de uitslag onbeslist is gebleven, moesten de Engelsen de blokkade onzer kust opgeven en dat
was al een heel ding voor het benauwde Vaderland. Toch trof ons een groot verlies, want
„Bestevaer" sneuvelde op zijn post. Zijn laatste woorden waren: „Ik heb gedaen; houd goeden
moed". Toen de Ruyter de gesneuvelde Admiraal zag. riep hij uit: „Ach, waar ik voor hem
gestorven!”
Grote rouw ontstond over zijn dood in het Vaderland. Ook bij de Staten-Generaal, en een
praaltombe van de Staat dekt zijn graf in de Oude Kerk te Delft.
AH 1951
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vervolg :

Als zoon vAn een lAndmAchter tot tevreden Km ‘er
De dokter en ziekenverpleger brachten het slachtoffer naar de ziekenboeg en ik liep met een
duim in mijn handen. Na contact met de wal werd besloten dat de arts een poging zou wagen
de duim er weer aan te naaien. Dat aannaaien lukte maar ik heb begrepen dat de duim later
toch weer geamputeerd moest worden
Neventaak aan boord was voor mij provoost cafetaria, beheerder van de bar in het
manschappenverblijf. Ook zat ik in de redactie van de scheepskrant en hielp de Os en O officier
met o.a. het uitlenen van boeken, klaverjassen en de Horse race. Aan boord zaten een aantal
muziekliefhebbers die een goede scheepsband vormden en enkele mannen die erg goed
konden voetballen. Iedere buitenlandse haven werd dan ook door de scheepsband een
optreden verzorgd en ging ik, met het scheepsteam, voetballen. De wachtdiensten werden in
het buitenland door de medische dienst verdeeld en in Den Helder liep ik de wacht in de
scheepstoko.
Onderdeel van het opwerken was de FOST in Engeland. Gedurende zes weken werd je door
een opwerkteam door de molen gehaald. Het begon met een inspectie en inventarisatie van de
materialen en bemanningslijst waarna de oefeningen begonnen. We hadden, na vertrek uit Den
Helder, een probleem. Iedereen was aan boord maar een paar bemanningsleden hadden de
griep. Op zich hoefde dat geen probleem te zijn maar na enkele dagen hadden we bijna 20
zieken, Gelukkig was er nog een dienstplichtige verpleegkundige aan boord (dienstvak
verbindelaar), Hij werd snel ingeschakeld bij verzorgen van de zieken. Aangekomen in
Engeland werden we ook ondersteund door de ziekenboeg op de basis. Totaal zijn ongeveer 60
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man goed ziek geweest. Na twee weken doofde de pandemie uit en konden we weer compleet
aan de FOST deelnemen.
Na de FOST volgde de Europese STANAV periode. Ik ging een week stage lopen in het Marine
Hospitaal op de röntgen afdeling, We kregen een röntgen toestel aan boord en er werd een
doka ingericht.
De STANAV periode was een prachtige reis, o.a. Oslo. Narvik, Lissabon, le Havre en Oporto
werden aangedaan. In ieder haven was er eerst medisch overleg, werden de wachtdiensten
ingedeeld en gingen patiënten zo nodig naar een burgerziekenhuis. Wij waren het enige schip
met een röntgen apparaat. Toen de tandarts van het Duitse schip dat in de gaten had werden in
iedere haven wel patiënten gestuurd waarbij röntgen foto’s moesten worden gemaakt. Totaal
bij 37 mannen. Ook bij 14 ongevalsslachtoffers nog foto’s van meestal ledematen.
In iedere haven was er een uitgebreid Os en O programma waarin driftig werd deelgenomen.
Zelf voetbalde ik in het scheepsteam en het STANAV team en tijdens de langere
onderhoudsperiode in Liverpool deden we me voor de STANAV wisselbokaal. Omdat een
aantal bemanningsleden voor familiebezoek naar Nederland was werd besloten aan alle
sporten met een kleine groep liefhebbers mee te doen. Zo heb ik meegedaan aan veld- en
zaalvoetbal, handbal, volleybal, basketbal, badminton, veldloop en geweerschieten. Bij dat
geweerschieten moest ik op het laatste moment invallen omdat een van onze deelnemers niet
op tijd terug was van passagieren. Ik stapte onvoorbereid de bus in en had mijn bril vergeten. Ik
zal wel de schijf maar niet zo duidelijk. Of ik veel geraakt heb weet ik niet. Uiteindelijk bleek wel
dat we de wisselbokaal hadden gewonnen. Ook mocht ik nog een week met een Canadees
fregat meevaren in het kader van een uitwissel programma.
Na de STANAV periode ging de arts van boord en hebben we nog aan een Eskaderreis
deelgenomen.
Op 31 januari 1977 werd ik geplaatst bij de ziekenboeg KIM. Men was bij de KM bezig met een
van de vele reorganisaties dus op papier was ik geplaatst op HR. Ms. Urania(van 31-01-77 tot
28-01-78). Het schip heb ik slechts 1 dag gezien. Verder werkte ik in de ziekenboeg van het
KIM. Taken waren begeleiden spreekuur, medische administratie, EHBO lessen aan
adelborsten en ARO opleidingen en EHBO tijdens oefeningen. Er werd dagelijks spreekuur
gehouden voor personeel KIM en alle Marva’s geplaatst in Den Helder. Het les geven was
uitdagend, adelborsten konden eigenwijs zijn en bij de ARO opleidingen zaten dienstplichtige
artsen en tandartsen. Deze specialisten waren in principe vrijgesteld van de KHBO (is nu
ZHKH) lessen maar vonden het soms leuk de les bij te wonen. Een enkele keer probeerden ze
dan een andere mening door te drukken maar na uitleg dat werken in een ziekenhuis heel
anders is dan eerste hulp op straat of in het veld werden ze vrijwel altijd overtuigd. Ook
vaccineren was uiteraard een taak. De ARO opleidingen moesten enkele keren komen voor
prikken. In een van de klassen zaten een aantal artsen en tandartsen die de vaccinatie
weigerden. Na overleg met onze arts en HGDZ werden zo ontboden bij de HGDZ, binnen een
half uur kwamen ze met hangende pootjes in de ziekenboeg en vroegen of we ze alstublieft
wilden vaccineren. Dat hebben we uiteraard met veel plezier gedaan. Tijdens de oefeningen,
vooral het introductie bivak van de adelborsten op Texel, hadden we het vaak druk met blaren
prikken enz. Bij een van de introductiebivakkentijdens de maand augustus hebben we op de
laatste dag meerdere onderkoelde slachtoffers in de ziekenboeg gekregen. Gelukkig waren ze
in het beginstadium van onderkoeling en waren een warme douch onder begeleiding, warme
dranken en dekens voldoende om ze weer op temperatuur te krijgen. Ja zelfs in augustus kan
je in Nederland onderkoeld raken.
Een van de ziekenverplegers, een blauwe jongen, was marine kampioen badminton, hij ging
een paar keer per week trainen in de sportzaal en ik “moest” mee als sparingspartner. In het
begin had ik niets in te brengen en was na een half uur gesloopt. Na enkel maanden was ik
voor hem een dankbare sparingspartner en kon na dat half uur zonder spierpijn en een lekkere
douche weer fris aan het werk. Ook zat ik in het voetbalteam van het KIM. Het voetbalteam
bestond uit officieren en adelborsten, alleen een hofmeester eerste klas (keeper) en ik waren
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vlootbalen. We werden marine kampioen tijdens een wedstrijd gefloten door de bekende
scheidsrechter Frans Derks en mochten daarna tegen de Engelse marine voetbalkampioen
spelen. Voor de eerste wedstrijd gingen we met de Ferry Hoek van Holland/Harwich die kant op
met slechts 12 man. De hofmeester mocht niet mee, hij werd vervangen door een officier. Het
moest zo goedkoop mogelijk, vandaar slecht 12 personen en aan boord kregen we een
slaapstoel voor de overnachting. Na een busreis van een paar uur kwamen we aan op een
grote marinebasis, werden keurig ontvangen en in de avond aan de bar fors getrakteerd. De
volgende dag verloren we de wedstrijd met 1- 5. Een paar weken later kwamen de Engelsen op
tegenbezoek. Deze wedstrijd met de hofmeester in het doel werd met 1- 3 verloren.
Op 19 juni 1978 volgde voor mij de sergeantsopleiding in het Marine Hospitaal. Weer veel
lessen van specialisten, stage veelal in burgerziekenhuizen waarbij je steeds meer zelfstandig
uit mocht voeren. Aan het eind van de opleiding een examen maar geen verpleegkundig
diploma, dat was afgeschaft. Onderdeel van deze opleiding was ook een cursus van een dag bij
het brandwondencentrum Beverwijk.
Op 29 januari 1979 werd ik terug geplaats, de ziekenboeg KIM was ondertussen een
verbandpost geworden en officieel was ik geplaatst bij de Centrale ziekenboeg. De marva’s
kwamen niet meer bij het KIM, het personeel bestond nog uit 2 personen (KPL en eerste klas),
daarvoor waren het een arts, SMJR, 2 korporaals en 2 eerste klassers en de dokter kwam drie
keer in de week een paar uur spreekuur houden. Veel administratie werd centraal gedaan en bij
vaccineren en oefeningen werd personeel uit de CZB toegevoegd.
Mijn volgende plaatsing zou een uitzending van 9 maanden naar de Marinebasis Parera op
Curaçao worden. Ik mocht ook een verzoek voor 3 jaar indienen. Na overleg thuis besloot ik te
gaan voor 3 jaar. Ondertussen was ons gezin uitgebreid met een dochter.
Op 09-04-1980 ging ik naar de MKAD en op 19-05-1980 vlogen we naar de west.
Ik loste daar een sergeantziekenverpleger af op een functie voor een sergeant. Op 01 februari
1982 werd ik tot SGTLDGD bevorderd.
Aldaar aangekomen werden we opgewacht door enkele collega’s. Onze eerste autorit was
beangstigend. Op weg naar de marinebasis reed mijn collega met een behoorlijke vaart de
Julianabrug op. Bovenaan de brug moest hij plotseling keihard remmen. Net voorbij het hoogste
punt stonden 2 auto’s naast elkaar en blokkeerden de weg, de chauffeurs waren in gesprek en
stonden van het uitzicht te genieten. Mijn echtgenote en zoontje waren erg geschrokken. Het
duurde een paar weken voordat we aan het verkeer daar gewend waren. Na een ontvangst op
de marine basis in het korporaals verblijf werden we naar een vakantiepark gebracht waar we
de eerste weken waren gehuisvest. Na enkele weken kregen we een tijdelijke
woning(huiskamer, open keuken en 2 slaapkamers) op Vredenberg bij Kintjan. Het beviel ons
daar erg goed, vooral omdat op het complex meerdere marine gezinnen in appartementen en
huisjes wonden, dat we hebben gevraagd of we daar niet konden blijven wonen. Dat werd
toegestaan. Omdat mijn echtgenote geen rijbewijs had moest ik in het begin veel voor
taxichauffeur spelen. Zij ging direct op rijles en na enkele weken mocht ze examen doen op het
politiebureau. Na het theorie examen, moest ze een blokje rijden met een politieagent als
examinator, inparkeren, achteruitrijden een na stilstaan op een heuvel weer gaan rijden. Ze
deed dat allemaal goed en had een rijbewijs.
Mijn werk op de ziekenboeg bestond uit het controleren van alle medische rekeningen van
militairen en hun gezinds leden van behandelingen door burgerartsen en specialisten op
Curaçao en Aruba Daarna eventueel contact opnemen met de arts, het ziekenhuis, de
specialist of apotheek. Als alles in orde was ging de rekening in da tekenmap van de arts. Er
werd veel de wacht gelopen en de gezinnen kwamen bij medische problemen ook naar de
ziekenboeg. De arts van de wacht kwam alleen als we er niet meer uit kwamen. In de drie jaar
heb ik op medisch gebied dan ook veel gezien en gedaan waar je in Nederland of aan boord
niet- of nauwelijks mee te maken krijgt. Neventaak was het geven van ZHHKZ les aan vooral
mariniers. Iedere drie maanden kwam er een nieuw peloton. Zij kregen drie keer les, de laatste
les was een gewonden transport les. Deze les bestond uit noodtransport en brancardtransport.
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De brancard transport les werd afgesloten met een parcours van de Rima steiger, het water in
met brancard waarop slachtoffer(twee reddingsvesten onder de brancard) vervolgens
zwemmen naar de steiger bij de ingang van de basis. Als het stationsschip binnen was lieten
we de brancard aan touwen vanaf het vliegdek in het water zakken. Bij het eindpunt van het
zwemmen aangekomen mochten de mannen met slachtoffer op de brancard een route lopen
via het onderofficiersverblijf naar de ziekenboeg. In deze route zaten wat heuvels en
hindernissen. Als onderdeel van de introductieweken van nieuwe pelotons stond een
eindoefening van een paar dagen gepland. Men vertrok lopend van de basis, na een paar
kilometer moesten ze over drie heuvels(de drie gebroeders) nog een aantal kilometers naar een
baai bij het Christoffelpark. Daar werd een nacht bivak ingericht. De volgende dag liep men via
het Christoffel park naar de andere kant van het eiland. Vervolgens via de vlakte van Hato naar
de schietbaan, daar werd geschoten en dan terug naar de basis. Er ging een pelotonsverpleger
mee voor medische ondersteuning. Bij de tweede groep ging het mis, het was windstil (een
uitzondering op het eiland). Er kwam een bericht dat er met spoed een ambulance en arts naar
de drie gebroeders moest. Samen met de dokter ging ik met de ambulance naar de locatie. Het
bleek dat er meerdere mariniers met warmteletsel waren. De slachtoffers werden geholpen en
meegenomen en de oefening werd afgebroken. De keren hierna ging er een onderofficier
zieken verpleger mee, meestal ondergetekende. Ook hebben we met een geweergroep getest
hoe snel de lichaamstemperatuur te hoog op liep. De mannen gingen speedmarsen. Wij gingen,
met een ambulance mee. Na ieder half uur werd halt gehouden en de lichaamstemperatuur
opgenomen. Na een half uur was de lichaamstemperatuur bij enkelen al gestegen tot boven
38,5 graden en na een uur zat iedereen daar boven. Het kan gevaarlijk worden boven de 39
graden. Naar aanleiding hiervan werden oefenprogramma’s en kleding bij speedmarsen
aangepast.
Een tweede nevenfunctie was het organiseren en uitvoeren van de dienstplicht keuring. Op de
Antillen kent men nog de, vrijwillige, dienstplicht. Een of twee keer per jaar werden de
liefhebbers in staat gesteld naar de keuring te komen. Als dienstplichtige kregen ze een
opleiding, een salaris en gratis voeding en huisvesting. De belangstelling was groot. Meestal
waren dat op Curaçao een paar honderd. Vaak waren het mannen die de lagere school niet of
nauwelijks hadden afgemaakt. De keuring vond plaats in het Rode Kruis gebouw, vlakbij de
basis. Een ambtenaar van het gouvernement verzorgde de administratie en wij zorgden voor de
rest. Als de mannen, ongeveer 50 per dag, waren ingeschreven begonnen we, meestal wat
later dan gepland, met een meerkeuzetest Nederlands, rekenen en algemene ontwikkeling. De
test was vergelijkbaar met vijfde klas lagere school niveau. Hierna viel twee derde af.
Vervolgens werd de voorkeuring gedaan, test ogen, oren, urinetest, controle bloeddruk en pols.
Om een uur of elf kwam de arts die de uiteindelijke keuring verzorgde. Ook werd er een keer
per jaar gekeurd op de andere eilanden van de Antillen. Vanuit Aruba op Aruba zelf en op
Bonaire. Wij moesten helaas naar st. Maarten, Saba en st. Eustachius. Het eerste en tweede
jaar ging ik met een arts en twee Antilliaanse ambtenaren naar de eilanden. Eerst gedurende
twee dagen 20 man per dag keuren op st. Maarten. We begonnen om 9 uur en waren tussen elf
en half twaalf klaar. Vervolgens waren we de rest van de dag vakantieganger. Een dag naar
Saba waar 5 of 6 keurlingen wachten. Na een overnachting naar st. Eustachius, weer 5 tot 10
man keuren. Na een overnachting aldaar terug naar st. Maarten en de volgende dag terug naar
Curaçao. Het tweede jaar hebben de dokter in ik onze echtgenotes meegenomen. Uiteraard
moesten we dat zelf betalen. Het derde jaar hebben een collega en een andere arts deze
“vakantietrip” mogen maken. In de twee jaar dat ik ben geweest is er slechts 1 persoon
goedgekeurd. Vooral bij de test vielen veel af.
Een zwarte bladzijde in mijn periode was de brand op Hr. Ms. Drenthe. Na het bericht van de
brand scheepten een onderofficier en een arts in op het binnenliggend stationsschip. Dit schip
ging op volle kracht richting locatie. Samen met de andere arts vlogen we met een Neptune
naar de locatie. Ik vergeet nooit meer wat we bij het overvliegen zagen. Wij landen op het eiland
Margarita waar de brandwondenslachtoffers naar toe waren gebracht. In het ziekenhuis
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aangekomen schrokken we niet alleen van de letsels maar vooral van de hygiëne ter plaatse.
Zeer ongeschikt voor brandwondenslachtoffers. Een zaal voor vier personen met een toilet op
de kamer zonder deur en een prullenbak waarin gebruikt WC papier moest (doorspoelen mocht
niet). Na moeizaam overleg in half Spaans en Engels mochten we de drie slachtoffers
meenemen. Met een ambulance naar het vliegveld, via het luik van de Neptune naar binnen en
vervolgens, liggend op een matras, enkele uren terugvliegen naar Curaçao. Bij de specialist op
Curaçao kon pas de ernst van de lichamelijke letsels exact worden bepaald. We hebben deze
slachtoffers een aantal dagen in de ziekenboeg op de basis verzorgd waarna ze werden
gerepatrieerd. Toen de Drenthe was binnengesleept moesten de volgende dag de twee
overleden bemanningsleden van boord worden gehaald. Hierbij heb ik stand by gestaan. De
bemanning van de Drenthe was inmiddels overgestapt naar het andere stationsschip, Hr. Ms.
Rotterdam en velen waren fanatiek gaan sporten. Enkele dagen werden we met spoed
opgeroepen. Een bemanningslid had na het sporten in het slaapverblijf een hartaanval
gekregen. Reanimatie mocht niet baten, bij aankomst in het ziekenhuis was hij helaas
overleden. Gedurende de periode van dit stationsschip hebben we het in de ziekenboeg
behoorlijk druk gehad met medische- en psychische problemen.

In mijn laatste jaar heb ik nog deelgenomen aan een basis Jungle training bij het
vreemdelingenlegioen in Frans Guyana. Er zou een peloton naar toe gaan voor deze training.
Een van onze twee artsen zou mee als medische ondersteuning. Bij het voor oefenen viel hij na
een week uit. Ik werd aangewezen en sloot aan bij het peloton. Gedurende twee weken werd
voorgeoefend op Curaçao. Met de F 27 werden we vervolgens naar Frans Guyana gebracht.
Op het vliegveld aldaar wist men van niets ook in Kourou was onze komst niet bekend. Na
contact met de staf op Curaçao werd er toch wat geregeld. Het zou een paar uur duren voordat
we werden opgehaald. De pelotonsstaf bestelde chinees en we zochten een plek in de
schaduw in afwachting vervoer. Na ruim 2 uur kwam ons transport, een bus zonder voorraam.
De busrit, gedeeltelijk in het donker naar het kamp van het vreemdelingenlegioen was
memorabel. Binnenvliegende insecten een hoop lawaai en een donker bos maakten de rit
spectaculair. Bij de basis aangekomen stond een maaltijd klaar (we hadden na de chinees niet
zoveel honger meer) er werd voor een drankje gezorgd. Laat in de avond werden we naar onze
bedjes gebracht. De volgende dag kregen we extra uitrusting(hangmat met muskietengaas) en
ik moest op bezoek in de ziekenboeg waar mijn uitrusting en kennis werd geïnspecteerd. De
volgende dag werden we met een vrachtwagen en vervolgens per boot naar de oefenlocatie in
de jungle gebracht. Er ging een Nederlands sprekende soldaat van het vreemdelingen legioen
mee en een arts. Het basiskamp werd ingericht en met de arts sprak ik een aantal mogelijke
letsels door. De arts besloot dat ik wel alleen af kon en vertrok aan het eind van de middag
weer. De training bestond uit basisvaardigheden in de jungle, het zetten van vallen, kaart en
kompas, verplaatsingen in de rivier, schietoefening op een uitgezette baan met doelen en
iedere ochtend sport. De ziekenverpleger moest alles mee doen. We kregen als maaltijd Franse
noodrantsoenen met daarin o.a. pakje wijn en de derde avond een stukje luiaard te eten die
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was gevangen door een van onze begeleiders De vierde dag werd het kamp opgebroken en
moesten we door de jungle teruglopen waarbij we zelf de route moesten kiezen.. Verplaatsen in
dat bos is zeer vermoeiend, de ziekenverpleger loopt achteraan de groep van 35 man. Bij
hindernissen werkte het als een harmonica, het was voor mij hollen of stilstaan. Tegen de
avond werd het kamp opgeslagen. De volgende morgen vertrokken we bij daglicht en kwamen
binnen twee uur bij een weg aan waar we werden opgewacht en teruggebracht naar het kamp.
Bij het kamp aangekomen werd opgeruimd, onderhoud gepleegd en geleend materiaal weer
ingeleverd waarna de mannen mochten stappen.
In een restaurant in Kourou heb ik nog verschillende wilde dieren geproefd, van kaaiman,
anaconda, kikkerbillen, tot aap(die was niet lekker). De volgende dag stond de terugreis
gepland. Ik moest eerst nog even langs de ziekenboeg om pillen tegen de diarree te halen voor
een man of tien. Zij gaven de Franse rantsoenen de schuld, ik wist wel beter.
Ook was er nog een terreurdreiging op Curaçao, het ging om de Joodse synagoge. Met spoed
werd uit aanwezige mariniers een interventie eenheid samengesteld(vrijwel allemaal mariniers
met BBE ervaring). Ik werd toegevoegd als ziekenverpleger. We hebben daarna van vroeg in
de middag tot de volgende ochtend in het gouvernementsgebouw gezeten. Daar werden de
mogelijke scenario’s doorgesproken en afspraken gemaakt. Gelukkig bleek het loos alarm en
konden we de volgende morgen terug naar de marinebasis.
Wordt vervolgd, Ed Asselman

Blik achter de schermen van de Plottingroom

Onze koopvaardij in den oorlog
Voor de leden van het College Zeemanshoop
heeft luitenant ter zee 1e klasse J. Rotgans,
K.M.R., verbonden aan den Ned.
Routeerings-dienst, de vorige maand te Amsterdam een boeiende. uiteenzetting gegeven over
de verrichtingen van de Nederlandsche koopvaardij in oorlogstijd, waarbij duidelijk naar voren
werd gebracht welk een groot aandeel onze zeevarenden in den strijd tegen de overweldigers
hadden. De spreker vertelde hoe hij na een lange reis met veel oponthoud door de geallieerde
controle op contrabande met het schip, waarop hij als stuurman diende, den 9en Mei 1940 te
Amsterdam arriveerde, nadat te Duinkerken geruchten over het komende Duitsche
oorlogsgeweld voor het eerst tot de opvarenden waren doorgedrongen. Het verblijf in
Amsterdam was niet van langen duur.
Door den opmarsch der Duitschers gedwongen vertrok het schip reeds den 12en Mei, dien
gedenkwaardigen Pinksterdag, naar IJmuiden en den volgenden dag werden aan den
toeristensteiger ca. 1000 krijgsgevangenen aan boord genomen. Een Duitsche bommenwerper
trachtte nog roet in ’t eten te gooien door het afwerpen van vier zware bommen, maar richtte
geen schade aan. Mariniers bewaakten de gevangenen, die den volgenden morgen in Dover
werden geland. Daarna vertrok het schip naar Liverpool, werd voorzien van een 10 cm kanon
tegen onderzeebooten en ging in geallieerden dienst varen. Ten slotte kwam het in Indië, toen
de Japanners hun opmarsch op Malakka reeds hadden ingezet.
Drjjvend eiland
In Singapore lag het schip 10 dagen, ontkwam heelhuids met medeneming van vele evacué’s
en na een avontuurlijke reis kwam het toen te Batavia aan, na een dag verscholen gelegen te
hebben onder de kust van het eiland Singkep, gecamoufleerd met takken, die aan de wal
gekapt waren en een succes bleken, want drie vijandelijke eskaders vliegtuigen kwamen dien
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dag in zicht zonder het drijvende eiland op te merken.
Van Batavia ging de reis in convooi naar Australië met weer eenige evacué’s en het laatste
goud van de Javasche Bank aan boord. Het schip voer daarna in vele convooien, waarvan vele
schepen het slachtoffer van aanvallen uit. de lucht of van onderzeeërs werden, doch hei bleef
behouden en vaart nog.
Ltz. Rotgans was intusschen in September 1943 aan den wal geplaatst, te werk gesteld bij den
„Naval Control”-dienst en maakte zoodoende kennis met de moeilijkheden, die in dien dienst
werden ontmoet en opgelost. Hij werd ingewijde in de „plotting room” van de Admiraliteit te
Londen, waar in een bomvrije kamer aan de muren de kaarten van de wereldzeeën waren
aangebracht en de bewegingen der convooien stap voor stap werden gevolgd. (Ook Liverpool
had een dergelijke plotting room.) Een uitvoerige beschrijving van de samenstelling der
convooien leerde, dat bepaalde plaatsen geregeld de gevaarlijkste bleken.
Samenstelling der convooien
Convooien werden met verschillende snelheden samengesteld, de snelste waren de ,,monster”schepen, waartoe ook de Nieuw-Amsterdam behoorde, dan volgden de
troepentransportschepen van 18 a 19 mijl, waarbij ook vele Nederlandsche waren, daarna
tankers van ca. 16 mijl, dan snelle convooien van 10 mijl en ten slotte de langzame 7½ mijls
convooien. Londen verstrekte orders, welke schepen moesten uitvaren en waarheen; het
formeeren der convooien werd aan de „Naval Controls” overgelaten, waarbij aan de
kwetsbaarste de veiligste plaats in het samenstel gegeven werd. M.A.C.-ships, MerchantmanAircraft-Carriprs, graan- of tankschepen meestal, die tot drie vliegtuigen aan boord hadden,
gingen in het convooi mee om naast de gewone bescherming een extra veiligheid te
verschaffen. De vliegtuigen hadden een actieradius van 100 mijl, waren met dieptebommen,
later nog met rockets bewapend tegen onderzeeërs en konden na volbrachte vlucht weer
landen op het schip, dat een vliegdek van 475 voet had. Een samenstel van draden, over het
schip gespannen, diende als rem bij de landing.
Van Londen uit werden ook de maatregelen getroffen voor het uitzenden van bescherming,
wanneer een aanval op een convooi werd gemeld. De 13-R.A.F.-groep was daartoe steeds ter
beschikking. In de plotting room werd onafgebroken gewerkt in 3 wachten door ongeveer 1100
personen. Het vertrek van een convooi kon soms moeilijkheden opleveren, doordat sommige
der schepen niet op tijd gereed waren, door onklaar zijn van ankerkettingen, machine-schade e.
d., doch bij Nederlandsche schepen kwam dit slechts sporadisch voor, hetgeen den
Nederlandschen zeeman tot eer strekte.
Toen eenmaal de invasie had plaats gehad werd spr. per L.C.T. via Oostende in België geland
en was het zijn taak mede te werken aan het opruimen van mijnen en obstakels in de. havens,
waarbij vele Noorsche en Nederlandsche officieren werden tewerkgesteld, achtereenvolgens te
Oostende en Antwerpen in dokken en op de Schelde om deze klaar te maken voor de
legeraanvoeren.
Adore the seafarer
Vele menschen lieten in den strijd voor hun „vrije vaderland” het leven, in leger, in de
binnenlandsche strijdkrachten enz., maar zeer zeker ook in de koopvaardij, dit belangrijke
bedrijf, dat Engeland van alles voorzag om het in staat te stellen de overweldigers van het lijf te
houden en uiteindelijk met de geallieerden tezamen den genadeslag toe te brengen. De
zeeman hoopt daarom, zonder „de held” te willen zijn, dat niet verder van toepassing zal zijn het
Engelsche spreekwoord: „ln times of distress and not before, It’s God and the Seafarer men
adore”*), maar dat hij ook in vredestijd de waardeering moge genieten, waarop hij ten volle
recht heeft. En voor het algemeen welzijn moge de wederopbouw van de vloot krachtig zijn, niet
in de eerste plaats voor de reeders, maar bovenal voor de defensie, opdat het nooit meer voorkome, dat een tot in de finesses voorbereide agressie ons zoo na aan den ondergang brengt,
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als dit pas het geval was. De regeering legge voorschriften op bij den bouw, die met de
defensie rekening houden en de bevolking getrooste zich de zware, doch zeker haar dividend
opleverende, geldelijke offers, zoo noodig voor het behoud van ons land.
*) In tijden van nood, en niet eerder, vereert men God en den Zeevaarder.
Bron:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Stationdienst Hoek van Holland
oktober 1964

door Hans Reints, bemanningslid van de slbt. Humber
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Foto’s : Hans Reints Ron de Jong Beekhuijsen, de Sleeptros en Teun van der Zee

Wat vooraf ging.
Na thuiskomst van de betrekkelijk korte reis met de Thames (PG 25/3 tot Maassluis 29/7) stond
er een welverdiend kort verlof te wachten. Daar de gage en het opgevaren geld eerder op
waren als de verlofdagen, mede veroorzaakt door de veel bezoekjes aan het toen bekende
CityTaria in Vlaardingen, was het geld snel op. (zoveel verdiende je nu ook weer niet om het
een lange tijd aan de wal uit te houden )

02 Geliefkoos tijdverdrijf voor Nozems! Met hun buikschuivers . Puch was voor de kakkers!

Na een paar dagen samen met Arendje Bos, die net verkering had gekregen met de vriendin
van mijn vriendin, naar Maassluis gegaan om te kijken of dat er op korte termijn een boot voor
ons beschikbaar was! Nee dus, maar volgens het hoofd bemanningszaken van L.Smit&Co, dhr
van der Wees, alias de Pijp, konden we wel komen bijwerken

03 Als er voldoende schepen binnen lagen was bijwerken geen probleem!
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04 Genoeg werk voor willige handen.

05 Als er geen “SMIT bijwerk” was, dan is dit het alternatief om de pecunia bij te vullen, van der Geest fruitbootjes van
laden!

Eind september moest ik mij opnieuw bij bemanningszaken in Maassluis melden. De
conduitestaten, aldus van der Wees, die Kapitein Bram van Dorp en Kok Cees van Buren na de
reis van de Thames ingediend hebben, en ook de indruk die van de extra diensten op de
Mississippi en Zwarte Zee, achter gelaten heb, waren zodanig positief dat kantoor besloten had
om mij te promoveren tot zelfstandig werkende kok! Of ik daar mee akkoord kon gaan?
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06 Arbeidsovereenkomst zoals die in 1964 werden afgesloten.
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Sationsdienst Hoek van Holland/Europoort

07 Hier moeten we nog even op wachten.

Met een verse promotie op zak melde ik mij bij Kapitein Henk Groen, die het tijdelijk commando
over de Humber zal voeren. De Humber lag aan de Govert van Wijnkade vlak voor het kantoor
stand-by. Na het melden en het inrichten van mijn hut, Stuurboord helemaal voorin, was het tijd
geworden om op het politiebureau in Maassluis gemonsterd te worden. Na het monsteren een
afzakkertje halen bij Dik en Leny van Gent in Café de Kroon hoorde tot de standaard procedure
in deze! Na het monsteren werd ik uitgenodigd om bij Dhr. Wempke, hoofd voeding van L
Smit&Co, en dhr. Scheepers, assistent voeding schepelingen van L Smit&Co, langs te komen.
Van de heren kreeg ik te horen wat er zoal van mij als Kok verwacht werd. Wat mij opviel was
dat er veel aandacht werd besteed aan hoe de administratie van de gebruikte voeding bij
gehouden moest worden! Ik moet wel zeggen dat dat een berg informatie was die je als net 18
jarige te verwerken krijg. Na een beetje bijgekomen te zijn van al die informatie, samen met de
dhr. Scheepers een rondje langs het Kombuis, Messroom, de hutten en de proviandruimtes
gemaakt. Op kantoor met Schepers de proviand lijsten ingevuld en verder klaar gemaakt voor
de aankomende reis. Voorlopig zitten er nog geen sleepreizen in de koker, wel stationsdienst te
Hoek van Holland en Europoort.
Na een dikke week op station gelegen te hebben, op werkdagen lagen de stationsboten van
L.Smit&Co aan het “Hoopsteiger” in de Europoort en in het weekeinde mocht zij ligplaats kiezen
aan het betonsteiger van de Viande. Dit is net achter de steigers van de Harwich boten in Hoek
van Holland. Volgens traditie mochten de mannen die vrij van wacht waren de wal op met de
restrictie van onder gehoorsafstand van de fluit blijven voor onmiddellijk varen. In de praktijk
hield dit in dat je niet verder kon gaan als de Prins Hendrikstraat waar het gesticht van Willem
de Bie (Hotel Amerika) staat. Er was een stilzwijgende afspraak met Willem de Bie dat de
Humber mocht bellen als er direct (noodgeval) gevaren moest worden. Willem zal er voor
zorgen dat de bemanning met spoed naar boord zal gaan.
Nog geen dag op station of het eerste spectaculaire gebeuren kondigde zich al aan; escorteren,
samen met de Loire, van het eerste door atoomkracht aangedreven koopvaardijschip de
15

“Nucleair Ship Savannah”. Na veel gedoe over de veiligheid, zoals het verbod om Amsterdam
aan te doen, mocht de Savannah onder strikte veiligheidsvoorwaarde Rotterdam bezoeken. Op
29 september was het dan zover. In de vroege morgen naar buiten om een rendevous met het
NS Savannah te hebben. Aan dek werden de Hoeksedraad en Nylonrekker klaar gelegd voor
onmiddellijk gebruik. Onze aanwezigheid was niet meer als een politiek statement. De
Savannah was nog niet eens binnen de pieren of de danseresjes van de rivier, zijnde de Azië
en Europa namen de strategische plaatsen al van ons over. Wij gingen eigenlijk voor de bühne
mee naar Rotterdam.
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09 Binnenkomst Hoek van Holland van de Savannah met assistentie van de Humber en Loire

Na het veilig aan de Parkkade afgemeerd zijn van de Savannah werden wij bedankt voor onze
inzet en kon de Loire terug naar Maassluis en wij naar het Hoopsteiger in de Europoort.

16

10

Berging van de “Maria Althoff”

11 Vanwege het grote gevaar van kenteren en zinken heeft de eigen bemanning de Maria Althoff verlaten

In de vroege morgen van 7 oktober, wij leggen nog allemaal naar het lek te luisteren, rinkelt de
(wal)telefoon bij de Ouwe in zijn hut. Haastig springt Kapitein Groen uit zijn kooi en meld zich
als “sleepboot Humber”. Aan de anderekant van de lijn meld zich de luisterdiens Maassluis
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welke gevestigd is in het Smitkantoor aan de Govert van Wijnkade. Kapitein wij hebben zojuist
een May-Day bericht van de Duitse kustvaarder “Maria Althoff “ ontvangen die zich op 40 mijl
WNW van de Hoek in nood verkerend en dringend sleepboot hulp nodig heeft. Kapitein Groen
is klaarwakker en geeft onmiddellijk alle hens. De Humber is vanuit de Hoek slechts 12 mijl van
de Maria Althoff verwijderd wat tov van onze concurenten uit Ijmuiden en Terschelling een
groot voordeel is. . Alle hens is spoedig aan dek en maken daar waar nodig nog een extra
rondje zeeklaar. Er staat een gemene ZO 7-8 met uitschieters tot 9 als de Humber gelijktijdig
met de Hoekse reddingsboot Princes Juliana zee kiest. Beide schepen zetten koers naar de in
nood verkerende graancoaster. Nog maar net buitengaats of wij krijgen te horen dat de
bemanning van de Maria Althoff, op de Kapitein na, in de sloepen is gegaan! Niet zoveel later
zijn de omstandigheden zo penibel geworden, dat ook de gezagvoerder zijn schip heeft
verlaten. Gelukkig konden de schipbreukelingen worden opgepikt door de Princes Beatrix van
de Maatschappij Zeeland, die, op weg van Harwich naar Hoek van Holland, te hulp was
gevaren. Dit was ook de reden dat de reddingsboot Princes Juliana het voor gezien hield en
terug naar de berghaven ging.

12 Zo troffen wij de 999 ton metende Maria Althoff aan. De met een lading graan onderweg zijnde van Frankrijk naar Polen
was hier door de bemanning verlaten.

Na een stief uurtje stomen kwamen we bij de Maria Althoff aan. Van de Princes Beatrix was al
geen spoor meer te bekennen. Na het aan boord nemen van de drenkelingen heeft zij koers
gezet naar de Hoek. De bemanning had geen zin om te zien hoe hun verlaten schip zou
kenteren en zinken. Althans dat was de veronderstelling dat dit snel zou gebeuren. Tijdens het
verkennend rondvaren werd door de Bootsman en Matrozen sleepklaar gemaakt. Dit hield nu
niet zoveel in daar de Nylon, voorloper en Hoeksedraad/paaloog al stand-by en ingesloten aan
dek lagen. Tja hoe maak je zo iets nu vast. De zee was wel ruw maar met goed zeemanschap
moest er toch iets van te maken zijn. Jammer dat de Reddingsboot alweer in de Berghaven lag,
die hadden we nu goed kunnen gebruiken. Na rijpberaad heeft de staf besloten dat er een
poging gewaagd zal worden om met de motorsloep enkele mannen over te zetten en zo te
proberen een verbinding tot stand te brengen.
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13 Door de zware najaarsstormen die het schip geselden is de lading ging schuiven en is slagzij onvermijdelijk.

Kapitein Groen duikt zo dicht als mogelijk aan de lijzijde van de Maria Althoff en laat de
Motorsloep klaarmaken. Op het handje worden de davits naar buiten gedraad, prop er in,
vanglijn vast, motor gestart en roer ingehangen. Nadat de aangewezen vrijwilligers ingestapt
waren, talies vieren en haak voor en achter bemannen.

14 Bij aankomst maakten wij enkele verkenningsrondjes rond de Maria Althoff om de situatie in ogenschouw te nemen.

19

Alles verloopt vrij soepel en zo gaat onder deze wel extreme omstandigheden de sloep te
water. Haak voor en achter los en gaan met die banaan. Nu komt het volgende probleem om de
hoek kijken, de mannen moeten nog aan boord van de Althoff zien te komen. Eigenlijk een rare
situatie! De Duitsers verlaten onder zware omstandigheden hun schip daar het schip elk
moment kan kenteren! En Jan Kaas, gaat doodleuk onder de zelfde zware omstandigheden
terug omdat er een centje extra valt te verdienen. Dit is nu Hollands Glorie op zijn Best.
Na rijp beraad heeft het gezag besloten om te proberen met de eigen motorboot enkele mensen
over te zetten. Deze mannen moeten dan proberen om op ellebogenstoom de sleepdraad
scheep te halen en de Hoehsedraad of paaloog op de bak van de Maris Althoff te beleggen.
Voor de goede orde er stond een ZO 7-8 met golven waar je niet overheen kon kijken! voorwaar
geen katte pis.

15 Sloep strijken. 3e WTK en 2e Stuurman hangen het roer in. De Bootsman staat bij de davit om via de kruisbolder slack te
geven

Nu kom je er achter dat 18 man eigenlijk niet zo veel is. Aan boord van de Humber moeten
mannen blijven om het schip draaiende te houden en later vast te maken. Er moeten de nodige
mannen over gezet worden om door middel van ellebogenstoom de niet al te lichte draad aan
boord te nemen en vast te zetten en er moeten mannen in de sloep blijven. Even afmeren
langszij is geen optie vanwege de deining en golfslag en, ook niet geheel onbelangrijk, het is
een schip waar je je op begeef wat eigenlijk elk moment kan kenteren en zinken. Dus de sloep
is ook nog eens reddingsboot voor onvoorziene zaken.
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16 Sloep onderweg naar de Maria Althoff

17 De Humber gaat aanpassen. De mannen zijn op het zeetje overgezet en staan klaar op de bak om het sleepgerij in ontvangst
te nemen. De sloep nu nog onder de kop gaat ruimer water opzoeken = niet in de weg liggen=
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18 Klaar om vast te
maken. Op de bak
ontwaarde we vijf van
onze
bemanningsleden. Op
het achterdek zien we
drie van onze
mannnen

Als de Humber
dicht genoeg bij
is, gaat er eerst
een hieuwlijn
over. Hierop zit
een dikkere
drijflijn gestoken
die op zijn beurt
weer met een
sluiting vast zit in
het oog van de
strop of paaloog.
Als het goed is, en de Ouwe valt niet te ver af, dan hoeven de mannen alleen het paaloog maar
boven te halen en het oog om een bolder te werpen. Bij gebruik van een Hoeksedraad met
Vlaamsoog moet je veel meer draad binnen halen en deze dan ook nog eens afstoppen en om
de bolders beleggen. Veel te veel en te zwaar werk voor die paar man daar op de bak. Buiten
dat, Kapitein wil zijn mannen zo snel mogelijk van dat zwaar slagzij hebbende schip af hebben.
19 Om kwart over zes
kon gezagvoerder
Groen aan het
hoofdkantoor melden
dat de MariaAlthoff was
vastgemaakt. Nog geen
uur later waren de
mannen die de
sleepverbinding tot
stand hadden gebracht,
weer terug aan boord
van de Humber.

Als de Humber
vaststaat op de
Maria Althoff
stoomt Kapitein
Groen langzaam
de draad uit tot
net de Nylon over
de kont. Hierna
gaat hij lij maken
om de sloep weer
binnenboord te
halen. We krijgen
nu weer de zelfde procedure als bij vieren, alleen nu andersom. Aanpassen en op het zeetje,
vanglijn voor vast (de Humber moet er vaart inhouden om de sleep achter zich te houden) de
blokken voor en achter gelijktijdig in pikken en vooral vast houden! Je moet er niet aan denken
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dat een van de blokken niet ingepikt wat er dan zoal kan gebeuren. De kop of kont kan dan
meter de lucht in worden gesleurd met alle gevolgen van dien. Maar we hebben hier te doen
met de mannen van Smit!!!! Als de sloep scheep is, en de sleep op lengte kan aan Maassluis
gemeld worden dat we onderweg naar huis zijn. Een warme douche, schoot an en een warme
maaltijd brengt een ieder weer in een optimale stemming. Nu maar hopen dat het kreng blijft
drijven anders is alles voor de poes zijn flamoes geweest.
Na een goed ontbijt genoten te hebben lopen we de andere dag met daglicht de waterweg aan.
Om het ons wat makkelijker te maken heeft Smit de Europoortsleper Steenbank als stuurboot
gezonden. De Steenbank maakt net buiten het Noorderhoofd achterop vast en kwijt zich van
zijn taak als stuurboot.

20 achterop vastgemaakt door de Steenbank met de Bruinvisch langszij

Door een ongelukkige val tijdens de berging van de Maria Althoff heb ik mijn arm en schouder
lelijk geblesseerd. Na het een dag aangekeken te hebben ging het echt niet meer en ben ik
door de Azie van de N.R.S. vanuit de scheurhaven naar de Berghaven in Hoek van Holland
gebracht om daar een dokter te consulteren. Dit consult resulteerde in de diagnose dat de arm
in een mitella ging en ik thuis rust moet houden. Al snel na de Maria Althoff kreeg de Humber
een sleepreis met een baggermolen die bestemd was voor Port Harcourt. Helaas voor de
mannen duurde deze reis maar zeer kort daar de molen door het Noordzeetje werd over
genomen die hem verder naar Port Harcourt sleepte. Terug in Rotterdam kreeg de Humber nog
twee korte sleepreisjes, een van Vlaardingen naar boven in de Botnische golf, en een naar de
Duitse Bocht. Mijn blessure was weer zo goed als genezen en kon ik mijn werk aan boord van
de Humber weer hervatten. De reis die hierop volgde was een oversteek winterdag Noord
Altlantic om een sloper van Halifax NS naar Bilbao in Spanje te brengen.
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21 International maritieme belangstelling van UPI
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24 Voor de waterweg kregen wij assistentie van de Steenbank welke nog voorzien was van reddingsboot en davit!!!
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25 Ter hoogte van rood 3 werd de Hunber afgelost door de Kappelle en Kijkduin. Phoenix en Poiseidon namen bij Schiedam
de taak van de Steenbank over. Om half drie ’s middags- bijna 24 uur nadat zij haar noodseinen uitzond- is de Maria Althoff in
de Maashaven afgemeerd Na op de rivier het spul overgegeven te hebben terug naar het station Hoek van Holland.

Uit het Vrije Volk van oktober 1964
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Tot het volgende deel.
Beste Arie en L.S.;
Ik las net de weekeditie en zag op blz, 20 die stoker onder de klep wielen
op het ketelruim, dan komt bij mij de herinnering boven.
Onder die wielen ben ik ook ooit begonnen om een grote jongen te
worden, met 16 ‘a 17 lente’s begonnen van stokertje 3 tot stoker olieman.
En later als KPL en SGT ook tijdens veel zeewachten aan die wielen
verder gegroeid op de div, jagers en op de kruiser.
En dan het verhaal over het afschaffen van de voor schriften van de haar knipperij, en de
groetplicht, en je hoefde je schoenen niet meer zo te poetsen, en je mocht je regenjas inkorten.
Dat mocht allemaal van Minister Den Toom, als we maar niet om meer salaris vroegen, we
hebben zelfs ooit gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden als leden van de VBZ in de
RAI in Amsterdam, ik herinner me nog die dag, ik was toen geplaatst op de TOKM voor een of
andere opleiding en moest s’ morgens al vroeg naar de RAI met een ploeg jongens want wij
moesten die hele grote zaal controleren, er was nl, een bommelding geweest en s’middags
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kwamen tientallen bussen uit Den Helder en Vlissingen en Rotterdam enz, met honderden
Marine mannen protesteren tegen de Minister.
Met als resultaat dat we ons haar mochten laten groeien.
Ik heb er later nog wel eens aan gedacht tijdens een Machinisten reünie, in de eetzaal op
Kattenburg, als een MJR Kok (geen Marva) voorzien van een staartje (geen gezicht natuurlijk)
als haardracht hielp met het opscheppen van de rijsttafel.
Er is veel veranderd, en niet alles is er beter op geworden m.i.
Prettig weekend, doe voorzichtig en blijf gezond,
Groet Wim Klepper

Nederlandse marineraad
Uitspraak van de Nederlandse marineraad naar aanleiding van het
onderzoek inzake het ongeval aan boord van Hr. Ms. De Zeven Provinciën
op 17 november 1966 in de Middellandse zee, waarbij 2 opvarenden
werden gedood en 2 andere zwaar gewond.
Naar aanleiding van de vanwege de commandant der zeemacht in
Nederland aan de voorzitter van de Nederlandse marineraad toegezonden uitkomsten van het
voorlopig onderzoek, dit ongeval betreffende, besliste de raad, dat in verband met de aard en
de omvang van de ramp een onderzoek door de raad zou worden ingesteld. Dit onderzoek
vond plaats in de openbare zittingen van de raad op 17 maart en 7 april 1967, gehouden te ’sGravenhage.
Ter zitting werden als getuigen gehoord de commandant van Hr. Ms. De Zeven Provinciën, de
officieren van de dagwacht en de voormiddagwacht, de ondergeschikte officier van de
voormiddagwacht, de navigatieofficier, de beide bij het ongeval gewonde kwartiermeesters,
behorende tot de voormiddagwacht, de onderofficier van de voormiddagwacht, de hem
ondergeschikte matroos-leerling van de wacht.
Uit vorenbedoelde stukken, gegevens en de verklaringen der getuigen is, zakelijk weergegeven,
het volgende gebleken:
Hr. Ms. De Zeven Provinciën is een kruiser, behorende tot de Koninklijke marine, groot 9735
ton standaard waterverplaatsing, lang 185,61 meter, breed 17,08 meter, maximum diepgang
6,70 meter, voortgestuwd door 2 schroeven, aangedreven door Parsons-turbines van totaal
85000 paarde-kracht, in dienst gesteld op 17 december 1953. De bemanning bestaat normaal
uit 975 koppen.
In de nacht van 16 op 17 november 1966 bevond zich Hr. Ms. De Zeven Provinciën, behorende
tot smaldeel 5 van de Koninklijke marine, met genoemd smaldeel op oefeningsreis in de
Middellandse zee benoorden het eiland Sicilië. Het smaldeel was stomende in kiellinie met Hr.
Ms. De Zeven Provinciën als voorste bovenwaterschip, gevolgd door onder andere Hr. Ms. De
Ruyter, aan boord van welke bodem zich de smaldeelcommandant bevond, als tweede schip op
doublé Standard distance (2000 yards). De commandant van Hr. Ms. De Zeven Provinciën was
aangewezen als officer in tactical command tot de volgende oefening te 09.00 uur van 17
november. Te 04.15 uur van 17 november bij koers 330° met omwentelingen van de machines
voor een vaart van 10 mijl, wind westzuidwest, kracht 6, aanwakkerend, werd door de officier
van de wacht de passage tot de bak verboden in verband met de weersomstandigheden. Bij
een op ongeveer ditzelfde tijdstip gemaakte ronde werd geen bijzonders geconstateerd.
Te ongeveer 05.00 uur werd wederom een ronde gemaakt, op de bak tot aan de ankerspillen,
en wederom geen bijzonders waargenomen.
Te ongeveer 06.00 uur werd opnieuw een ronde gemaakt en werd ontdekt, dat de kap van
bakboordankerspil gescheurd was. Getracht werd om de kap te klaren, doch de de ronde
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makende kwartiermeester slaagde hier niet in. Ook de officier van de wacht had volgens zijn
verklaring gezien, dat de kap los was en de onderofficier van de wacht medegedeeld, dat hij er
niets aan moest doen.
Te 06.15 uur werd koers veranderd in 240°, terwijl het aantal omwentelingen werd opgevoerd
tot 14 mijl en te 06.32 uur wederom verminderd tot 12 mijl.
Te 06.30 uur, bij overal, werd het verbod van toegang tot de bak rondgepraaid en de eerste
officier telefonisch op de hoogte gebracht van de verslechterde weersomstandigheden, dat de
passage op de bak verboden was, dat de kap van het spil losgeslagen was en dat, zodra dit
mogelijk zou zijn, de handleiders zouden worden opgetuigd.
Te ongeveer 06.35 uur, terwijl de wind inmiddels was aangewakkerd tot westzuidwest 7 met
uitschieters naar 8, trachtte voornoemde kwartiermeester nog eens, thans met assistentie van
een matroos, de kap te klaren, doch werd door de officier van de wacht, die hem van de brug af
waarnam, teruggeroepen.
Inmiddels was de commandant, die de nacht in de zeehut had doorgebracht, op de brug
gekomen. Hij stelde zich van de toestand van het weer op de hoogte en maakte het incident
van het terugroepen van de kwartiermeester mede, waarna hij zich naar zijn kajuit begaf om te
ontbijten. Van ongeveer 06.40 tot 07.15 uur was ook de navigatieofficier op de brug en
constateerde, dat het schip de zee goed afreed en hij flinke zware stortzeeën door de
kluisgaten en over de boeg tot aan de toren II zag overkomen, doch geen groen water.
Te 06.47 uur werd koers gewijzigd tot 288°, het aantal omwentelingen verminderd tot 10 mijl en
te 07.13 uur werden deze wederom opgevoerd tot 12 mijl. De log-vaart bedroeg ongeveer 7 mijl
per uur.
Te 07.30 uur waren de aflossende officieren van de voormiddagdienst op de brug gekomen.
Even later kwamen de commandant en vervolgens de navigatieofficier voor de tweede maal op
de brug. Het weer was inmiddels verslechterd tot windkracht 8 met uitschieters van 9 en
aanschietende zee. Het schip nam veel buiswater over en vrij zware stortzeeën sloegen door
de kluisgaten en over de bak. Af en toe kwam groen water over. Door alle getuigen werd de
toegang tot de bak als gevaarlijk tot riskant of zeer riskant geacht.
Gedurende deze zelfde periode werd een verzoek van de NBCD-centrale ontvangen om koers
te wijzigen, opdat de ventilatieopeningen op het F-dek konden worden gesloten, welk verzoek
door de commandant werd afgewezen omdat hij dit niet urgent achtte.
Nadat door de eerste officier, zowel als door de schipper en opperkonstabel, een ronde over het
schip was gemaakt, enige voorzieningen werden getroffen, onder andere aan de
commandantsloep, en de situatie op de bak vanaf het F-dek door hen in ogenschouw was
genomen, waarbij de opmerking werd gemaakt, dat het gaan naar de bak zonder meer
gevaarlijk was, verscheen de eerste officier eveneens op de brug.
Er ontspon zich een gesprek tussen de commandant en hem, waarbij eerstgenoemde hem
wees op de losgeslagen of gescheurde kap op het bakboord-spil, zijn, de avond tevoren,
gegeven orders tot het alles goed zeevast zetten, naar aanleiding van een ontvangen
weersverwachting voor het zeegebied benoorden de Straat van Messina, waarbij de
commandant hem herinnerde aan een gesprek op 31 oktober, toen hij hem erop had gewezen
zelf een ronde te maken vóór opkomend slecht weer.
Volgens de verklaring van de commandant moet het uitgesloten worden geacht, dat de eerste
officier hieruit een directe order heeft kunnen afleiden om het geconstateerde euvel van de
losse kap te verhelpen, waarover hij - de commandant — zou hebben gezegd, dat het nu zo
maar moest blijven, daar er behalve dit niets te klaren was. Zowel de commandant als de eerste
officier hebben hierna de brug verlaten.
Tegen 08.00 uur, toen de zojuist opgekomen onderofficier van de voormiddagwacht meende,
dat het weer wat afslechtte, liet hij door twee kwartiermeesters een ronde maken - niet over de
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bak - waarvan zij terugkwamen met de melding, dat de borg van het stuurboordanker los zat.
Hij waarschuwde hiervan telefonisch de officier van de wacht, met het verzoek om orders,
waarop hij volgens zijn verklaring ten antwoord kreeg, dat hij op nadere orders moest wachten.
De officier van de wacht pleegde over deze melding overleg met de navigatieofficier, het op zich
zelf niet zo een belangrijke zaak vindende, daar het anker toch nog door het spil en de
boegstopper beveiligd was. De navigatie-officier adviseerde hem om het aan de eerste officier
te melden, hetwelk hij door zijn ondergeschikte officier van de wacht liet doen. Op deze
melding, waarbij de vraag werd gesteld of actie genomen moest worden, heeft volgens de
verklaring van deze officier de eerste officier geantwoord, dat dit niet nodig was en hij er zelf
met de schipper heen zou gaan. De navigatieofficier achtte het volgens zijn verklaring niet
noodzakelijk de commandant hiervan in kennis te stellen.
Volgens de verklaringen van de onderofficier van de wacht en zijn ondergeschikte
kwartiermeester kwam de eerste officier eerst alleen en later met de schipper bij de wachthut,
waarbij over het los zijn van de borg werd gesproken. Op de vraag wat hij er aan deed, heeft de
onderofficier van de wacht, volgens zijn verklaring, geantwoord te wachten op instructie vanaf
de brug. Hij heeft daarop de eerste officier met de schipper zien overleggen, waarna zij met de
twee kwartiermeesters naar de bak zijn gegaan. Zelf heeft hij aan laatstgenoemden nog een
eind tros van 6 cm doen meegeven. Enige minuten later heeft hij, de onderofficier van de wacht,
nog even bij toren II gekeken of er nog iets nodig was en zag hij, dat zij met z’n vieren op de
bak bezig waren tussen de ankerkettingen.
Te ongeveer 08.05 uur hadden de officier van de wacht, zijn ondergeschikte officier van de
wacht, zowel als de officier van artillerie mensen op de bak waargenomen, waaronder zij de
eerste officier en de schipper herkenden. De officier van artillerie waarschuwde daarop de
navigatieofficier met de mededeling, dat dit hem onverantwoordelijk voorkwam in verband met
de toestand van zee en wind.
Hij schatte de windkracht op dat moment op 9, de golfhoogte op minstens 6 meter.
De mensen op de bak waren gekleed in oliegoed, zonder zwemvesten, terwijl niet
geconstateerd werd of kon worden of zij van lijfseizings waren voorzien.
De eerste reactie op de brug was om de mensen terug te roepen. Toen echter werd opgemerkt,
dat ook de eerste officier zich bij deze mensen bevond, ontstond bij de officier van de wacht
volgens diens verklaring de gedachte dat, wanneer de eerste officier - die immers zoveel meer
ervaring had -het risico aanvaardde, dit misschien wel zou meevallen. Wel constateerde hij op
een gegeven moment dat het schip zoveel water overnam, dat de mensen op de bak een
ogenblik aan zijn gezicht onttrokken werden, doch toen hij later zag dat zij gewoon doorgingen,
maakte hij zich niet ongerust over hun veiligheid. Daar hij - de officier van de wacht verschillende andere zaken moest regelen, onder andere het gereed maken van het sein voor
formatieverandering en koersverandering, besteedde hij, volgens zijn verklaring, verder weinig
of geen aandacht aan de mensen op de bak. Ook de navigatieofficier was van oordeel, dat
indien de eerste officier het risico meende te kunnen aanvaarden, hij dit kon accepteren.
Hij meende ervan uit te kunnen gaan, dat de nodige veiligheidsmaatregelen waren getroffen n
achtte zich niet gerechtigd om de eerste officier te attenderen op het verbod van toegang tot de
bak. Er werd niet aan gedacht om de commandant in te lichten, hoewel deze zelf het verbod
nog geen half uur geleden had onderstreept.
De ondergeschikte officier van de wacht heeft door andere werkzaamheden, zoals bestek
bijhouden en het in het oog houden van de scheepvaart in de omgeving, volgens zijn verklaring
evenmin speciale aandacht aan de mensen op de bak geschonken.
Te 08.11 uur werd koers veranderd naar 298°. De wind was intussen gekrompen naar zuidwest,
kracht 8, omwentelingen nog steeds voor 12 mijl per uur. Het sein voor formatieverandering
stond uit, het wachten was op de uitvoering, waartoe door de commandant toestemming moest
worden gegeven. Dit was nog niet geschied.
Ongeveer op hetzelfde tijdstip, precies kon dit niet worden verklaard, zag de ondergeschikte
officier van de wacht, terwijl hij vóór aan de stuurboordzijde van de brug stond, dat het
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voorschip veel water overnam. Hij verloor daardoor de mensen op de bak uit het oog en toen
het water weggespoeld was, bleek niemand meer op de bak te zijn en zag hij één van de
mensen bij het hekwerk liggen en een andere bij het dekhuis aan stuurboord. Hij waarschuwde
onmiddellijk de officier van de wacht en de navigatieofficier, die zich beiden aan bakboordzijde
op de brug bevonden.
De officier van de wacht, de situatie in ogenschouw nemende, zag nog eens een golf
overkomen en toen dit water weggelopen was, zag hij de aan hem gerapporteerde man bij de
verschansing liggen zonder zich te verroeren. Vrijwel tegelijkertijd werd door de onderofficier
van de wacht gemeld van man over boord. De officier van de wacht gaf hierop zes stoten op de
nautofoon, drukte de man-over-boord-claxon in, stopte de machines en gaf order voor
stuurboord aan boord, teneinde de mannen bij de verschansing te kunnen weghalen. De nodige
seinen voor de volgschepen werden gegeven, en na nog even de stuurboordmachine langzaam
achteruit te hebben doen slaan, werd te 08.15 uur op koers 330° gestopt in positie 38°59'.1
noord, 14°53'.9 oost.
Gereconstrueerd, moet het ongeval zich hebben voorgedaan vrijwel gelijktijdig met of
onmiddellijk na de koersverandering tot 298°. De navigatieofficier verklaarde, dat deze
verandering van 10° naar stuurboord, hoewel niet absoluut uitgesloten, toch naar zijn mening
niet van invloed kan zijn geweest op de bewegingen van het schip en het overkomende water.
De commandant werd gewaarschuwd, terwijl aan het wachtsvolk en aan de ziekenboeg order
werd gegeven om de mannen van de bak te verzorgen. Aan Hr. Ms. De Ruyter werd de positie
van de drenkeling gemeld. Een sein werd terugontvangen, dat de drenkeling in zicht was. Deze,
die later bleek de opperschipper van Hr. Ms. De Zeven Provinciën te zijn, werd dank zij een
moedig gedrag van 3 schepelingen van Hr. Ms. De Ruyter binnen zeer korte tijd opgepikt, doch
bleek reeds te zijn overleden.
Aan boord van Hr. Ms. De Zeven Provinciën werd de eerste officier dood aangetroffen, terwijl
de beide kwartiermeesters zeer zwaar gewond bleken. Hr. Ms. De Zeven Provinciën heeft zich
daarop naar Messina begeven, alwaar de gewonden in het ziekenhuis werden opgenomen en
later voor verdere genezing naar Nederland werden overgebracht.
Het onderzoek in al zijn geledingen geeft de raad aanleiding tot de volgende opmerkingen en
conclusies:
Te 04.15 uur heeft de officier van de wacht van de dagwacht op grond van de ongunstige
weersomstandigheden, tengevolge waarvan veel buiswater en af en toe groen water over de
bak kwam, de toegang tot de bak verboden en dit verbod bij overal laten rondpraaien.
Dit verbod, dat hij als officier van de wacht namens de commandant uitvaardigt, geldt voor alle
opvarenden, dus ook voor de eerste officier. Ontheffing van dit verbod kan alleen door de
commandant of namens deze door de officier van de wacht worden gegeven.
De commandant heeft, toen hij kort na overal op de brug kwam, dit verbod gesanctioneerd en,
volgens zijn verklaring, zelf nog twee overtreders van de bak doen terugroepen.
Alle als getuigen gehoorde officieren, die zich vóór het overal op de brug bevonden, hebben
verklaard, dat zij gezien de weersomstandigheden en gelet op het af en toe zwaar
overkomende water de toegang tot de bak bepaald riskant achtten.
Vast staat, dat ook de eerste officier van dit verbod op de hoogte was. Hij is zelf enige tijd vóór
het ongeval op de brug geweest, waarbij hij, volgens een getuige, vrij langdurig naar de zee
heeft gekeken, terwijl tevoren de officier van de wacht van de dagwacht door zijn
ondergeschikte het door hem uitgevaardigd verbod telefonisch aan de eerste officier heeft doen
mededelen. Niettemin is kort na het begin van de voormiddagwacht de eerste officier met de
opperschipper en twee kwartiermeesters op de bak verschenen om verschillende losgeslagen
delen van het grondtakel, waaronder de borg van stuurboordankerketting te klaren, terwijl ook
nog enkele andere karweitjes werden opgeknapt.
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De eerste vraag die gesteld moet worden is: Heeft de eerste officier eigenmachtig gehandeld of
kon hij de mening zijn toegedaan, dat hem ontheffing van het verbod van toegang tot de bak
was verleend, althans, dat de commandant ermee instemde dat bedoelde werkzaamheden
zouden worden verricht.
Wat dit laatste betreft, tijdens het verblijf van de commandant en de eerste officier op de brug
enige tijd vóór het ongeval, is tussen hen gesproken over de losgewaaide of gescheurde kap
van bakboordspil. De commandant heeft bij het onderzoek verklaard, dat de eerste officier uit
dit gesprek onmogelijk kan hebben begrepen dat het zijn wens was, dat dit euvel onmiddellijk
zou worden verholpen. Ook de raad is deze mening toegedaan.
Vooreerst was dit onklaar zijn van de kap zeker geen zodanig euvel dat het de wens van de
commandant kan zijn geweest, dat dit met voorbijzien van het risico van een verblijf op de bak
onmiddellijk moest worden geklaard. Bovendien is de directe aanleiding om naar de bak te
gaan voor de eerste officier niet dit euvel geweest, doch de betrekkelijk veel latere melding van
de brug, dat de borg van stuurboordanker was losgeschoten. Blijft derhalve slechts de vraag of
de eerste officier eigenmachtig, dan wel met instemming, althans door hem vermeende
instemming, van de officier van de wacht naar de bak is gegaan. Op dit punt is enige
onzekerheid gebleven. De bij het ongeval betrokken kwartiermeesters, die met de eerste officier
en de opperschipper naar de bak zijn gegaan, hebben beiden verklaard, dat toestemming is
verleend om naar de bak te gaan en dat zij daarvan mededeling hebben gedaan aan de eerste
officier. Zij kunnen zich echter niet herinneren wie hun van die toestemming op de hoogte heeft
gesteld. De officier van de voormiddagwacht heeft echter verklaard dat, nadat door de
onderofficier van de wacht telefonisch melding van de losse borg was gedaan en om instructies
was gevraagd, hij geantwoord had, dat er gewacht moest worden en er teruggebeld zou worden
en dat door hem niet meer is teruggebeld, terwijl hij het zeer onwaarschijnlijk acht, dat een
ander op de brug hierover met de wachthut zou hebben getelefoneerd. Met andere woorden,
vanaf de brug zou dus geen toestemming zijn gegeven om de losse borg te klaren.
Dit wordt bevestigd door de onderofficier en de ondergeschikte onderofficier van de
voormiddagwacht, die beiden hebben verklaard, dat er vanaf de brug niet meer is gebeld.
Ervan uitgaande, dat de kwartiermeesters inderdaad aan de eerste officier hebben gezegd, dat
er toestemming was om naar de bak te gaan, rijst de vraag waarom hij dit bericht niet nader
heeft geverifieerd door zichzelf met de brug in verbinding te stellen. Het is in dit verband niet
aan te nemen dat de eerste officier uit het tevoren gehouden telefoongesprek met de
ondergeschikte officier van de wacht, waarbij melding van de losse borg werd gedaan, en hij te
kennen gaf zelf met de schipper te zullen gaan kijken, een accoord gaan van de brug met dit
voornemen heeft afgeleid, nu dit gesprek niet met de officier van de wacht persoonlijk, doch met
diens ondergeschikte, een zeer jong officier, werd gevoerd. Hoe dit alles ook zij, er is de
mogelijkheid van communicatiestoring die tot de rampzalige gevolgen kan hebben bijgedragen.
Het volgende punt, dat de aandacht verdient, is de reactie van de brug, ten eerste op de
telefonische mededeling van de eerste officier dat hij met de schipper zelf zou gaan kijken en
ten tweede op het verschijnen van de eerste officier en zijn metgezellen op de bak.
Terwijl men het voornemen had om de mensen, die plotseling op de bak verschenen, terug te
roepen, besloot men dit voornemen niet uit te voeren toen de eerste officier werd herkend.
Geconstateerd moet worden, dat toen helaas iedere reactie is uitgebleven. De telefonische
melding en het verschijnen van de eerste officier op de bak is noch voor de officier van de
wacht, noch voor de navigatie-officier, die beiden toen ter plaatse verantwoordelijk waren voor
de veiligheid van schip en bemanning, aanleiding geweest tot het treffen van enige maatregel,
niettegenstaande ook zij beiden het verblijf op de bak een riskante zaak achtten.
De door hen opgegeven redenen voor dit passieve gedrag komen hierop neer, dat zij zulks niet
op hun weg vonden liggen, gelet op het feit, dat het hier de second in command betrof, die toch
door zijn beduidend langere ervaring op zee geacht moest worden heel goed te weten wat hij
deed, zodat zij zich niet bevoegd achtten hem nog eens op het verbod van toegang tot de bak
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te attenderen. Hoewel enig begrip voor deze motieven hebbende, acht de raad toch de daaraan
ten grondslag liggende gedachtengang bepaald onjuist. De officier van de wacht en de
navigatie-officier hadden de beoordeling van het gevaarsrisico en daarmede hun
verantwoordelijkheid niet mogen terugschroeven naar de eerste officier, hetgeen zij toch in feite
hebben gedaan.
Dit is zelfs zover gegaan, dat geen van beiden het nodig heeft geoordeeld aan het team op de
bak verder voortdurende aandacht te schenken of als zij daartoe door andere werkzaamheden
verhinderd waren, te laten schenken. In het midden kan worden gelaten, betwijfeld kan zelfs
worden, of het ongeval alleen door een nauwlettend gadeslaan en eventueel daarmee gepaard
gaande waarschuwing bij overkomende zeeën voorkomen had kunnen worden. Het illustreert
slechts het zich onttrekken aan alle verantwoordelijkheid voor hetgeen op de bak plaats vond.
Hoewel de raad, zoals bovenvermeld, begrip kan opbrengen voor het dilemma waarvoor de
verantwoordelijke officieren zich plotseling gesteld vonden, is de raad van oordeel dat, zolang
de officier verantwoording draagt, hij daarbij zijn eigen inzichten en opvattingen moet volgen. Hij
zal niet mogen schromen die maatregelen te treffen, welke naar zijn mening en volgens zijn
geweten in de situatie van het ogenblik noodzakelijk zijn.
Ongetwijfeld hadden er maatregelen getroffen kunnen worden tot voorkoming van het ongeval,
dan wel tot vermindering van het gevaar. Vóór alles had niet nagelaten mogen worden de
eerste officier nog eens op het gevaar van het verblijf op de bak te wijzen. De raad is van
oordeel, dat zulks vooral op de weg van de navigatieofficier had gelegen, die uit hoofde van zijn
functie speciaal deskundig was en die bovendien als oudste in rang en leeftijd geacht moest
worden zulks op taktvolle wijze te kunnen doen.
Voorts was er, naar ’s raads oordeel - los van het voorgaande - reden geweest om de
commandant op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van de eerste officier en diens
metgezellen op de bak. De commandant had dan een beslissing kunnen nemen. Zowel het
orderboek commandant-navigatie (1320), als het nachtorderboek van Hr. Ms. De Zeven
Provinciën geven daaromtrent aanwijzingen aan de officier van de wacht bij twijfel of
onzekerheid, welke in het onderhavige geval toch aanwezig moeten worden geacht. In dit
verband dient ook aandacht te worden geschonken aan de verklaring van de op de brug
aanwezige officier van artillerie, die de eerste officier als één der mannen op de bak
herkennende, zulks aan de navigatie-officier meedeelde, omdat hij meende dat het verblijf op
de bak onverantwoordelijk was in verband met de toestand van de zee.
Een maatregel tot vermindering van het gevaar - die ook niet is overwogen - had kunnen
bestaan in een koersverandering, in dit geval zonder voorafgaand overleg met de commandant,
in casu naar stuurboord, waardoor, gelet op de windrichting, het gevaar van overkomend water
kleiner was geweest, al of niet gepaard gaande met vaartvermindering.
Wat het toegangsverbod tot de bak betreft, is het de raad opgevallen, dat dit, behalve in het
onderhavige geval, viermaal is overtreden. Dit geeft aanleiding tot het vermoeden dat het
verbod niet voldoende ernstig is genomen. Het laatste is een zaak van discipline. Het eerste
zou kunnen worden geaccentueerd door op het dek de bak af te spannen en voorts bij de
toegangen waarschuwingsborden te plaatsen.
Behoudens de fout, dat een onjuist sein aan de uitkijk-boei voor man-over-boord is gegeven een lange stoot in plaats van vele korte stoten op de claxon hetgeen echter geen nadeel heeft
veroorzaakt, zijn op de na het ongeval getroffen maatregelen geen aanmerkingen te maken.
Een bijzonder woord van waardering is hier op zijn plaats voor de bewonderenswaardige
manoeuvre van Hr. Ms. De Ruyter bij het oppikken van de overboord geslagen opperschipper
en de moed en opofferingsgezindheid van drie schepelingen van die bodem, die geheel vrijwillig
met gevaar voor eigen leven in de onstuimige zee zijn gesprongen en de drenkeling, helaas
reeds overleden, aan boord hebben gebracht.
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Tenslotte betuigt de raad aan de nabestaanden van de bij het ongeval omgekomen kapiteinluitenant ter zee J. Bolhuis en opperschipper K. Flens zijn grote deelneming in het door hen
geleden verlies. Beiden waren zeelieden van hoog gehalte, die in de Koninklijke marine node
worden gemist. Aldus gedaan door de heren mr. A. J. Veldman, voorzitter, H. M. van den Wall
Bake, H. A. W. Goossens, J. G. Cox en W. P. Coolhaas, leden, in tegenwoordigheid van ’s
raads secretaris D. J. Kommer.
Uitgesproken ter openbare zitting van de Nederlandse marineraad, gehouden te ’s-Gravenhage
op 8 mei 1967, door de voorzitter mr. A. J. Veldman, in tegenwoordigheid van ’s raads
secretaris D. J. Kommer.

De sollicitatie
"Zorg datje erbij komt".
Zo stond het op de reclamezuil. "Bij de Koninklijke marine". Deze opwekking hing naast een half
blote juffrouw die reclame maakte voor tandpasta, onder een fles bleekwater en boven de aankondiging van een pianoconcert.
Toch maakte deze reclame voldoende indruk op Kees van Suffelen. Of hij ook een klant van de
tandpasta werd, een fles bleekwater kocht of naar het pianoconcert ging, is niet bekend. Wél
wist de hele omgeving dat de Koninklijke marine hem geen moment meer met rust liet.
Hij was op slag een echte matroos geworden; ook al wist hij nog niet precies het verschil tussen
bakboord en bakbeest.
Maar hij ging naar bed met een kruiser, bleef vier dagen onder water en ging in die dagen in
alle havenkroegen op manoeuvre.
Met goed geïmiteerde zeebenen stapte hij het aanmeldingsbureau binnen, riep "Ahoi" toen hij
niet dadelijk iemand in de gaten kreeg en salueerde op zijn manier voor de__ja, hoe heet zo
een geüniformeerde mijnheer nu eigenlijk?
Het formulier dat hij ontving werd waarlijk vertroeteld omdat Kees heel goed begreep dat hier
zijn eerste zeereis begon. Hij nam plaats achter een tafeltje, haalde zijn ballpoint tevoorschijn
en vulde zo goed en zo kwaad als het ging alle antwoorden in die van hem verlangd werden.
De enkele vragen die hij niet helemaal door had, of die hij liever mondeling toelichtte, liet hij
blanco. En nadat hij met een zwier zijn handtekening onder het geheel had gezet, snelde hij
naar de hoge vertegenwoordiger van de vloot.
Deze nam kalm en waardig het formulier in ontvangst, liet zijn oog over de inlichtingen glijden
en stelde nog enkele vragen om toch vooral zekerheid te krijgen dat de Koninklijke marine er
met Kees van Suffelen bijzonder op vooruit zou gaan.
Zo vroeg hij onder andere of Kees kon zwemmen.
En Kees, die de vraag direct meende "door te hebben", aarzelde geen seconde en merkte op:
"Zwemmen? Maar hebben we dan geen schepen?"
Aan de jongens van Nederland en Indië
Het bootsmansfluitje
De tweede wereld oorlog
En òf er nog mijnen zijn…
Admiraal Gerard Callenburgh
A 880 Logemenstschip
Onderzeeboot bedolven in gedempte Poortershaven
Bijzondere momenten van Bart
Van Japan naar Peru, uit de oude schoenendoos van Ferry Zeeman
Van een zoon van een Landmachter tot tevreden KM ‘er
Wijzigingen voorbehouden
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De Zoom sleept de Torpedobootjager D 804 de Hr.Ms. Kortenaer door de Oude Maas tussen
Dordrecht en Zwijndrecht ( gefotografeerd vanaf Dordtse kant ), op de achtergrond het vroegere
hotel het Witte Paard te Zwijndrecht.
Wanneer en waar gaan ze naar toe ????
Bron: ’t Dordrecht van toen – Geschiedenis van een eiland
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Reacties s.v.p. naar de redactie o.v.v. datum van deze krant.
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