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       “Ten Anker”   
 
Dit webmagazine bestaat uit een combinatie van eigen speurwerk, binnen 
gekomen berichten en aangeleverde redactie, gein en ongein over de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij, Binnenvaart en ander maritiem 
nieuws uit het heden en verleden. 

 

       
 

 
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als 
verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de website:  

https://www.tenanker.com  
en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld. 

 
 

 
 

Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat 
een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren 

voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor 
te vragen. 

 

 
 

 

Nummer 1 – 6e jaargang – 6 januari 2023 
 

 
Ere galerij van de sobats die ons zijn ontvallen  
Flottieljeleider Tromp Hoofdstuk IX 
Vijf jaar troepenvaren – Waterman 10e reis 
Verhalen van Vroege (R) 
Modeshow 
Geschiedenis Korps Mariniers 
De Friso, het laatste schip dat op 14 mei 1940 IJmuiden verliet 
Naar de WC op zee… 
De legende van de duivelsbrug te Ginneken 
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Helaas hebben we in 2022 afscheid moeten nemen van enkele maritieme vrienden die hopelijk 
hun ankergronden hebben gevonden.  
Deze mannen die bij tij en ontij klaar hebben gestaan om ons land te dienen en te beschermen, 
op zee en in de havens, maar ook op de rivieren die door ons waterrijke landje stromen. 
Beschermen in de ruimste zin des woord…. 
 

Wij herdenken onze sobats in hun laatste reis… 
 
 

 
 

Maarten Hijkoop    † 15-04-2022  
Henk Jongewaard     † 01-05-2022  
A.J. Nijenhuis     † 18-05-2022 
Bert Slotboom    † 29-06-2022 
Joop Heus     † 26-09-2022 

  Hans Malipaard    † 21-10-2022 
  Wim Veldhuizen    † 03-11-2022 
  Piet Naaktgeboren    † 10-12-2022 
 
 

 
 
De redactie van “ten Anker” wil langs deze weg alle erven voor nu en voorin de toekomst héél 
veel sterkte toewensen met het verwerken van dit grote verlies.  
 
Redactie v.d. A.C. Krijgsman 
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………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 

Hoofdstuk IX 
 
Langs de buitenhaven wieken de kokmeeuwen.                                                                          

De zon tracht onder het laag hangende wolkendek door te gluren en werpt vreemde lange 

schaduwen over het water.                                                                                                         

Het oude wachtschip, met het onwezenlijke houten tentdak, waar bovenuit schichtig een stuk 

mast omhoog spriet, is de voornaamste entourage van de marinehaven, het Nieuwediep. Ginds 

liggen een paar kanonneerbooten en verderop, achter een rits botters, de torpedo- en 

onderzeebooten, twee, drie stuks.                                                                                        

Vroeger ....                                                                                                                                  

Gek toch, dat je nu telkens weer vergelijkingen maken wilt met vroeger, als je zoo langs de 

buitenhaven loopt, waar alles je nog denken doet aan drukte en vertier, zelfs in die oogen- 

blikken, dat er geen schip binnen was.                                                                               

Vroeger, toen we nog pantserdekschepen en pantserschepen hadden en nog iets van den 

zeiltijd den nieuw opdringenden tijd overleefd had, lag de buitenhaven dikwijls vol.                    

En héél vroeger, toen de Zuiderzee te lastig werd voor de scheepvaart en het Noordhollandsch 

kanaal de verbindingsweg van Amsterdam naar de zee was, toen was er een leven en vertier 

van oorlogsschepen en Oostinjevaarders in zóó groote verscheidenheid, dat de masten er zich 

rijden als een bosch.                                                                                                                    

En nog veel vroeger, toen honderden schepen in het Marsdiep of op de ree van Tessel 

gunstigen wind afwachtten om er op uit te trekken over de wereldzeeën naar ongekende 

gebieden, of er uit losgerukt nu veilig voor anker lagen; toen het scheepsvolk met den zwierigen 

gang van de zee en de met als staal geharde body’s de havenomgeving vulde, toen was……    

„Toen was het anders! Ja, dat haalt je de bliksem!” zei Vandersteng.                                        

En wie zou er niet trotsch zijn op de kloeke zeehelden, die rap in ’t tuig, stevig op de raas, maar 

vooral moedig in den strijd waren?                                                                                          
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„Och,” zei Vandersteng gelaten. „Wie ouder geworden is en zich in het verleden verdiept, 

ontdekt er zichzelf meestal als met een aureool, omdat hij de wereld alleen maar ziet vanuit zijn 

eigen gezichtshoek. Jong zijnde, verfoeide de adelborst dat eeuwige gezanik met logarithmen 

of azimuthjes op het Instituut en zag hij zichzelf ’t liefst als commandant aan boord van het 

statige fregat, dat met blanke zeilen, voor den wind, ’s landsdiep uittrok. Maar als hij ouder 

geworden is, glorieert hij van den heerlijken onbezorgden tijd van adelborst en de enorme 

theoretische kennis, die hij toen te verzamelen wist. En wat kon de matroos, die uitleggen 

moest op de bramra, den schipper benijden of verwenschen, die beneden op de kampagne als 

’n stijve Noordwester tegen je op bulderde, omdat je zoo houterig langs de zaling en door het 

tuig kroop. Hoe dikwijls moest je in je „jonkheyt” niet ervaren, als je met je schip vertrekken 

moest, dat een vrouwenhaar meer trok dan een marszeil…….                                        

Maar nu je ouder geworden bent en langs de buitenhaven het scheepsleven gadeslaat, nu sta 

je met veel bravour te vertellen van de geweldige prestaties op de volgetuigde schepen van 

voorheen, en doe je, alsof toen alle vrouwvolk aan den wal je gestolen kon worden, omdat je blij 

was — hoor je ’t — omdat je blij was het zeegat te kunnen uitvaren! Kletspraat!” zei 

Vandersteng. „Elke tijd heeft zijn eigen karakter. Negen-en-negentig procent Nederlanders 

hebben niet het minste begrip van het leven bij de marine, zooals het op het oogenblik is.”        

Ik keek hem ongeloovig aan. Want ik meende er iets van te weten. Vooreerst had ik ,,De reis 

van Bootsman Klabberdos” van Werumeus Buning gelezen, die destijds — de bootsman wel te 

verstaan — met den sergeant-schrijver Johannes Hazelhoff aan boord van de „Tromp” 

geplaatst was. Dit verhaal speelde zich af op de vierde „Tromp” in 1870. Ik geef toe, dat het 

meer van het passagieren aan den wal, dan van het leven aan boord vertelt. Uit de 

„Herinneringen van een adelborst” van J. P. Muller, had ik mijn nieuwsgierigheid kunnen 

bevredigen betreffende de wederwaardigheden rond de longroom omstreeks 1900. Van Van 

Everdingen had ik zijn „Marineschetsen” van 1908 gelezen en was dus ietwat vertrouwd 

geworden met de mentaliteit van den matroos. Ik had de film „De Jantjes” gezien, wel 

tweemaal! En in „Veertig jaren” ....                                                                                              

„Ja, ja,” zei Vandersteng. „Dat is al heel wat.”                                                                            

„Bovendien heb ik tal van schetsen uit tijdschriften en dagbladen verzameld,” roemde ik.           

„Zoo, zoo?”, deed Vandersteng geïnteresseerd.                                                                         

„En dan heb ik tweemaal de marinemanoeuvres meegemaakt aan boord van een der schepen 

….” Ik kan niet ontkennen, dat ik met geweldig voelde.                                                            

„Hoe is ’t mogelijk!?” verbaasde Vandersteng zich. „En ook wel eens met een G-bootje 

patrouillediensten gedaan?” vroeg hij.                                                                                       

„Neen,” zei ik.                                                                                                                                  

„Of met een onderzeeboot een reis gemaakt naar Amerika, zooals de „O 16” in 1937, met 

dagenlang stormweer op den Atlantischen Oceaan?”                                                                 

,,Ik heb van die reis wel ’t een en ander gehoord,” ontweek ik een rechtstreeksch antwoord.                    

,,Nou,” zei Vandersteng, „doe geen moeite je te verontschuldigen. Als je het marineleven niet 

maandenlang en in verschillende omstandigheden hebt meegeleefd, actief!, — niet als 

toeschouwer of als gast aan boord — dan zal je nooit een juist begrip krijgen van het leven van 

den marineman, van de geheel eigen sfeer, waarin hij zich beweegt en van de mentaliteit, die 

hem karakteristiek geworden is.”                                                                                                 

„Dat is onzin,” meende ik. „Ik heb dit al eens meer hooren beweren. Maar ik geloof dat niet. Ik 

heb eerder den indruk, dat de marinelui in het algemeen er op uit zijn, den buitenstaander 

zooveel mogelijk te weren .... zoo een eigen kaste te vormen.”                                                   

„Ik ga daarop niet in,” zei Vandersteng met een van verontwaardiging trillende stem. „Want het 
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omgekeerde wordt door de feiten bevestigd. De buitenstaander heeft zich zelden of nooit met 

de marine willen bezig houden. Tromp beklaagde zich er evenzoo over als De Ruyter; in den 

vervaltijd van de achttiende en negentiende eeuw, hebben Van Kinsbergen en Schrijver er 

eveneens tegen gevochten en in den lateren tijd heeft een I'Honoré Naber herhaaldelijk 

gepoogd met een goed woord voor den marineman, den buitenstaander in de belangstellende 

sfeer te betrekken, die onze Marine zoozeer noodig heeft. Bovendien heeft de marineman zelve 

herhaaldelijk pogingen gedaan te worden behandeld als elk ander Nederlander.                          

Daarbij zouden boek en blad zoo krachtig kunnen medewerken. Maar . . . eerlijk gezegd, die 

verhaaltjes over Janmaat uit den ouden tijd, konden nu toch wel eens plaats maken voor goed 

geschreven verhalen en schetsen uit het heden.                                                                         

Je leest altijd -— weliswaar in vele varianten — van een ruwen zeeman, die pruimt en vloekt, 

maar vooral veel drinkt. Hij heeft altijd een oude moeder en van zijn vader spreekt niemand. Zijn 

bijnamen blijven beperkt tot ,,de schele”, ,,de rooie”, ,,de mottige” of ,,de kromme”. Natuurlijk is 

hij een flinke kwant en rondborstig; hij heeft een ruwen bolster maar een hart van goud. Zijn 

muts staat altijd scheef en met z’n blauwe braniekraag zwiert hij door de straten en 

achterbuurten van donker Amsterdam en als het heel interessant moet worden, dan krijgen 

Antwerpen, Londen of Hamburg ook wel eens een kans. Natuurlijk passagiert hij met de 

meisjes en vecht hij met de politie. Dit onderwerp is zóó dikwijls misbruikt, dat je niet eens 

bemerkt als een of andere schrijver zich vergist en den matroos met de politie laat passagieren 

en met de meisjes vechten.                                                                                                        

Van z’n lange reizen brengt hij beslist een aap mee of een papegaai. Hoogstens, bij wijze van 

gunst, wordt ’t een kaketoe of parkiet, maar het blijft toch in de familie . ..”                              

„Van de papegaai?” vroeg ik.                                                                                                        

„Van den matroos in elk geval niet," zei Vandersteng gevat. „Men wil van den marineman per 

se, dat hij een dwaas taaltje spreekt, over vreemde woorden struikelt en een heele reeks van 

zeemansuitdrukkingen bezigt.”                                                                                               

„Maar de romantiek .. .”                                                                                                           

„Klets met je romantiek. Wat er romantisch is aan het zeemansleven behoude men. Maar deze 

moet niet alleen gezien worden bij den matroos, bij den marinier of bij den milicien. Romantiek 

vindt men inderdaad nog, ook op het moderne oorlogsschip. Maar laat men in hemelsnaam 

trachten iets oorspronkelijks en iets van den nieuwen tijd vast te leggen. Waarom is er in onze 

literatuur niets van dat alles? Omdat men te ver van het marineleven afstaat en in zeemans-

verhalen elkander gewoonlijk maar wat napraat. Vijftig, zestig jaar geleden hoorde en las je 

geestigheden, die vandaag nog opgedischt worden, b.v. zoo:                                                     

Er waren eens twee matrozen. Zij hadden samen een gulden, dorst en honger, en 

beraadslaagden wat ze voor dat geld zouden koopen.                                                                

„Ik weet ’t,” zei Willem. „We koopen voor twee cent brood en voor de rest jenever.”               

„Ben je bedonderd,” vroeg Klaas. „Wat moeten we met al dat brood doen?””                          

„Geestig,” vond ik.                                                                                                                     

„Een geestigheid die oud, en op de tegenwoordige toestanden niet meer van toepassing is,” zei 

Vandersteng.                                                                                                                             

„Dus zouden zij nu voor twee centen brood en voor de rest ijsco moeten koopen?” vroeg ik. 

„Dat is weer een ander uiterste. Ik weet bovendien heel goed, dat je den marineman niet moet 

beschouwen als een kostschooljongedame. Maar let nu eens op tal van uitdrukkingen en 

zegswijzen in onze taal. Zeer vele zijn aan de zeilvaart ontleend en herinneren aan den bloeitijd 

van ons zeewezen. Heeft nu nooit iemand uit onzen tijd een poging gedaan om zich in de 

tegenwoordige sfeer van het marineleven in te werken. In de gouden eeuw hadden we edele 
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dichters, die de grootsche daden onzer zeevaarders in gulden letters voor ons nageslacht 

bewaarden. Maar wat deden de tachtigers en wat doet het jonge geslacht van dichterlijke 

grootheden . . .?”                                                                                                                         

„Je bent onbillijk, Vandersteng,” moest ik hem voorhouden. „Je weet heel goed, dat in de 18e 

eeuw onze scheepvaart be¬langrijk minder was, dan in de gouden eeuw en dat onze eens zoo 

roemrijke weermacht ter zee, niets meer te beteekenen had.”                                                       

„Moet er dan alleen gevochten worden om van groote daden te kunnen spreken?”       

„Natuurlijk niet! Maar hoe kan men nu verlangen, dat de 19e eeuwers, bij een verloopen 

weermacht, nog geïnspireerd werden tot „gulden regelen”. Loots probeerde het in 1799, al was 

het dan een treurzang:                                                                                                              

„Hier ligt der vaad’ren asch, hier rust het koud gebeente Van helden, klein voor u en groot voor 

Neêrlands staat. Hun stem, hun streng verwijt om onze ellende en smaad                            

Dringt vreeslijk in ons oor door ’t marmeren grafgesteente ó Sla op hunne kreet! Sla op ons 

smeeken acht Bewaar ons voor den vloek van later nageslacht.                                                    

Laat vrijheid, welvaart, vrede en eendragt bij ons wonen                                                           

Dat Neêrlands volk zich nooit voor eenig volk vernêer                                                                     

Zijn haat aan juk en boei en vreemde dwang blijv’ toonen;                                                           

Maar met te meer ontzag, ó God! Uw wetten eer'!                                                                    

„Het is niet onverdienstelijk en dat in den Franschen tijd,” zei Vandersteng oprecht en hij zei het 

zonder hoon. „Ik ben geen literator en mijn opmerkingsgave heeft zich niet boven het 

middelmatige ontwikkeld. Dus kan je van mij niet verlangen, dat ik zeg hoe men schrijven moet. 

Maar als jij ooit iets schrijven wilt, bega dan nooit de onvergeeflijke fout, te doen alsof bij de 

marine een uitzonderlijk slag van volk bijeen is. Ik kan er vrede mee hebben, dat sommige 

schrijvers een caricatuur van zichzelf maken. Laten ze nu eens zichzelf en niet de matroos als 

onderwerp nemen om anderen te vermaken.”                                                                              

Er was vandaag met Vandersteng geen land te bezeilen. Ik zocht daarom naar een rustig 

antwoord, maar kon er moeilijk een vinden. Ik wilde bovendien liever van dit onderwerp af.    

,,Er was eens . . .,” wilde ik beginnen.                                                                                       

Vandersteng schoot in een lach, die tegen den bovenbouw van de ,,Tromp” echode.                    

„Dat is een zeer origineele mop,” zeide hij.                                                                                  

„Ik wilde heelemaal geen mop vertellen,” verdedigde ik mijne, hem nog onbekende bedoeling. 

„Dat is juist het geestige,” meende Vandersteng.                                                                          

Ik vond hem bepaald ongepast. „Ik ben me niet bewust geestig te willen zijn,” merkte ik geraakt 

op.                                                                                                                                         

Vandersteng lachte breed uit.                                                                                                 

„Maak je niet dik, brave zooiensteker!” en hij gebaarde met zijn hand in de ruimte. „Ik ben dezen 

zomer met vacantie geweest in het Gooi en heb er een ouden vriend van me ontmoet, die in 

zaken gegaan is, kantoor houdt in Amsterdam, doch als forens een aardig buitenhuisje heeft, 

ergens in de oude Eng. Een aardige kerel, schrandere kop . . . enfin, je kent dat slag van 

gegoede burgers.”                                                                                                                             

Ik knikte en wilde iets zeggen.                                                                                                  

„Laat me nu uitspreken,” zei Vandersteng, „dan zal ik vertellen van een onbewuste geestigheid, 

die ten aanzien van den marineman zoo dikwijls geplaatst wordt. Onbewust geestig maar 

absoluut misplaatst.                                                                                                                       

Je weet, dat de scheepskost me goed ligt, maar dat met een aardig opgemaakte tafel en de 

gezellige sfeer van den huiselijken kring zoo’n burgerkost toch altijd wat smakelijker aan doet. 

We zaten daarna, onder een goede sigaar nog wat na te boomen. Hij vertelde van zijn zaken, 
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van z’n relaties en van zijn hobbie voor tuinieren en ik vertelde van mijn bevindingen bij de 

marine. Dat deed ons beiden weer eens echt goed. Bovendien had hij een charmante vrouw die 

een wonderlijken kijk had op de dingen van dezen tijd. Mannen kunnen soms zoo... hoe zal ik 

dat zeggen... zoo in het verleden blijven hangen.                                                                       

Na de thee zou ik opstappen, en terwijl ik gereed sta om te vertrekken, komt er een familielid, of 

’n goede buur, dat laat ik in het midden — binnen.                                                                      

„Ik zal het wel vinden, hoor”, zeg ik ten afscheid tegen mijn ouden vriend en beduid hem, dat hij 

zijn binnenkomenden gast wel verder ontvangen kan. Ik laat de heeren alleen en terwijl ik in de 

hal een laatsten blik werp in den spiegel om te zien of m’n uniform wel correct zit, hoor ik m’n 

vriend zeggen:                                                                                                                              

……..hij was altijd zoon nette kerel, jammer dat hij bij de marine gegaan is.” 

 
Wordt vervolgd…. 
 

 

DE TIENDE REIS NAAR IN DIE 

met de Waterman 

16 september 1949 tot 15 januari 1950 

Het vertrek. Oponthoud te Lissabon en Bizerta.  Op 16 september 1949 zijn we weer op de 

gezellige Waterman naar Indië vertrokken. Het transport telde 1603 man, te weten het 435e en 

436e bataljon infanterie en voorts nog wat andere militairen en een Niwa-gezelschap. Bij de 

embarkatie ontmoetten we al direct heel wat bekenden zowel onder de scheepsoficieren alsook 

de leden van de vaste staf. Ook Ds Van Dijk maakt deze reis weer mee. Kort na het vertrek liep 

alles al vlot: de maaltijden, de corveediensten, de scheepspolitie, de medische en geestelijke 

verzorging en de ontspanning. Op 18 mei hadden we twee zeer druk bezochte kerkdiensten. Ds 

Van Dijk had die zondag als tekst voor zijn boeiende predikatie Handelingen 26: 22 en 23. Toen 

we op 19 september ter hoogte van de monding van de Taag voeren, kregen we ineens een 

geval van acute blindedarmontsteking, hetgeen de dokter deed besluiten de patiënt in een 

zieken huis te Lissabon te laten opnemen. Ongeveer een uur lang zouden we de rivier op 

moeten varen alvorens ter plaatse te zijn. Dit traject was erg mooi: aan weerszijden zagen we 

hoge heuvels en dorpen en stadjes met veel witte en gele huizen. Intussen was ons 

gezantschap te Lissabon radiografisch op de hoogte gebracht Dicht bij de stad gingen we voor 

anker en toen kwamen er al spoedig een bootje van de politie met een dokter alsmede een 

bootje met een lid van ons gezantschap en de consul. De patiënt zou in het Engelse hospitaal 

worden opgenomen en onze dokter wilde hem daarheen vergezellen. Namens de Niwin konden 

we hem nog een pak fruit, versnaperingen en sigaretten meegeven. We hebben daar een 
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oponthoud van vier uur gehad, waarna de reis kon worden voortgezet. Als de marconist een 

goede vriend is en er ter gelegenheid van je verjaardag telegrammen bij hem binnenkomen, 

wel, dan kun je zo een dag niet gemakkelijk geheim houden. De gevolgen bleven dan ook niet 

uit; een stroom van gelukwensen, ’s middags een enorme taart in mijn hut, aangeboden door 

het schip en 's avonds een verjaarsfeest je met de scheepsofficieren en de vaste staf. Die taart 

was intussen zo groot, dat ook alle patiënten in het hospitaal daar nog rijkelijk in konden delen. 

Moesten we in Lissabon een patiënt achterlaten, in Bizerta hadden we een militair af te halen, 

die daar, ook al wegens een blindedarm, door een ander schip was achtergelaten. Op 22 

september, ’s morgens om zes uur, lagen we al voor de stad, wederom dichtbij, zodat we daar 

veel van konden zien. Het was interessant nu ook eens Tunis aan te doen en nog wel de plaats, 

die uit de laatste wereldoorlog zo bekend is. Ook hier hadden we de waarnemend Nederlandse 

consul radiografisch van onze komst op de hoogte gesteld en al spoedig was hij aanwezig om 

onze nieuwe passagier te brengen. Een uurtje later konden we vertrekken. De volgende dag 

passeerden we twee oude bekenden, de Kota Inten en de Sibajak, beide vlak achter elkaar en 

met troepen onderweg naar Nederland. Wat een evenement is dat altijd, als duizenden 

Nederlanders elkaar op de wijde wereldzeeën ontmoeten en toejuichen terwijl de stoomfluiten 

loeien. Al tijdens het passeren kwamen er van beide schepen telegrammen binnen. De 

gezagvoerder van de Kota Inten, Frits de Jonge, seinde, dat de kelim-fauteuil, die we hem na 

de vorige reis hadden geschonken, zo heerlijk zat en de commanderend officier troepen van de 

Sibajak wenste ons, mede namens alle vrienden een goede Indië-vaart. Wat was het heerlijk 

weer zoveel fijne vriendschap te mogen ontmoeten. Tenslotte nog iets over de bekende 

hobby's. We hebben een speciale Rode Kruis-dag gehad; er is toen een Rode Kruis-film 

vertoond, waarna een collecte volgde. Intussen hebben we voor deze instelling ook weer veel 

zilverpapier ingezameld, zodat er wel enkele patiëntjes kunnen worden uitgezonden. In de Mid-

dellandse Zee waren onze Niwin-kaarten al spoedig uitverkocht en met de opbrengst daarvan 

konden we een aardig plannetje uitvoeren. Uit Holland had ik namelijk voor eigen rekening een 

rimboekist meegenomen, waarvan de inhoud bestond uit een koffergrammofoon met platen en 

velerlei spelen. Welnu, uit de opbrengst van die kaartverkoop kon ik nu die kist aan de jongens 

cadeau geven. Ieder heeft daar dus een heel klein aandeel aan betaald en die kaarten kunnen 

ze uit Port Said weer naar hun familie en vrienden zenden.  

 

De verdere reis naar Indië. 

Zondagmorgen, 25 september, waren we in Port Said. Over de attracties daar zal ik niet in 

herhaling treden; bij de voorgaande reizen is hier al genoeg over geschreven, ’s Middags 

voeren we het Suezkanaal in en die verdere dag was er natuurlijk heel wat te zien. De 

kerkdiensten hebben we dan ook maar 's avonds gehouden en dat was goed, want toen waren 

ze druk bezet. Suez voeren we dezelfde nacht voorbij en via de Golf van Suez hadden we toen 

de Rode Zee bereikt. Drie dagen lang zaten we in een zinderende hitte, zodat we blij waren 

eindelijk Aden te hebben bereikt, waar het wat frisser was. We zouden hier enige uren blijven 

liggen, waarvan onze vaste staf gaarne gebruik maakte om een kort bezoek aan de stad te 

brengen, ’s Middags vertrokken we weer en daarna was het tot Guardafuy nog een dag lang 

behoorlijk warm. Maar toen we dan eindelijk de Indische Oceaan hadden bereikt werd het toch 

vrij wat koeler. De grote oversteek naar Sabang, die meer dan een week zou duren, was 

begonnen. Gelukkig konden we op dit traject heel wat ontspanning brengen, want we hebben 

een 3O-tal films aan boord en zelf heb ik er nog vier van de Marvo en het Rode Kruis mee-

gekregen. Ook hebben we natuurlijk ons Niwa-gezelschap. Het heeft elektrische instrumenten 

en dat is wel een wonderlijke geschiedenis, want wat moeten ze daarmee beginnen in de 
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rimboe, waar de ontspanning toch het meest nodig is? Op 6 oktober hebben we het 

Neptunusfeest weer gevierd, hoewel de evenaar toen nog lang niet bereikt was. De reden 

daarvan is, dat er over twee dagen in Belawan een bataljon van boord zou gaan en deze plaats 

ligt noordelijk van de evenaar. 

 

Het vierde Sabang-kinderfeest. 

Nadat we hiervoor aan het begin van de reis wat propaganda hadden gemaakt, waren onze 

jongens weer gaarne bereid iets van hun wekelijkse Cadi-rantsoen voor de kinderen op Sabang 

af te staan. En dat liep op tot meer dan 5000 stuks koeken, repen chocola, rollen pepermunt en 

fruittella Aan de 960 kinderen die er nu waren konden we dus royaal uitdelen. 

In de vroege ochtend van 7 oktober voeren we de baai van dit eiland binnen en het was nog 

maar net half acht toen de kinderen, begeleid door hun onderwijzers en onderwijzeressen, in 

een lange file de kade op kwamen. Daar stonden ze weer langs het gehele schip opgesteld. En 

als voorheen begroetten ze ons ook nu met het Wilhelmus. Vlug werden de tafels alsmede de 

versnaperingen en een aantal teilen met limonade op de kade gedragen, waar ons bandje 

inmiddels al zat te spelen. Ook de jongens stroomden de valreep af om te helpen of toe te zien; 

het feest kon beginnen. Intussen wachtte mij toen ik op de kade kwam, een verrassing. Enige 

kleintjes, vergezeld van hun onderwijzer, kwamen twee grote opgezette schildpadden 

aanbieden als cadeautje van de kinderen; allemaal hadden ze daar wat aan bijgedragen. Wat 

voelde ik mij hier weer intens gelukkig met dit blijk van vriendschap. Ieder kind kreeg één koek 

en één rol pepermunt. Na deze uitdeling, die ongeveer een uur duurde, zouden ze naar hun 

scholen teruggaan, waar wij hen dan later opnieuw zouden tracteren. En dat hebben we, na 

eerst een rondritje gemaakt te hebben, gedaan. Zowel de Hollandse als Maleise en Chinese 

school hebben we bezocht en daar kregen de kinderen dan nog een reep chocolade en een rol 

Fruittella En, als de vorige keer, hebben we weer naast hen in de banken gezeten en samen 

gezongen. Hele drommen jongens waren naar en in de scholen gekomen om dit feest mee te 

maken. Bij de Chinese school troffen we ook twee van onze dominees en de pater. Deze 

laatste was een jaar in China geweest en stond nu druk Chinese letters op het bord te tekenen. 

Op het schoolplein hebben toen al die Chinese kindertjes nog gezongen, waarna de pater hen 

in hun eigen taal toesprak en bedankte. Na afloop van die uitdelingen, waarbij het onderwijzend 

personeel niet werd vergeten, hadden we nog een aardige voorraad rollen pepermunt en 

fruittella over en we besloten die naar het hospitaal te brengen. Toen ook dit gebeurd was restte 

er nog net genoeg tijd om met onze uitdeelploeg een tochtje over dit prachtige eiland te maken. 

Terug aan boord van de Waterman hebben we toen ten afscheid samen met de militaire 

commandant en het hoofd van de Hollandse school met hun echtgenotes de lunch gebruikt. 

Morgen zullen we in Belawan zijn, op 10 oktober te Palembang en een dag later is de 

eindbestemming Priok bereikt.  

 

Tien weken in Batavia. Verblijf in het legerhospitaal. 

Na de debarkatie te Belawan en in de Moesi-mond voor Palembang kwamen we op dinsdag, 11 

oktober te Priok aan. Doch helaas moest ook ik het schip hier verlaten. De laatste tijd had ik 

nogal wat rugklachten, die zelfs het zitten bemoeilijkten. Mijn vroegere hutgenoot, Dr de Lange, 

kwam aan boord en die bood aan mij naar het legerhospitaal te Batavia te brengen voor een 

onderzoek door de neuroloog Dr Zuidhoff. Daar gekomen, besloot deze na een onderzoek tot 

directe opname. Even later lag ik in bed; ik had mijn uniform voor een pyjama en het schip voor 

het hospitaal moeten verwisselen. En daar zou ik wel een poosje blijven. Een hospitaal hier is 

wel iets anders dan een ziekenhuis in Nederland. Vanwege de temperatuur staan de ramen en 
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deuren practisch het gehele jaar door en ook 's nachts open. Op de bedden liggen alleen een 

onderlaken en een kussen; 's avonds wordt er vanwege de muskieten een klamboe 

omgespannen. De neurologische afdeling bleek over enige in elkaar lopende zalen en twee 

officiers-kamertjes te beschikken. Op de zalen stonden enkele radiotoestellen. Maar vlakbij was 

er nog een zaal, waar zo nu en dan concerten werden gegeven of een film werd vertoond, doch 

daar traden ook wel cabaretgezelschappen op. Daar kwam nog bij dat er aan de achterzijde 

een drukke straat liep. Ofte wel, rustig en stil, zoals in onze ziekenhuizen, was het er meestal 

niet. Geen bedpatiënt zijnde had ik in het begin de vrijheid hier in pyjama rond te wandelen; 

vanwege de temperatuur was het ook heerlijk wat in de tuin te zijn. Het verplegend personeel 

bleek grotendeels uit Indonesische en Indochinese verpleegsters en verplegers te bestaan en in 

de loop van de volgende weken viel het steeds weer op, met hoeveel toewijding en zorg deze 

mensen voor hun patiënten klaar staan; ze hebben tijd en hart voor je en denken overal aan. 

 

Al spoedig begon het nadere medische onderzoek en dat betekende foto’s, injecties, 

bestraling, massage, heilgymnastiek en wat in dergelijke gevallen verder gebruikelijk is. 

Vooralsnog bleef ik lopend patiënt, doch niet kunnende zitten, was het òf wat wandelen òf in 

bed liggen praten en lezen. Gelukkig had ik in die tijd over bezoek beslist niet te klagen. De 

ziehuispredikant, Ds Los, kwam geregeld een praatje maken, maar ook andere dominees 

kwamen zo nu en dan eens binnenlopen, zoals Ds Van de Werff, Corbijn, Ris, Tasseron, Van 

Dijk, Sybesma en Sobring. Met enkelen hunner had ik gevaren, de anderen elders ontmoet. 

Voorts kwamen commandanten, onder wie ik gevaren had, als de oversten Lambert, Van 

Weeren, Waringa en Boissevain mij bezoeken, verder andere militaire en burgervrienden. En 

uiteraard van mijn familie ook Henk en Herman Van Dijk. Laatstgenoemde werkte trouwens als 

verpleger in dit hospitaal. Bij een van de kerkdiensten daar, die ik aanvankelijk alleen op een 

brancard kon bijwonen, leerde ik ook de marinepredikant Ds Colenbrander kennen. Een vrij 

groot aantal dames, onder wie veel officiersvrouwen, werkte hier samen als een Comité 

Vervanging Familieleden. Regelmatig bezochten zij de patiënten en brachten dan lectuur, cake, 

sigaretten of wat anders voor hen mee. Ze deden boodschappen en gaven, wat Mevrouw Spoor 

in het verleden deed, berichten over de patiënten aan de familie in Holland door. En inmiddels 

zijn ze ook al begonnen met de voorbereiding van de viering van Sint Nicolaas. Op 16 

november komt er dan voorlopig een eind aan mijn bewegingsvrijheid. De medici, menende dat 

de pijnen wel eens het gevolg konden zijn van een uitstekend stukje wervelkraakbeen, besloten 

een myelografie te doen maken en toen kwam Dr Van Ronnen er aan te pas. Waarop vier 

minder prettige dagen in bed volgden. Een schokkende gebeurtenis was, dat op 24 november 

Ds Kramer met zeer ernstige verwondingen moest worden opgenomen. Ik had met hem op de 

Bloemfontein gevaren, waar hij als een bijzonder geziene predikant bekend stond. Met zijn jeep 

had hij een ongeluk gehad en daarbij een zware hersenschudding opgelopen. Vier weken lang 

moest dag en nacht bij hem gewaakt worden; pas toen was het zeker dat zijn leven behouden 

zou worden. Wat hebben we in die weken veel samen gepraat! De 2e december mocht ik dan 

voor het eerst het hospitaal weer even verlaten en hoewel het zitten nog vrij pijnlijk was, waren 

we toch blij, dat het de goede richting uitging. Het Sint Nicolaasfeest werd, dank zij het hiervóór 

genoemde comité, een groot succes. Onder de vele keurig uitgedoste sinterklazen en zwarte 

pieten waren er heel wat dokters; wel, die hebben hun rol goed gespeeld. Hoe langer hoe meer 

verpleegstertjes liepen tenminste met zwarte vegen op haar wangen rond. Alle patiënten kregen 

een mandje met inhoud: 60 Amerikaanse sigaretten, zeep, scheerzeep, een zakdoek en snoep. 

En wat de patiënten betreft, die hadden op hun beurt een inzameling gehouden, waarvan voor 

het verplegend personeel allerlei cadeautjes waren gekocht. Op 19 december werd ik dan 
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eindelijk uit het ziekenhuis ontslagen met de mededeling dat later in Nederland nog een stukje 

kraakbeen zou moeten worden weggenomen. Het was intussen niet zo gemakkelijk afscheid te 

nemen van de daar gemaakte vrienden en het verplegend personeel, dat toch zo uiterst 

zorgzaam was geweest. Drie dagen zou ik toen nog in hotel Wilhelmina logeren en zo waren er 

gelukkig nog een paar dagen over voor afscheidsbezoekjes, waarvan we één avond aan Ds en 

Mevrouw Sobring hebben besteed. Op 22 december kon ik gelukkig weer aan boord van de 

Waterman terugkeren. Alles staat hier nu in het teken van de overdracht, die op 27 december 

1949 een feit wordt. Vanaf die datum zou Indonesië dus een souvereine mogendheid zijn. De 

kranten hier staan er vol van. Op de pasar is veel rood-wit te koop. Intussen worden er nog 

steeds terreurdaden gepleegd. De stemming is onrustig en men vreest van alles, als het straks 

zover is. Onder de officieren, vooral van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, heerst veel 

onzekerheid; wat zal er met hen gebeuren? Er worden bataljons gevormd voor Nieuw-Guinea; 

vanaf Priok varen daar al regelmatig schepen heen om materialen te brengen. Een 

staatssecretaris, die uit Nederland over was, hield hier een rede. Daarbij bracht hij de vraag 

naar voren of het niet mogelijk was om de Nederlandse soldaten, die hier weinig of niets te 

doen hadden, op de theeplantages te werk te stellen; daar konden ze dan helpen theeblaadjes 

te plukken. We vroegen ons toen wel verbaasd af, of deze functionaris dan helemaal niets van 

de frontsoldaat begrijpt, van de man die soms dagelijks onder vuur was, die zelfs theeplantages 

te bewaken had. Het is wel triest, dat men voor dergelijke belangrijke zaken zo weinig begrip 

aan de dag wist te leggen.  

 

Weer op de Waterman. 

Zoals gezegd, kon ik dus op donderdag, 22 december, weer op de Waterman inschepen; wat 

was het fijn na zo lange tijd onze vaste staf en de scheepsofficieren terug te zien en de hand te 

drukken. Commanderend officier troepen bleek nu overste Werdmölder te zijn, terwijl als 

geestelijke verzorgers voor deze thuisreis Ds Zuiderduyn en aalmoezenier Van Duynhoven 

waren aangewezen. Er zou gedurende de beide vóór het vertrek resterende dagen intussen 

heel wat te doen zijn, want niet alleen kregen we voor deze reis 1504 militairen aan boord, doch 

direct daarna was het ook al Kerstfeest. Enfin, de avonden kon ik nog gezellig doorbrengen met 

Herman Van Dijk, die mij zo vaak in het hospitaal had bezocht. En als dank voor alle goede 

zorgen konden we hem en nog enkele verpleegsters van het hospitaal nog een dineetje op de 

Waterman aanbieden. Nadat overdag de embarkatie van de troepen had plaats gevonden, zijn 

we op zaterdag, 24 december, met de terugreis naar het vaderland begonnen. Uiterst blij in 

ieder geval, dat die langdurige ziekenhuisperiode weer tot het verleden behoorde. 

Op weg naar Port Said. Kerstfeest en oud en nieuw. 

De dag volgende op het vertrek hebben we Kerstfeest gevierd. En met zovele militairen aan 

boord, die enige moeilijke tropenjaren achter de rug hadden en nu eindelijk naar Nederland 

terugkeerden, is dat natuurlijk een grootse gebeurtenis geworden. Ze gingen naar huis, blij en 

dankbaar, dat ze behouden waren. De kerkdiensten, zowel voor de protestanten als 

katholieken, waren overvol; ze straalden dankbaarheid uit. Samen hebben we weer de bekende 

kerstliederen gezongen. Hoe treffend was aan het eind ook ons danklied:  

De Heer is mij tot hulp en sterkte:  

Hij is mijn lied., mijn psalmgezeng,  

Hij was het, die mijn heil bewerkte,  

dies loof ik Hem mijn leven lang.  

Men hoort der vromen tent weergalmen  

van hulp en heil, ons aangebracht.  
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Daar zingt men blij met dank're psalmen:  

Gods rechterhand doet grote kracht. 

Met uit Indië meegenomen kerstversiering en met scheepsvlaggen was het schip gezellig 

versierd. En 's avonds was er een overvloedig kerstdiner. Tijdens de grote oversteek hadden 

we niet te klagen; de zee was kalm en het weer vrij koel. Oud en Hieuw hebben we op de 

Indische Oceaan herdacht. Voor oudjaarsavond waren er liefst 6000 oliebollen gebakken, zodat 

er heel wat te smullen viel. Met een vuurwerk werd het oude jaar besloten en het nieuwe 

ingeluid. Helaas moest dit met wat narigheden gepaard gaan, want de tweede stuurman liep 

hierbij enkele brandwonden aan zijn hand op. Ook op nieuwjaarsdag kregen alle opvarenden 

een uitgebreid feestdiner; deze keer met twee flesjes bier, een aangeboden door de 

commanderend officier troepen en het andere door het schip. Verder verloopt het leven als 

gebruikelijk: zondags zijn er kerkdiensten en missen; iedere ochtend hebben de katholieken ook 

een mis en 's avonds zijn er voor de katholieken en protestanten avondsluitingen. Voorts is er in 

allerlei vorm overdag en 's avonds recreatie. Op 3 januari kwamen we in Aden aan, waar we 

enige uren zouden blijven. Onze aalmoezenier en dominee wilden daar gaarne eens een kijkje 

nemen en met zijn drieën hebben we toen een interes- sante trip door de havenbuurt en daarna 

het oude Aden gemaakt. Dezelfde dag werd de reis voortgezet en toen stonden ons drie extra 

warme dagen in de Rode Zee te wachten. Bij het naderen van Suez werd het gelukkig iets 

frisser en dat bleef het ook in het Suezkanaal, waar we bij daglicht doorvoeren. Deze ongeveer 

negen uur durende trip door de woestijn is intussen vanwege de vele merkwaardige dingen die 

je onderweg ziet steeds weer interessant. Het zijn de kameeltransporten langs de kant, het zijn 

het Bittermeer en de oversteekplaats Ismailia, het zijn de schepen waarmee je in een lang 

konvooi vaart en die je tegenkomt, doch het is vooral die mystieke woestijn, die een bijzondere 

indruk op je maakt.   

 

Van Port Said naar Rotterdam. Nog een operatie. 

Vrijdagavond, 6 januari, was Port Said bereikt. En waar toen de meeste belangstelling voor 

bestond, dat was de post, die hier aan boord kwam. Die werd natuurlijk zo gauw mogelijk uit-

gedeeld en even later zag je overal zittende en lezende jongens. Verder was het een rumoerige 

en rommelige avond en nacht, met de gebruikelijke handel langs het schip, de grote goochelaar 

Ali en de uitstalling van Simon Artz op het dek. Zaterdagmorgen vertrokken we weer en toen 

voeren we dus in de Middellandse Zee op weg naar Gibraltar. Intussen was het maar vrij koud 

geworden, doch dat konden we in januari in Europa verwachten. De sfeer aan boord is 

bijzonder goed. De jongens zijn blij dat ze naar huis gaan en ze kunnen de gehele dag van 

allerlei ontspanning genieten. Een belangrijke factor is bovendien, dat onze gemoedelijke chef-

kok steeds zijn uiterste best doet hen te verwennen. Toen ze in Indië aan boord kwamen, aten 

ze maar weinig en dat hinderde hem nogal. Langzamerhand gingen ze echter aan de Hollandse 

porties wennen en hoe langer hoe meer te eten. Toen was de chef tevreden en kon je hem 

weer met een glunderend gezicht door de eetzaal zien lopen. Ook op ander gebied weten onze 

Waterman en chef-kok naam te maken. Zo hadden we een bridgedrive met prijzen 

georganiseerd; het schip wilde niet achterblijven en stelde al weer een grote taart ter 

beschikking. De chef-kok vertelde, dat hierin 60 eieren, anderhalve kilogram boter en negentien 

ons suiker verwerkt waren. Uit de taart, die hoog met bloemen was opgesierd, konden 60 flinke 

porties worden gesneden. En dat betekende, dat behalve de prijswinnaars ook de patiënten in 

het hospitaal hierin mee konden delen. Na vier dagen in de Middellandse Zee gevaren te 

hebben, bereikten we de Atlantische Oceaan. We kregen daar flink koud weer en ook wat extra 

deining en dat betekende een aantal zeezieken. Twee dagen vóór aankomst in Nederland 
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hadden we ineens nog een blindedarm-patiënt, die geopereerd moest worden. Gelukkig was er 

een chirurg aan boord, die de operatie dezelfde avond nog verrichtte en wel onder de meest 

gunstige omstandigheden. Zondagmorgen, 15 januari om drie uur hadden we Hoek van Holland 

en enige uren later Rotterdam bereikt. Ook deze reis was 

hiermee ten einde. 

 

 Een Delta III met crew 15 

 
De Delta III was en is misschien nog steeds, een groot 

platform onder de zeespiegel in de vorm van een enorme onderzeeboot. Aan boord bevonden 

zich zestien ballistische projectielen die elke plaats op aarde konden treffen. Voor alle zekerheid 

hadden ze op elk projectiel vijf afzonderlijke zeer krachtige kernkoppen geplaatst om het effect 

aldaar zo groot mogelijk te maken. 

 

Er voeren een aardig aantal van deze jongens rond in de koude oorlog en het was dus nodig 

dat de positie van hen constant bekend was. Dit om een onverwachte aanval in de kiem te 

kunnen smoren. 

Op een dag kregen wij met bemanning 15, met de 

Orion, zo een stoute jongen te spotten. Nu was deze 

vanwege zijn positie, niet ver van IJsland, een soort 

van vreemde eend in de bijt. 

Het contact was misschien een beetje twijfelachtig, 

maar we werden er toch op af gestuurd. 

Ik had twee leerlingen VOB en ook de cockpit en het 

tactische gedeelte waren goed bezet. 

 

We gingen airborne en strooiden ons patroon met 

sonar boeien. Vanwege de relatief korte 

afstand tot het vaste land kregen wij vele contacten 

binnen die we konden relateren aan niet 

het doel zijnde. 

Al met al, het was niet makkelijk, maar dank zij de uiteraard voorteffelijke vakkennis (hum)van 

onze bemanning wisten wij hem er uit te zeven en te lokalizeren. (Als je jezelf niet kietelt, doet 

niemand het). 

Toen we weer op weg naar huis gingen en nog een keer “On Top” kwamen, zagen wij ver 

beneden ons een klein oppervlaktecontact varen. 

 
Mij hart stond stil, had ik dan een vissersbootje na gezeten? Na bestudering via diverse kijkers 

werd duidelijk dat de Delta III met zijn masten aan de oppervlakte voer. Pfffffffff!!!!! 

 

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

Modeshow 
De Koninklijke marine is een veelzijdig bedrijf: er wordt zelfs aan Modeshows deelgeno-

men... 
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Het is voorjaar 1954; na de noodzakelijke onderhouds-periode vaart ons trotse Vliegkamp- 

schip Hr.Ms. 'Karel Doorman' uit vanuit Rotterdam om zich bij het Smaldeel 5 te voegen voor 

uitgebreide vaar- en vliegoefeningen in nationaal- en internationaal verband. 

De eerste haven, die daarbij wordt aangedaan voor een weekend-routinebezoek is de Franse 

marinehaven Brest. We gaan de haven niet in doch komen op de rede aldaar ten anker en dus 

wordt het verkeer van- en naar de wal met sloepen onderhouden. 

Als we voor de eerste keer gaan passagieren, zien we duidelijk, hoe de Duitsers daar huis 

gehouden hebben, zowel in de haven als in de stad zelf. 

Zo op het eerste gezicht geeft de stad daarom een ietwat doodse aanblik, maar dat mag onze 

passagiers-pret niet drukken: de Nederlandse marineklant heeft nou eenmaal een bui-

tengewoon scherpe neus én -blik voor het vinden van vertier.  

Brest maakte daarop geen uitzondering, maar wat we vonden was ditmaal wel iets héél 

bijzonders: in een van de grote hotels in de hoofdstraat van de stad werd een heuse Parijse 

modeshow gegeven door het Parijse Modehuis 'L'Empereur'. Dat heuglijke nieuws verspreidde 

zich als de weerlicht door de passagiers-gelederen en alras verzamelde zich een aanzienlijke 

groep marineklanten voor het betrokken hotel. 

Men ontving ons daar zeer vriendelijk (de gérant zag kennelijk wel enige 'handel' in ons; 

bovendien passagierden we toen nog allen in uniform en een ieder zag er tot in de puntjes 

verzorgd uit!) 

 

We streken met z'n allen neer op de rondlopende galerij van de eerste verdieping, waar 

vandaan je de beneden-zaal goed kon zien en waar de modellen op de zgn. 'Catwalk' hun 

creaties aan den volke vertoonden. De beneden-zaal was natuurlijk allang bezet, doch de 

kleedkamers bevonden zich op de eerste verdieping, de lieftallige meisjes moesten dus via een 

brede trap naar beneden en, omdat wij als gasten op de boven-galerij zaten, maakten zij allen 

alvorens de trap af te dalen, óók nog een rondje langs ónze tafeltjes. 

Om de obers niet te vaak langs te laten komen (dat leek ons storend voor de show) bestelden 

we allemaal zo'n stuk of vier consumpties tegelijk; toen die bezorgd waren, was elke vierkante 

millimeter van onze tafeltjes bezet met glazen bruisend bier en andere geestrijke zaken, het 

was al met al een prachtgezicht: wat óns betreft kon de show beginnen!! 

 

Dat liet niet lang op zich wachten.  

Beneden stond een prachtige witte vleugel opgesteld en een zeer charmante dame, kennelijk 

het hoofd van de organisatie van 'L'Empereur' kondigde de eerste modellen via een microfoon 

aan. Nu is het normaliter usance, om beleefd te applaudisseren als men tijdens zo'n show een 

uitzonderlijk goede en mooie creatie ziet passeren; wij zagen dat ietsje anders en klapten onze 

handen aan puin bij elke mooie poes, die langs onze tafeltjes kwam! Onnodig te zeggen, dat 

een en ander voor de nodige hilariteit zorgde! Bij de aangekondigde pauze kon een van ons 

zich niet meer beheersen en brulde door de ei volle zaal: 'Attentie, Attentie, het is NU tijd om de 

stallen te bezichtigen!!!' Dat ging natuurlijk mooi niet door, maar de pret was er niet minder om!  

Het sluitstuk van de show werd echter door de marine gestolen in de persoon van onze Hoofd 

Vliegdienst, KltzV Piet van Waart, die, precies op het moment dat het Bruids-model in een 

oogverblindende witte bruidsjapon uit haar kleedkamer kwam, terugkeerde van een 'sanitair' 

bezoekje; hij bedacht zich geen ogenblik, doch nam de verbouwereerde bruid zachtjes bij de 

arm en voerde haar op zeer galante wijze de statige trap af naar de 'Catwalk'! Het allerleukste 

was de spontane reactie van de aankondigster via de microfoon: Die haakte onmiddellijk bij het 

overzien van de koddige situatie daarop in, en zo hoorden we allen door de microfoon: 'Et ici 
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une nouvelle création de la marine Néerlandaise!' Er ging een luid gejuich op en de H.V.D. 

pirouetteerde geheel model met zijn Bruidje de catwalk op en neer onder geestdriftig applaus 

van het publiek! Het werd een 'passagiersslag' om nooit meer te vergeten!!! 

 

Bron: Marin(E)ade, van Dick Wentholt 

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

 

GES               G              GESCHIEDENIS KORPS MARINIERS 

HET KORPS MARINIERS is het oudste korps van de Nederlandse strijdkrachten en werd op 10 

december 1665 opgericht. Met de Engelse mariniers zijn de Nederlandse mariniers tevens de 

oudste mariniers van de wereld, d.w.z. als bestaande organieke korpsen. De mariniers, of zoals 

zij vroeger heetten de zeesoldaten, zijn echter veel ouder. De eerste duidelijke gegevens over 

zeesoldaten worden gevonden ten tijde van de Egyptische Pharao  Tutmose omstreeks 1477 v. 

Chr. Uit gegevens blijkt dat deze Pharao speciale eenheden zeesoldaten op zijn vloot plaatste 

voor een aanval op de kust van Syrië. Vanaf deze tijd komen in de geschiedenis zeesoldaten 

veelvuldig voor.  

Reeds ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog en ook daarna, waren er aan boord van de schepen 

soldaten. Dit waren echter landsoldaten, die uit de compagnieën voetvolk werden gelicht, dienst 

deden voor een reis en slecht werden betaald. Hun eigen officieren gingen niet mee. Deze 

lieden voldeden dan ook geenszins en men ondervond vele moeilijkheden met hen. Aan een 

zeesoldaat worden speciale eisen gesteld, eisen die als volgt omschreven kunnen worden. 

Omstreeks 1600 was de taak der zeesoldaten om aan boord de orde, tucht en discipline te 

handhaven: verder verrichtten zij wachtdiensten en scheepswerkzaamheden. Tijdens een 

zeegevecht beschoten zij vanaf de dekken en vanuit de masten met hun snaphanen de 

vijandelijke bemanningen, waarbij zij als eerste doelen hadden de vijandelijke commandant en 

kanonniers. Werd het schip geënterd dan vochten zij op de dekken samen met het 

scheepsvolk, terwijl de zeesoldaten in de masten de vijand onder vuur bleven houden.  

Enterde men zelf, dan namen zij als eersten deel aan het enteren. De schutters in de masten 

bleven aldaar hun vuren voortzetten. Tijdens landingen vormden zij de landingstroepen of de 

kernen daarvan. Aan land waren zij gelegerd in havenplaatsen en verrichtten aldaar wacht- en 

garnizoensdiensten. Thans is de taak veranderd wat betreft het zeegevecht, terwijl de taak bij 

het uitvoeren van landingen sterk is uitgebreid en gemoderniseerd. Gezien de speciale taak van 

de zeesoldaat is het duidelijk dat een gewone landsoldaat niet zo maar ingezet kan worden als 

zeesoldaat en dat de z.g. zeesoldaten van begin 1600 niet voldeden. Dit bleek wel heel duidelijk 

tijdens de eerste Engelse oorlog. In 1665 werd de Staatse vloot bij Lowestoft verslagen. De 

rapporten van de bevelhebber o.a. Jan Evertsen over de zeesoldaten waren zeer ongunstig. 

Reeds lang was er toen een uitgebreide briefwisseling aan de gang om nu eens echte 

zeesoldaten in dienst te nemen. De slag bij Lowestoft gaf de doorslag. Na advies van de 

admiraal De Ruyter, een advies dat krachtig werd gesteund door de raadspensionaris Johan de 

Witt, werd een besluit genomen; men zou vaste zeesoldaten in dienst gaan nemen. Op 10 

december 1665 volgde een resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, waarbij 

werd bepaald de oprichting van het z.g. „Regiment de Marine”. Dit is dus de geboortedatum van 

het korps mariniers en daarom wordt vanaf dit moment gesproken over mariniers. Dat Regiment 
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de Marine zat goed in elkaar en er werd grote zorg aan besteed. 

Het bestond uit 19 compagnieën en was 2330 man sterk. De eerste commandant was de 

kolonel Willem Joseph Baron van Ghent, tevoren luitenant-kolonel van het Waalse regiment en 

Commandeur van Hellevoetsluis. Reeds spoedig ondergingen deze mariniers de vuurdoop en 

wel tijdens de Vierdaagse (11—14 juni 1666) en Tweedaagse Zeeslag (4—5 augustus 1666). 

Ze voldeden goed en kregen alle lof. De kolonel Van Ghent werd benoemd tot luitenant-

admiraal, een bewijs hoe sterk men de mariniers waardeerde. Tijdens de tocht naar Chattam 

(21—23 juni 1667) zeilde Van Ghent als commandant van een licht eskader de Thames op en 

veroverden de mariniers het fort Sheerness en de plaats Chattam. In de zeeslag bij Solebay (7 

juni 1672) sneuvelde Van Ghent. Hij werd begraven in de Domkerk te Utrecht, alwaar zijn 

marmeren praalgraf nog steeds aanwezig is. Naar hem werd de marinierskazerne in Rotterdam 

genoemd. Toen in 1672 de troepen van Frankrijk, Munster en Keulen ons land aanvielen ging 

het te land zeer slecht. Ter zee wist men zich duchtig te weren; men had grote kosten en 

moeite besteed aan de vloot, doch het leger had men verwaarloosd. Dit laatste wreekte zich 

danig. Om nu het leger te versterken haalde men 50 compagnieën mariniers (sinds 1665 was 

de sterkte der mariniers aanzienlijk vergroot) van de vloot. Te land deden zij goed werk. Bekend 

uit deze periode is o.a. het gevecht bij Woerden, waar de mariniers zich zeer onderscheidden. 

Voor zijn betoonde moed aldaar werd de luitenant-kolonel Francois Palm door Z.H. Prins 

Willem III benoemd tot kolonel en opvolger van Van  Ghent. De Fransen hadden groot respect 

voor de mariniers. Dit blijkt uit een oud Frans gevechtsrapport, waarin werd vermeld dat de 

Hollanders een nieuw soort soldaten gebruikten, die afkomstig waren van de vloot, blauwe 

jassen droegen en behoorden tot het Regiment de Marine. Gewaarschuwd werd, dat zij zeer 

gevaarlijk waren. Behalve te land vochten de mariniers ook in de zeeslagen bij Schooneveld en 

Kijkduin in 1673. Niet alleen op de Noordzee, doch ook elders woedde de zeestrijd.  

Zo veroverden de mariniers in 1673 New York, in 1676 Cayenne en verdedigden zij in 1677 het 

fort Tabago tegen de Fransen. In 1674 had de strijd zich verplaatst naar de Zuidelijke 

Nederlanden. Tijdens de slag bij Seneffe wisten twee regimenten mariniers door moedig stand 

te houden het hunne er toe bij te dragen, dat deze slag niet verloren werd. Uit deze tijd stamt de 

in 1946 aan het korpswapen toegevoegde wapenspreuk „Qua Patet Orbis”. Dit was de 

wapenspreuk van Johan van Nassau onder wiens bevel de mariniers bij Seneffe vochten. In 

1702 brak de Spaanse Successie oorlog uit. De Staten zonden o.a. drie regimenten mariniers 

naar Spanje. Het was in deze oorlog dat de mariniers, samen met de Engelse Mariniers 

Gibraltar op 4 augustus 1704 veroverden. Verder namen zij o.a. deel aan het beleg, de 

verovering en later de verdediging van Barcelona, de verovering van Madrid en Alicante, de 

verdediging van Alicante, de verdediging van Lerida en de veldslag bij Brihuega. In 1715 was er 

van de oorspronkelijke drie regimenten nog slechts één over. Na 1715 ondervond de Republiek 

der Nederlanden een periode van rust, die tevens een van verval was. In 1760 was er nog één 

regiment mariniers. In 1765 brak in de Nederlandse kolonie Berbice een opstand uit. Troepen 

waren hard nodig, doch niet beschikbaar. Daarom richtte men in Holland met spoed een nieuw 

regiment mariniers op en zond dit onder bevel van de kolonel Jan Marius de Salve naar 

Berbice. In 1764 was de opstand bedwongen en keerden deze mariniers naar het vaderland 

terug. Daar zij hun bruikbaarheid terdege hadden bewezen, werden zij in dienst gehouden. Tien 

jaar later in 1775 brak er opnieuw een opstand uit en wel in Suriname. Men zond er een 

regiment mariniers naar toe onder bevel van kolonel Louis Henry Fourgeaud. Deze officier had 

vroeger onder de kolonel de Salve in Berbice gediend . 
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Na een vierjarige guerrillaoorlog werd de opstand bedwongen en gingen de mariniers terug 

naar het vaderland. Het zijn de regimenten van de Salve en Fourgeaud, die later onder de 

namen van regiment Douglas en Westerloo, in 1793-1794, tegen de Fransen onder Dumorier 

streden. Bij deze regimenten waren voor het eerst pijpers in de formatie opgenomen. In 1780 

brak wederom een oorlog met Engeland uit; in 1781 vond de zeeslag bij Doggersbank plaats. 

Het was in deze zeeslag dat de mariniers door hun discipline en moedige houding wederom 

opvielen, zelfs zo, dat de Engelse admiraal Ekins met respect daarover in zijn rapporten 

schreef. In ditzelfde jaar was de eens zo machtige Verenigde Oost Indische Compagnie zo-

danig verzwakt geraakt, dat zij niet meer in staat was om het gebied in Oost-Indië te besturen 

en te beschermen. Daarom zond de Republiek der Nederlanden oorlogsschepen met aan boord 

detachementen mariniers derwaarts. Dit waren de eerste mariniers die in Oost-Indië vochten. 

Reeds in 1784 voerden zij geslaagde landingen uit op Malakka, Salangoor en Riouw.  

Gedurende de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en tijdens de inlijving bij Frankrijk, 

werden herhaaldelijk mariniersformaties samengesteld. Zo namen mariniers deel aan de 

zeeslag bij Kamperduin in 1797, terwijl in 1802 twee bataljons mariniers naar de Kaap Kolonie 

gingen. In 1810 bewaakten mariniers de scheepswerven te Hamburg. In 1795 week een deel 

der mariniers met Z. H. Prins Willem V uit naar Engeland; deze mariniers dienden gedurende 

de gehele Franse overheersing bij de Engelsen en namen deel aan vele gevechten tegen de 

Fransen. Na de verdrijving van Napoleon en de geboorte van het Koninkrijk der Nederlanden in 

1813, werden tegelijk met het leger de mariniers gereorganiseerd. Hoewel uit de periode 

1665—1813 vele gegevens bewaard zijn gebleven is het toch vanaf 1813, dat beschikt wordt 

over juiste en uitgebreide gegevens aangaande sterkte, organisatie, bewapening, reglementen, 

uniformen e.d. Het eerste bataljon mariniers in 1813 bestond uit 38 officieren en 957 

onderofficieren en manschappen; het lag te Hoorn in garnizoen en werd in 1814 naar Den 

Helder overgeplaatst; in 1815 lagen er eveneens mariniers in Hellevoetsluis en Vlissingen in 

garnizoen. Reeds spoedig werden zij ingezet en wel bij de beschieting van Algiers in 1816, ter 

beteugeling van de zeeroverij en de slavenhandel. Tijdens de slag bij Waterloo wist een officier 

der mariniers de Militaire Willemsorde te verwerven, bij Algiers 1 officier, 1 onderofficier en 2 

mariniers. Tot op heden telt het korps mariniers 78 ridders der Militaire Willemsorde, n.1. 22 of-

ficieren, 15 onderofficieren en 41 mariniers. Bovendien werd op 10 december 1946 het Korps 

Vaandel met deze hoge onderscheiding begiftigd.  

Op 2 december 1817 werd het Korps uitgebreid en kwamen mariniers in Rotterdam in 

garnizoen. Reeds vroeger waren hier mariniers gelegerd geweest, doch in 1817 kwamen zij er 

vast in garnizoen. In de oorlog tegen België in de jaren 1830—1831 vochten de mariniers op 

vele plaatsen en deze hoedjesmannen (naar aanleiding van hun hoed vormige sjako’s) wisten 

de Belgen een grote dosis respect af te dwingen. Vanaf 1817 ziet men de mariniers een rol 

spelen in de pacificatie van Oost-Indië. Hier tussen is echter nog een apart wapenfeit n.l. dat 

van West-Afrika. In 1867 brak in de Nederlandse kolonie Commenda een opstand uit. Een 

landing divisie der Koninklijke Marine waarbij een detachement mariniers, wist deze opstand te 

bedwingen. Bij dit detachement was de luitenant Van Braam Houckgeest, die zich zeer 

onderscheidde. Deze Van Braam Houckgeest, later Korps Commandant en Adjudant des 

Konings, was niet alleen een goed militair, doch tevens een groot organisator en invoerder van 

vele sociale verbeteringen in het Korps. Naar hem werd de marinierskazerne in Doorn 

genoemd.  

Ook in Japan ligt een deeltje van de Korpsgeschiedenis. De vijandige houding der Japanners, 
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noodzaakte de regering om een oorlogsschip naar Japan te zenden. Aan boord bevond zich 

een detachement mariniers. In 1863 werd dit schip bij Simoneseki door de Japanse batterijen 

onder vuur genomen. Na een hevig gevecht werden deze batterijen tot zwijgen gebracht. De 

commandant van het schip had de grootste lof over het gedrag der mariniers. De pacificatie van 

Oost-Indië, die in 1817 begon met de verovering van Saparoea, geeft talloze voorbeelden van 

gevechten waaraan mariniers deelnamen. Enkele belangrijke waren: Palembang 1821, Celebes 

1824-1825, Bali 1846-1849, Borneo 1850-1854, Djambi en Reteh 1858, Boni en Bandjermasin 

1859, Atjeh 1873-1876, Lombok 1894, Pedir 1899, Floris 1904 en Boni 1905. Veel heeft het 

Korps in deze jaren geleerd en ondervonden. Na 1905 trad een rustperiode in, die wat 

gevechten betreft duurt tot 1940. Vermeldenswaardige voorvallen uit deze periode waren: het 

detachement mariniers, dat van 1900 tot 1923 dienst deed als gezantschapswacht te Peking; 

de vele bewakingsdiensten tijdens de mobilisatie van 1914-1918; het detachement dat aan 

boord van het s.s. „Lingestroom” naar Petersburg voer in 1920 en aldaar aanwezige 

Nederlanders veilig naar Nederland bracht; de compagnie, die binnen 24 uur, nadat het bevel 

van de regering was gekomen, naar Curaçao vertrok alwaar de Venezolaan  Urbina in 1928 

een aanval op het Waterfort had gepleegd; de uitreiking van het korpsvaandel door H.M. 

Koningin Wilhelmina persoonlijk op 16 september 1929, een tastbaar bewijs, dat de erkenning 

inhield van de talrijke en gewichtige diensten, gedurende de eeuwen door het Korps aan het 

vaderland bewezen; de uitzending van een detachement naar het Saargebied, dat in 1934-1935 

deel uitmaakte van het militaire Volkenbondorgaan, en dat zorg had te dragen voor een rustig 

en ordelijk verloop van de aldaar gehouden volksstemming.  

In 1940 brak de oorlog uit met Duitsland. Nog vers in het geheugen liggen de gevechten te 

Rotterdam en Hoek van Holland. Dan volgen de gevechten in 1942 in Oost-Indië tegen de 

Japanners in de Java Zee en Oost Java. Gedurende de gehele oorlog vochten vele kleine 

detachementen met de geallieerden mee, zo ook in 1944, toen bij de Prinses Irene Brigade een 

gevechtsgroep, geheel uit mariniers bestaande, deelnam aan de bevrijding van Nederland. In 

Amerika werd in 1945 de mariniersbrigade opgericht. Het plan was dat deze brigade met de 

Amerikaanse mariniers tegen de Japanner in de Pacific zou gaan vechten. Door de overgave 

van Japan ging dit niet door. Inmiddels waren er in Oost Indië onlusten uitgebroken en werd 

deze brigade daarheen gezonden. Vele waren de gevechten die de mariniers aldaar voerden. 

Bekende acties waren de landing op Oost Java te Passar Poetih op 21 juli 1947 en de landing 

op Midden Java te Glondong op 19 december 1948. Vanaf 1945 werd in Nederland de opbouw 

van het Korps Mariniers duchtig ter hand genomen. Eerst was het hoofdkwartier gevestigd te 

Scheveningen en vonden de opleidingen plaats in Amsterdam. Tilburg. Bergen op Zoom en 

Breda. Spoedig kwamen daar Doorn en Volkel bij. In 1947 had het Korps ruim 10.000 man 

onder de wapens, waarvan het grootste gedeelte in Oost-Indië. Naarmate de strijd in Oost-Indië 

ten einde liep, werd de Korpssterkte verminderd, Thans bevindt het hoofdkwartier zich  te 

Rotterdam, de opleiding der militie te Doorn in  de Braam Houckgeestkazerne en de opleiding 

der beroeps-mariniers te Rotterdam in de van Ghentkazerne. De amfibische opleiding der 

mariniers geschiedt op het eiland Texel in het aldaar gelegen Amfibisch  Opleidings Kamp. Een 

groot gedeelte van het Korps dient weder over zee en wel in Nederlands Nieuw- Guinea en in 

de Nederlandse Antillen. Bovendien bevinden zich aan boord van diverse van Hr. Ms. 

oorlogsschepen detachementen mariniers. 

………………………………………………………………………………………………………
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De ‘Friso’ 

Het laatste schip dat op 14 mei 1940 IJmuiden verliet 
 
DOOR A.R. KELDER 

 
We schrijven 14 mei 1940. Ons land is een paar dagen eerder overvallen door Nazi- 

Duitsland; de ongelijke strijd loopt op zijn einde. Op deze veertiende mei hebben de 

Duitsers de bruggen over de grote rivieren geheel intact in bezit, waaronder de Moer- 

dijkbrug en de Maasbruggen van Rotterdam. De Grebbelinie is doorbroken en Koningin 

Wilhelmina en haar regering zijn uitgeweken naar Londen. Als dan ook nog in de vroege 

middag van die dag Rotterdam het doelwit van een terreurbombardement wordt, als 

gevolg waarvan meer dan 800 burgers de dood vinden, 20.000 huizen worden verwoest 

en 75.000 Rotterdammers dakloos worden, komt er een uittocht van duizenden door het 

nazidom bedreigde Nederlanders naar de zeehavens op gang. De uittocht concentreert 

zich op IJmuiden, want vanuit Rotterdam en de andere aan de Nieuwe Waterweg gelegen 

havens is scheepvaartverkeer al vanaf 10 mei ’s morgens uitgesloten: de Nieuwe 

Waterweg was al direct frontlijn geworden. Het waren bijna allen Nederlandse joden die, 

als zoveel landgenoten, gedacht hadden dat net als in de Eerste Wereldoorlog, déze 

storm opnieuw aan onze deur voorbij zou gaan. 

 
De voorhoede van deze exodus was al op maandag 13 mei, 2de Pinksterdag, op gang 

gekomen toen een aanzwellende stroom mensen in Scheveningen, IJmuiden en Den Helder 

plaatselijke visserslui met geld en goede woorden trachtten te overreden hen mee te nemen 

naar Engeland. Gedurende die veertiende mei ontstond in IJmuiden een waar pandemonium 

waar de autoriteiten nog nauwelijks grip op hadden. De militaire controleposten rond Velsen en 

IJmuiden, die de havens moesten afsluiten, werden bijna overlopen door een almaar groter 

wordende stoet van wanhopige mensen te voet, op de fiets, met auto’s en bussen. Belgen, 

Engelsen, Fransen, werden wel in het havengebied toegelaten en in hun kielzog slaagden 

sommige families er nu en dan in door de versperringen te slippen, zoals de bekende kunsthan-

delaar Jacques Goudstikker, 

die, met de familie Van 

Puyvelde die op Belgische 

diplomatieke paspoorten 

reisde, het ss ‘Bodegraven’, 

liggend in de Noordersluis, wist 

te bereiken.1)  Het bleek een 

loos gerucht, terug maar weer 

naar het overvolle IJmuidense 

havengebied. De atmosfeer 

was onheilspellend, er hing de 

sfeer van Dooms-day. Die 

middag vond de terreuraanval 
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op de binnenstad van Rotterdam plaats. 

 

Capitulatie 

Het ultimatum van de 

Duitsers, om bij 

voortzetting van de strijd 

soortgelijke aanvallen uit te 

voeren op de andere grote 

steden te beginnen met 

Utrecht, deed generaal 

Henri Winkelman besluiten 

tot capitulatie. De door de 

Generale Staf opgestelde 

proclamatie ging even voor 

vijven die middag op het 

landelijke telexnet naar 

burgerlijke en militaire autoriteiten, hetgeen de politie van IJmuiden aanleiding gaf een 

luidsprekerauto rond te laten rijden met de mededeling dat ‘een ieder die niet onmiddellijk 

huiswaarts zou keren, gearresteerd zou worden’. Niet iedereen gaf echter gevolg aan de 

gebiedende stem uit de politieauto. Tot kort voor negen uur die avond, uren na de officiële 

capitulatie, hebben nog een groot koopvaardijschip, de ‘Bodegraven’ (die tegen acht uur 

vertrok), vijf of zes trawlers en vier kustvaartuigen de haven van IJmuiden kunnen verlaten. Zij 

hadden weliswaar honderden vluchtelingen aan boord, maar hadden aan nóg vele honderden 

wanhopige mensen een plaats kunnen bieden, getuige een brief gedateerd 22 mei 1940 van 

kapitein Huibrecht Regoort van de ‘Bodegraven’ aan zijn directie te Londen, waarin hij 

mededeelt dat, toen hij te IJmuiden 262 vluchtelingen aan boord had genomen, gedwongen 

werd te vertrekken, ‘maar er nog honderden méér had kunnen meenemen’. Die nacht maakten 

een paar honderd wanhopige mensen overal in ons land, een eind aan hun leven. 

 

Harry Philips  

In deze chaos had een joodse 

familie Philips uit Amsterdam 

hun weg per auto naar 

IJmuiden gevonden. Als zoveel 

anderen, zagen zij geen kans 

om door de door militairen 

bewaakte wegversperringen te 

komen. Ze beschikten niet over 

een laissez passer, kenden 

geen wachtwoorden, maar 

beschikten wel, als gevolg van 

de vooruitziende blik van vader 

Philips over visa voor Engeland 

in hun paspoorten. Philips Sr., 

een zakenman, had bovendien, 

toen hij na Hitlers 
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Machtübernahme in 1933 het onheil zich zag voltrekken, het plan opgevat om tijdig de 

Atlantische Oceaan over te steken en had daartoe deposito’s gekweekt in Zwitserland, 

Engeland en Amerika. In de vroege morgen van 14 mei was de algemene oorlogssituatie 

précair geworden en Philips belde zijn buurman, de Britse vice-consul. ‘Wat te doen?’ vroeg hij 

en het antwoord was: 'Maak dat je weg komt Philips, in IJmuiden liggen Engelse schepen en die 

nemen je wel mee’. En zo reed de familie Philips, vader, moeder en hun twee zoontjes Harry en 

Max, binnen een half uur richting IJmuiden, hun huis en een kapitale zaak achterlatend, niet 

wetend wat hun toekomst was, zoals Philips Sr. in zijn vlak voor zijn overlijden geschreven her-

inneringen stelt. 

 

Chaos 

Terwijl de Petroleumhaven brandde als een vulkaan, dikke roetwolken en vurige tongen 

uitbrakend die in heel Amsterdam te zien 

waren, reed Philips Sr. met zijn gezin 

naar IJmuiden. Hij schrijft: ‘Onderweg 

werd overal geschoten tot we in 

IJmuiden aankwamen en daar werden 

we van het kastje naar de muur 

gestuurd. We kwamen terecht op een 

veld waar honderden auto’s stonden en 

duizend mensen zaten te wachten; de 

weg naar de haven was echter 

potdicht’.2)  Philips had geen zin daar te 

blijven en vond tegen het eind van de 

middag van die dag een pension vlak bij 

een wegversperring bij de haven. Toen 

hij via de radio had gehoord dat 

Nederland had gecapituleerd ging hij 

naar buiten, waar een sergeant in 

gevechtsuniform naar hem toe kwam en 

vroeg: ‘Mijnheer, is dat uw auto?’. ‘Op 

mijn ‘ja’ zei de sergeant: ‘Ik neem die 

wagen in beslag om de wacht te gaan 

aflossen’. Ik zei: ‘Man, je bent gek, 

Holland heeft zich al overgegeven. Maar 

toen ging er een lichtje bij mij branden en 

ik zei tegen hem: ‘Sergeant, je mag mijn 

wagen hebben, maar eerst moet je ons 

door de versperring naar de haven brengen’. De eigenaar van het pension kwam erbij staan en 

nadat Philips de sergeant 100 gulden had gegeven en de toezegging deed dat de 

pensionhouder de wagen zou krijgen, werd overeengekomen dat het ‘t beste zou zijn het 

gezelschap in de ‘kleine haven’ af te zetten, waarmee Philips vermoedelijk de zuidzijde van de 

Vissershaven bedoelt, nu de Trawlerkade. Met soldaten op de treeplanken kon de familie 

Philips nu de versperring passeren, richting Vissershaven. Daar aangekomen bleken er 

verschillende schepen op stootgaren te liggen, vier kustvaartuigen en een aantal trawlers. 

Philips Sr. schrijft: ‘Er waren vluchtelingen die, aan de kade aangeland, het schip waarop zij hun 
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hoop hadden gevestigd, juist zagen wegvaren. Jonge mannen sprongen te water en zwommen 

naar de trawlers die midden in de haven lagen, waar zij behulpzaam aan boord werden 

gehesen. [...] Daar lag, als door een wonder, een rustige Groninger kustvaarder gereed en even 

verderop lag er nog een’. 

 

De ‘Friso’ en de ‘Java’ 

Dit waren de ‘Friso’ (250 brt) en de ‘Java’ (341 brt), die op dat moment beide al een groot aantal 

vluchtelingen aan boord hadden genomen. De kapitein van de ‘Friso’ en zijn vrouw stonden aan 

dek en de Philipsen konden hun oren niet geloven toen ze bij het schip aankwamen en 

hoorden: ‘Kom maar aan boord, er is plaats genoeg, over geld hebben we het nog wel’. Nadat 

hij en zijn familie aan boord waren gestapt, moesten ze het ruim in. Philips schrijft: ‘Zo liep dan 

heel snel het ruim van de kustvaarder vol. Negentig man in het ruim, waar het vuil was en 

stoffig, want het schip had net een lading klei vervoerd. En dan ook nog eens negentig man in 

het ruim van de ‘Java’, het andere schip, waar het ruim nog vuiler was, want daarin was ijzeroer 

vervoerd’. 

Na telling bleek dat de ‘Friso’, behalve zijn eigen bemanning van zeven, 96 vluchtelingen aan 

boord genomen had, waaronder de later zo bekend geworden historicus Loe de Jong en diens 

echtgenote en de bekende journalist Meyer Sluyser van Het Volk met zijn gezin. Philips Sr. 

herinnert zich: ‘Om acht uur die avond vertrokken de schepen uit IJmuiden; de kaden stonden 

vol met particuliere auto’s, achtergelaten door vluchtelingen. Staande op het dek de donkere 

nacht en inkijkend naar het oosten, zagen de vluchtelingen in de verte de vuurgloed waarin de 

vrijheid van Nederland verbrandde’. 

 

Juni 2006 

Het is 28 juni 2006 en Harry Philips, nu 73, die op 14 mei 1940, als jongen van zes door de 

courage van kapitein Jan Klugkist van de ‘Friso’ kon ontsnappen aan de Duitse beulen, zit 

tegenover ons. Hij vertelt ons zijn levensverhaal. Naarmate hij ouder wordt denkt hij in het verre 

Portugal waar hij een groot deel van het jaar woont, meer en meer aan de traumatische 

ervaringen die hij, als jongen, opdeed bij de onverwachte en ook spannende overtocht over de 

Noordzee. ‘Veel is uit mijn eigen herinnering verdwenen, een paar fragmenten zijn gebleven’, 

zegt Harry, ‘ik was nog zo jong. Maar wat telkens weer boven komt is de luchtaanval die we kort 

na vertrek van IJmuiden te verduren kregen. We zaten met veel mensen in dat scheepsruim, 

waarvan de luiken open lagen; ik kon de sterrenlucht zien, het was prachtig weer. En ineens 

was daar dat vliegtuig dat duikvluchten op ons uitvoerde en ons mitrailleerde. Gelukkig zonder 

iemand van ons te treffen, wat een wonder mag heten, maar de herinnering aan deze aanval op 

een moment dat wij ons veilig waanden, gaat nooit meer uit mijn hoofd, het blijft een boze 

droom. En een andere ervaring blijft evenzeer in mijn 

herinnering gebeiteld staan. Op de morgen na vertrek werden 

alle kinderen verzocht via een trapje uit het ruim aan dek te 

komen. Boven gekomen bracht de vrouw van de kapitein, Elly, 

ons naar het stuurhuis, waar we allemaal een plak Groninger 

koek kregen.3) We zaten daar met 96 vluchtelingen op dat 

scheepje, er was zo goed als niets te eten en toen die plak 

koek, ik zal het nooit vergeten! En dat is eigenlijk alles wat in 

mijn geheugen over die overtocht over de Noordzee gegrift 

staat’. En Harry Philips vervolgt: ‘dat mijn vader het bij het 
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rechte eind had om het land te ontvluchten, werd na de oorlog bewaarheid. In 1945 bleek dat 

op twee nichten na, onze hele familie was vermoord’. 

 

Maart 2007 

Het is 6 maart 2007. We staan in het auditorium van het pas heropende Joods Historisch 

Museum, de voormalige Hoogduitse Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam 

en Harry Philips’ plan is in vervulling gegaan. Een gemengd gezelschap van familieleden van 

Harry, van nabestaanden van kapitein Jan Klugkist en zijn joodse vrouw Elly Rens, een aantal 

zeelieden die in de Tweede Wereldoorlog op zee zaten, vormen de entourage bij een 

plechtigheid ter nagedachtenis van de moedige Jan Klugkist van de ‘Friso’, maar ook van de 

opvarenden van de andere coasters, die in elkaars kielzog de haven van IJmuiden op het 

allerlaatste moment konden verlaten. Het Nederlandse leger had al gecapituleerd. De andere 

drie waren de ‘Java’, de ‘Wega’ en de ‘Fiducia’. De eregasten van de bijeenkomst in het JHM is 

Irene MacDonald - Klugkist, dochter van Jan Klugkist en Elly Rens. 

 
Aron de Vries uit 

Leeuwarden, 86 is hij nu, 

voert na een inleiding van 

David Barnouw van het 

NIOD en een toespraak 

van Rudolf Visser, 

voorzitter van de 

Koopvaardijveteranen, het 

woord. Hij kwam in de 

meidagen van 1940 met de 

coaster ‘Depa’ waarop hij 

als 2e machinist was 

gemonsterd, na een 

levensgevaarlijke tocht 

over de Schelde in 

Engeland terecht. De 

volgende vijf jaar zat hij op 

zee, vechtend voor de geallieerde zaak. De Vries wéét, net als Harry Philips, wat het is om na 

de oorlog thuis te komen en zo goed als niemand meer van je familie aan te treffen. In zijn 

indrukwekkende, maar rustig gebrachte toespraak vertelt Aron de Vries zijn oorlogsverhaal in 

het voor deze herdenking veel te klein gebleken auditorium van het Joods Historisch Museum. 

Veel mensen hebben tranen in hun ogen. Harry Philips, het jongetje van zes dat de holocaust 

kon ontlopen beleeft his finest day. Aan de kapitein die hem en zijn familie redde is, na 

zevenenzestig jaar, door zijn initiatief de verschuldigde eer bewezen. 

 

Noten 
1  ) Zie DBW augustus 1998: ‘Het ss ‘Bodegraven’ moet tot zinken worden gebracht’. 
2  ) Dit moet het Velserbeekpark zijn geweest. 
3 ) Elly Klugkist - Rens, zij was kok aan boord. 
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                     Naar de wc op zee 

            Auteur: Marleen Manneke 

 

 
Het kleinste kamertje van het huis, een plek waar je je even terug kan 

trekken. Een plek waar niks en niemand je stoort, tenzij je behoort tot 

de 64% van de Nederlanders die zijn smartphone gebruikt op de wc. Privacy op 

de plee, hoe ging dat bij de VOC? 

 

Het is het einde van de zestiende eeuw als Nederlanders het ruime sop kiezen naar Azië. De 

schepen die richting de Oost voeren – Oost-Indiëvaarders - waren rond de veertig meter lang 

en telden tussen de drie- en vierhonderd bemanningsleden. Hoe zorgde je tussen al die 

mensen voor een schone bibs als je je kont niet kon keren?   

                                                                                                                                                      

Wellicht tegen je verwachtingen in was er aan boord van VOC-schepen iets dat wel degelijk op 

een wc leek. Een afgeschermd stukje achterin het schip dat het overgrote deel van de bemanning 
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nooit zou zien. Dit deel van het schip was alleen bestemd voor hogergeplaatste bemanningsleden 

aan boord zoals de kapitein, stuurlieden en belangrijke passagiers. Er was gemiddeld zo’n tien 

man die gebruik mocht maken van deze luxe. Het toilet bevond zich in de zijgalerij van de spiegel, 

oftewel de achterkant van het schip.   

 

 

 

Vanuit binnen gezien was er 

een houten bankje in een 

apart hokje gemaakt dat 

diende als zitgedeelte, van 

waaruit de ontlasting direct 

naar buiten viel. Omdat de 

zij-galerij iets over-hangt en 

de achter-kant schuin naar 

beneden loopt, viel de 

ontlasting direct in zee en 

bleef het niet kleven aan het 

schip.  

Een hygiënische oplossing!   

  

 

 

 

 Voor en achter de mast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kon met een 

eenvoudige vuistregel een tweedeling maken tussen de bemanningsleden met 
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privileges en de lager geplaatste bemanningsleden. Iedereen achter de grote mast van het 

schip, kende luxe en iedereen die vóór de mast leefde in de richting van de boeg, leefde in veel 

slechtere omstandigheden. Achter de mast hadden mensen vaak hun eigen vertrek met een 

bed. Dat bed moest weliswaar gedeeld worden, maar het was er wel. In tegenstelling tot de 

ruimte voor de mast die geen enkele afscherming kende en al helemaal geen bedden of 

toiletten. Er hingen wel hangmatten die gedeeld konden worden, maar veel minder dan de 

bemanning koppen telde. Privacy bestond er opzettelijk niet. Plekken waar de bemanning 

zich kon afzonderen waren broedplekken voor muiterij, iets wat het einde van een behouden 

vaart kon betekenen. ‘Voor de mast’ was er geen toilet. Iedereen die wel eens op zee is 

geweest met een kleiner scheepje weet overigens ook waarom het gedeelte voor de mast 

voor ‘de plemp’ bedoeld was: deze plek is meer onderhevig aan deining, daar waar de 

achtersteven rustiger op het water ligt als het stormt. 

 

                                                            Laat maar lopen 

Als er voor de mast geen toilet was, waar liet men de boel dan stromen? Op het uiterste 

stukje van de romp van het schip stak een stukje dek uit. Een gevaarlijk open stuk van het 

schip waar de kans om overboord te vallen behoorlijk groot was. Daar was een cirkel 

gemaakt in het dek waar men simpelweg op neer kon hurken. De ‘hoop’ valt niet in zee, 

maar belandt direct onder het zitvlak. 

Een lang touw van hennep met aan het uiteinde een dikke knoop hing daar standaard 

overboord in het zoute zeewater. Met die knoedel maakte je op de voorkant van het schip, je 
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achterkant schoon. Het onbewezen verhaal is dat dit touw met knoedel het ‘allemansend’ 

werd genoemd. Met een flinke wind en snelheid klotste dat touw (en de boeg zelf) wel 

redelijk ‘schoon’ in het water. Maar met windstilte werd het aardig aannemelijk dat je de 

achterblijfselen van je voorganger terug zou zien aan dat stuk touw. Eerlijk zullen we alles 

delen, nietwaar?  

 

 

 
 

========================================================= 

 

                                  DE LEGENDE VAN DE DUIVELSBRUG TE GINNEKEN. 

Wie de omstreken van Ginneken bezoekt, zal op den weg van het dorp naar ’t Mastbosch de 

daar welbekende „Duivelsbrug” over ’t riviertje de Mark overgaan. Hij zal zich dan zeker 

afvragen: „Hoe komt deze brug toch aan zoo’n vreemden naam ?” De oorsprong van dezen 

naam ligt in een zekere legende, die ik hier, zoo goed en zoo kwaad als ’t gaat, zal probeeren te 

vertellen.            

In het jaar 1307 bewoonde een zekere Raso van Gaveren een fraai ridderslot in de omstreken 

van Ginneken. Deze Raso had verscheidene zoons, maar ook één dochter, en iedereen was ’t 

er over eens, dat geen meisje in den omtrek Catharina van Gaveren in schoonheid kon even-

aren. Het ontbrak haar dan ook niet aan minnaars, maar er was slechts één onder hen, dien zij 

wederkeerig liefhad. Dit was de jonge Waltor van Ulvenhout, een braaf en kloek ridder, 

voortgesproten uit een der aanzienlijkste en dapperste riddergeslachten van het land. De 

vurigste wensch der jonge lieden was dan ook, door het huwelijk voor eeuwig verenigd te 

worden, maar er was één groot bezwaar tegen dit huwelijk: reeds langen tijd bestond er groote 

oneenigheid en twist tusschen Raso van Gaveren en den ouden Ridder van Ulvenhout. Toen 

Catharien  Raso hare liefde voor Walter bekende, wilde Raso er niets van weten en hij dreigde 

zijne dochter, haar in een klooster te plaatsen, wanneer zij nog langer aan die liefde toegaf. 

„Lieve vader”, riep het jonge meisje uit en zij wierp zich voor hem op de knieën, „vader, heb 

medelijden, Walter en ik hebben elkaar innig lief; wij hebben niets te maken met de twisten 

tusschen u en Walters vader. Ik heb Walter mijn woord al gegeven, ik kan me nu niet meer 

terugtrekken. Ik bid u, geef uwe toestemming!” „Wat!” riep Raso gramstorig uit, „vervloekt zijt gij 

en uwe liefde; in een klooster zult gij, gij zult de bruid worden van Jezus, niets, geen bidden of 

smeeken, geen tranen zullen mij van dit besluit afbrengen !”. ’t Was nacht.  

Een donkere gedaante zwierf om ’t klooster, waar de schoone Catharien vertoefde. Het was 

Walter van Ulvenhout. Zonder ontdekt te worden, wist hij zich toegang te verschaffen tot de cel 
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van zijne geliefde. „Liefste Catharien”, fluisterde hij, en hij drukte haar aan zijn hart, „liefste, 

wacht nog twee nachten, totdat ik de toebereidselen voor uwe vlucht gemaakt heb, want 

ontvoeren zal ik u, en wij zullen vereenigd worden in de kapel aan den anderen kant van ’t 

woud. En nu, vaarwel, houd goeden moed !” De 3e nacht was aangebroken : daar joeg een 

ruiter door ’t woud, ’t Was Walter, zijn dierbaren last met zich voerende. Midden in ’t woud werd 

hij opgehouden door zijne knechten. „Keer terug, meester’’, zeide hun hoofdman, „er is gevaar. 

Een groote ruiterschaar, bestaande uit lieden van Ridder van Gaveren, doorkruist het woud, uw 

vlucht is ontdekt. Keer terug, meester, nu is er nog tijd”. „Dat nooit”, riep Walter, „zou ik mij het 

laatste oogenblik laten terughouden? Hoort! Gij zult mij verdedigen; gij zult tot den laatsten man 

die ruiters bestrijden, en zoodra gij het klokkengelui hoort, dan begeven zich twee uwer naar de 

kapel, om bij het huwelijk als getuigen op te treden”. En voort ging de jonkman, en zonder 

verdere ontmoetingen bereikte hij de kapel. „Doe open, priester, doe open, in Gods naam!” 

„Wat wilt gij hier in het holst van den nacht ?” vroeg hem de priester op strengen toon. „Gij moet 

ons huwen, priester, nu dadelijk!” „Ha, gij wilt mij dwingen, u te huwen met deze jonkvrouw, die 

gij ontvoerd hebt? Gij hebt de heiligheid van het klooster geschonden, en nu zou ik u huwen? 

God helpe mij, dat doe ik nooit!” „Gij wilt niet, priester”, riep Walter verwoed, „welnu ik zal zelf 

de klok luiden!" „Mijn zoon, laat u niet verleiden, eerst morgen wordt die klok gewijd, tot morgen 

toe is zij in de macht van Satan, hoed u, dat gij niet aan het touw trekt !” Maar Walter was reeds 

op het koord toegesprongen: daar klonken de eerste tonen.  

Steeds luider en luider galmden zij door het stille woud, daar klonk eensklaps het schatergelach 

van den duivel, ’t was, alsof alle helsche geesten tegelijk losbraken. Daar verscheen Satan, met 

een vreugdekreet rukte hij de klok van hare plaats, en vlood weg, de klok als buit met zich 

voerende. De duivel, had overwonnen, en met een hoonend gelach sprong hij in den vliet en 

verdween met zijn buit. Twee getrouwe knechten spoedden zich op het klokkengelui naar de 

kapel, maar wat zagen zij ? Niets dan een steenhoop, en daaronder vonden zij het roerlooze 

lichaam van Walter, vreeselijk verminkt. De priester leefde nog; hij lag daar, geknield voor het 

ineengestorte altaar, met Catharien sidderend aan zijne zijde. Daar, waar Satan met zijn buit in 

’t water verdween, daar bevindt zich de brug, die naar deze legende den naam „Duivelsbrug” 

gekregen heeft. 

VLIEG. 

BRON: JAARBOEKJE DER ADELBORSTEN 1904 

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

Kopi en susu  
Bij de marine leef je niet zonder koffie in wat voor vorm dan ook  
Koffie Zwart 
Koffie met susu  
Koffie met susu en goela 
Koffie vers 
Koffie oud en stok oud 
En voor de lekkerbekken Kopi Tubruk 
Koffie zwart veel gedronken en dan zwart en walmend als de 
zweetvoeten van een stoker./ 
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Koffie susu  en goela werd ook veel gedronken want suiker geeft je weer energie.  
 

De koffiemokken waren niet misselijk. Groot  HUGE enorm zelfs. Heb ze 
nooit meer zo groot gezien. Je kreeg ze op de man verstrekt en 

aardbeving bestendig, behalve tegen je maten die wel eens de 
streek uithaalden je mokkie kapot te tikken en daar stond je 
dan met het oortje in je wijsvinger gehaakt.  

Maar niet getreurd bij inleveren oortje kreeg je een nieuwe mok 
(wel natuurlijk een doortrapte smoes verzinnen)  

 
 

 
Als je de mok leeggeslobberd had dan had je een beste plons koffie 

binnen.  O ja melk ging er ook in (melkpoeder aangemaakt met water) 
Onder het kraantje van de melkbus en laat maar vol lopen  
 
Koffiedrinken is heilig bij de marine en tijdens je uren op post kon je niet zonder natuurlijk.  
In grote koffiepullen werd het aangesleept in de ketelruimen en machinekamers. En met een 
paar sneetjes roti besmeerd met zoutloze roomboter wist je ook wel raad.  
Goed wegspoelen met koffie, dat mag duidelijk zijn. 
 

 
 
 

 
 

Niet dat wij nu zomaar verwend werden met roomboter hoor,  nee nee er was een boterberg in 
Nederland en die moest opgegeten worden. 
Waar zou de marine zijn zonder koffie… nergens maar dan ook nergens 
Het levenselixer van een jongen van Jan de Wit.  
Forse jongens, forse mokken. Maar die mokken hadden een opvolger die beduidend kleiner 
was en ze waren stapelbaar. 
Neem van mij aan dat iedereen wist hoe het signaal koffiedrinken klonk.  
Of dit nu op de bugel / trompet (tijd voor jenevertje) of op bootsmanfluit (riedel) gebeurde . 
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In het caf. had je natuurlijk de ouwe hap hoek en die lieten niet 
met zich spotten.  Hee ik ga effe de aardappels afgieten en blijf 
van mijn koffie af. En om zeker te zijn dat zijn maten er niet van 
dronken fluimde hij er even in.  En afmars om te pissen.   
Zijn innige maten en boezemsobats lieten de mok met 
dampende inhoud rondgaan en spuugden daar dan ook even in.  
Ouwe één was weer terug en begon zijn koffiemok leeg te lurken. 
Zijn sobatjes gaven geen krimp 
 
Wat is mooier dan in de ochtend even naar het open dek te wippen en met 
een mok koffie over de Atlantische  Oceaan te staren. Zijn lange deining te voelen 
en je klein voelen op die eindeloze plas zout water.    
Meer als 100 meter schip mag groot lijken maar ga maar eens op de top van Gibraltar staan en 
aanschouw hoe een supertanker van 400 meter als een postzegel de Straat van Gibraltar door 

vaart. Kijk dit soort overpeinzingen zou zonder koffie nooit 
mogelijk zijn geweest.  
 
Trouwens de lekkerste koffie heb ik in Japan gedronken in de 
jaren 90 was de koffie daar al schrikbarend duur, 10 gulden 
omgerekend per kopje maar je kreeg er dan wel twee belegde 
dikke boterhammen bij….. GRATIS.  
Elk kopje werd apart gezet en de koffiesoort was uit de regio 
de  Blue Mountains van Jamaica. 
 
 

Vandaag de dag wordt de beroemde Jamaicaanse Blue Mountain Coffee, die op de 
wereldmarkt premiumprijzen hanteert, verbouwd tussen 0,6 kilometer (0,37 mijl) en 1,5 
kilometer (0,93 mijl) boven zeeniveau, terwijl hogere hellingen worden bewaard als bos. Hagley 
Gap en Mavis Bank zijn boerengemeenschappen op Blue Mountain, waarbij Hagley Gap het 
dichtst bij Blue Mountain Peak ligt. Beide steden vertrouwen op de rijke grond van het gebied 
voor het verbouwen van koffie. 
 
De smerigste koffie dronk je in de U.S.A.  Oploskoffie uit een potje… gruwel 
gruwel Yakkie Bah  
 
 
 
 
 
 
Onbekende koffie was uit het verre land Italie 

 

 

• Espresso Een bijzonder klein kopje met sterke koffie: je moet ervan houden. ... 

• Ristretto Voor deze koffiesoort heb je minder water nodig dan bij een espresso. ... 

• Cappuccino Wil je een echte cappuccino drinken zoals ze in Italië doen? ... 

• Latte macchiato Tot slot de latte macchiato – wat letterlijk gevlekte melk betekent. ... 

• Etc.  
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Obelix zei het al Rare jongens de Romijnen (“ 
Ils sont fous, ces Romains") 
 
Sinds de zestiende eeuw heeft Italië een grote 
koffietraditie ontwikkeld, 
Ja nu kun je het overal tanken en Italie en is niet 
meer ver weg. Trouwens als het schip in Italie 
was dan ging ik dik voor 10 uur de wal op om 
naar een Italiaans koffiebarretje te gaan en bij een 
barista een Cappuccino of Expresso te bestellen 
met natuurlijk een Italiaans koekje(s) al of niet met 
ijs 

 
In Italië is een barista niet iemand die zich uitsluitend met het maken van koffie bezighoudt. In 
Nederland (en andere landen) wel. In het meervoud zeg je baristi (als het om mannelijke 
barista’s gaat) en bariste (als het om vrouwelijke barista’s gaat). Gelukkig hebben wij het woord 
in het Nederlands geadopteerd en zeggen wij gewoon barista’s.  
 
 
Percolator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De ranglijst van de 20 beste koffie consumerende landen: 

1. Finland 12 kg 
2. Noorwegen 9,9 Kg 
3. IJsland 9 Kg 
4. Denemarken 8,7 Kg 
5. Nederland 8,4 Kg 
6. Zweden 8,2 Kg 
7. Zwitserland 7,9 Kg 
8. België 6,8 kg 
9. Luxemburg 6.5 kg 
10. Canada 6,2 kg 
11. Bosnië Herzegovina 6,1 kg 
12. Oostenrijk 5,9 kg 
13. Italië 5,8 kg 
14. Slovenië 5,8 kg 
15. Brazilië 5,5 kg 
16. Duitsland 5,5 kg 
17. Griekenland 5,4 kg 
18. Frankrijk 5,1 kg 
19. Kroatië 4,9 kg 
20. Cyprus 4,8 kg 
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In Turkije dronk ik ook graag koffie heet en sterk maar vooral heel 
zoet 
 
 
 
 

Turkse 
koffie (Turks: kahve) is een methode 
om koffie te bereiden die in gebruik is in Turkije, 
de Arabische wereld, de Balkan en de Kaukasus. Deze koffie wordt bereid met behulp van 
een cezve (djezwe), een speciaal koffiepannetje. 

Turkse koffie is, in verhouding met gewone koffie, kort gebrand en zeer fijn gemalen. De koffie wordt samen 
met eenzelfde hoeveelheid suiker in een cezve gedaan. Hier wordt water aan toegevoegd en het geheel 
wordt langzaam tot vlak onder het kookpunt gebracht. De koffie moet niet koken. Zodra de koffie begint te 
schuimen wordt deze van het vuur gehaald. Naar gelang het land of een bepaald gebruik wordt de koffie 
soms nog een aantal keer aan het schuimen gebracht. Om de koffieprut te laten bezinken worden wel eens 
een paar druppels koud water toegevoegd. Ten slotte wordt de koffie met koffieprut en al in een klein kopje 
geschonken. 

Omdat Turkse koffie nogal sterk is wordt deze meestal geserveerd met een glas water. Het is de bedoeling 
dat de koffie niet helemaal opgedronken wordt zodat het koffiedik in het kopje achterblijft. 

De cultuur en traditie van het drinken van Turkse koffie is in 2013 door UNESCO is uitgeroepen 
tot immaterieel werelderfgoed.  

 

Het is maar goed dat ik koffie gedronken heb anders had ik dit stukje nooit 
kunnen schrijven   
En nu heb ik het nog niet gehad over de kopjes bij de K.M. met een gouden, groene, paarse en 
blauwe rand  normale grote en kleine espresso  En over de theepotten en theekoppen ga ik het 
niet hebben   Thee is voor Schippers  
 

Ter afsluiting nog even naar de mega mok van de K.M.  
In datzelfde marine mokkie werd ook ijs gehaald als de 
koelmonteur eens ijs gemaakt had.  
De ijsmachine stond in het Caf. . Een lomp groot ding .. maar 
ijs… subliem  en ook de snert werd zo wel eens meegenomen 
om op dek te makannen  

 
Was getekend,….  
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