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ZEVENTIG JAAR GELEDEN 

Het Indië - kwartet komt in de vaart 

DOOR : KEES DE HAAS 

De jaren 1925-1929 waren uiterst gunstig voor het passagiersvervoer tussen Nederland en het 

Verre Oosten. De rederijen met diensten op Nederlands- Indië, de Rotterdamsche Lloyd en de 

Stoomvaart Maatschappij „Nederland'’, profiteerden daarvan. Zo zag de SMN uitgaand het 

aantal door haar schepen vervoerde passagiers toenemen van ruim 6000 in 1924 tot meer dan 

10.000 in 1929. Thuiskomend lagen deze cijfers resp. ongeveer 6000 in 1924 en ruim 9000 vijf 

jaar later. Deze toeneming en de verwachting van een verdere groei brachten beide rederijen 

ertoe begin 1928 elk twee grote motorpassagiers- schepen te bestellen. Maandag 9 januari van 

dat jaar , het nieuwe dubbelschroefmotor passagiersschip „Sibajak” was juist twee dagen 

eerder vanuit Vlissingen in Rotterdam aangekomen , ontving de Koninklijke Maatschappij „De 

Schelde” in Vlissingen de opdracht van de Rotterdamsche Lloyd voor de bouw van het tweetal, 

dat als „Baloeran” en „Dempo” in de vaart zou komen. Nog diezelfde maand bestelde de SMN 

bij de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam het duo „Johan van 

Oldenbarnevelt” en „Marnix van St. Aldegonde”. Omdat in Vlissingen een nieuwe, bredere 

keersluis in aanbouw was, waardoor nog niet de „Baloeran” als eerste schip, maar wel enige tijd 

later de „Dempo” zou kunnen passeren, werd de bouw van eerstgenoemd schip in onder 

aanneming opgedragen aan de werf Fijenoord in Rotterdam. 

De “Johan van Oldenbarnevelt” werd als eerste schip van het viertal 

zaterdag 3 augustus 1929 te water gelaten, na te zijn gedoopt door 

mevrouw W. Tegelberg-Hooft, echtgenote van één der directeuren 

van de SMN. Op de helling ernaast lag de in aanbouw zijnde „Mamix 

van St. Aldegonde", terwijl aan de andere kant werd gewerkt aan het 

vrachtschip „Tabinta”, eveneens bestemd voor de SMN. Maai' hiervan 

was niet veel te zien, omdat ter plaatse een grote tribune was opge-

trokken voor de ongeveer 3000 gasten die de stapelloop zouden 

bijwonen. De gebeurtenis verliep vlot, nadat de doopster met een met 

zilver beslagen ivoren hamertje het koord had doorgehakt dat de tribu-

ne verbond met de champagnefles aan de boeg van het schip. Op de 

vrijgekomen helling werd de eerste kielplaat gelegd voor de „Taroena” (later „Tabian”), een 

eveneens voor de SMN bestemd vrachtschip van de  T-klasse. 

Na deze gebeurtenis in de hoofdstad was het vervolgens de beurt aan de werf Fijenoord om de   

„Baloeran ” aan het Maaswater toe te vertrouwen. Dat gebeurde donderdag 29 augustus 1929, 

nadat het schip was gedoopt door de echtgenote van de Rotterdamse burgemeester, mevrouw 

H. Drooglever Fortuyn-Bruinier. Het tijdstip van de tewaterlating was bepaald op 11.25 uur, 

maar de romp gleed enkele minuten eerder af dan de bedoeling was, zodat de doopster 

nauwelijks de gelegenheid kreeg haar werk naar behoren te doen! 

Nog geen vier maanden daarna volgde in Amsterdam de „Marnix van St. Aldegonde” op 

zaterdagmiddag 21 december 1929 om 12.15 uur, met als doopster prinses Juliana, die 
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vergezeld was van haar vader, prins Hendrik. Het was toen inmiddels de vijfde keer dat een lid 

van het koninklijk huis op de Amsterdamse werf een schip te water liet. Onder de 

belangstellenden waren als bijzondere gasten aanwezig de graaf en gravin John de Marnix van 

St. Aldegonde uit Brussel.  

 

 

Tijdens de ontvangst na de stapelloop 

werd dit echtpaar nog speciaal door de 

heer M.C. Koning, directeur van de 

SMN, in het Frans toegesproken. 

Werfdirecteur D. Goedkoop Dzn bood 

prinses Juliana het „gebruikelijke 

souvenir” aan, te weten een speld. 

Ook prins Hendrik kreeg een 

aandenken mee in de vorm van een 

klein model van de boeg van het schip 

in ivoor. Goedkoop merkte in zijn 

speech nog op dat er bij een stapelloop wel eens een kink in de kabel komt. Hij dook daarvoor 

in de geschiedenis door te herinneren aan de tewaterlating door koning Willem III van het ss 

„Pluto”, in tegenwoordigheid van leden van de vorstenhuizen van Zweden en Noorwegen. 

„Pluto” liet zich niet vermurwen en de hoge gasten moesten onverrichter zake terug naar Den 

Haag. Koning Willem III moet toen hebben voorgesteld het recalcitrante schip voortaan in plaats 

van „Pluto” maar „Plustard” te noemen... Op de na het aflopen van de „Marnix” vrijgekomen 

helling werd de kiel gelegd voor het ms „Tjinegara” voor de 

Java-China-Japan Lijn. De „Marnix” was het tiende mailschip dat 

de NSM voor de SMN bouwde. De werf had voor de rederij nog 

meer werk onder handen. Het ms „Tabinta” was nog in 

aanbouw, en op de hellingen 2 en 4 resp. de zusterschepen 

„Taroena” en „Tawali”. De „Johan van Oldenbarnevelt” lag nog 

voor de wal en werd afgebouwd. 

Eind maart 1930 was de „Baloeran ” zover voltooid dat de 

technische proeftocht kon plaatsvinden. Zaterdagmorgen 22 

maart trokken vier havensleepboten van de werf Fijenoord het 

schip om 08.00 uur los van de Lloydkade, waarna het, 

buitengaats gekomen, langs de kust voer tot het lichtschip 

Terschellingerbank, waar het schip keerde. Zondagmiddag om 

12.00 uur had men Scheveningen dwars, waarna om 13.00 uur 

de pieren bij Hoek van Holland werden gepasseerd en het schip 

om halfvier weer met de kop naar zee aan de Lloydkade lag. 

Tijdens de proefvaart had de snelheid bij volle kracht 19,5 mijl 

bedragen.  
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Tijdens de lunch op de terugweg naar Rotterdam werd de gezagvoerder van de „Baloeran”, 

W.J. Boon, tevens commodore van de Lloydvloot, nog speciaal gelukgewenst met de aan hem 

toegekende De Ruytermedaille. 

De officiële en tevens overdracht proefvaart van het schip werd gehouden op woensdag 9 april 

1930. Ditmaal vertrok de „Baloeran” om 10.15 uur van de Lloydkade en voer de Waterweg af. 

Ter hoogte van de Schiedamse werf van Wilton werd het schip begroet door een overvliegend 

Pandertje van de Aero Club. Een vanuit het toestelletje voor de „Baloeran” bestemde 

bloemenkrans kwam echter in het water terecht, vlak vóór de neus van het Lloydschip. Kort 

daarop vloog ook nog een Fokker van de KLM over die kennelijk belangstelling had voor de 

nieuwe mailboot.  

 

Om 12.00 uur was de 

„Baloeran” in volle zee. 

waarna de gasten zich 

verzamelden in de social hall 

1e  klasse voor de speeches 

rond de overneming door de 

Lloyd. Tot de sprekers 

behoorde de president 

commissaris van „De 

Schelde", die namens zijn werf 

dankte voor de 

vriendschappelijke 

samenwerking met Fijenoord 

bij de bouw van de „Baloeran". 

Uiteindelijk dankte directeur Bernhard Ruys namens de Lloyd, waarbij hij opmerkte: „De 

bouwmeesters hebben ruim twee jaar met het schip rondgescharreld en zij willen er nu wel 

eens van af!” En zo gebeurde het dan ook, nadat hij kapitein Boon had gevraagd de Lloydvlag 

te laten hijsen, nadat het dundoek van de werf was neergehaald. Om 16.00 uur lag het schip 

weer aan de Lloydkade. waar de muziekkapel van de rederij voor de vrolijke noot zorgde. De 

„Baloeran" was het twintigste schip dat tot dan toe voor de Lloyd in Nederland was gebouwd. 
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Een maand later was het de beurt van de „Johan van Oldenbarnevelt” om „officieel” proef te 

varen onder commando van kapitein G. Kruyt. Eerder was het schip al van 13 tot 15 maart 

buitengaats geweest, waarbij het technisch „aan de tand” was gevoeld. Zaterdag 26 april 1930 

was het zover. Zo'n 500 gasten genoten tijdens prachtig zonnig weer van het reisje op de 

Noordzee. De meesten van hen waren in IJmuiden aan boord gekomen, na met een extra trein 

vanaf Amsterdam-CS te zijn aangevoerd. Minstens vier ministers waren present en het 

voltallige college van B&W van Amsterdam. Geen proefvaart zonder toespraken. Ook ditmaal 

weer. Onder de lunch vertelde SMN-directeur P.E. Tegelberg dat Johan van Oldenbarnevelt in 

hoogsteigen persoon aan boord was en elk moment kon verschijnen. En jawel, daar was de 

grote man. de grijze landsadvocaat, in zijn zwartfluwelen tabberd, „den karakteristieken kop met 

puntbaard als ’t ware rustend op den hoogen plooikraag; een kapje op het hoofd, het hoofd dat 

eens is gevallen als offer van doelloze partijstrijd". De oude baas (in de persoon van ir. 

Tegelberg, broer van de SMN-directeur) sprak de aanwezigen in dichtvorm toe. De rijmen 

waren gemaakt door kapt. luit. ter zee J.C.M. Wamsinck, vandaag de dag nog bekend door de 

Warnsinck-prijzen van de Ned. Vereniging voor Zeegeschiedenis. Ook aan boord was, 

uiteraard, de interieur-huisarchitect van de SMN, C.A. Lion Cachet, die de aanwezigen onder 

meer de 1e  klas leeszaal liet zien, die dinsdag 29 april de eetsalon van de koningin zou zijn bij 

de opening van de nieuwe Noordersluis in IJmuiden. Onder een stralende zon werd het mooie 

schip door de rederij van de werf overgenomen. Tegen het einde van de lunch ongeveer werd 

IJmuiden weer bereikt, waarna de meeste gasten vanaf de toeristensteiger de extra trein 

namen naar Amsterdam CS. die daar om 16.00 uur aankwam. 

Zaterdagmiddag 26 juli 1930 kon-

den de Rotterdammers weer een 

feestje bouwen en ze deden dat 

ditmaal in Vlissingen. De 

echtgenote van de commissaris 

van de koningin in Zeeland, 

mevrouw Quarles van Ufford. 

baronesse Mulert tot de 

Leemcule, doopte daar de 

„Dempo”. Na de bestelling van dit 

schip op 9 januari 1928 waren 

dus ruim tweeënhalf jaar 

verstreken alvorens de 

stapelloop kon plaatsvinden. 

Het zusterschip „Baloeran" was 

toen al bijna vier maanden in de vaart! 

 

De technische, tevens overdracht proeftocht van de in Amsterdam gebouwde „Marnix van Sr. 

Aldegonde” begon woensdag 10 september 1930 en duurde drie dagen. Ze vertrok die dag             

’s morgens om 05.00 uur van de Sumatrakade. De genodigden waren al de avond tevoren aan 

boord gekomen. Na de gebruikelijke proeven in volle zee, waaronder de snelheidstest (maxi-

maal 19,5 mijl bij een gecontracteerde snelheid van 18,5 mijl) en een geslaagde 

manoeuvreerproef, waarbij het schip „volle kracht" voer met het roer aan boord, zei 
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werfdirecteur Daan Goedkoop opgelucht: „Ze loopt als een haas en ze doet alles wat ze moet 

doen.” De SMN-vlag werd donderdagmiddag 11 september om 18.00 uur gehesen. Daarmee 

was de „Marnix" van de bouwers overgenomen. 

Een door omstandigheden nogal 

afwijkend ritueel vond bijna een 

halfjaar later plaats op de    „Dempo ” 

die, zo hadden bouwers en reders 

beslist, met volkomen ontkenning van 

alle bijgeloof vrijdag 13 februari 1931 

vanuit Vlissingen had moeten 

vertrekken. Vandaar zou het schip 

met genodigden, per trein naar de 

Scheldestad gekomen, naar 

Rotterdam varen. Dat was tenminste 

de bedoeling. Maar omdat men als 

gevolg van de harde wind het hoge 

schip niet tijdig door de nieuwe 

keersluis naar buiten had kunnen 

brengen, werd besloten het vertrek 

een week op te schuiven naar vrijdag 20 februari. Met een schip van de Provinciale Stoomboot 

diensten werden die dag de circa 200 gasten, die per trein van Rotterdam naar Vlissingen 

waren gereisd, naar de „Dempo" gebracht, die op de rede voor anker lag. Maar toen bleek 

dichte mist spelbreker te zijn in het beoogde programma. Weliswaar kwam het schip zater-

dagmorgen om 07.00 uur weer in beweging, maar slechts voor korte duur, want na ongeveer 

een mijl werd de „Dempo” opnieuw stilgelegd. Toen de weerberichten wat betreft de mist wat 

positiever werden, besloot kapitein E.P. Ross nu die middag om 17.00uur te vertrekken. Maar 

toen bleken nogal wat passagiers, waaronder de commissaris van de koningin, het schip in-

middels te hebben verlaten, omdat ze blijkbaar niet het risico wilden lopen nog eens een nacht 

aan boord in dichte mist te moeten doorbrengen. Tenslotte werd de „Dempo" zaterdagmiddag 

„na het noenmaal" door de Lloyd van de werf overgenomen. Zo werd deze proeftocht geen 

échte tocht in de ware zin van het woord.  

Aan het einde van die 

zaterdagmiddag, toen de mist ein-

delijk was opgetrokken, kon het 

nieuwe Lloydschip dan toch nog 

naar Rotterdam vertrekken. 

Onderweg haalde ze even haar 

maximumvaart van 20 mijl en 

konden ook nog enkele andere 

tests naar tevredenheid van de 

rederij worden uitgevoerd. 

Zaterdagavond 21 februari 

passeerde de „Dempo" om 23.35 

uur Hoek van Holland op weg 

naar de Lloydkade in de Maas-
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stad. Met de „Dempo” was nu ook het laatste schip van het Indië-kwartet in de vaart gekomen. 

De beide Indië rederijen konden nu tezamen over vier nieuwe motorpassagiers schepen 

beschikken, in alle gevallen de grootste tot dan toe in hun vloten en alle vier op Nederlandse 

werven gebouwd. 

Helaas bleek de wereldwijde economische recessie ook zijn negatieve invloed op het 

internationale passagiersverkeer uit te oefenen. De achteruitgang hiervan op de route naar en 

van het Verre Oosten was eind 1931 al dusdanig dat beide rederijen besloten hun diensten per 

1 januari 1932 in te krimpen. Had men deze ontwikkeling eerder enigszins kunnen voorzien, 

dan waren de vier kostbare schepen destijds vermoedelijk niet besteld, althans voorlopig nog 

niet.  

Bron:                                           

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

Tromp…..  Hoofdstuk XI 
Na de vlootdemonstraties te Scheveningen waren de schepen naar Amsterdam vertrokken. De 

„Tromp” lag voorbij de Tromphaven aan het einde van het Westerdok; de „Sumatra” had een 

ligplaats gekregen op de boeien, de onderzeebooten lagen bij den ingang van het Westerdok 

aan de IJ-zijde en de mijnenleggers en mijnenvegers kon men zien liggen in een verloren hoek 

bij den ingang van het Noordzee-kanaal.                                                                                 

„Een ellendige ligplaats," mopperde Vandersteng, „waar geen Amsterdammer naar de schepen 

kan komen kijken, zonder gevaar te loopen zijn beenen te breken over de slechte bestrating en 

de daar liggende rails van het goederen- spoor.”                                                                     

„Aen d’Aemstel en het IJ . . .” wilde ik reciteeren, maar Vandersteng hield me staande en wees 

naar een groep schepelingen, die met tamboers en pijper voorop, naar de stad marcheerde om 

er de wacht te betrekken voor het paleis op den Dam, ter gelegenheid van het bezoek van de 

Koninklijke familie tijdens de jubileumfeesten.                                                                     

Geïnteresseerd zag ik den troep afmarcheeren, correct zonder overdreven bewegingen. Een 

stel jongens liep parmantig mee; het publiek, bootwerkers en transportarbeiders bleven staan. 

Er was belangstelling . . . Enkele jaren geleden zou zoo’n marinetroep zeker nageschreeuwd 

zijn.    

Militaristisch — niet te verwarren met militair — zijn we in Nederland nooit geweest. Orde en 

tucht zijn eigenschappen, waarmede de Nederlander dikwijls overhoop ligt, omdat we een 

vrijgevochten en wat al te gemoedelijk volk zijn. „Een wat al te gemoedelijk volk zijn?" vroeg 

Vandersteng. „Ja,” zei ik en vroeg: „Zijn we dat dan niet?”                                                          

„O, natuurlijk zijn we dat,” beaamde Vandersteng. „Het is trouwens merkwaardig, wat we zoo al 

zijn. We zijn stoer en volhardend, we hebben een sterken zin voor vrijheid en zijn geweldig 

individualistisch, we verdragen geen onrecht en zijn erg op partijschappen gesteld, orde en 

tucht... o, dat had jij al gezegd,” onderbrak Vandersteng zich zelf. „Enfin, men zou haast gaan 

denken, dat geen twee Nederlanders aan elkander gelijk zijn. Maar heb je er nu wel eens aan 
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gedacht, dat al deze karakter-eigenschappen, al of niet in de superlatief, toch een volkseenheid 

mogelijk maken en dat je dit het beste constateeren kan bij de marine?”                                  

 

 „Ja, ja,” haastte ik mij te zeggen, 

want ik herinnerde mij de 

schampere opmerking, dat ik m’n 

vrijen avond maar eens benutten 

moest om na te denken over de 

positie van Nederland en de 

daaruit voortvloeiende 

verplichtingen.                                                                                      

Maar Vandersteng keek mij ietwat 

achterdochtig aan . . . „en dat door 

saamhoorigheid en onderlinge 

verdraagzaamheid, een opgewekt scheepsleven mogelijk is?" benadrukte Vandersteng als een 

examinator.                                                                                                   

Ik aarzelde te antwoorden. Weet ik veel van de Marine en van de grondslagen waarop het 

scheepsleven rust? Ik heb me er eerlijk gezegd, nooit in verdiept. Zooals ik me ook nimmer heb 

afgevraagd hoe de marine is samengesteld en uit welke bevolkingsgroepen het personeel 

afkomstig is. Wie maakt zich nu druk over dergelijke dingen.                                                      

„Kom eens mee,” zei Vandersteng, en zijn uitnoodiging scheen een bevel.                              

In het manschappenverblijf bleef hij staan voor een ingelijst reglement, dat volgens den in 

groote letters gedrukten kop, de „Algemeene Baksorder” was.                                                  

„Lees eerst dit,” zei Vandersteng, „dan weet je in het algemeen de taak van den marineman,”   

Ik las: „De Koningin begeert, dat orde en tucht door aanmoediging en belooning, terechtwijzing 

en bestraffing rechtvaardig en streng worden gehandhaafd; dat iedere militair der zeemacht aan 

boord zijn plichten nauwgezet vervulle en toone, dat hem de verdediging en handhaving van de 

eer en de onafhankelijkheid des vaderlands met vertrouwen kan worden opgedragen”.           

„Zoo! ... en nou hier: „In overeenstemming met het waardig uitoefenen van gezag is het 

bevorderen van een opgewekten geest aan boord, het aanmoedigen en aansporen tot 

plichtsbetrachting en inspanning, het behartigen van belangen van ondergeschikten, het 

eerbiedigen van gewoonterechten van meerderen en het leven in goede kameraadschap 

zoowel in dienst als daarbuiten . . .” en: het op waardige wijze vertegenwoordigen van het Rijk 

in het buitenland door een voorbeeldig gedrag aan den wal en door het in acht nemen van de 

gebruikelijke hoffelijkheid bij aanraking zoowel met autoriteiten als met particulieren.””                

Ik knikte nadenkend.                                                                                                                

„Begrijp je nu,” vroeg Vandersteng, „waarom het bij alle verschil van karakter mogelijk kan zijn, 

dat Nederlanders uit onderscheidene richtingen en groepen de marine kunnen bevolken en 

eendrachtig een gemeenschappelijke taak kunnen uitvoeren?”                                                   

Ik knikte nogmaals, nadenkend.                                                                                                   

„Maar denk nu niet, dat we met een uitgestreken gezicht door het oorlogsschip kuieren. Of dat 

we onze taak, onzen plicht en onze rechten — de baksorder zegt er ook van, dat ieder zijn 

persoonlijke belangen ondergeschikt moet weten te maken aan die van den dienst — als ’n 

ballastschuitje in onzen plunjezak meedragen, We zijn toch een gemoedelijk volk, nietwaar?” 

„Gelukkig wel!”                                                                                                                            

„En de humor . . . Dienst is dienst en deze gaat zelfs vóór het meisje. Maar als in den dienst de 
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humor niet meer te vinden zou zijn, dan stapte ik morgen buiten boord!”                              

„Voorzichtig aan,” waarschuwde ik.                                                                                                 

„Maar ik zou weer terugkomen, om den humor binnen boord te halen. Ik heb een commandant 

gehad op de vierde „Tromp”, die Steen heette en bij het overnemen van het commando de voor 

den boeg aangetreden bemanning aldus toesprak:                                                                

„Officieren, onderofficieren en manschappen! Ik ben de nieuwe commandant! Mijn naam is 

Steen! Ik ben nog harder dan mijn naam! Willen jelui goed? . . . Goed! Willen jelui niet goed? . .. 

Ook goed! Ingerukt marsch!”                                                                                                           

Ik lachte.                                                                                                                                               

„Zie je wel,” zei Vandersteng, „dat er zelfs in een grognard nog humor schuilen kan. Ik heb een 

commandant gehad ...”                                                                                                                

„Alweer?” interrumpeerde ik lachend.                                                                                                    

„Dat was weer een andere,” ging Vandersteng onverstoorbaar verder. „Hij was klein van stuk, 

maar een zeeman! een zeeman zooals er weinig zijn. Aan boord noemden wij hem niet alleen 

„den ouwe” maar ook „den rooie”.”                                                                                                

„Nou, nou,” zei ik vermanend.                                                                                                          

„Maak je geen zorg,” gebaarde Vandersteng, „want iedereen aan boord had een diep ontzag 

voor hem en met dien bijnaam kon hij zelf soms aardig uit den hoek komen. Tijdens een 

oefenreis werden we door een storm overvallen. Meer dan 12 uur bleef „de ouwe” op de brug 

als een rots, soms met een enkel gebaar den officier van de wacht of den roerganger een wenk 

gevende. Toen het gevaar geweken was, liet hij zijn hofmeester roepen. „Breng me een kop- 

kussen in de kaartenkamer,” beval hij, en tot den officier van de wacht: „De rooie gaat er ’n half 

uurtje bij liggen. Laat me waarschuwen als er wat loos is.” Aan zulke commandanten hecht de 

bemanning zich op een wijze, die zich moeilijk beschrijven laat.                                                 

Nog kort geleden maakten de opvarenden van een der onderzeebooten een hachelijk moment 

door, toen de boot, nadat de tanks gevuld waren, plotseling doorschoot.                                   

De manschappen aan de duikroeren keken verschrikt naar den commandant, die ijzig kalm 

bleef.                                                                                                                                       

„Langzaam opkomen roer,” commandeerde hij rustig.                                                                 

Maar de dieptemeter wees angstig naar de 50 meter.                                                                

„Niet forceeren,” klonk kalm de stem van den commandant, alsof het een gewone manoeuvre 

gold. „Voorzichtig wat tegenroer geven. Van vóór naar achteren,” zeide hij tot den korporaal-

machinist bij den waterverdeelbak. Er heerschte een geweldige spanning aan boord, maar wijl 

de commandant deed alsof er niets aan de hand was, bleven allen op hun post.                            

Op 55 meter zag de voorduikroerganger kans de boot op te vangen. „Helling nul 

commandeerde de commandant.                                                                                                                                   

„Helling nul”, echoden de duikroergangers.                                                                                

„Drie graden helling achterover,” riep de commandant, om te zien wat de boot doen zou. Weer 

echode dit commando.                                                                                                                    

De boot gehoorzaamde, zachtjes aan ging het voorschip omhoog.                                                

„Rijzen naar 15 meter.”                                                                                                                 

De dieptemeter zakte, allengs minder werd het aantal meters, dat de boot nog onder water was. 

Veertig, vijfendertig . . . Eindelijk was de boot weer op periscoopdiepte. Er was geen gevaar aan 

de oppervlakte. En na het commando „Rijzen, leegmaken,” lag de boot weldra boven water.    

„Ik schrok me een ongeluk,” zei een der opvarenden toen hij door het torenluik naar de brugkuip 

kroop.                                                                                                                                          
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„Dat moet je nooit doen,” meende de commandant. „Het is altijd nog tijd genoeg om te 

schrikken, als de boot uit elkaar spat.”                                                                                         

De verhoudingen aan boord van kleinere schepen en vaartuigen,” vervolgde Vandersteng, „zijn 

over het algemeen gemoedelijker, dan op de grootere schepen, waar twee-, drie-, soms 

vierhonderd en meer man aan boord zijn. Dat laat zich wel verstaan, omdat op de grootere 

schepen veel van de persoonlijkheid van elk der opvarenden in de massa verloren gaat.            

En dan is het niet altijd mogelijk den juisten humor te vatten. Ik heb een marinier aan boord 

gehad, die geboortig was uit Maastricht. Ook Limburgers zijn nogal een gemoedelijk volkje. Die 

marinier was oppasser officieren en de verhouding tusschen den marinier en de officieren aan 

wie hij was toegewezen, liet weinig te wenschen over.                                                               

Nu wilde het geval, dat de marinier met de groote beurt — van Zaterdagmorgen eersten trein tot 

Zondagavond laatsten trein — naar huis wilde en daarvoor het gebruikelijke „permissiebriefje” 

had ingeleverd. Als er geen bepaalde dienstbeletselen zijn, wordt zoo’n verzoek gewoonlijk 

zonder meer toegestaan. Dien morgen echter beging hij de onvoorzichtigheid iets te breken ... 

ik weet niet meer wat. . . dat tot het eigendom van een der officieren behoorde, en voor welke 

onvoorzichtigheid de marinier zich zou hebben te verantwoorden. Toen hij na vastwerken den 

uitslag van zijn verzoek wilde vernemen, kreeg hij een uitbrander wegens zijn onvoorzichtigheid 

en de officier zei schertsend, terwijl hij den marinier vermanend met z’n wijsvinger op den 

schouder tikte: ,,En nu mag jij lekker niet naar Maastricht.”                                                       

Voor een moment was de marinier uit ’t lood geslagen. Doch dan ineens, met een komischen 

trek op z’n goedlachs gezicht, den officier nabootsende en met z’n wijsvinger vermanend op 

diens schouder tikkende repliceerde hij: ,,En dan mag jij lekker niet met mijn spoortje spelen.”            

,,En . . .?” vroeg ik, want ik wilde niet laten bemerken, dat ik moeite had m’n lachen in te 

houden.                                                                                                                                               

,,De geestigheid werd niet gesnapt,” zei Vandersteng. „Door dien officier niet en door jou niet. 

Want de marinier kreeg één dag verzwaard en jij staat me aan te gapen met een open mond als 

een luchtkoker.” 

 

Volgende week het laatste deel…. 

 
ASFALT  en  GOLFIJZER 

 

In de Geelvinkbaai, achter het meest Noordwestelijke deel van Nieuw-Guinea, liggen de 

Schouten-eilanden. Biak is daarvan de bekendste. Voor de oorlog was er een bestuurspost, die 

eens per maand door een KPM-bootje werd aangedaan. Het eiland had enig belang als 

arbeidsreservoir, omdat het, vergeleken met het vasteland van Nw. Guinea tamelijk dichtbevolkt 

is. De bewoners hebben van de visvangst hun bedrijf gemaakt: ook op de omliggendé eilanden 

en zelfs op de nabijgelegen kuststrook hoort men de op Biak gesproken taal veel gebruiken. 

Biak heeft in de oorlogsjaren en daarna vele veranderingen ondergaan.  

 

De jungleoorlog, die de Amerikanen hier tegen de Japanners voerden, sloeg diepe wonden in 

het landschap. Versleten asfaltwegen en golfijzeren barakken vertellen van de activiteit, die de 

Amerikaan hier heeft ontplooid. 

Een plaatsnaam "Biak" bestaat eigenlijk niet. De Amerikanen spraken van "Base H", waar zij 

drie "strips" hadden aangelegd.  
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Een daarvan, de Borokoe-strip, is nog steeds als vliegveld in gebruik. 

 

 

 

Demonen en machinegeweren 

Na verbitterde gevechten kregen de Amerikanen in Mei '44 vaste voet aan wal. Op de 

landingsstrook herinneren nu alleen de afgebroken bomen, roestige wrakken van landingsboten 

en het geraamte van een stuk geschut aan de meedogenloze strijd tussen blank en geel. Een 

strijd die de meest huiveringwekkende demonen-fantasie van de Papoea's verre overtrof. 

Het was niet eenvoudig de Jappen te verdrijven uit hun posities in de kalkrotsen. De in allerijl 

aangelegde terugtochtsweg dwars over het eiland bewijst, dat ze vooruit wisten te zullen 

verliezen. 

Ze verdedigden zich echter met grote hardnekkigheid. In een bepaalde grot, thans bekend als 

de "Jappen-grot" heeft een detachement het zeer lang volgehouden. "Dan moet je het zelf maar 

weten" zei de Yank en hij stuurde er vliegtuigen op af, die drums met benzine voor de ingang 

wierpen.  

Daarna was het nog een koud kunstje de zaak in brand te schieten……..    Het middel werkte, 

al werden er eind '46 nog een tiental strompelende, halfblinde Jappen in de bossen 

aangetroffen. 

De tijd heeft niet stilgestaan op Biak. In één slag werd de Papoea-bevolking uit haar isolement 

gehaald en in aanraking gebracht met de verschrikkingen van een moderne oorlog.  

Amper bekomen van al dat onbegrijpelijke lawaai en zich nog steeds niet bewust van zulke 

levenskwesties als algemeen kiesrecht en federale staten, schudden de Papoea's hun 

kroeskoppen over de zinloze verkwisting om deze eerlijk verworven schedels zomaar in de 

grond te stoppen in plaats van ze te pronk te stellen en er aanzien mee te verwerven. 

Maar de rust keerde weer en de Papoea's bleken niet afkerig van de geneugten, die de 

moderne techniek te bieden had. Spoedig zongen zij hun eigen versie van het lied met 



 

12 
 

internationale vermaardheid: "working for the Yankee dollar………!' 

 

Nadat zij nog even een actieve ruilhandel hadden bedreven van zoveel stenen bijlen tegen 

zoveel sloffen Lucky Strike, werden ze losgelaten op bulldozers. Bij het inwerken kwam het in 

die dagen op een paar bulldozers meer of minder niet aan en de pientere knapen onder de 

Papoea's hadden de eenvoudige handgrepen heel spoedig door. 

Binnen een maand kwamen er drie landingsstrips, spoedig gevolgd door een net van wegen 

met kampen als knooppunten voor een bezetting van omstreeks 90.000 man. Gigantische 

machines kropen door de onbetreden oerwouden, kalkrotsen werden vermalen, weglinten 

slingerden zich om het eiland. Benzinedamp en motorengeronk verdreven de paradijsvogels. 

Asfalt opgelost in benzine werd uitgespoten op het aangewalste wegdek van kalkbrokken. Na 

het verdampen van het oplosmiddel lag het wegdek gereed. 

Tempo, tempo was de leus. Hollandia was de grote opslagplaats, met een voorraad, voldoende 

voor een jaar Pacific-oorlog,  Zo was Biak, behalve vliegveld, voorraad-basis en "Airrescue-

station". 

De capitulatie van Japan maakte een onverwacht einde aan de noodzaak een rij "overstap-

stations" naar Japan te maken. De Amerikanen gaven Biak hun zegen en vertrokken hals over 

kop naar "God's Own Country".  

 

Zo kon het, dat snel het Nederlandse element begon te overheersen. Het eiland is een tijd lang 

Nederlandse luchtmachtbasis geweest en geniet de eer het eerste plekje te zijn geweest, waar 

na de capitulatie Nederandse soldaten waren. 

 

Kasteel te koop 

Het was zonder meer duidelijk, dat de 

achtergelaten voorraden van groot 

belang zouden kunnen zijn voor de 

opbouw van Indonesië. De Ned. Ind. 

Regering nam dan ook in twee 

partijen het grootste gedeelte van de 

dumps over voor iets minder dan drie 

miljoen dollar, een klein gedeelte 

overigens van de totale aankoop van 

Amerikaanse legervoorraden op 

Hollandia, Biak, Sorong, Manokwari 

en een paar dumps zonder 

naambordje.  

Over de 700 vliegtuigen, die de 

Amerikanen op Biak vernield hebben, is heel wat te doen geweest. 

Het geval vertegenwoordigde een waarde van vele miljoenen guldens, maar het had evenveel 

direct praktisch nut als een onverkoopbaar kasteel voor een gewone burgerman. Toen de 

Amerikanen dit materiaal niet konden meenemen namen ze geen risico's en maakten ze alles 

onbruikbaar. 

Het merendeel ,van deze toestellen bestond uit "Liberators" en B-24-toestellen. Deze typen 

eisen een grotere bemanning en een uitgebreider grondploeg dan de Mitchell B-25, zoals die bij 

de Militaire Luchtvaart in gebruik is. Bovendien was het economisch niet verantwoord teveel 
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geld te beleggen in toestellen, die over enkele jaren als verouderd afgeschreven moeten 

kunnen worden.  

De wrakken zijn intussen de elfder ure door een particuliere firma overgenomen. Deze heeft 

een Amerikaans expert gecharterd om het aluminium te laten smelten. In blokken van 750 kg. 

wordt het dan verkocht.   Volgens zeggen aan de ..….. Amerikaanse vliegtuigindustrie .... 

 

Bron: "Wapenbroeders"  4 augustus 1949    Via  George J. Visser (IMH) †     

 

 

             DE TWAALFDE REIS . NAAR INDONESIË 

met de Waterman 

Hoofdstuk 1  

12 april 1950 tot 9 juni 1950 

Weer op weg naar Port Said. 

Gelukkig varen we ook nu weer op onze vertrouwde Waterman met als gezagvoerder kapitein 

Vielvoye en merendeels ook dezelfde scheepsofficieren als van de vorige reis. In de vaste staf 

zijn al eveneens weinig wijzigingen gekomen. Ik heb weer de functie van commanderend 

officier troepen, terwijl kapitein Oude Boerrigter als plaatsvervanger is aangewezen. Nieuw zijn 

Dr Radsma, Ds Pennekamp en aalmoezenier Vogel. Laatstgenoemde draagt, wat bij 

aalmoezeniers niet zo vaak voorkomt, zelfs de groene baret en behoort dus tot het korps com-

mando- troepen. Op 12 april zijn we weer uit Rotterdam vertrokken en wel met een transport 

van 211 man, inbegrepen personeel behorend tot gaststaven en onze eigen vaste staf van 13 

man. Bij de gaststaven zijn drie dames en wel een 

apothekeres en twee verpleegsters. Ook overste Waringa is 

weer aan boord; hij zal in Indonesië als commanderend 

officier troepen overgaan op de General Hersey.  

's Middags om half een waren we los en nam de reis een 

aanvang. En nog dezelfde dag hadden de nodige 

besprekingen plaats en begon onze huishouding te draaien. 

De reis naar Port Said verliep vlot. De Golf van Biscaje, 

waarover we de vorige reis vanwege de storm twee dagen 

hadden gedaan, werd nu in 21 uur gepasseerd. En als 

voorheen deed de gezagvoerder ook nu zijn best ons 

onderweg zoveel mogelijk te laten zien.  

Finisterre 
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Zo dicht mogelijk werd langs alle bekende plekjes gevaren en achtereenvolgens kregen we dan 

ook een duidelijk beeld van de kapen Ouessant, Finisterre en St Vincent en verder van Gibral-

tar, Algiers, nog van een deel van de Afrikaanse kust en Pantelleria. Wat de ontspanning betreft 

hebben we gedurende de acht dagen tot Port Said vijf filmavonden en één bonte avond gehad. 

Vijfmaal per dag werd een muziekprogramma verzorgd en eenmaal een bridgedrive gehouden. 

Ook vonden er bezichtigingen van de brug en machinekamer plaats. Bij de Indische vorming lag 

in het bijzonder de nadruk op de Maleise lessen, waaraan door een honderdtal 

belangstellenden werd deelgenomen. Na een rustige vaart door de Middellandse Zee naderden 

we in de ochtend van 20 april Port Said, waar we slechts enkele uren zouden blijven om water 

te tanken. Het was weer het vanouds bekende beeld. Ir De Lesseps staat van zijn voetstuk af te 

bezien wat er alzo zijn kanaal in- en uitgaat. Verderop ligt de stad; het strand langs de zee is 

overdekt met strandstoelen. Grotere en kleinere boten varen voorbij of liggen geankerd. Als we 

vastliggen komen er direct koopmansbootjes langszij om te trachten zaken te doen. Majoor 

Rose komt aan boord om de zo begeerde post te brengen en post ter verzending mee terug te 

nemen. Onder een biertje gaan we een gezellig praatje maken. "Om te sterven van de warmte" 

waren zijn eerste woorden. De mededeling dat het in Cairo 104 graden in de schaduw was 

deed ons het vermoeden uitspreken, dat het dan in het Suezkanaal en de Rode Zee ook wel 

eens knapjes warm kon zijn. Hetgeen de heer Rose prompt beaamde en waaraan hij nog 

toevoegde: "plus een zandstormpje erbij , straks je ogen maar goed gesloten houden, jongens". 

Een paar uur later konden we Port Said weer verlaten.   

Zandstorm in het Suezkanaal. 

Nog maar net waren we het Suezkanaal ingevaren en dan lijkt het, of we in een oven terecht 

gekomen zijn. Er woei een hete en stoffige wind om ons heen en binnen een half uur steeg de 

thermometer ongeveer 50 graden. Nog nooit heb ik een dergelijke snelle overgang 

meegemaakt en nog nooit een tocht door het Suezkanaal onder zulke vreemde 

omstandigheden. De lucht was schemerig loodgrijs en zat vol zand en de woestijn stak daar in 

haar gele kleur wonderlijk bij af. Het woei vrij hard van dwars en dat was gevaarlijk voor de 

navigatie in het naar verhouding tot het schip maar vrij smalle kanaal. Al spoedig zat alles onder 

het zand, dat nog meer dan water overal doordringt. Hoewel de patrijspoorten stijf dicht zaten 

kreeg ik vrij wat zand in mijn hut, wat vooral op mijn bureau duidelijk zichtbaar was. Gevaarlijker 

is het intussen als het tot in de machinekamer doordringt. Kwam je bovendeks, dan woei het 

zand in je gezicht en was het raadzaam de ogen maar dicht te houden, En toch was het de 

moeite waard op het dek te zijn om deze vreemde natuurbelevenis mee te maken. Veel geluk 

hadden we intussen niet, want enige uren later moesten we voor een uit Suez komend konvooi 

voor anker en dat kostte enige uurtjes. Dit is begrijpelijk als men bedenkt dat een konvooi van 

bij voorbeeld 20 schepen ook wel 20 kilometer lang kan zijn; tussen de schepen pleegt een 

verplichte tussenruimte van een kilometer te worden aangehouden. Doch dit bij avond stilliggen 

tussen twee woestijnen biedt ook veel bekoorlijks. Boven je was de hemel vol sterren en zo hier 

en daar waren er nog wat geheimzinnige lichtjes in de woestijn waar te nemen. Het armzalige 

treintje van Suez naar Port Said pufte voorbij. En in het kanaal zelf passeerde ons op geregelde 

tijden een schip van het tegenliggende konvooi. Maar door dit oponthoud waren we pas de 

volgende morgen ter hoogte van Suez. Na deze stad te zijn voorbij gevaren kwamen we in de 

Golf van Suez, die nog zeven uur varen lang is. Aan het eind hiervan, aan bakboordzijde, ligt 

het grote bergland Sinaï, merendeels grimmig graniet, op één van welks harde blokken de tien 
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geboden gegrift werden. Drie dagen hebben we daarna in de zinderende hitte van de Rode Zee 

gezeten, waarna we in de ochtend van 24 april Aden bereikten, waar we de verdere dag 

zouden blijven liggen. Gezien de goede resultaten van de vorige reis hebben we ook hier weer 

een 80-tal militairen in de gelegenheid gesteld deze interessante stad te gaan bekijken. Dit 

geschiedde wederom in kleine groepen en onder degelijke leiding; allen waren weer prompt op 

tijd aan boord terug. 

De grote oversteek. Koninginnedag. Een bijzonder Neptunusfeest. 

Acht dagen lang zouden we niet veel anders dan water en lucht te zien krijgen en dat kwam uit, 

want het enige dat we en dan nog uit de verte zagen, was de vuurtoren van Kaap Guardafuy en 

de zuidelijke kust van het eiland Ceylon. Doch aan boord was er gelukkig genoeg gezelligheid 

en recreatie. Op 3O april hebben we weer Koninginnedag gevierd. Het begon ’s morgens om 

zeven uur al, toen door de mariniers de Franse reveille werd geblazen. Wat later stonden de 

troepen op het dek opgesteld en hield de commanderend officier troepen zijn feestrede, die 

door het Wilhelmus werd gevolgd. Verder werden er die dag cabaret- en filmvoorstellingen 

gegeven. De gezagvoerder hield als gebruikelijk een druk bezochte receptie. Voor alle 

opvarenden was er tenslotte een feestelijke lunch en een even feestelijk diner, tijdens welke 

maaltijden op het welzijn van de Koningin en het vorstenhuis werd getoast, En zo heerste er op 

het rijkelijk gepavoiseerde schip de gehele dag een bijzonder gezellige sfeer. Een dag later 

volgt het Neptunusfeest en omdat het weer zo anders dan anders was, ga ik hier toch iets van 

vertellen. Dopen behoort tot de taak van de dominee en dus werd Ds Pennekamp tot de status 

van de "god aller zeeën" verheven. Nu waren er twee dingen, die deze dominus enigermate 

kenmerkten: hij was groot en fors en hij gebruikte nog al eens de woorden "genoeg, genoeg", 

vooral als hij lekker en veel gegeten had, hetgeen nog al eens gebeurde. Natuurlijk bracht 

Neptunus ook zijn gade mee, welke rol gespeeld werd door een van onze jongens, die een 

aardig meisjessnoetje had. En achter hen volgde de staf van trawanten. Daar kwam dan de 

stoet aan, voorafgegaan door het luide geschetter van een hoornblazer. Allen waren keurig 

uitgedost en geschminkt, doch de door zijn grote figuur toch al opvallende Neptunus 

vermoedelijk net niet genoeg. Zo hier en daar hoorde je tenminste zoiets als "genoeg, genoeg" 

mompelen. Dan stelt de stoet zich langs het doop-bassin op; de gezagvoerder heet Zijne 

Majesteit hartelijk welkom en draagt het schip aan hem over. Neptunus bedankt op zijn beurt 

voor de hartelijke ontvangst op de Waterman; hij zal maar meteen met het ritueel beginnen. De 

dames gaan natuurlijk voor; zij hadden trouwens via onze marconist al een telegrafische 

uitnodiging voor de doop ontvangen. Daar stonden ze dan, de apothekeres en de beide 

zustertjes. Nadat ze voor Zijne Majesteit waren geknield, kregen ze eerst een haarwassing met 

een vers eitje, waarop de zoutwaterborrel en een pannekoekje met wonderlijke kleurtjes en 

geurtjes volgden. En dan doen de trawanten hun plicht en worden ze een voor een in het water 

geslingerd. Het zal ook wel niet zo vaak gebeurd zijn, dat een aalmoezenier door een dominee 

werd gedoopt. Doch ook hij moest voor Neptunus knielen, kreeg zijn haarwassing, drankje en 

pannekoekje, met zelfs als troost nog een omhelzing van mevrouw Neptunus, om daarna 

eveneens in het water te verdwijnen. En na dit viertal volgde dan de rest van de dopelingen, 

hetgeen nog ruim een uur in beslag zou nemen. Doch toen eindelijk de laatste in het zo 

langzamerhand geel-rose sop ten onder was gegaan en alle brandslangen ineens begonnen te 

spuiten, vonden de juichende omstanders, dat het nu "genoeg, genoeg" was. Ze zetten de 

aanval op Zijne en Hare Majesteit met hun gevolg in, gebruikten alle nog aanwezige eitjes voor 
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een laatste haarwassing en toen verdwenen ook die in hun element. Maar al was de officiële 

doopplechtigheid dan ook afgelopen, de gezagvoerder wilde het feest nog wel een poosje in 

zijn hut voortzetten. Tegen het middaguur verschenen daar de commanderend officier troepen 

met zijn plaatsvervanger, alsmede de dominee, aalmoezenier, dokter en tandarts. Ook de drie 

dames, die de doop zonder een kik te geven hadden ondergaan, waren uitgenodigd, doch 

vermoedelijk waren zij met een nieuwe haarwassing bezig en nam dat nogal wat tijd in beslag, 

tenminste ze verschenen pas enkele uren later. Maar na het extra vochtige doopfestijn van die 

ochtend smaakte toen de gezamenlijke lunch wel bijzonder lekker. Ook 's avonds wilde de 

gezagvoerder deze feestelijke dag nog verder vieren en wel op zijn gezellige captains-dekje, 

waar ons gezelschap na het diner dus weer samenkwam. Op een blijde dag moet gezongen 

worden en al spoedig werd daarmee begonnen; alle bekende liedjes kwamen aan de beurt. En 

pas toen bleek dat de aalmoezenier en tandarts ook goede kwaliteiten als dirigent hadden. Tot 

we ineens ontdekten dat de dominee weg was. Evenals de aalmoezenier kon hij toch al terug 

zijn van de avondsluiting! In optocht ging het toen naar de hut, waar de beide geestelijke 

verzorgers hun nachtrust plegen te genieten. En jawel, daar vonden we Neptunus lekker 

slapend in zijn bed, kennelijk erg vermoeid van al zijn doopplichten. Doch dit kon natuurlijk niet 

worden genomen en luide weerklonk toen het spreekkoor: waar is de dominee, waar is de 

dominee? Helaas leidden dit drukke bezoek en onze vriendelijke uitnodiging niet tot het 

gewenste resultaat, want de dominee wilde niet mee. Hij kwam zijn bed uit, dirigeerde het koor 

naar buiten, deed de deur op slot en nestelde zich weer in Morpheus' armen. En dus moest de 

samenzang wel zonder hem worden voortgezet. Toch moest die deur later wel weer open, want 

toen na enige uren ons laatste lied over de Indische Oceaan weerklonken had, wenste ook de 

aalmoezenier zijn nachtrust en toegang tot de hut der geestelijkheid. 

Belawan en Medan.  

Het was in de ochtend van 3 mei, toen we Belawan, de haven van Medan binnenliepen. We 

waren hier al eerder geweest, doch kwamen toen niet verder dan de kade. Onze opdracht was 

het 436e bataljon infanterie, dat we hier in het verleden ook hadden gebracht, weer op te halen. 

Aangezien we pas 's middags zouden inschepen hadden we nog mooi de gelegenheid een 

tripje in de omgeving te maken. Hiertoe kregen we vervoer en zelfs een gids aangeboden. En 

zo zijn we met een deel van onze vaste staf naar Medan geweest, dat 28 kilometer verder 

landinwaarts ligt. Wat hebben we onderweg weer van de prachtige natuur daar genoten! In 

Medan, dat een bijzonder mooie stad bleek te zijn, hebben we veel gezien; dat waren een 

Chinese tempel, een katholieke kerk, de Nederlands hervormde kerk van Manggalang, het 

gemeentehuis, het postkantoor, de Javase Bank, de moskee met gebedstoren, het gebouw van 

de voorlichtingsdienst van de Negara Sumatra Timoer, een batakshuis aan de Esplanade, de 

hoofdstraat Kesawan met Tiptop (het grote Hollandse restaurant) en tenslotte brachten we nog 

een bezoek aan hotel Be Boer. Na deze interessante trip zijn we weer teruggekeerd naar 

Belawan. In de loop van de middag kwam toen het 436e bataljon infanterie aan boord, waarbij 

we weer heel wat goede bekenden aantroffen.  

Even te Priok. Dan naar Palembang.  

Zaterdag, 6 mei, kwamen we te Priok aan; alle militairen gingen daar van boord. De 

apothekeres en verpleegsters niet; gezien de komende moeilijke transporten wilden we deze 
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dames graag aan boord houden. Doch eerst waren we dan een paar dagen vrij. Een daarvan 

mocht ik als gids fungeren om onze vaste staf iets van Batavia te laten zien en dat werden de 

benedenstad, de Amsterdamse Poort, Noordwijk, Rijswijk, Molenvliet, Koningsplein, Batavia-

Zuid en natuurlijk de pasars. Ook bracht ik een bezoek aan de bekenden in het legerhospitaal. 

Herman Van Dijk ontmoette ik zelfs enkele malen, hetzij in Batavia dan wel aan boord. Maar 

voor 's avonds prefereerden we het knusse dekje van onze gezagvoerder.   

Op de Moesi: pracht en praal buiten diepe ellende binnen.  

We voeren op de Moesi, komende van Palembang. We stonden achter op het schip en keken 

naar die prachtige sterrenhemel. Onder ons stroomde de rivier, waarvan de oevers nu eens 

dichterbij dan weer verderop flauw zichtbaar waren. Zo nu en dan doemde een rood lichtje van 

een eenzaam vissersbootje op. Het schip ruiste voort door het donkere water. We spraken 

weinig en zo was het goed. Deze pracht, deze serene stilte moesten niet worden verstoord. En 

we vergaten even alles om ons heen. Want we behoefden ons maar een ogenblik af te wenden 

om weer midden in het menselijke leven en de problemen te staan. En dan voelde je weer de 

tegenstelling tussen het majestueuze buiten en het trieste leven binnen, de ellende, die de 

mensen elkaar aandoen. Boven en rond de Moesi en ons schip alles pracht en praal, doch wat 

de Waterman herbergt en vervoert was niets dan menselijke ellende. De ruimen zitten tot de 

nok toe vol met zwervende mensen, mannen die behoorden tot het voormalige Koninklijk 

Nederlands-Indische Leger met hun vrouwen en kinderen, meestal Indonesische mensen. Doch 

dit leger is nu ter ziele en zij worden afgevoerd naar doorgangskampen. Wat zal er van hen 

worden? Velen hebben de moed opgegeven; hun staat niets meer te wachten. Ze zijn volkomen 

passief. Gelukkig was er ook nog een meer actieve groep, die van het nieuwe niets moet heb-

ben en die al of niet aan onze zijde staat. Ambonezen en Menadonezen, die zich grimmig 

verzetten. Doch hoe weinigen zullen er aan boord zijn, die zich dit stuk tragiek eigen kunnen 

maken? Vanmorgen, 10 mei, hebben we hen aan boord gekregen; voor een deel gaan ze naar 

Batavia; de rest is voor Semarang bestemd. Er zijn meer dan 400 vrouwen en ongeveer 450 

kindertjes tot drie jaar bij. Het was een bonte menigte. Indonesische vrouwtjes met kleurrijke 

sarongs, veelal met kleintjes in de slendang. Gebruinde militairen in hun groene uniformen. Van 

alles hadden ze bij zich: koffers, manden, pakken, potten en pannen, doch ook kippen, 

papegaaien, een bok en een aap. Het Indonesische deel van het transport werd in twee grote  

ruimen en niet gesplitst ondergebracht. Het kleine Europese deel werd, uiteraard wel naar 

mannen en vrouwen gescheiden, al naar gelang de rangen van de militairen in ruimen of hutten 

gehuisvest. 

De grootste moeilijkheid was intussen ook nu, dat de Waterman, als zijnde een echt 

troepenschip, alleen maar gemeenschappelijke was-, douche- en toiletgelegenheden heeft. 

Voor het gebruik hiervan moest nu wel een tijdsindeling worden gemaakt. Bovendien hadden 

we ook zieke vrouwen en kinderen en diende er dus naast het bestaande hospitaal een 

vrouwenzaal te worden ingericht. Daar kwam nog bij, dat heel wat vrouwen in verwachting 

waren en dat enkele direct moesten worden opgenomen. We hadden alles in gereedheid 

gebracht voor eventuele bevallingen, doch dat heeft de Waterman toch niet meegemaakt. In de 

ruimen en op de dekken was het al spoedig je reinste kampong. Mannen en vrouwen lagen 

veelal op hun standee of op een matje op de grond, terwijl de kinderen sliepen of ergens op het 

schip speelden. In de ruimen stond overal de bagage. Zo nu en dan kraaide een haan. In een 
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hoek zat een kip te broeden. Tweemaal per dag kregen deze passagiers rijst en eenmaal 

brood, doch al dat eten werd niet in de grote eetzaal genuttigd doch meegenomen naar het ruim 

of dek. En dat betekende dus een flinke rommel. Maar verder had je van deze mensen, die het 

grootste deel van de dag als gezin bij elkaar waren, niet de minste last. Ze waren altijd even 

vriendelijk. Alleen maar bedroefd over het verleden en bezorgd over wat de toekomst zou 

brengen. Helaas hebben we nog een sterfgeval te betreuren gehad. Een meisje van 20 dagen 

oud kwam tengevolge van een longontsteking vlak voor aankomst te Priok te overlijden. Het 

was het enige kindje van een jong Indonesisch echtpaar. Sinds haar geboorte had ze niets 

anders gedaan dan gezworven. We hebben een mooi houten kistje laten maken en de 

volgende dag is het lijkje naar het legerhospitaal in Batavia gebracht, vanwaaruit het is begra-

ven. Wat is het gevoelsleven bij deze mensen toch anders dan bij ons. Ik heb vrij lang met de 

ouders bij het lijkje gestaan en je kon wel degelijk merken wat dit verlies voor hen betekende, 

doch van tranen was geen sprake. Vrijdagmorgen, 12 mei, kwamen we te Priok aan. Ongeveer 

de helft van de passagiers debarkeerde hier en daarna werd de reis naar Semarang voortgezet. 

Wordt vervolgd 

 

 

    

      ijsland 
 

Ik krijg soms reacties van vrienden die niets met de 

Koninklijke Marine te maken hebben of hebben gehad. Zij 

lezen mijn berichten die hier op slaan, maar kunnen zich hier denk ik, soms moeilijk er iets bij 

voor stellen of in verplaatsen. 

Ik ga met deze post proberen 

hun wat meer bij ons te 

betrekken en duidelijk te maken 

hoe het eigenlijk een beetje in 

elkaar zat. Ik beperk me tot 

IJsland, anders zit ik morgen 

nog te typen. 
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Vanaf begin tachtiger jaren, toen wij gingen vliegen met de Orion, werden wij regelmatig voor 

enige tijd op IJsland gedetacheerd (geplaatst). Het was koude oorlog en in die tijd slopen vele 

Sovjet onderzee-boten (subs) vanuit Moermansk, hun noordelijke haven, via beide zijden van 

IJsland naar de Atlantische Oceaan. Dit deden ze niet omdat ze niet anders te doen hadden, 

maar er waren velen van deze subs die elk in staat waren een groot gedeelte van de wereld 

met nucleare wapens te vernietigen.  

 

Ook waren er snelle onderzee-boten, die met geleide wapens NATO vlootverbanden konden 

vernietigen. Bijna allen hadden 

atoomaandrijving en hadden dus 

niet de noodzaak om boven 

water te komen. 

 

Deze onderzeeboten waren niet 

makkelijk te ontdekken omdat ze 

weinig geluid maakten. 

Daarom werd constant bij 

gehouden waar zij zich, op elk 

moment, bevonden. Dit om te 

voorkomen dat, wanneer de 

koude oorlog warm werd, al 

deze mannen nog moesten 

worden 

opgezocht. Omdat ze bijna 

allemaal langs IJsland kwamen, hadden de Amerikanen een militaire vliegbasis op dat Eiland. 

Het scheelde vele vlieguren om ze te bereiken. Wij Neder-landers, “Jean Fromage”, oftewel 

“Jan Kaas” werden ook ingezet in dit gebeuren. Overigens tot grote tevredenheid van onze 

Amerikaanse collega’s. Tot zover de “Politiek”. 

Er was constant een Nederlandse Orion 

op IJsland aanwezig om het boven-

staande waar te kunnen maken. Om de 

twee weken losten de kisten en beman-

ningen elkaar af. We waren gelegerd in 

een redelijke accomodatie op de basis. 

Het was een grote soort barak alleen 

voor de NATO gasten, dat waren wij dus 

ook. Typisch voor onze MLD (Marine 

Luchtvaart Dienst) mentaliteit, hadden 

we daar al snel voor elkaar dat we 

onafhankelijk een biertje konden drinken en een lekkere hap koken. Hierover zijn bij ons al vele 

verhalen bekend. 

Als er Sovjet onderzeeboten in het gebied zaten, vlogen wij ons zogenaamde “de ballen uit 

de broek”. Er zat dan 15 uur tussen landing en start. 

 

Voorbeeld: 

0100 opstaan, douchen, ontbijten. 
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0200 met de bus naar het vliegtuig voor een preflight (apparatuurtest van 3 uur), 1 uur voor 

         de vlucht kreeg de tactische bemanning de briefing met de laatst bekende gegevens. 

0500 Take off (start). Hierna volgt de vlucht naar en het volgen van het doel. Soms moest dat    

         ook gevonden worden wanneer de positie nog niet nauwkeurig bekend was.( Daar waren    

         wij Kazen dus goed in.) 

1400 Landing. 

         Analyse en debriefing. Duur tussen 1 en 2 uur. 

Vrij. 

Volgende vlucht : 0500 Take off, enz enz. In de tijd tussen landing en start moest er ook 

gegeten, gedronken en niet te vergeten geslapen worden. Het kwam soms voor dat men met 

de bemanning de gehele tour van 14 dagen in dit schema zat. Ik benadruk hierbij soms. 

Ook onze ondersteunende technische dienst had daar een over het algemeen zeker geen 

makkelijke tijd. 

 
Zij moesten zorgen dat wij op tijd een vliegtuig ter beschikking hadden. Buiten dat moest de 

belading van bewapening en dergelijke, gebeuren onder vaak arctische omstandigheden 

plaats vinden. Buiten deze normale werkzaamheden moesten ook klachten over het 

functioneren van apparatuur, motoren en andere onderdelen verholpen worden, waardoor 

het onderdeel rust van hun schema vaak in de knel kwam. Zij zaten ook voor een langere 

periode op IJsland dan wij. Chapeau dus. 

 
Nu waren er natuurlijk niet altijd Sovjet onderzeeboten in het gebied en de eerlijkheid gebiedt 

mij te zeggen dat we dan een een prachtige tijd hadden op eiland van water en vuur(water). 

 
We vermaakten ons met vissen, soms stappen en ook maakten wij zelf heerlijke maaltijden 

klaar verzorgd door de in elke bemanning aanwezige kundige kokkies. Soms met de meest 

exotische kruiden, die sommigen een ongepland bezoek aan het toilet konden bezorgen. 

In de crewroom werd ook de dorst gelest, die ondanks de koude toch optrad, vermoedelijk 

door het noorderlicht. Ook werden hier de bijzonderheden van de gemaakte vluchten 

besproken onder het genot van een biertje. Daar werden analyses van elkaar verkondigd 

zonder aanziens des persoons. Het kon aardig oplopen, maar het is nooit uit de hand 

gelopen. Hum. Deze de-briefings werkten zeer verhelderend. De volgende dag echter, was het 

meestal vergeven en vergeten. 

 
Wanneer voor een tijdje geen potentiële vijand in de buurt kwam werd er natuurlijk ook 

gevlogen. We deden onder andere ICE CAP PATROL. Dat was een vlucht waarbij de ijsvlakte 

rond Groenland in kaart werd gebracht. Prachtige vluchten waarbij het ongerepte en de 

afbrekende ijsbergen als een soort cinemascope film aan je voorbij trok. Soms zagen we zelfs 

IJsberen. Bijna onwerkelijk. 

Ook zagen wij daarentegen, voor mij althans, hele erge dingen. Zoals onder andere kleine 

IJslandse walvisjagers met aan beide zijden een grote dode walvis op hun rug, op weg naar 

Reykjavik. De grote witte buiken van deze zoogdieren accentueerden het verschil in grootte 

van hen en die van de kleine k.t bootjes. 

 
Ook maakten wij zogenaamde “overland” vluchten over IJsland met zijn enorme gletschers, 

vulkanen, maar ook mooie groene valleiën met watervallen en alles wat er bij hoort. 
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Als je een gletscher op lage hoogte op vliegt, moet je natuurlijk steeds klimmen, omdat hij 

oploopt. Moeilijk te zien omdat alles wit is. Maar onze vliegers keken dan naar de horizon en 

bepaalden daar hun klimstand op, althans dat heb ik begrepen. Op een keer zagen wij, 

precies op het hoogtste punt van de grootste gletscher twee hele kleine figuurtjes staan. We 

vlogen er nog een keer erg laag over en zagen twee mensen op ski’s staan. Ze reageerden 

niet, dus ze zullen wel niet verdwaald zijn geweest, misschien verbaasd. 

 
Aan de noordwest kant van IJsland bevindt zich een gebied, genaamd “de vijf vingers” wat 

heel ruw is. Kale rotsen waarvan sommigen recht uit zee oprijzen. Op een keer vlogen we 

daar een eindje uit de kust tussen de vriendelijke Cumulus wolken. We vlogen vlak langs 

zo’n wolk en ik bleef kijken tot wij er voorbij waren. De achterkant was dus puur graniet. De 

wolk stond alleen tegen de voorkant van de rots aan. Je zou er maar voor kiezen om er 

doorheen te vliegen. De radar operator zag natuurlijk wel het verschil tussen een wolk en 

een grote steen. 

Ik zou nog wel langer kunnen doorgaan met al die mooie, spannende en vermoeiende 

dingen. Ik brei er een eind aan. Echter niet zonder te vermelden dat ik op IJsland enkele 

dingen heb meegemaakt die onuitwisbaar in mijn brain zijn opgeslagen. Het noorderlicht, st 

Elmus vuur op de propellors en de prachtige lokroep van verliefde walvissen die elkaar (wij 

hoorden ze op onze sonar boeien) op onvoorstelbare mijlen afstand van elkaar hun verliefd- 

heid lieten horen. 

Amen. 

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

 

 

Maritiem aspect van het Koreaanse conflict 
              Betekenis van de Nederlandse bijdrage 
Op Zondag 25 Juni jl., te 04.00 Koreaanse tijd, vielen gewapende strijdkrachten uit Noord- 

Korea de Zuid-Koreaanse republiek binnen. Hiermede was van communistische zijde een 

conflict ontketend, dat de Organisatie der Verenigde Naties in het geweer zou brengen. 

 
De Verenigde Staten van Amerika werden belast met het verlenen van militaire bijstand aan de 

staat, die het voorwerp van een niet-uitgelokte agressie was geworden. 

De Secretaris-Generaal der Verenigde Naties riep ook de andere leden-staten dezer organisatie 

op tot actieve hulpverlening aan Zuid-Korea. 

Aan deze oproep hebben vele landen, maar nog niet genoeg in aantal en met te geringe mid-

delen, gehoor gegeven. 

 

De Nederlandse Regering gaf aan Hr. Ms. torpedobootjager „Evertsen”, die zich bij het uit-

breken van het conflict in de Indonesische wateren bevond, reeds op 4 Juli jl. opdracht zich te 

voegen bij de maritieme strijdkrachten, welke rondom het schiereiland Korea optreden. Onze 

Regering deed dit teneinde, in samenwerking met andere zeemogendheden, uitvoering te 

geven aan de aanbeveling van de Veiligheidsraad van 27 Juni jl. om hulp te verlenen aan de 

Republiek Korea. 
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Intussen hebben zich tal van zeestrijdkrachten om het bedreigde schiereiland en in de Japanse 

wateren geconcentreerd; aan de Amerikaanse 7th Fleet, onder bevel van Rear-Admiral Struble, 

werd het grootste deel van de Britse Eastern Fleet uit Hongkong (bevelhebber Admiral Sir 

Patrick Brind) toegevoegd. Deze scheepsmacht werd nog versterkt door Australische, 

Canadese, Franse, Nederlandse en Nieuw-Zeelandse zeestrijdkrachten. Van deze 

gecombineerde vloot, waarover het opperbevel berust bij de Amerikaanse Viceadmiraal  

Charles Joy, maakten eind Juli deel uit : 

2 vliegkampschepen met honderden bommenwerpers en jachtvliegtuigen, verscheidene 

kruisers, torpedobootjagers en fregatten, alsmede een aantal korvetten, transportschepen en 

hulpvaartuigen. De Australische, Nieuw-Zeelandse, Canadese, Nederlandse en Franse bodems 

opereren onder tactisch bevel van de Britse admiraal Brind. Volgens tot nu toe bekende 

gegevens zijn de maritieme bijdragen van de betrokken zeemogendheden als volgt 

samengesteld. 

 

Scheepsmacht der Verenigde Naties 

Amerika: het vliegkampschip „Valley Forge” (27.000 ton waterverplaatsing) met verscheidene 

squadrons Douglas-bommenwerpers en straaljagers; een kruiser, 8 torpedobootjagers en fre-

gatten: 3 onderzeeboten: bovendien een luchtverdedigingskruiser en 4 torpedobootjagers van 

de U.S. Jap. Occupation Force te Tokio. 

 
Te Pearl Harbour wordt een nieuwe „Task force”, met het 27.100 ton metende vliegkampschip 

„Philippine Sea” als kern, samengesteld om de 7th Fleet te versterken. 

In het moederland worden of zijn voorts 9 vliegkampschepen en 40 andere oorlogsbodems, die 

alle waren opgelegd, opnieuw in dienst gesteld. Het Congres heeft de aanbouw van 122 nieuwe 

oorlogsschepen en het moderniseren van 29 bestaande bodems goedgekeurd. 

Uit Californië is de 1st Marine Division (23.000 mariniers) naar het strijdtoneel verscheept, 

evenals de 1st Marine Air Wing (met mariniers bemande vliegtuigen). 

 
Alle gedemobiliseerde officieren van de Amerikaanse Marine-Reserve beneden de rang van 

commandeur (subalterne officieren) zijn opgeroepen om vrijwillig ten minste een half jaar in 

werkelijke dienst te komen; zij kunnen desgewenst een jaar blijven dienen. Voor de marine- 

luchtvaartdienst zijn 9.000 officieren en 30.000 manschappen, voor het korps mariniers 47.000 

man opgeroepen. Het aantal marinevliegtuigen zal met 1.100 worden verhoogd; ook het vloot- 

personeel wordt uitgebreid; zee miliciens worden voorlopig in dienst gehouden. 

 
Groot-Brittannië: de Eastern Fleet omvat 22 schepen, t.w. het lichte vliegkampschip „Triumph” 

(13.350 ton waterverplaatsing), onder bevel van captain A. D. Torlesse. met squadrons 

Seafuries en Fireflies; 3 kruisers: H.M.S. „Belfast” (11.000 ton), „Jamaica’ en „Kenya” (beide 

8/000 ton); 7 torpedobootjagers: H.M.S. „Cossack”, „Cockade”, „Comus”, „Charity”, „Consort”, 

„Constance” en „Concord”, elk 1.710 ton (dit zijn de snelste jagers van de Royal Navy; 

hoofdvaart meer dan 30 knoop): 8 fregatten: H.M.S. „Black Swan”, “Alacrity”, „Hart”, „Whitesand 

Bay”, „Cardigan Bay”, „Mounts Bay”, „Morecambe Bay” en „St. Bride’s Bay”; verder het 

commandoschip „Alert (vlaggenschip van Admiral Bride) en het hospitaalschip „Maine” (7.515 

ton). 
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Deze vloot zal nog worden versterkt met het lichte vliegkampschip „Theseus” (13.190 ton), het 

vliegtuigmoederschip „Unicom” (14.750 ton) en het befaamde, thans herstelde fregat 

„Amethyst”. 

 
Officieren en manschappen van de Marine Reserve worden in beperkt aantal onder de 

wapenen geroepen. Marinepersoneel, waarvan de diensttijd om is, gaat niet met groot verlof. 

Geen verlof wordt verleend aan hen, die zich op posten in het buitenland bevinden. De Britse 

vloot zal worden uitgebreid. 

 
Australië: 2 torpedobootjagers, H.M.A.S. “Bataan” en „Warramunga” (elk 1.927 ton) en de 

kanonneerboot „Shoalhaven” (1544 ton) werden naar Korea gezonden en ter beschikking 

gesteld van de U.N.O. 

 
Nieuw-Zeeland stuurde als bijdrage 2 fregatten. H.M.N.Z.S. „Tutira” en „Pukaki (elk 1.435 ton). 

 
Canada: heeft zijn Atlantische vlootoefeningen afgelast en via de Pacifickust vier oorlogs-

bodems naar het Verre Oosten gedirigeerd, nl. H.M.C.S. „Ontario” (een kruiser van 8.000 ton) 

en de torpedobootjagers „Athabaskan”, „Cayuga” (elk 1.927 ton) en „Sioux” (1.710 ton).  

 
Frankrijk zond het fregat „La Grandière” (1969 ton), dat zich reeds in de Oost-Aziatische wate-

ren bevond. 

 

Noorwegen: heeft bij herhaling scheepsruimte voor troepenvervoer aangeboden. 

 
Nederland: Hr.Ms. torpedobootjager „Evertsen”, die reeds vroeg heeft deelgenomen aan 

operaties in de Koreaanse wateren, heeft een waterverplaatsing van 1.796 ton standaard. Het 

schip is in oorlogstijd van de Britse Marine overgenomen en heette oorspronkelijk H.M.S. 

„Scourge”. Deze bodem diende ter vervanging van zijn naamgenoot, die begin 1942 in de strijd 

tegen de Japanners in Straat Soenda onderging. 

Hr.Ms. „Evertsen” staat onder bevel van de luitenant ter zee der eerste klasse D. J. van 

Doorninck en telt ongeveer 250 koppen. De bewapening bestaat uit 4 kanonnen van 12 cm, 8 

torpedolanceerbuizen, een werpinrichting voor dieptebommen, alsmede een aantal mitrailleurs 

van 40 en 20 mm. 

Deze bodem maakte voor zijn vertrek naar Korea deel uit van de drie Nederlandse torpedo- 

bootjagers, die na de soevereiniteit overdracht in de Archipel zijn achtergebleven. De beide 

overige jagers, Hr.Ms. „Banckert” en „Kortenaer”, verrichtten vóór het incident te Makassar van 

tijd tot tijd patrouillediensten tegen de smokkelarij, een taak, die de „Evertsen” voor haar vertrek 

naar Korea ook heeft verricht. Eén van onze jagers zou zijn aangewezen om te worden 

overgedragen aan de A.L.R.I.S. Vast staat, dat dit in geen geval zal zijn Hr.Ms. „Banckert”, 

tegen welke overdracht van Britse zijde bezwaar werd gemaakt. 

 
Evenals de door leden van het Britse Gemenebest en Frankrijk ter beschikking van de U.N.O. 

gestelde bodems maakt Hr.Ms. „Evertsen” — zij het onder tactisch bevel van de Britse admiraal 

— deel uit van de Amerikaanse 7th Fleet. Het is niet de eerste maal, dat een Nederlands 

oorlogsschip bij de 7th Fleet werd ingedeeld. In Augustus 1942 werden Hr. Ms. kruisers „Jacob 

van Heemskerck” en „Tromp”, alsmede onze torpedobootjager „Tjerk Hiddes” aan deze 
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Amerikaanse vloot toegevoegd. Hun taak was het verrichten van escortediensten bij de 

ravitaillering van Amerikaanse bases in het Zuid-Westelijk deel van de Stille Oceaan. 

 
De „Tromp” werd in Januari 1944 ingedeeld bij de Britse Eastern Fleet, doch zij kwam in Mei 

1945 opnieuw bij de Amerikaanse 7th Fleet en heeft toen deelgenomen aan de dekking van de 

landingen bij Tarakan en Balikpapan. De „Heemskerck” ging in December 1943 over naar de 

Britse Middellandse-Zeevloot. 

 

Doel der Nederlandse bijdrage en taak van Hr. Ms. „Evertsen” 

Was de indeling van onze oorlogsschepen bij Geallieerde vloot-formaties van 1942 tot 1945 een 

vanzelfsprekendheid, ons land behoorde tot de Verenigde Naties, die met de As- mogendheden 

in oorlog waren en na de slag in de Javazee was onze oorlogsvloot zó ingekrompen, dat 

vorming van een eigen eskader niet meer mogelijk bleek, de Nederlandse deelneming aan de 

actie tegen Noord-Korea vereist wel een nadere verklaring. 

 
De motieven, die geleid hebben tot Nederlands deelneming aan de strijd in Korea, zijn tweeër-

lei, nl.: a. bescherming van de internationale rechtsorde, voortvloeiende uit het lidmaatschap 

van de U.N.O., en b. onze wil om een actieve rol te blijven vervullen in het Verre Oosten. 

 
Wij zijn geneigd op laatstgenoemd (nationaal) motief de nadruk te leggen, omdat het hemd nu 

eenmaal nader is dan de rok. Weliswaar heeft Nederland van de zijde der U.N.O. en met name 

van onze Angelsaksische bondgenoten ter zake van Indonesië wanbegrip en teleurstellingen 

ondervonden, maar in de huidige omstandigheden zou rancune doelloos zijn. Wij achten het 

een daad van wijs beleid van onze Regering, dat Nederland als kleine mogendheid met grote 

belangen in het Oosten het eerst een oorlogsschip ter beschikking heeft gesteld voor de 

verdediging van het Oost-Aziatische slachtoffer van agressie. Het zou o. i. zelfs aanbeveling 

verdienen nog meer steun te verlenen. 

 
Ons belang bij de gang van zaken in het Pacific- gebied dient ook bij de bondgenoten te worden 

geaccentueerd. Naast zijn grote economische belangen in Indonesië is Nederland 

geïnteresseerd in het behoud van Westelijk Nieuw-Guinea. Dit moet onze Geallieerden worden 

duidelijk gemaakt, niet alleen door vertogen, maar vooral door een daad. En hoe kon dit beter 

geschieden dan door het verlenen van maritieme hulp, nu deze in het Westelijk deel van het 

Pacific-gebied nodig is? 

Dat men het voornaamste motief van de Nederlandse steunverlening nog niet overal wil be-

grijpen, is ons helaas gebleken uit een beschouwing in de „New York Times”. In zijn editie van 

17 Juli jl. schreef dit blad namelijk wel met waardering over Nederlands spoedige deelneming 

aan de U.N.-actie in het Verre Oosten, maar men voegde daaraan de volgende opmerking toe:  

„Zij hebben in de Stille Zuidzee of in Zuidoost-Azië geen bezittingen meer, die zij moeten 

verdedigen.”  

Hiermede wordt het bestaan van Nederlands gezag in Nieuw-Guinea eenvoudig over het hoofd 

gezien, om niet eens te gewagen van onze financieel-economische belangen in Indonesië. 

Is het niet de hoogste tijd , dat onze bondgenoten gaan inzien, dat het behoud van Nederlands 

invloed in het Oosten een stabiliserende factor en dus tevens een Amerikaans belang is? Wat 

voor goeds kunnen de V.S. verwachten van een gezagsoverdracht in Nieuw-Guinea, nu de 

R.I.S. weigert aan de verdediging van Zuid-Korea mede te werken? 



 

25 
 

 

Het is nu toch wel duidelijk gebleken, dat Minister Achesons „totale diplomatie”, de poging om 

zich vrienden te verwerven in Oost-Azië, een streven waaraan Nederlands positie in Indonesië 

werd opgeofferd, heeft gefaald. De invloed van het communisme blijkt thans in het rijk van 

Soekarno reeds zó groot te zijn, dat de R.I.S. geen steun durft verlenen aan de actie der V.N. 

tegen rode agressie. 

 
Terugkomende op Nederlands maritieme bijdrage willen wij hier nog een omschrijving geven 

van de taak van Hr.Ms. „Evertsen” in de Koreaanse wateren. Een torpedobootjager als deze 

kan onder de gegeven omstandigheden voor verschillende verrichtingen worden aangewezen. 

Deze verrichtingen zijn: 1. dekking bij landingen op de vijandelijke kust: 2. vuursteun aan te land 

opererende grondstrijdkrachten; 3. beschieting van strategische of tactische objecten op vijan-

delijk grondgebied; 4. escorte van ravitailleringsschepen tussen Japan en Korea; 5. blokkade 

van de vijandelijke kust; 6. patrouillevaart in de Koreaanse wateren. (De punten 4 t/m 6 im-

pliceren zo nodig onderzeebootbestrijding.) Welke van deze functies de „Evertsen” heeft 

verricht of nog zal verrichten, kan thans nog niet worden medegedeeld. Vast staat, dat onze 

jager tezamen met bodems van bevriende naties reeds aan meer dan één operatie heeft deel-

genomen. 

Weliswaar is dit Nederlandse schip ingedeeld bij de U.S. 7th Fleet, maar het ressorteert evenals 

de overige zee-, land- en luchtstrijdkrachten ter verdediging van Zuid-Korea onder het 

opperbevel van Generaal Douglas MacArthur, die door de U.N.O. is benoemd tot „Commander-

in-Chief U.N. Forces in Korea”. Deze strijdmacht opereert onder de blauwwitte vlag der U.N.O. 

 
Reeds in de eerste weken van de strijd op Korea, die lokaal gezien toch voornamelijk door 

grondtroepen en vliegtuigen moet worden gevoerd, is komen vast te staan, dat de 

zeestrijdkrachten (inclusief de maritieme luchtvaart) in de verdediging van Zuid-Korea een niet 

onbelangrijk aandeel hebben. Toen het er op aan kwam snelle hulp te bieden, bleek de Marine 

de mobielste te zijn van de drie onderdelen der Amerikaanse krijgsmacht. De hoge verwach-

tingen, die velen in de V. S. en daarbuiten in de luchtmacht hadden gesteld, zijn niet voor 

honderd percent vervuld. Niet alleen in Amerika, maar ook te onzent moge men hieruit de 

conclusie trekken, dat bezuiniging op de Marine en haar luchtvaartdienst geen verstandig beleid 

kan worden genoemd. 

De strijd in Korea heeft, hoe deze verder ook moge verlopen, onmiskenbaar aangetoond, dat 

vliegkampschepen met „bomber and fighter squadrons” van „naval aviation” en andere 

maritieme strijdmiddelen in de moderne oorlog evenmin gemist kunnen worden als legers en 

luchtstrijdkrachten te land. 

De slagzin „goedkope, veilige en snelle overwinning door strategische luchtbombardementen” 

heeft door de gebeurtenissen in Oost-Azië veel van zijn trefkracht ingeboet. 

 

Door de tegenslagen op Korea wreekt zich het bezuinigingsprogramma van het Amerikaanse 

Ministerie van Defensie, waarbij vooral de U.S. Navy en het U.S. Marine Corps het kind van de 

rekening werden. 

Naar verluidt had Minister Louis Johnson het Korps Mariniers, waarvan thans de Eerste Divisie 

in de strijd wordt geworpen, in 1951 willen reduceren tot 6 bataljons (ca. 5.000 man). Dit 

elitekorps, dat in de oorlog tegen Japan zijn onmisbaarheid had bewezen, was reeds inge-

krompen tot 80.000 man, zodat men alleen de Eerste Divisie, versterkt met de 1st Marine Air 
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Wing, op oorlogssterkte kan uitrusten, terwijl er geen transportvliegtuigen beschikbaar waren 

om de mariniers snel naar Japan over te brengen. Dit moest per schip gebeuren. Het feit, dat er 

alsnog 47.000 mariniers onder de wapenen worden geroepen, bewijst, dat men, nu de nood 

aan de man komt, de onjuistheid der verregaande bezuiniging heeft ingezien. 

Een opmerkelijk feit is ook, dat de Amerikanen aanvankelijk over te weinig gerede troepen-

schepen beschikten. Uit een en ander blijkt wel, dat politieke zuinigheid de wijsheid der logistiek 

kan bedriegen. 

 
Maritieme krijgsverrichtingen 

Zoals reeds vermeld, hebben de zeestrijdkrachten der V.N. in de strijd om Korea verscheidene 

malen een niet te verwaarlozen bijdrage geleverd. Op enkele van deze verrichtingen willen wij 

hier de aandacht vestigen. 

 
Vanaf de vliegkampschepen „Valley Forge” en „Triumph” werden half Juli jl. doelen in de Noord-

Koreaanse hoofdstad en vijandelijke havens bestookt door bommenwerpers en jagers. Voor 

H.M.S. „Triumph”, die in April 1946 in dienst werd gesteld, betekende dit tevens de eerste 

oorlogshandeling. 

 
Van de weinige zeestrijdkrachten, waarover de Noord-Koreanen beschikken, heeft een Ameri-

kaanse kruiser reeds begin Juli in twee dagen tijds 11 vaartuigen (voornamelijk torpedomotor- 

boten) tot zinken gebracht. 

Op 20 Juli werd de havenstad Jongdok platgelegd door een bombardement van Brits- 

Amerikaanse scheepsartillerie. 

Aan boord van de kruiser „Jamaica”, die herhaaldelijk in actie is geweest, werden de eerste 

Britse verliezen geleden door vijandelijk vuur. In de berichten uit het betrokken zeegebied werd 

meermalen de aanwezigheid van niet-geïdentificeerde onderzeeboten gesignaleerd, maar tot 

op heden is van vijandelijk optreden met dit wapen niet gebleken. 

 
Een handicap voor de aanvoer van versterkingen is het vroegtijdige verlies van de havenstad 

Mokpo aan de Z.W.-kust van Korea. Sindsdien is alleen Poesan aan de Z.-O.-kust als aanvoer- 

haven voor U.N.-strijdkrachten overgebleven. 

 

Potentieel gevaar van Russische onderzeeboten 

Niettegenstaande een actief aandeel in de strijd om Korea moet de bijdrage der Angelsaksisch- 

Frans-Nederlandse zeestrijdkrachten meer van politieke dan van militaire betekenis worden 

geacht. De aanvaller kan hier vrijwel niets tegenover stellen. Dit neemt niet weg, dat de 

zeeverbindingen dienen te worden beschermd. Het maritieme aspect van het conflict in Oost- 

Azië zou echter een sterke wijziging ondergaan, indien het potentiële gevaar van de Russische 

zeemacht in de Pacific acuut werd. De Sovjet-vloot in het Verre Oosten wordt geschat op een 

sterkte van 2 of 3 kruisers, 30 à 40 jagers en fregatten, ca. 75 onderzeeboten en enige hon-

derden op vliegkampen te land gebaseerde marinevliegtuigen. 

 
Wanneer men deze sterkte vergelijkt met die van de aanwezige scheepsmacht der V.N. blijkt, 

dat het aantal Russische oppervlakteschepen niet geheel kan worden verwaarloosd, maar geen 

ernstig gevaar oplevert. 
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Anders is het gesteld ten aanzien van de Russische onderzeeboten, die, indien de schatting 

van het cijfer 75 juist is, veel te weinig jagers en fregatten tegenover zich zouden vinden. Het 

aantal eigen escortevaartuigen moet nl. vele malen groter zijn dan het aantal vijandelijke 

onderzeeboten. 

 

Bescherming der zeeverbindingen het belangrijkste 

Zolang de Sovjet-Unie en Communistisch China zich formeel buiten het conflict houden, is het 

maritieme overwicht ten opzichte van de agressor verzekerd. Het latente gevaar, dat door het 

verschijnen van niet-geïdentificeerde onderzeeboten wordt geaccentueerd, vereist echter een 

doeltreffende voorziening in de bestrijding van dit wapen. 

Daartoe zou de vloot der U.N.0. met een veelvoud van de aanwezige escortes en vliegtuigen 

moeten worden versterkt. De Russische onderzeevloot is thans naar schatting zevenmaal zo 

groot als de Duitse in 1939. En hoe gevaarlijk is dit wapen niet gebleken tijdens de eerste jaren 

van de Tweede Wereldoorlog?! 

 
Uit deze situatie dient de conclusie te worden getrokken, dat bij elke uitbreiding van het conflict 

tussen het communisme en de vrije naties de bescherming van de zeeverbindingen verreweg 

het belangrijkste zal zijn. 

 

 

 

 

 

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

 

DE BLAUWE HAP 

 
Toppunt van lekker eten in de Nederlandse krijgsmacht is de Indische rijsttafel. Symbool voor 
de vroegere banden tussen Nederland en voormalig Nederlands-Indië, symbool voor het 
Kolonialisme en de mish mash van culinaire gewoonten.  
 
De marine was door de eeuwen heen heel aanwezig in voormalig Nederlands-Indië. De 
Indische eetgewoonte werd al snel overgenomen door de keuken op de schepen, vooral omdat 
de Indonesische groenten en grondstoffen volop vers te krijgen waren. De rijsttafel raakte 
daardoor eerder ingeburgerd op de schepen van de Koninklijke Marine dan in de Nederlandse 
huishoudens. Sinds het begin van de negentiende eeuw werd elke woensdag de Indische 
rijsttafel op schepen van de Koninklijke Marine voor de mariniers geserveerd.  
Later werd deze traditie overgenomen door de gehele krijgsmacht. 
 
Die rijsttafel werd de Blauwe Hap genoemd. Over de oorsprong van die naam doen 
verschillende verhalen de ronde: 
 

• De borden en de schorten van de koks werden gewassen in hetzelfde water. Hierdoor 
werden de borden blauw en ontstond de term ‘blauwe hap’; 

 

• De KNIL-militairen (van 1815 tot 1950 in Nederlandse krijgsdienst) die in Nieuw-Guinea 
gestationeerd waren hadden blauwe baretten. Vanwege die baretten werden ze 
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‘blauwen’ genoemd; 
 

• De blauwe hap wordt geserveerd aan mariniers 
die bij formele gelegenheden een blauw uniform 
dragen; 
 

• De Indische en Indonesische jongens hadden 
zwart haar en als dat haar nat was en ze in de zon 
stonden, leek het of er een blauwe gloed rond hun 
haar hing. Dat was zeker het geval als ze 
brylcreeme in hun haar hadden.  
Daarom werden ze ‘blauwen’ genoemd; 

•  Indo’s hadden, net als de meeste Aziaten, als 
baby een zwart blauwige pigmentvlek rond hun 
stuitje die geleidelijk verdween: de zogenaamde 
mongolenvlek. 
 
De Blauwe Hap is dus een rijsttafel waarvan de 
basis bestaat uit witte rijst (nasi) of gebakken rijst 
(nasi goreng) en daarbij verschillende groenten 
(sajoer), een gebakken eitje en wat kip- en vlees- 
gerechten. 
Uiteraard staat er ook standaard een pot met 
sambal op tafel. 

 
De Indische en Indonesische keuken kunnen niet los van elkaar worden gezien. Niet alleen 
bevat de Indische keuken invloeden van de Indonesische keuken, de Indonesische keuken 
bevat ook Europese invloeden zoals het door Portugezen en mestiezen* ingevoerde gebruik en 
teelt van Spaanse peper.  
Ook zijn sommige Indische gerechten op den duur onderdeel geworden van de Indonesische 
keuken. Enkele voorbeelden: spekkoek (lapis legit of spikoek), zwartzuur (be- bek suwar-suwir), 
pastei (pastel tutup) en pasteitjes (panada). Nieuwe gerechten zoals babi ketjap en nasi rames 
ontstonden toen Indische Nederlanders in Nederland, nadat de Indonesische nafhankelijkheids-
oorlog door de Indonesië werd gewonnen, met de toen weinig verkrijgbare Aziatische producten 
Nederlandse gerechten op smaak brachten. Zo werd in Indonesië nasi rames verkrijgbaar 
onder de naam nasi campur. 

 

De Indische eetcultuur en 

de rijsttafel zijn een 

product van het 

kolonialisme  

 
Tijdens de opleiding van 
marinepersoneel worden familieleden 
na een bepaalde periode uitgenodigd 
om in de kazerne de vorderingen van 
de zonen (maar ook van broers of 
verloofden) te zien, de zogenaamde 
ouderdag.  
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De genodigden worden getrakteerd op een maaltijd. Tijdens de geserveerde maaltijd zijn ‘de 
zeuntjes’, zij die geen ouderdag hebben, de klos om door het lot van het roulatiesysteem het 
eten te moeten serveren. Het personeel van de kombuis pakt groots uit. Het beroemde 
standaard maandagmenu van de Koninklijke Marine wordt uitgeserveerd. Allereerst wordt in 
grote RVS-kommen de erwtensoep met dobbelsteentjes spek, oftewel ‘snert met drijfijs,’ 
geserveerd, al snel gevolgd door de nasi goreng. De nieuwe marinemannen zijn inmiddels al 
bekend met het Indische eten zoals sajoer, ikan tri, pedis, panas. Voor veel familieleden is het 
echter een eerste kennismaking met de (marine) Indische keuken. 
 
De woensdag is een feestdag bij de marine, de dag van de rijsttafel. De doordringende geur 
van gebakken kroepoek, ragout, sajoer lodeh en diverse sambals is overal op het schip of in de 
instelling te ruiken. De sambals zijn te verdelen in drie groepen: rauwe sambal, sambal goreng 
en sambal boeboeks. Vergaderingen of afspraken worden verzet, speciaal voor de rijsttafel. 
Deze rijsttafel is ook traditie bij bezoek van prominenten of grote vergaderingen. 
 
Arie Krijgsman (1946) weet hoe belangrijk de Blauwe Hap is in de marine. Hij zegt: ‘Ik denk dat 
de bemanning was gaan muiten als we niet elke week rijsttafel aten.’ Geboren en getogen in 
Nederlands-Indië, was hij gewend aan Indisch eten.  
 
Krijgsman: ‘We hadden thuis twee baboes die door mijn vader Soeprina en Soepi werden 
genoemd. Soeprina was de kindermeid en Soepi was er voor de keuken, dus de kok.’  

 ‘Achter op het platje zat Soepi in haar sarong 
op haar hurken uit een pisangblad te eten en 
als een echte Javaan deed ik als Tuan Besar 
met haar mee... Je hand gebruikte je als lepel 
door hem te vormen als kom of lepel en met je 
duim schoof je het eten naar binnen.’ 
 
‘Als kind heb ik van Soepi geleerd om sambal 
te eten. Die sambal was zo heet datje 
achterste in brand stond. Toen ik bij de marine 
ging werken was de Indische rijsttafel mij dus 
niet vreemd. Maar anderen die voor het eerst 
Indonesisch aten, verkeken zich wel eens op 
de sambal.’ 
 
Foto: links “Soepie” en rechts “Soeprina” 
 
De oud marineman vervolgt: ‘In Boston, U.S.A. 
hadden we oplopers aan boord van de 
Amerikaanse marine. Als goede gastheer 

zorgden we ervoor dat ze konden mee eten.  
Mijn maat (blauwe jongen) nam een eetlepel sambal op z’n bord en begon te eten. De 
Amerikaan dacht aan ‘s lands eer en deed dus hetzelfde. Vervolgens zag je ze wegrennen naar 
de wc, hahaha.’ ‘Soms ga ik ergens in een restaurant Indonesisch eten en dan staat er een 
potje sambal oelek op tafel.  
Voor mij is sambal oelek te zout en hoort dat niet als toevoeging op tafel te staan. Sambal oelek 
hoort thuis in de keuken voor de bereiding van... Een goed restaurant voorziet dan in een 
andere sambal als toevoeging aan tafel.’ 
 
Bronnen: Selamat Makan, de blauwe bijbel van de Indonesische keuken’, Wouter F.H.P. Rademakers, de 
baktafel.nl, veteraneninstituut.nl, nationaalarchief.nl, muizennest.nl  
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De ontwikkeling van de Indonesische keuken, oftewel de Indo-keuken uit de Nederlandse tijd, 
vindt zijn oorsprong op Java. Dit eiland was het centrum van de militaire en bestuursmacht van 
de koloniale overheid. De Javaanse keuken is vooral mild van smaak. De gerechten zijn eerder 
zoet dan heet en was daardoor beter afgestemd op de Hollande smaakpapillen dan de hete 
keuken op andere eilanden. Door de handel van de Vereenigde Oostindische Compagnie 
(VOC) in de zeventiende eeuw en de latere kolonisatie van de Indische archipel, trokken 
gaandeweg steeds meer Nederlanders naar de Oost.  
Europese huishoudens hadden vaak bedienden: een baboe en een kokkie.  
Via hen kwamen de Europeanen in aanraking met de lokale keuken. De Indische eetcultuur en 
de rijsttafel zijn een product van het kolonialisme. Als men gasten had, dachten de gastvrouw 
en de heer des huizes dat ze hun aanzien naar de buitenwereld vergrootte door zoveel 
mogelijke Indische gerechten op tafel te zetten. Hoe meer gerechten op tafel stonden, hoe rijker 
ze waren. Vervolgens is het gebruik van de rijsttafel naar Nederland gebracht en door Chinese 
restauranthouders verder aan de smaak van de Nederlanders aangepast. 
 
===================================================================== 

 

De geschiedenis van parlevinkers 

en proviandboten. 
 

Door: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart. 
 
Het thema van het Binnenvaartmuseum in Dordrecht in 2023 is toeleveringsbedrijven voor de 

binnenvaart. De historie van het niet meer bestaande parlevinkersberoep en de proviandboten 

worden hierbij extra uitgelicht.  

 

De herkomst van het woord parlevinker is niet duidelijk. Wel lijkt het vast te staan dat de 

oorspronkelijke parlevink(er) een vogel was: een vink die zich ophield in de omgeving van een 

vinkenbaan, een terrein met netten waarin vinken gevangen werden. Maar vanwaar dat parle? 

Als verklaring wordt gewezen op de uitdrukking par l’occasion (bij toeval), gebruikt voor vinken 

die zelden op de baan komen en die men bij toeval te pakken krijgt. Een gedachte aan de 

betekenis: parlement (druk gepraat) en parlementen (kibbelen) heeft misschien ook een rol 

gespeeld. In vroeger eeuwen kon een parlevinker ook een kromprater zijn. Misschien was dat 

wel de oudste betekenis en ontstond daaruit de venter. 

 

Een parlevinker wordt in de Van Dale omschreven als een kleinhandelaar in grutterswaren en 

veevoer, in het bijzonder iemand die met een bootje langs de schepen vent.  

Kortom een parlevinker of proviandboot is een varende supermarkt, te vergelijken met de 

vroeger rijdende SRV wagen.  
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Op het water 
De kleine bootjes 

die op het water aan 

het venten waren, 

zijn aan een 

bepaalde kleurcode 

te herkennen.  

 
Bootjes van 

opkopers waren 

voorzien van een 

rood-wit geblokte 

rand.  

 
De roeiers-vletten in 

de zeehaven die de 

trossen van 

zeeschepen aan wal 

brachten waren voorzien met een zwart-wit geblokte rand.  

 
Parlevinkers waren te herkennen aan een groen-wit geblokte rand rondom de proviandboot. De 

goederen die door de parlevinkers aangeboden werden, zijn heel divers. Zo voorzagen de 

parlevinkers de schippers van levensmiddelen als melk, kaas, eieren, koffie en aardappelen. 

Maar ook hooi, textiel. Een handelaar die olie en scheepsbenodigdheden zoals zeil, tuigage en 

ijzerwaren verkocht was ook een parlevinker, maar werd niet zo genoemd. Dit was een tagrijn. 

De parlevinkers verdienden in het algemeen goed. Het is echter ook zwaar werk met lange 

dagen. Daarbij werkten de vrouwen net zo hard mee als de mannen. 

                                                                                                                                                 
In Zeeland 
Met de opening van het kanaal door Zuid-Beveland in 1866 ontstaat in Wemeldinge en 

Hansweert een geheel nieuwe bedrijfstak: die van parlevinkers. Deze handelaren in 

kruidenierswaren zorgen ervoor dat passerende schepen, wachtend of tijdens het schutten van 

de sluizen werden bevoorraad met allerlei goederen en levensmiddelen. Vanuit een bootje, te 

voet, met de fiets of later met de brommer verkopen ze hun waren. De parlevinkers die niet over 

een eigen proviandbootje beschikken, werken op de sluizencomplexen van Wemeldinge en 

Hansweert. Van de sluismeesters horen ze meestal waar een schip moest afmeren. Vervolgens 

snellen ze met hun fiets en bestelling naar de desbetreffende plek. Het duurt vaak enige tijd 

voordat de schepen afgemeerd liggen, pas dan kunnen de parlevinkers hun klanten bedienen. 

De handel wordt vervolgens handmatig aan boord gebracht. Soms is dit een hele toer, zeker als 
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bij laagwater tijdens het schutten het water een paar meter zakt. Met zware zakken op hun rug 

moesten de parlevinkers dan de ijzeren ladders af. Over het algemeen wordt er contant betaald. 

In 1965 telde het kanaal door Zuid-Beveland zesentwintig parlevinkers in Wemeldinge en 

tweeënveertig stuks in Hansweert. Zo voorspoedig als de groei van parlevinkers na 1866 ging, 

zo abrupt kwam het einde, ruim honderd jaar later. Met de opening van het Schelde-Rijnkanaal 

in 1975 en het verleggen en verruimen van het Kanaal door Zuid-Beveland, bijna twintig jaar 

later verdwijnen de laatste parlevinkers. En daarmee verwerd het parlevinken in en rondom het 

Kanaal door Zuid-Beveland tot een uitgestorven beroep. 

 

  

Aan de grens                                                                                                                 

Van Rotterdam naar Bazel waren onderweg veel proviandboten. In Lobith Tolkamer moest 

opvarend uitgeklaard en afvarend ingeklaard worden bij de Nederlandse  douane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Dit gaf oponthoud voor de passerende schepen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij deze 

grenspassage tussen Nederland en Duitsland extra veel diverse parlevinkers waren 

gestationeerd. In 1953 werd daar de slagerijboot Jan Peet in de vaart genomen. In Millingen 

aan de Rijn was een drijvend bunkersteiger van Fina, de Rijn en Waal. Hieraan konden 

schepen langszij gemeerd worden om brandstof te bunkeren. Een gedeelte werd ingericht als 

supermarkt en was daarmee de eerste drijvende supermarkt. Gelijktijdig kon de bemanning van 

de schepen gasolie bunkeren en boodschappen doen. In Lobith volgde op het bunkersteiger 

van Shell waarop kruidenier annex bakkerij Lutjenhuis haar winkel aan de wal uitbreidde naar 

op het water. Door deze ontwikkeling werden parlevinkers steeds schaarser tot zij uiteindelijk 

ook hier van het water verdwenen. 
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Op de Maas 

Bij kanalisatie van de Maas werd in 1926 bij Belfeld een stuw met bijbehorende sluis gebouwd. 

Hier moesten de vele schepen geschut worden wat veel wachttijd met zich meenam. Een ideale 

vestiging voor een parlevinker. In 1932 begon de familie van Hooren dan ook met een proviand-

boot, met de toepasselijk naam: “Time is Money”. Drie generaties lang heeft de familie van 

Hooren deze onderneming uitgevoerd. Uiteindelijk besloot Wim van Hooren op 28 april 2008 

het parlevinkers bedrijf te stoppen. De “Time is Money” was daarmee, na zesenzeventig jaar, 

de laatste proviandboot op de Maas, in Nederland en misschien zelfs wel van Europa 

geworden. Voor de “Time is Money” werd een ligplaats gezocht om de geschiedenis van 

parlevinkers te laten zien. In het voorjaar van 2009 nam het Havenmuseum in Rotterdam de 

proviandboot in bruikleen van Wim van Hooren. De rekken werden gevuld met lege 

levensmiddelen verpakkingen. Samen met de parlevinkersvlet “Waterwinkel”, de ex “Binkie” van 

de Andelse Maas, zijn zij nog de enige zichtbare parlevinkers van Nederland. Bij (binnen)water 

gerelateerde festiviteiten is de “Time is Money” in binnen- en buitenland een graag geziene 

gast.  

 

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 
 

De torpedo die gek werd  
 
Het was vroeg in de morgen dat ik mij melde bij de ziekenboeg met een vervelend probleempje 

op mijn koppeke . Een vetbultje die ik iedere keer met een kam openhaalde . Dus weg dat ding.   

Ja de dokter mocht gaan kerven 

en gretig hapte hij toe. Gelijk 

maar? Ja dok. doe maar gelijk. 

Locale verdoving en hop kerven 

maar om dat vetding weg te 

halen . 

Boven op dek waren ze aan het 

rommelen met de drieling 

torpedobuis. Een buis waren ze 

aan het laden met een torpedo 

Mk 46 want er moest natuurlijk 

wel geoefend worden tegen 

onderzeeboten . Hoor boven 

mijn hoofd een hoop lawaai en 

de torpedo verlaat de buis want 

je weet  dan:  Perslucht vrij en 

daar gaat hij het ruime sop in en 

verdwijnt onder de grauwe golven  Niets bijzonders toch?? TOCH  

 

De Mk-46 torpedo, voor het eerst geïntroduceerd in 1965, en is een door oppervlakteschepen 

en vliegtuigen / helikopters  gelanceerd anti-onderzeeër wapen. Het wordt momenteel 

geïdentificeerd als de NAVO-standaard en is overgenomen door meer dan 25 landen. 
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Verschillende aanpassingen, waaronder verbeterde akoestiek, begeleiding en controle-

upgrades, en detectie van tegenmaatregelen zijn in het wapen geïntroduceerd. De resulterende 

Mk-46 Mod 5A (S) torpedo, een actieve of passieve/actieve torpedo met twee snelheden, is het 

ASW-wapen voor oppervlakteschepen en ASW-vliegtuigen met vaste vleugels en roterende 

vleugels. De Mk-46 Mod 5A (SW) (Service Life Extension Program (SLEP) torpedo werd in 

september 1996 in de vloot geïntroduceerd. verbeterde onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid 

De Mk-46 Mod 5A (SW) dient ook als de lading voor de Vertical Launch Anti-Submarine Rocket 

(ASROC) (VLA).  

General characteristics, Mark 46 Mod 5: 

Primary Function: Air and ship-launched lightweight torpedo 

Contractor: Alliant Techsystems 

Power Plant: Two-speed, reciprocating external combustion; Mono-propellant (Otto fuel II) 

Length: 8 ft 6 in (2.59 m) tube launch configuration (from ship), 14 ft 9 in (4.5 m) with ASROC 

rocket booster 

Weight: 508 lb (231 kg) (warshot configuration) 

Diameter: 12.75 in (324 mm) 

Range: 12,000 yd (11 km) 

Depth: > 1,200 ft (365 m) 

Speed: > 40 knots (46 mph, 74 km/h) 

Guidance System: Homing mode: Active or passive/active acoustic homing 

Launch/search mode: Snake or circle search 

Warhead: 96.8 lb (44 kg) of PBXN-103 high explosive (bulk charge) 

Date Deployed: 1967 (Mod 0); 1979 (Mod 5) 

 

We waren bij TOCH  gebleven  

Dat ding gaat dus het water in en de brug gooit twee handgranaten buitenboord maar blijkbaar 

iets te kort na de lancering van de torpedo. De granaten ontploffen onder water en toen begon 

het circus.  

Ik hoor de granaten natuurlijk af gaan maar de dokter trekt zich daar niets van aan en geeft met 

vast hand een kerf in mijn vel . Net klaar, hoor is door het schip een dikke BOING gaan en 

gelijktijdig ROOD SLUITEN ROOD SLUITEN . Damage Control op post Alles onder de waterlijn 

moest dus dicht en de sectieposten voor en achter moesten bezet worden door diegenen die dit 

nog konden want luiken en deuren met rood mochten niet open tot nader order     Ik denk 

hommeles aan de knikker. Zeg tegen de dokter dat hij even moet stoppen en bel de TC met de 

vraag wat er aan de hand is Krijg de OGHTD aan de lijn en ik zeg het duurt even voordat ik kan 

komen want ik zit in de ziekenboeg voor een kleine ingreep. Vraagt de OGHTD Ben je gewond 

geraakt?? Ne maar wat is er dan??  We zijn door onze eigen torpedo geraakt.  Ow,  nou das 

niet zo best maar gelukkig met geen springkop. Zeg tegen de dok, ik ben zo weer terug en ga 

naar de TC . Terwijl ik daar heen loop EINDE ROOD SLUITEN Damage Control opgeheven .  

Krijg ik mij daar een sappig verhaal te horen . Door de ontploffing van de handgranaten sprong 

de torpedo op tilt en ging gewoon rare dingen doen. Verrek hij springt boven water als een 

sierlijke dolfijn , verdwijnt weer onder de golven. Waar stuurt dat stuk onverlaat heen , BOING ja 

tegen de voorplecht ter hoogte van het kabelgat aan SB zijde . Latere inspectie scheepshuid liet 

een prachtig plat stempel zien.   Loop terug naar de ziekenboeg en laat de handeling uitvoeren 

afmaken en hechten . Ga naar dek en vraag of er ook gefilmd is JAAAAAha de hele scene is 
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vast gelegd. Vraag of ik ook de beelden mag hebben omdat ik van de reis een videofilm maak 

voor de  scheepsbemanning van de Tromp .     

Bij het bekijken van de filmbeelden zie je de torpedo inderdaad hoog uit het water springen en 

dat met een hoog gierend geluid van zijn dubbele schroef.  Mooi om te zien en gelukkig 

allemaal goed afgelopen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hier raakte de torpedo de Hr.Ms. Tromp (maar dan onder water natuurlijk) 

 

Bron: Jan Kaauw 

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

 

Transnistrië, potentiële 

brandhaard in Oost-Europa 

 
De Djnestr, waar culturen al eeuwenlang botsen 
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Auteur: Marc Busio 

 
Hoe een jarenlang conflict rond opstandige provincies kan uitgroeien tot een 

verwoestende oorlog laat de situatie in Oekraïne ons nu dagelijks zien. Wat begon 

met militaire steun uit Moskou aan de rebellen in Loehansk en Donetsk, liep uit op 

een inval van het Russische leger, in 2014 op de Krim en dit jaar tot aan Kiev. In 

alle berichtgeving is er slechts af en toe aandacht voor een andere potentiële 

brandhaard in deze regio, die honderden kilometers westelijker ligt en bovendien 

in het recente verleden al eens geëscaleerd is: Transnistrië. 

 

Transnistrië mag dan een maar een kleine enclave zijn, het feit dat deze ‘Pridnestrovische 

Moldavische Republiek’ volledig door Moskou gedomineerd wordt (inclusief aanwezigheid van 

een troepenmacht) maakt haar wellicht tot een volgende conflictbron tussen Rusland en het 

Westen. Ingeklemd tussen Oekraïne en het armste land van Europa, Moldavië  (dat de 

soevereiniteit claimt over Transnistrië), heeft het ministaatje zijn eigen postzegels, 

munteenheid, parlement, regering en krijgsmacht. In oppervlakte gemeten is het echter kleiner 

dan de provincie Noord-Brabant en internationaal gezien wordt het door geen enkel land 

erkend. 
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Djnestr 

De republiek Transnistrië bestaat nog maar dertig jaar, maar ligt op één van de oudste 

geopolitieke breuklijnen van Europa. Gedurende het grootste deel van de afgelopen 

tweeëneenhalve millennia heeft haar westelijke grens, de rivier de Djnestr, Europa en het 

Oosten van elkaar gescheiden. In de oudheid hield ze de vroege Europeanen (Grieken, Kelten 

en Daciërs) en de Aziatische steppenvolkeren uit elkaar. 

Daarna vormde ze de scheiding tussen een 

opeenvolging van grote stammenrijken, om vanaf de 

negende eeuw de grens tussen Christelijk Europa en het 

Moslim-Mongoolse rijk, maar ook tussen Grieks-

Orthodox Zuidoost-Europa en katholiek Polen, te gaan 

vormen. Weer later vochten hier de oprukkende Russen 

en terugtrekkende Ottomanen diverse oorlogen met 

elkaar uit totdat het na de Eerste Wereldoorlog de grens 

werd tussen Roemenië en Rusland. Bovendien heeft de 

Djnestr eeuwenlang niet alleen rijken van elkaar 

gescheiden, maar ook twee belangrijke Europese 

culturen, namelijk de Roemeense aan de westzijde en 

de Slavische aan de oostzijde. 

 
Transnistrië is vandaag de dag een twijfelachtige staat. 

Internationaal-rechterlijk maakt het deel uit van de 

republiek 

Moldavië, 

een voormalige Sovjetrepubliek en nu een volledig 

onafhankelijk Oost-Europees land. Maar in 

werkelijkheid is het een zelfstandig (maar niet 

erkend) gebied dat historisch gezien maar weinig 

banden heeft met de rest van Moldavië. De huidige 

instabiliteit is terug te voeren op te politieke onrust 

van eind achttiende eeuw. Tot die tijd had het 

grootste deel van het gebied tot het Ottomaanse 

Rijk behoord. In 1792 (na vijf jaar van oorlog tussen 

Rusland en het Ottomaanse Rijk) nam Rusland 

bezit van het zuidelijke deel van wat nu Transnistrië 

is. Als onderdeel van een pan-Europese poging om 

de ideologie van de Franse Revolutie de kop in te 

drukken gingen Pruisen en Rusland er in 1793 toe 

over om het restant van het zich snel 

radicaliserende Polen te ontmantelen, waarbij 

Rusland ook het noorden van Transnistrië 

annexeerde. Moldavië, ten westen van de Djnestr, 

bleef voorlopig in Ottomaanse handen, hoewel de 

Russen er met begerige ogen naar bleven kijken. 
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Sovjet-republiek 
Amper een decennium later was het wél zover en veroverde Rusland het grootste deel van 

Ottomaans Moldavië. Het Russisch gouvernement dat er geïnstalleerd werd kwam bekend te 

staan onder de naam Bessarabië, waar Transnistrië overigens niet bij hoorde. Een eeuw later, 

kort na de Oktoberrevolutie van 1917, koos de bevolking van Bessarabië ervoor om uit de 

Russische invloedssfeer te ontsnappen en zich aan te sluiten bij hun eveneens Roemeens 

sprekende volksgenoten in het westen, om zo een ‘Groot Roemenië’ tot stand te brengen. Zes 

jaar later riep de Sovjet-Unie op haar beurt aan de oostzijde van de Djnestr een autonome 

Moldavische Socialistische Sovjetrepubliek uit, waartoe het hele grondgebied van het huidige 

Transnistrië behoorde. Het was bedoeld als springplank voor verbannen Bessarabische 

Bolsjewieken om geheime operaties op te zetten die uiteindelijk moesten leiden tot de inlijving     

van geheel Roemeens Bessarabië bij de Sovjet-Unie. 

In de jaren dertig ging Roemenië een bondgenootschap met Duitsland aan dat gericht was 

tegen de Sovjet-Unie, maar het kwam bedrogen uit toen Hitler (1889-1945) na de 

totstandkoming van het Molotov-Ribbentrop Pact Stalin (1878-1953) de vrije hand gaf om 

Bessarabië onder zijn controle te brengen. Toen Boekarest hiertegen protesteerde liet Hitler 

ijskoud weten dat de Roemenen Bessarabië direct dienden af te staan. De Moldavische Sovjet-

republiek die toen gevormd werd omvatte de gebieden aan beide zijden van de Djnester en had 

daarmee de grenzen van wat later Moldavië zou worden. Dit besluit van Stalin ging opzettelijk 

voorbij aan de eeuwenlange rol van de Djnestr als culturele en politieke scheidslijn. Met 

onderbreking van de Duitse bezetting (1941-1944) bleef de Moldavische Sovjet-republiek 
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daarna tot 1991 bestaan, waarna het in de nasleep van het uiteenvallen van de USSR een 

onafhankelijk land werd. 

Burgeroorlog                                                                                                              

Daarmee was echter nog allerminst een gemeenschappelijk culturele en politieke identiteit 

geschapen. Het verschil in taal en schrift tussen het Roemeense- en Slavische bevolkingsdeel 

bestond nog altijd. In de beginjaren van de Moldavische Sovjetrepubliek hadden de 

Bolsjewieken er weliswaar een Latijnse versie van het cyrillisch schrift ingevoerd om de 

Roemeens-sprekenden los te weken van hun moederland, maar toen Roemenië na de oorlog 

volledig binnen de Russische invloedssfeer kwam, was dat niet meer nodig en kwam er juist 

een russificatie van Moldavië op gang. Gedurende dit proces was het vooral het huidige 

Transnistrië dat geïndustrialiseerd werd en veel Russen trok om in deze fabrieken te komen 

werken, hetgeen overigens in diezelfde periode ook in Donetsk en Loehansk gebeurde.  

Hierdoor werden de verschillen tussen de gebieden aan weerszijde van de Djnestr alleen maar 

groter en kwamen in 1992 tot een uitbarsting. De burgeroorlog die drie maanden duurde leidde 

er toe dat Transnistrië zich afscheidde van Moldavië. 

Het was vooral de vrees van de vele Russisch-taligen in Transnistrië om gedomineerd te 

worden door de Roemeens-talige meerderheid (of zelfs volledig te worden samengevoegd met 

Roemenië), die hen naar de wapens deed grijpen. Minstens zo belangrijk in dit kortstondige 

conflict was echter de rol van Moskou, waar men een onafhankelijk Transnistrië zeer bruikbaar 

achtte om invloed te behouden in dit deel van Oost-Europa. De Russen realiseerden zich dat 

met een eveneens onafhankelijk Oekraïne dit de enige mogelijkheid was om in deze regio nog 

troepen te kunnen stationeren. Bovendien zien Russische nationalisten Transnistrië als 

Russische bodem die al aan het einde van de achttiende eeuw tot het tsarenrijk behoorde en 

zelfs in een veel verder verleden (tiende en elfde eeuw) al eens tijdelijk onder Russische 

controle had gestaan. 

                                                                                                                                                                  

En tenslotte beschouwen de Russen Transnistrië als een hefboom om invloed uit te oefenen op 

de politiek van Moldavië. Daar is momenteel een pro-Europese regering aan de macht die in de 

toekomst hoopt toe te treden tot de EU, maar zich daarbij geconfronteerd ziet met een pro-

Russische oppositie die gesteund wordt vanuit Transnistrië. De Russen hebben momenteel hun 

handen vol aan de oorlog in Oekraïne, maar als het daar niet lukt hun doelen te verwezenlijken 
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is het niet ondenkbeeldig dat ze dat elders gaan proberen. Het strijdtoneel zou zich in dat geval 

wel eens kunnen verplaatsen van de Djnepr naar de Djnester.  

 
 

 

 


