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

  
 

       
 

 
 

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

https://www.tenanker.com  
en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld. 
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dat een teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te 
kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 
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Hoofdstuk XII. 
 
Ondanks alle nasporingen heb ik op geen eeuw na kunnen vaststellen, wanneer de matroos 
1ste klas Vandersteng op een der schepen uit de lage landen langs de zee binnen boord 
stapte.                                                                                                                                           
Van huis uit was hij zeker geen zeeman en ook nu nog komen zij, die onze oorlogsschepen 
bemannen en deel uitmaken van onze weermacht ter zee, onder water, op het water en in de 
lucht, uit alle kringen van ons volk, uit alle deelen van ons land.                                                    
Er zijn Groningers en Friezen, Limburgers, Brabanders, Zeeuwen en Hollanders. Zij komen van 
het platteland en uit de groote steden, van industrie-centra en uit havenplaatsen, uit 
arbeiderskringen, kleine middenstand, gegoede burgers, hoogere ambtenaren en aristocraten. 
Ook onderdanen uit de gebiedsdeelen van ons wereldrijk in Azië en Amerika, -—- Oost- en 
West-Indië — treft men bij de marine in een gelijkwaardige positie als de in Nederland 
geborenen, waardoor de marine een weerspiegeling is geworden van het geheele 
Nederlandsche volk, hier en overzee.                                                                                            
In geen land ter wereld heeft men een zoo algemeene, uit het volk samengestelde marine, als 
in Nederland.                                                                                                                                   
Staat de marine daarom midden in de belangstelling van het Nederlandsche volk? Men zou het 
wel verwachen, doch zoover is het helaas nog lang niet.                                                                       
Er zijn verontschuldigingen aan te voeren, omdat men van de marine, wier taak uiteraard op 
zee ligt, zoo weinig ziet.                                                                                                                    
Men zou ook kunnen aanvoeren, dat de marine niet los te maken is van de minder goede 
reputatie, welke deze had in den tijd van decadentie, met haar moreele en materieele 
aftakeling. Ik heb eens een bemanningslijst gezien van een Nederlandsch oorlogsschip uit de 
achttiende eeuw, waarvan nog niet één-derde Nederlanders en de rest een verzameling uit 
ongeveer vijftien naties. In 1824 meende men, dat de marine een geschikt reclasseerings-
instituut zou zijn voor ontslagen spitsboeven en in 1856 werden verwaarloosde knapen nog 
goed genoeg geacht de schepen te bemannen. De marine zelf heeft zich daartegen steeds en 
hardnekkig verzet. Maar het volksgeloof aan heksen en spoken was spoediger verdwenen dan 
de gedachte, dat voor de marine alleen mislukkelingen uit het maatschappelijk leven in 
aanmerking komen. En was het — God betere ’t — zelfs in 1924 niet zóó, dat Hr. Ms. 
pantserdekschip ,,Noord Brabant” werd omgebouwd om tot verbeteringsgesticht te kunnen 
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dienen voor regeeringspupillen, waarbij men liefde voor het zeemansvak hoopte te kunnen 
aankweeken? Men is op dit onzalige denkbeeld gelukkig bijtijds terug gekomen!                       
Maar zijn deze feiten als verontschuldiging voor de geringe belangstelling voor de marine 
steekhoudend? Of zijn zij niet een felle aanklacht tegen de houding van het Nederlandsche volk 
zelf!                                                                                                                                           
Want waarom herinnert men zich niet den tijd van de beide Trompen. Men eert hen terecht als 
scheepsbevelhebbers zooals de Oceanen er maar weinig gedragen hebben. Als 
scheepsbevelhebbers! Als „Bestevaer” ook! Maar bestevaer impliceert een vader over 
scheepsvolk! En de roem van de Trompen is tevens de roem voor de marine.                      
Ondanks alle nasporingen heb ik op geen eeuw na kunnen vaststellen, wanneer de matroos 
1ste klas Vandersteng op een der schepen uit de lage landen langs de zee binnen boord 
stapte. 
Hij was in elk geval een denkend mensch, die zich wel wist aan te passen aan wat de 
scheepsoverheid verordineerde of wat de baksorder vaststelde. En omdat hij Nederlander bleef, 
gebruikte hij niet alleen zijn handen, doch ook zijn hersenen. Ik heb me er dan ook nooit over 
verwonderd, dat hij zich meermalen de vraag stelde: „waarom de marine niet in de volle 
belangstelling staat van het Nederlandsche volk, tot welk volk hij zelf ook behoort, en voor welk 
volk hij graag, als het moet, in de bres springt, ter verdediging immers „van de eer en de 
onafhankelijkheid van het vaderland!”                                                                                           
Ondanks alle nasporingen heb ik op geen eeuw na . . . Maar wat doet dat er toe?                      
Ik weet, dat hij aan boord was en nog aan boord is en in de toekomst ook aan boord zal zijn. Ik 
ken zijn karakter, zijn mentaliteit, zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Hij is immers 
mensch onder de menschen.                                                                                                       
Hoe was zijn conclusie ook weer . . .? O ja: „dat de positie welke Nederland sedert 
eeuwen inneemt, aan ons volk de verplichting oplegt te zorgen voor een 
goede en voor ons wereldrijk representabele marine.”                                                                                                               
Hij zal zijn biertje, dat hij als inzet beschikbaar stelde zoo men tot een andere 
conclusie komen zou, zeker niet verspelen.                                                                                                                               
Het is nu alleen nog maar de vraag of het Nederlandsche volk steeds 
consequent naar deze conclusie handelen zal. 
 
 
 
 

De slag bij de La Playa River 
 
Het einde van den eersten Duitschen kaperkruiser in den tweeden Wereldoorlog 
 
Toen medio Augustus 1939 bleek, dat de verhouding tusschen Duitschland en Polen steeds 
scherper vormen aannam, en dat een oorlog tusschen beide landen onvermijdelijk scheen, ging 
de Duitsche Marine-Staf er reeds toe over een tweetal van haar z.g. „vestzakslagschepen”, n..l 
de „Deutschland” en de „Admiral Graf Spee” den oceaan op te zenden, met het doel 
handelsoorlog te voeren, in het geval het conflict met Polen zich zou uitbreiden tot een tweeden 
Wereldoorlog. 
 
Zoo vertrok op Woensdag 23 Augustus 1939 het Duitsche pantserschip ,,Admiral Graf Spee” 
onder bevel van Kapitan zur See H. Langsdorff uit Wilhelmshafen, met het doel handelsoorlog 
te gaan voeren, zoodra de oorlog met Engeland, Frankrijk en Polen zou zijn uitgebroken.  
Het gebrek aan overzeesche bases maakte het echter voor de „Spee” noodzakelijk contact te 
onderhouden met verschillende tankschepen, en hierdoor was het oorlogsschip steeds min of 
meer in zijn bewegingen beperkt. Vijf dagen na haar vertrek uit Wilhelmshafen vulde hij zijn 
brandstofvoorraad aan uit de „Altmark”, een in de officiële Duitsche lijst voorkomende tankboot 
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als „trosschip”. Op 13 en 20 September werd opnieuw in volle zee gebunkerd, en op 30 
September om 12.00 uur bevond het Duitsche oorlogsschip zich op 120 mijl uit de 
Braziliaansche kust bij Pernambuco, waar hij het 5.051 B.R.T. metende Britsche stoomschip 
„Clement” aanhield en tot zinken bracht.  
Tot einde October opereerde hij op de route Kaapstad—New York en Kaapstad—Europa; toen 
nam Langsdorff aan, dat de Geallieerde Mogendheden een dergelijke strijdmacht hadden 
samengetrokken in den Zuidatlantischen Oceaan, dat hij Kaap de Goede Hoop rondde, en zich 
naar den Indischen Oceaan begaf, om daar de verbindingen ter zee van de Geallieerden 
onveilig te maken. Zijn optreden op den Zuidatlantischen Oceaan had intusschen succes 
gehad: achtereenvolgens bracht hij op 5 October de „Newton Beach” (4.651 brt), op 6 October 
de „Ashlea” (4.222 brt), op 10 October de „Huntsman” (8.196 brt) en op 22 October de 
„Trevanion” (5.299 brt) tot zinken, alle tusschen de equator en den 20 graad Z.B. In totaal 
waren dit dus 5 schepen met 27.419 brt; een vrij magere buit voor twee maanden oorlog op een 
dergelijk druk bevaren route.  

Het vestzakslagschip 
“Admiral Graf Spee” 
 
Terwijl de „Admiral Graf Spee” 
hier opereerde, ontwikkelde 
de Britsche en Fransche 
Admiraliteit groote activiteit om 
den vijandelijken kaper op te 
sporen en te vernietigen; een 
kruiser-eskader, bestaande uit 
de zware kruisers 
„Cumberland” en „Exeter”, en 
de lichte kruisers „Ajax” en 
„Achilles” patrouilleerde in het 

Oostelijk deel van den Zuidatlantischen Oceaan. Hoewel deze schepen afzonderlijk 
opereerden, stonden zij onder bevel van Commodore Harwood, wiens vlag woei aan boord van 
H.M.S. „Ajax”.  
Voorts bevonden zich in hetzelfde zeegebied, doch opereerden zelfstandig, d.w.z. onder het 
opperbevel van de Britsche c.q. Fransche Admiraliteit, het eskader K, bestaande uit den 
slagkruiser „Renown” en het vliegdekschip „Ark Royal”, het slagschip „Barham” en het Fransche 
slagschip „Dunkerque”, Wel slaagden de Britsche oorlogsschepen erin een aantal Duitsche 
schepen, zooals de „Parana”, de „Mecklenburg”, de „Adolph Woermann”, de „Uhenfels” en de 
tankboot „Emmy Friedrich” aan te houden, die waarschijnlijk alle hulpschepen waren voor de 
„Spee”, doch het Duitsche slagschip zelf, en de voornaamste hulpschepen, de tanker „Altmark” 
en het vrachtschip „Tacoma”, vonden zij niet. 
 
Nadat de „Spee” op 15 November ter hoogte van de Delagoa Baai het Britsche tankmotorschip 
„Africa Shell” van 706 brt had vernietigd, hield hij een dag later het Nederlandsche motorschip 
„Mapia” van de S.M.N. aan, die in de Java-New York Lijn voer, doch, zich houdend aan de 
internationale regels, meldde de „Mapia” haar aanhouding eerst begin December bij aankomst 
te Batavia. Waarschijnlijk omdat von Langsdorff bevreesd was, dat het Nederlandsche schip 
zijn positie zou verraden, verliet hij zoo snel mogelijk weer den Indischen Oceaan, rondde 
opnieuw Kaap de Goede Hoop, en stuurde weer den Zuidatlantischen Oceaan in, in plaats van 
zich te verbergen op de eindelooze watervlakten van den Indischen Oceaan.  
Dit besluit was één van de kardinale fouten van Langsdorff; hij had er van tevoren op kunnen 
rekenen, dat de Geallieerden niet op een enkel bericht van de „Africa Shell” en de „Mapia” hun 
gebied zouden verlaten, om zich naar de onmetelijke uitgestrektheid van den Indischen Oceaan 
te begeven. De uiterst belangrijke routes, zooals tusschen de La Plata-rivier en Engeland, 



 

5 
 

moesten blijvend worden bewaakt, en een niet, of weinig actieve kaper in den Indischen 
Oceaan, zou voor de Admiraliteit geen aanleiding zijn haar hoofdterrein te verzwakken. 
 
Na nog op 26 November uit de „Altmark” olie te hebben overgenomen, zette de „Spee” scherp 
koers naar het NO., en 6 dagen later hield hij op 800 mijl ten Oosten van St. Helena het 
Britsche koelschip „Doric Star” (10.086 brt) aan en bracht dit schip middels een torpedo tot 
zinken. Voordat de „Doric Star” echter werd aangehouden, kon zij nog een radiosein uitzenden. 
Ook op het Duitsche schip had men vuurleiding nam dadelijk alles over, en het vuur ging zonder 
onderbreking voort. 
Op dit oogenbilk was het duidelijk, dat de vijand trachtte te ontkomen, en het gevecht werd een 
achtervolging. De „Exeter” evenwel, was in een slechte conditie: Kapitein ter Zee Bell, één van 
de weinige overlevenden van den brug, moest de koersveranderingen mondeling doorgeven 
naar de stuurinrichting op het achterschip, en het vuur van den eenig overgebleven 
geschutstoren, werd geregeld van een zoeklicht-bordes. Om 7.30 uur geraakte deze laatste 
toren buitengebruik, daar de magazijnen onder water liepen. En daar al zijn torpedo’s waren 
verschoten, was de „Exeter” gedwongen af te zakken en niet meer aan den strijd deel te 
nemen, daar hiertoe geen middelen meer aanwezig waren. 
Aan zichzelven overgelaten, vervolgden twee lichte Britsche kruisers het gevecht. De „Ajax” 
werd om 7.25 uur getroffen door een 28 cm granaat, welke door een ongelukkig toeval twee 
van zijn geschuttorens buiten werking stelde. Maar de twee kruisers joegen achter den vijand 
aan, de afstand werd minder, dank zij hun snelheids-overschot. 
 

 
 
Om 7.36 uur ’s avonds maakte de „Graf Spee”, ziende, dat de „Exeter” achterbleef, aanstalten 
het gevecht te hervatten. Deze nieuwe phase viel samen met de waarschuwing, welke de 
commodore ontving, dat er een tekort aan munitie dreigde te ontstaan. Hij besloot dus het 
daggevecht af te breken, en den vijand te schaduwen, met de bedoeling na het invallen der 
duisternis den strijd opnieuw te beginnen onder voor hem gunstigere omstandigheden. 
Maar de hervatting van het gevecht kwam niet, want de vijand had genoeg gehad. De „Graf 
Spee” koerste recht naar de neutrale haven van Montevideo, en liet daar de ankers vallen. Daar 
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bleef hij drie dagen, terwijl de geheele wereld in spanning leefde, wat er zou gaan gebeuren. Op 
den vierden dag liep hij uit, en bracht zichzelve tot zinken in het zicht van het wachtende 
Britsche eskader op zes mijl buiten Montevideo. 
 
Het was echter niet langer commodore Harwood, die het vestzakslagschip zag ondergaan. Den 
dag tevoren was een draadloos bericht binnengekomen dat hij was bevorderd tot Schout bij 
Nacht, en Sir Henry Harwood, K.C.B. geworden. Ook de drie commandanten ontvingen de 
Bath-orde. 
 
De schade op de „Exeter” was zoo groot, dat hij naar de Falklands Eilanden werd gedirigeerd, 
om tijdelijk te worden hersteld. Zijn plaats werd ingenomen door de „Cumberland”, die echter op 
13 December te ver weg was, om nog aan het gevecht deel te nemen. In Rio de Janeiro waren 
inmiddels de slagkruiser „Renown” en het vliegdekschip „Ark Royal” gearriveerd, doch zij 
behoefden reeds niet meer in te grijpen. De „Admiral Graf Spee”, het laatste der drie 
vestzakslag-schepen, behoorde reeds tot de geschiedenis.... 
 
Bron: Onze Vloot 1947 

**********************************************************************************************************  
 

DE TWAALFDE REIS . NAAR INDONESIË 

met de Waterman 

Hoofdstuk 2  

12 april 1950 tot 9 juni 1950 

Semarang en Salatiga. Weer terug in Priok. 

Zaterdag 15 en zondag, 14 mei lagen we op de rede van Semarang, waar de nog resterende 
passagiers ten getale van ongeveer 700, van boord gingen. En daar kregen we toen van 
luitenant Van der Horst, die daar zaken op het gebied van het vervoer regelde, het aanbod een 
tripje naar Salatiga te maken. Hij zelf en zijn vrouw zouden ons als gids vergezellen. Met een 
weapon carrier en twee jeeps hebben we toen met onze gehele vaste staf dit reisje gemaakt. 

Naar Salatiga, dat 50 kilometer ten zuiden van Semarang ligt, zou het ongeveer anderhalf uur 
rijden zijn. Direct na het vertrek begon de weg al vrij sterk te stijgen en kregen we een prachtig 
uitzicht over de baai voor Semarang en de stad zelf. Verderop kwamen we door een heuvel- tot 
bergachtig terrein met mooie tropische begroeiing, waarvan we lang konden blijven genieten. 

Salatiga bleek een gezellige en drukke stad te zijn en daar we tijd genoeg hadden waren we in 
de gelegenheid er heel wat van te zien. Tot slot hebben we ook nog een bezoek aan de soos 
gebracht. Op de terugweg zat het ons intussen niet mee, want we kregen niet alleen zwaar 
onweer doch ook heel wat regen, zodat we blij waren, toen we goed en wel weer in Semarang 
waren. En omdat het etenstijd was besloten we nu eens samen in een echte Chinese toko te 
gaan eten. Gelukkig degenen, die nasi goreng kozen, want de anderen zoals onze dominee 
kwamen er met hun Hollandse maaltijd maar bekaaid af.  

Hier maakte ik voor het eerst met kikkerbilletjes kennis. Het klonk eerst wel wat griezelig, doch 
als anderen het een lekkernij vinden, waarom zou ik ze dan ook niet eens proberen? Wel, de 
eerste kennismaking viel bijzonder goed uit; ik heb er van gesmuld. Doch hoezeer we dit 
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lekkere hapje ook aan onze dominee aanprezen, deze wenste geen kikkerbilletjes te eten. Als 
we hem nu gezegd hadden dat het kippeboutjes waren, waar ze precies op leken en naar 
smaakten, dan zou hij er heel zeker anders over gedacht hebben.  

Van de Chinees zijn we toen naar de prachtige soos met zijn grote terrassen gewandeld, 
vanwaar we ook weer een schitterend uitzicht over de baai en het verlichte Semarang hadden. 
Via de Chinese en Arabische wijk keerden we tenslotte naar onze Waterman terug. 
Zondagmiddag vertrokken we naar Priok en de volgende dag lagen we daar 's morgens al aan 
de kade. Drie dagen zouden we hier nog blijven liggen, want pas op donderdag, 18 mei, en dat 
is Hemelvaartsdag, zullen we naar Nederland vertrekken. 

Die laatste dagen waren we vaak eens de gast van onze gezagvoerder, die overigens heel wat 
meer aanloop had, vooral van mensen uit Batavia. En dat leidde zelfs, wat ik op de Waterman 
niet eerder meemaakte, tot dansavondjes. Gelukkig hadden we ook nog de gelegenheid een 
bezoekje aan Ds Sobring en zijn vrouw te bren gen, die zelfs zo vriendelijk waren ons uit Priok 
te halen en later weer aan boord terug te brengen. 

De thuisreis. Enkele humoristische belevenissen. 

Op 18 mei zijn we uit Priok naar Nederland vertrokken en wel met een transport van ongeveer 
1625 man, te weten een bataljon infanterie en enige detachementen andere militairen. Voorts 
kregen we dertien t.b.c.-patiënten en vijf gevangenen mee. We hadden dus weer een vol schip. 

Ds Pennekamp is niet meer aan boord; kort vóór ons vertrek werd hij overgeplaatst op een 
schip waarvoor men geen leger- predikant had, terwijl wij er onder de nieuwe passagiers wel 
een hadden. En zo is Ds Aalbersberg nu aan onze vaste staf toegevoegd. 

Helaas werd mijn plaatsvervanger, kapitein Oude Boerrigter, al vrij gauw na ons vertrek ziek; hij 
kreeg een malaria-aanval, die hem noopte het bed te houden. Alle diensten aan boord alsmede 
de ontspanning functioneerden na enige dagen al weer tot volle tevredenheid. Wel was het 
transport deze keer vrij zwaar; de jongens tonen weinig activiteit en dat komt doordat ze een 
zware diensttijd in de tropen achter de rug hebben en erg vermoeid zijn. Ds Aalbersberg is  

buitengewoon actief en dat zijn werk gewaardeerd werd blijkt wel uit het bezoek aan de 
avondsluitingen, dat hij tot liefst 160 belangstellenden wist op te voeren. Ook zijn zondagse 
diensten werden druk bezocht. Op de Indische Oceaan hadden we gedurende enkele dagen 
wat minder goed weer; de windkracht liep vrij hoog op en dat betekende een aantal zeezieken. 
Voorts was het op dit traject met een temperatuur van 85 graden vrij warm. Tijdens deze 
oversteek hadden we ook nog enkele leuke belevenissen. Sinds het vertrek heb ik namelijk een 
gast in mijn hut en dat is Jacob, een kleine groene papegaai, die ik voor mijn ouders heb 
meegenomen. Hij is voorzien van een gezondheidsverklaring, zodat ik hoop straks geen 
moeilijkheden bij het invoeren te krijgen. Jacob, die in een houten kooi aan boord kwam, bleek 
al spoedig een rasechte uitbreker te zijn. Vroeger stond het deurtje van zijn kooi open en zat hij 
daarboven op een stokje. Aan boord was dat bezwaarlijk en bleef de kooi dicht. Doch hij nam 
dat niet, kraakte met zijn snavel een aantal spijlen en zat even later weer op zijn oude plekje. In 
zijn kooi teruggezet, keek hij belangstellend toe hoe het gat weer werd gedicht. Doch daarna 
maakte hij een ander gat en zat weer op zijn kooi. Hij vond dat spelletje kennelijk wel leuk, maar 
ik niet. Zeker niet toen hij in een onbewaakt ogenblik in mijn hut rondwandelend daar ook nog 
een aantal planten deed sneuvelen. Toen werd de hulp van de scheepstimmerman ingeroepen 
en die bleek zowaar een kooi met gaas te hebben. Dat leed was tenminste geleden. Overigens 
was Jacob wel een gezellige gast; hij mag graag wat door mijn hut stappen en overal 
opklimmen. Maar pas op, dat hij niet bij je papieren komt, want hij mag ook graag scheuren. 
Jacob geniet veel belangstelling, vooral van scheepszijde en in het bijzonder van onze 
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marconist Westerman. Toen deze weer eens nachtdienst had en wat gezelschap in de radiohut 
wilde nebben, vroeg hij Jacob mee te mogen nemen en die vond het daar best fijn; 
het zat er vol buizen en hij kon dus naar hartenlust klimmen en wandelen. Maar 
toch wist hij die nacht voor een verrassing te zorgen. Tijdens een korte pauze in 
zijn nachtelijk werk was de marconist te midden van zijn ingekomen en te 
verzenden telegrammen even ingedut en in diezelfde tijd was Jacob bij de 
seintafel gearriveerd. Wel, daar lag een heleboel papier, zodat hij naar 
hartenlust kon gaan scheuren. En als de marconist dan door een plotseling 
geluidje wakker schrikt, ziet hij dat het om hem heen vol snippers ligt. Dat 
waren nagenoeg al zijn telegrammen. Het was drie uur 's nachts, toen de 
marconist en Jacob mijn hut weer binnenkwamen. "Hier heb je dat kelére beest weer terug, 
majoor". Ik kreeg het verhaal te horen. Die beste marconist; hij had Jacob zeker een prettig 
nachtje bezorgd, doch zelf zal hij het de komende uren wel erg druk hebben. Nu we het toch 
over telegrammen hebben nog het volgende verhaal. Uiteraard kreeg de gezagvoerder er 
dagelijks heel wat binnen, maar met het volgende wist hij toch geen raad. Voor wie was dat nu? 
De inhoud luidde: "Kapitein Waterman, Scheveningen Radio. Mooiste schip uw Waterman. 
Brengt mijn Tonboy naar Nederland. Groeten voor iedereen. Kusjes voor Ton alleen. Hanna". 
De gezagvoerder vroeg mij dit raadsel op te lossen en hij wilde deze jongeman wel graag eens 
zien. Wel, die oplossing was niet zo moeilijk, we gingen naar de omroephut, vroegen aandacht 
voor een bericht, lazen het telegram voor en vroegen Tonboy zich bij ons te melden. Het werd 
druk en roezemoezig rond de omroephut. Wat kwamen al die mensen doen? Doch toen ging de 
deur open en Tonboy, een heel leuke jongen, zoals we ons dat al voorstelden, meldde zich. Al 
die mensen waren nieuwsgierigen geweest, evenals de gezagvoerder en wij dat waren. Maar 
nu weten we tenminste wie er bij die originele Hanna behoort. We brachten Tonboy bij de 
gezagvoerder en daar hebben we toen samen nog een gezellig uurtje doorgebracht. Op 28 mei, 
dat was op eerste pinksterdag, kwamen we 's morgensvroeg in Aden aan. Pas 's middags 
zouden we weer vertrekken en zo konden we ook nu een 120-tal militairen in de gelegenheid 
stellen een bezoek aan de stad te brengen. Er werden zoals voorheen kleine groepjes onder 
een goede leiding samengesteld en ook deze keer hebben we geen enkele moeilijkheid gehad; 
allen werden prompt op tijd teruggemeld. 

Na drie dagen in de Rode Zee een flinke hitte te hebben meegemaakt, waren we 31 mei in 
Suez. Daar kregen we vlot het avond-konvooi, zodat we de volgende morgen al aan de kade te 
fort Said lagen. Enige uren lang konden we daar van de gebruikelijke bedrijvigheid genieten, 
doch ook nu was de aan boord komende post wel het belangrijkste. Daarna volgde de laatste 
etappe naar Rotterdam, waarover weinig bijzonders te vertellen is. Op 9 juni 1950 waren we 
weer veilig in het vaderland terug. 

The end…. 

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

  

      binnenpret 
 
In mijn verhaal over IJsland schreef ik hoe kwaad we waren 

als we beneden ons walvisjagers zagen varen die aan 

beide zijden een dode walvis mee sleepten. Prachtige grote 

dieren, die als oud vuil door het water werden getrokken. 
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Het was november 1986. We maakten een torn met bemanning 15. Er was beroering op het 

eiland. 

Door, in de ogen van de IJslanders terroristen, waren twee van hun walvis jagers in de haven bij 

Reykjavik tot zinken gebracht. Wij begrepen dat ze simpelweg wat afsluiters hadden open 

gedraaid. Dit wilden wij wel even zien. 

 
Wij Nederlanders hadden op IJsland de beschikking over een geel KM Volkswagen busje. 

Dat had zelfs een Nederlands nummerbord. 

We waren twee dagen vrij en benieuwd wat we zouden zien. Met een soort voorpret gingen 

we met dit voertuig op weg naar de plaats van het delict. Daar aan gekomen zagen we 

inderdaad dat twee van die moord schepen tot meer dan de helft onder water waren 

verdwenen. Er waren diverse IJslanders aanwezig die hun ongenoegen niet onder stoelen of 

banken staken. 

Een van hen zag ons en kwam naderbij. Hij uitte zijn kwaadheid en trachte ons te overtuigen 

van het onrecht wat hier was geschied. 

Dom kijkend hoorden wij hem medelevend aan, maar lieten niets blijken van onze werkelijke 

gedachten. 

Toen keek hij naar ons busje. en zei: “Ik zie dat jullie van de Nederlandse Marine zijn. Gelukkig 

zijn er ook nog mensen van buiten die met ons meeleven”. 

We bleven schaapachtig kijken en vertrokken met vriendelijke groet. 

We hebben er op de kamer maar een biertje op genomen. 

 

 

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

Voormalige PSD-veerboten onder de   
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                  Italiaanse zon 
             Nogmaals de Zeeuwse veren 

DOOR GERRIT VAN BURGELER 

In het laatste deel van de artikelenserie over de opheffing van de Provinciale 

Stoomboot Diensten in Zeeland, in het nummer van juli 2003, werd onder meer vermeld 

dat drie van de vijf dubbeldekkers waren verkocht naar Italië. De drukinkt van de juli-

Wimpel was nog niet droog of de eerste foto’s van de „Prinses Christina”, de „Prins Wil- 

lem-Alexander” en de „Prinses Juliana” in hun nieuwe „vaderland” vielen bij de 

hoofdredactie al in de brievenbus. 

 
Afzender en maker was Gerrit Wieberdink, hoofdwerktuigkundige aan boord van het ms 

„Nedlloyd Africa”. Hij zag de schepen liggen bij het binnenlopen van de Zuid- ltaliaanse haven 

Gioia Tauro. De foto’s werden gemaakt op de 16e juli en de veerboten waren daar kennelijk kort 

tevoren aangekomen. De poorten en deuren op het hoofddek waren nog geblindeerd en men 
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was zo te zien bezig het drietal gereed te maken voor hun dienst over de Straat van Messina, 

tussen Reggio Caolabria op het vasteland en Messina op Sicilië. 

In een later e-mailtje meldde hwk Wieberdink dat de „Prinses Christina” was omgedoopt in 

„Ladies Matacena”, dat de „Prins Willem- Alexander” nu „Athos Matacena” heet en dat de 

„Prinses Juliana” voortaan de naam „Amadoe Matacena” voert. 

Het wachten is nu op foto’s van de veerboten in hun Italiaanse uitmonstering, als ze die 

tenminste krijgen. Want volgens het laatste berichtje prijkte op de „Athos Matacena” nog steeds 

het Zeeuwse wapen, met de in de golven worstelende, maar bovenkomende leeuw. Maar dat 

zal wel een kwestie van tijd zijn. De aanpassing van de boten gaat namelijk in een echt Zuid-

Italiaans tempo, dus traag. 

 

Rampslachtoffer 

In hetzelfde nummer werden de gevolgen van de Februariramp van 1953 voor de PSD 

beschreven. Materieel waren die zeer groot, maar, zeker voor de familie, ingrijpender nog was 

de dood van een PSD-man in de avond voor de rampnacht in Hoedekenskerke. Bij een door de 

zware storm en het hoge water mislukte poging van de zijlader „Koningin Emma” om aan de 

steiger aan te leggen, raakte hij te water en verdronk. De naam van het slachtoffer was niet 

bekend, maar dankzij een sympathieke brief van zijn dochter weten we nu dat het ging om Jaap 

Leijs. Die dochter is mevrouw Priester-Leijs uit Zutphen, die kort voor het ongeluk uit Zeeland 

naar Maassluis was verhuisd, toen nog de thuishaven van de sleepboten van Smit Internatio-

nale, waarop haar man in die tijd als radio-telegrafist voer. 

Jaap Leijs was na de Eerste Wereldoorlog bij de PSD als steigerknecht in dienst getreden. Zijn 

eerste standplaats was Borssele, op Zuid-Beveland. Toen de aanlegplaats daar verviel, in 1940, 

werd hij overgeplaatst naar Hoedekenskerke. Het duurde toen nog zes jaar voor het gezin daar 

een woning kreeg. Al die tijd heeft hij zes keer per week de afstand tussen Borssele en Hoede-

kenskerke, ca 15 km, per fiets afgelegd. In de laatste oorlogsjaren zelfs op massieve banden! 

Toen Jaap Leijs verdronk was hij 61 jaar. Waarschijnlijk was hij een van de eerste slachtoffers 

van de Februari-ramp. De meeste anderen vielen in de uren daarna, toen de dijken in grote 

delen van Zuidwest-Nederland het begaven. 

 

De „Dordrecht" 
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Opmerkzame lezers hebben ongetwijfeld opgemerkt dat de tekst bij de foto van de oude 

Moerdijkpont „Dordrecht” in de derde aflevering van de artikelenreeks over de PSD niet klopte 

met de foto-zelf. De bedoeling was dat een foto zou worden afgedrukt die het schip toonde in 

zijn laatste verschijningsvorm als motorpont en niet in zijn oervorm als stoompont. 

Tijdens de eerste verbouwing, in 1955, werd 

het toen al 22 jaar oude stoomscheepje bij De 

Schelde in Vlissingen met 30 m verlengd, van 

ruim 40 tot ruim 70 m. Dat gebeurde door het 

midscheeps door te zagen, tussen de 

machinekamer en het ketelruim, en er een stuk 

tussen te zetten. Die kwamen daardoor ver uit 

elkaar te liggen wat wel niet zo handig zal zijn 

geweest. Erger was dat de oude stoom-

machine van 550 ipk uiteraard te zwak was 

voor het bijna twee keer zo lang geworden 

schip.  

 
Bij de ingreep in Vlissingen werd verder het bovendek een stuk opgetild om de doorrij-hoogte te 

vergroten. Op het verlengde bovendek kwam een eersteklas-accommodatie.  

De tweede klas-passagiers moesten net als tevoren genoegen nemen met de benauwde 

accom-modatie benedendeks. Waar men kennelijk geen rekening mee had gehouden was dat 

het nieuwe dekhuis het uitzicht achteruit voor de brugbemanning grotendeels wegnam. 

 
Zodoende ging het scheepje een jaar later 

alweer naar de werf, ditmaal de TSM in 

Temeuzen. om de stoommachine te 

vervangen door vier Lister Blackstone-diesels 

van 450 pk. In de nieuwe opstelling dreven 

twee van deze motoren één schroef aan. Dit 

in tegenstelling tot de oude situatie waarbij de 

door Penn & Bauduin gebouwde stoom-

machine zowel de schroeven aan de voor- 

als aan de achterzijde aandreef. Een verdere 

verbetering die in Terneuzen werd uitgevoerd, 

was de vervanging van de houten stuurhutten 

door verhoogde stalen stuurhuizen. Minder 

ingrijpend, maar voor buitenstaanders het 

meest opvallende was tenslotte de vervan-

ging van de hoge zwarte schoorstenen door twee lage brede exemplaren in de PSD-kleuren 

zwart en vuilgeel. 

 
Al met al ging het om een merkwaardige operatie die waarschijnlijk voor een belangrijk deel kan 

worden verklaard door touwtrekken tussen provincie en rijk over de financiering van de 

verbouwing. Het uiteindelijk resultaat was overigens niet slecht: de PSD heeft na de tweede 

verbouwing nog zestien jaar van de oude “Dordrecht" kunnen profiteren en zelfs toen was de rol 
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van de veerboot nog niet uitgespeeld. Als “Melitaland” heeft ze nog jarenlang passagiers 

vervoerd tussen Malta en Gozo. 

 

                 

                                                                            

 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de vooravond van Pearl Harbor 

De slag om de Atlantische Oceaan 

 

Tegen het eind van het jaar 1941 begon het duidelijk te worden, dat de enorme krachts-

inspanning, die Engeland zich in de slag om de Atlantische Oceaan getroostte, gecombineerd 

met de steeds actievere rol, die Amerika - hoewel in naam nog steeds neutraal - was gaan 

spelen, rijke vruchten ging afwerpen. 

 
Ondanks het feit, dat er nu vijfmaal zoveel onderzeeboten in actie waren als in 1940, namen de 

scheepsverliezen aanzienlijk af. In november 1941 was het verlies aan tonnage door onderzee-

boten het laagst sedert mei 1940. Ook op de nabij de Europese kusten tegen de scheepvaart 

optredende Focke Wulf-vliegtuigen werden successen geboekt, onder meer door het gebruik 

van eskorte-vliegkampschepen, waarvan H.M.S. „Audacity" het prototype was. Er waren ook 

nog steeds Duitse kaperschepen actief, speciaal in meer afgelegen zeegebieden, waar niet 

werd geëscorteerd. Omtrent de ontmoeting van één dier kapers met H.M.A.S. „Sydney" volgt 

hieronder een verslag. Enkele dagen na deze dramatische actie werd in de zuidelijke 

Atlantische Oceaan een kaperschip opgevangen door de kruiser H.M.S. „Dorsetshire" en tot 

zinken gebracht. Van deze gecamoufleerde koopvaardijschepen zijn er in totaal negen geweest. 

In deze maand werden er dus twee vernietigd. Het aantal schepen, dat aan de kapers ten offer 

viel, daalde van 54 in 1940 tot 44 in 1941 met respectievelijk 367.000 en 227.000 ton. Het 

aantal tot zinken gebrachte onderzeeboten steeg van 42 in 1940 tot 53 in 1941. Omdat in de 

maand december onze aandacht door heel andere gebeurtenissen zal worden opgeëist lopen 

we hier even op de gebeurtenissen vooruit en publiceren een overzicht van de scheepsver-

liezen van het begin van de oorlog tot eind 1941. 

 
H.M.A.S. „SYDNEY" EN HILFSKREUZER „KORMORAN" 
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De Duitse hulpkruiser „Kormoran", een omgebouwd en bewapend koopvaardijschip, opereerde 

reeds enige tijd in de Indische Oceaan. Door een toeval ontmoette het schip op 19 november 

op de achtermiddag de patrouillerende Australische kruiser H.M.A.S. „Sydney". De kruiser 

kwam snel op de inmiddels afgedraaide kaper af. Deze hees - een krijgslist - de Hollandse vlag 

en gaf zich uit voor het Nederlandse schip „Malakka". 

De „Sydney" was zo onvoorzichtig om te naderen tot een afstand van ongeveer 1.000 meter en 

met de Duitser mee op te stomen. Eerst toen werd om het geheime verkenningssein gevraagd, 

dat de identiteit van alle geallieerde schepen moest bewijzen. Het geschut van de „Sydney" was 

daarbij op het andere schip gericht. Over dat sein beschikte de „Kormoran" natuurlijk niet. Het 

masker moest dus worden afgeworpen. 

Nu wordt snel gehandeld. De gecamoufleerde kanons worden van hun maskering ontdaan, de 

Nederlandse vlag wordt neergehaald, de hakenkruisvlag gehesen. Een mitrailleur van 40 mm 

opent van de brug af het vuur op de brug van de „Sydney". Direct daarna opent het 15 cm 

geschut het vuur. Spoedig worden treffers behaald. Maar de „Sydney" beantwoordt het vuur en 

ook de „Kormoran" wordt herhaaldelijk getroffen. De machinekamer raakt in brand. Ook tor-

pedo's worden gelanceerd. De „Sydney" krijgt een treffer in het voorschip en houdt af. De 

„Kormoran" ligt stil en staat op verschillende plaatsen in brand. Het schip moet worden verlaten. 

Aan blussen valt niet meer te denken en het vuur kan elk ogenblik explosies in de munitieberg-

plaatsen of van de 300 mijnen, die aan boord zijn, veroorzaken. Kort nadat de laatste 

overlevenden, onder wie de commandant, het brandende schip hebben verlaten, gaat het in 

een enorme explosie ten onder. 

 
Het gevecht heeft zich in een half uur afgespeeld. De Duitsers, die zich in vlotten en in sloepen 

in veiligheid hebben gesteld, zien de brandende „Sydney" tot laat in de avond. 

Zij bevinden zich ongeveer 140 zeemijlen west van Australië. Vijf dagen later bereikt een sloep 

de Australische kust, waarna de Australische marine naar andere overlevenden op zoek gaat. 

Na tien dagen zijn 300 Duitsers van de 400 man tellende bemanning van de „Kormoran" 

opgepikt. Van de „Sydney" is verder niets bekend. Het schip is met man en muis ondergegaan, 

waarbij 650 man het leven verloren. Tevergeefs is naar hen gezocht, o.m. door Hr. Ms. „Tromp" 

en vliegboten van de M.L.D. 

 
HET RUSSISCHE FRONT 



 

15 
 

Hitler, die, tegen het advies van zijn generaals, prioriteit had gegeven aan de operaties in het 

Noorden en in het Zuiden, wilde nu, wederom tegen het advies van de generaals in, Moskou 

nog vóór 1942 veroveren. Half november begon hij daar-om weer een nieuwe herfstcampagne, 

die echter weinig of geen succes boekte. Evenals Napoleons troepen zouden de Duitse 

strijdkrachten aan den lijve onder-vinden, wat de Russische winter betekent. De uitrusting was 

daar in het geheel niet op ingesteld en de 

Duitse soldaten hadden zwaar te lijden. In 

het Zuiden trad de winter later in en konden 

de operaties dus langer voortduren. Het 

schiereiland De Krim werd, op Sebastopol 

na, nagenoeg veroverd. Rostov werd 

genomen en de Duitsers waren op weg 

naar de Kaukasus. Hier hadden de  

Russische troepen echter voor het eerst 

een bemoedigend succes bij een 

tegenoffensief. Op 28 november 

heroverden zij de stad Rostov, die zes 

dagen tevoren door de  

Duitsers was bezet. Op 8 november verklaarde 

Hitler in een rede: „Alles is denkbaar, slechts één 

ding niet: dat Duitsland ooit capituleert. Het 

laatste bataljon op dit slagveld zal een Duits 

bataljon zijn!" De man vergiste zich. 

 
DE OORLOG IN DE MIDDELLANDSE ZEE 

De bevoorrading van de Duitse en Italiaanse 

strijdkrachten in Noord-Afrika over zee en door 

de lucht was door de Britse strijdkrachten 

aanzienlijk gehinderd. Het transport over zee 

werd zelfs tijdelijk gestaakt, onder meer wegens 

oliegebrek. De toestand werd zorgelijk en er 

werd besloten 25 Duitse onderzeeboten naar de 

Middellandse Zee te zenden, hetgeen de situatie 

op de Atlantische Oceaan ten goede kwam. Ook 

kregen de Italianen weer olie, zodat het zeetrans-

port werd hervat. Op 8 november vernietigde de 

Royal Navy, opererend van Malta uit, een 

konvooi van tien Italiaanse koopvaardijschepen. 

Ook werd een escorterende jager tot zinken 

gebracht en een andere beschadigd. Twee Italiaanse zware kruisers hielden zich afzijdig. 

Tegenover deze schepen en vier jagers stonden twee Britse lichte kruisers en twee jagers. 

Rommel kwam dus wel in het nauw, want het zeetransport werd gestaakt. 

Maar nu begon de invloed van de Duitse onderzeeboten zich te doen gevoelen. Op 12 

november werd H.M.S. „Ark Royal", nadat het schip vliegtuigen naar Malta had gebracht - die 

vlogen van het schip af als het voldoende dicht bij het eiland was - en naar Gibraltar 
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terugkeerde, getorpedeerd. Pogingen om het 

schip, dat op sleeptouw werd genomen, te 

behouden, gelukten niet en op een afstand van 25 

mijl van Gibraltar verdween het schip voor altijd 

onder water. De doodsstrijd had meer dan dertien 

uur geduurd. Praktisch de gehele bemanning werd 

gered. Hr.Ms. jager „Isaac Sweers" maakte deel 

uit van het escorte. 

Eind november ging het slagschip H.M.S. 
„Barham" verloren. Dat waren zware klappen. 
                                                                                                                                                           

NOORD-AFRIKA                                                                                                                                            

Na de langdurige rust aan het front in de woestijn achtten de geallieerden zich ten slotte sterk 

genoeg om het offensief te hervatten. Tegelijkertijd had het Duitse opperbevel besloten, een 

offensief tegen het nog steeds aan de landzijde ingesloten Tobroek te openen. De geallieerden 

waren echter vóór. Op 17 november werden 30 man op de vijandelijke kust aan land gezet om 

achter het front telefoon- en telegraaflijnen door te snijden en een aanval te doen op Rommels 

hoofdkwartier. Deze raid gelukte, maar Rommel zelf was in Rome. Op 18 november sprong het 

achtste leger voorwaarts. De vijand werd verrast. Eerst leek alles goed te gaan en het           

                                                                                                                                                          

garnizoen  van Tobroek kreeg bevel om 

de voorbereide uitval te doen. Doch de 

vijand bleek sterker dan men had menen 

te mogen vermoeden. De tot Sidi Rezegh 

doorgedrongen pantserafdelingen kregen 

het hard te verduren. 

Rommel, in allerijl teruggekeerd, zette een 

omtrekkende tegenaanval in en de 

situatie begon zich minder gunstig te laten 

aanzien, toen hij tot zelfs voorbij Sidi 

Omar doordrong. De bevelhebber, 

generaal Cunningham, broer van de 

opperbevelhebber van de Middellandse Zeevloot, achtte doorzetten van het offensief zelfs niet 

mogelijk, waarop de opperbevelhebber generaal Auchinlek hem deed aflossen door generaal 

Ritchie. Het offensief werd doorgezet en de verbinding met Tobroek kwam tot stand. In zware 

tankgevechten werden de as-strijdkrachten teruggedreven. De woestijnvos kwam hoe langer 

hoe meer in het nauw. 

 
JAPAN 

Als men de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog van maand tot maand nagaat, zoals de 

schrijver van deze kroniek moest doen, in allerlei bronnen en van allerlei gezichtspunten uit, 

dan ziet men de komende gebeurtenissen onheilspellend en onherroepelijk op zich afkomen. 

Zo hingen de wereld in deze maand november van het jaar 1941 de gebeurtenissen boven het 

hoofd, die van de Europese oorlog een wereldoorlog zouden maken. Stap voor stap, maar on-

verbiddelijk, kwam het ogenblik nader, dat beslissend werd voor miljoenen mensen en hele 

landstreken en zelfs wereldrijken. In die maand november wisten we dat nog niet zo precies. Bij 
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de marine voelden we wèl aan, dat het ging spannen, en er was activiteit genoeg op het 

eskader en trouwens in geheel Indië. Maar er waren velen, die wel graag op meer directe wijze 

aan de oorlogvoering zouden willen deelnemen. Enkelen hadden daartoe de kans gekregen 

door een overplaatsing naar Engeland, maar het overgrote deel moest in het Verre Oosten op 

zijn post blijven. Het ogenblik was echter niet ver meer, waarop ook de achterblijvers hun kans 

zouden krijgen, helaas... 

Inmiddels werden de Amerikaans-Japanse onderhandelingen in Washington nog steeds 

voortgezet. Nog op 17 november arriveerde een speciale afgezant. 

Over en weer werden voorstellen gedaan, maar tot overeenstemming kon men niet komen. 

Daartoe werkte ook mee dat de Amerikanen het Japanse codeverkeer hadden gebroken en dus 

nauwkeurig op de hoogte waren van de werkelijke instructies, die de ambassadeur en de 

speciale afgezant uit Tokio kregen. Zo werd op 30 november een telegram aan Berlijn onder-

schept, waaruit duidelijk bleek, dat in de Japanse hoofdstad de teerling reeds was geworpen en 

dat Japan de weg des vredes niet zou gaan. We weten nu, dat de vloot, die Pearl Harbor zou 

aanvallen, de 25ste november al uit de thuishavens was vertrokken. Op die dag waren Japanse 

transportschepen nabij Formosa gesignaleerd. Zij waren op weg naar Malakka. Reeds begin 

november zond Chang Kai Sjek een ernstige waarschuwing inzake de voornemens der 

Japanners aan Londen en Washington. 

De slagschepen H.M.S. „Prince of Wales" en „Repulse" waren inmiddels op weg naar het Verre 

Oosten en zouden begin december in Singapore aankomen. In oktober was tot deze dislocatie 

besloten om Japan mogelijk nog zijn fatale koers te doen wijzigen. 

AMERIKA 

Op 10 november verliet het eerste, geheel door Amerikaanse schepen geëscorteerde konvooi 

Halifax. Aan boord bevonden zich Britse troepen, bestemd voor het Verre Oosten. Op 17 

november werd de neutraliteitswet op voorstel van de president zodanig gewijzigd, dat Ameri-

kaanse koopvaardijschepen voortaan zouden mogen worden bewapend. 

Ook was het schepen onder Amerikaanse vlag toegestaan om in de „war-zones" te varen. 

 

AMERIKAANSE TROEPEN IN SURINAME 

Op 23 november arriveerden Amerikaanse troepen in Suriname, krachtens een overeenkomst 

tussen de Amerikaanse en Nederlandse regeringen. Deze versterkingen der strijdkrachten - er 

waren al KNI-troepen en mariniers in Suriname - werden noodzakelijk geacht met het oog op de 

beveiliging der bauxietmijnen. Het aluminiumerts was namelijk een der belangrijkste grond-

stoffen voor de vliegtuigindustrie en een groot deel van de in Amerika aangevoerde bauxiet 

kwam uit Suriname. 

 

EINDE DER CAMPAGNE IN ABBESSYNIË 

Op 27 november gaven zich in Gondar de laatste Italiaanse strijdkrachten over. Hiermee was 

de verovering van het Oostafrikaanse Italiaanse imperium voltooid. Abbessynië was het eerste 

onderworpen land, dat de vrijheid door geallieerde wapenen herkreeg. Op dit terrein van actie 

hadden 70.000 man troepen van het Britse rijk meer dan 300.000 Italianen verslagen. 

 

EEN GROOT SUCCES VOOR Hr. Ms. „O 21 “ 

Terugkerend naar Gibraltar van een succesvolle patrouille had Hr. Ms. „O 21" op enkele uren 

varen van de basis een ontmoeting met een Duitse onderzeeboot. Wij citeren dit uit het 

scheepsjournaal van de hondenwacht van 28 november 1941: „00.39 verkennen onderzeeboot 
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in peiling 85, meeliggende koers op 11/5 mijl afstand. Boot geeft een verkenningssein. 00.50 

lanceren resp. torpedo M K IV no's 1187 en 1682 uit S.B.'s en B.B.'s hekbuis, welke laatste treft. 

Zien boot vrijwel direct zinken. Gaan terug naar de plaats, 01.02 stoppen en slaan achteruit. 

Pikken 12 overlevenden op van Duitse onderzeeboot". 

 
Het was dus een van de 25 onderzeeboten, die naar de Middellandse Zee waren gezonden: de 

500 ton metende „U 95". De boot had Hr.Ms. „O 21" al enige tijd gevolgd, maar had aan de 

identiteit getwijfeld, omdat het silhouet meer op dat van een U-boot dan op een Engelse 

onderzeeboot leek. Toen hij geen antwoord op het verkenningssein kreeg - waaraan hij juist 

werd herkend - was hij bijna klaar geweest om zelf te lanceren. 

Commandant Van Duim was hem net even te vlug af geweest. 

In Gibraltar heerste grote vreugde en commandant en bemanning oogstten veel lof. De Britse 

bevelhebber, admiraal Sir James Sommerville, kwam persoonlijk zijn gelukwensen aanbieden. 

 
DIVERSEN 

Op 25 november werd het zogenaamde Anti-Kominformpact, gesloten in 1936, in Berlijn 

plechtig verlengd. Een aantal satellietstaten trad tot het verdrag toe. 

Hr. Ms. „O 21" voegde weer twee Italiaanse schoeners aan de lijst van in de Middellandse Zee 

tot zinken gebrachte schepen toe. 

Rusland oefende pressie op Engeland uit om de oorlog aan Finland te verklaren. Zowel 

Amerika als Engeland hoopten echter, dat de Finnen genoegen zouden nemen met het 

terugwinnen van het in het vorige jaar aan Rusland afgestane gebied en vrede zouden sluiten. 

Doch Finland was te zeer aan Duitsland gebonden. 

Op 10 november verklaarde Churchill dat de RAF nu ten minste even groot was als de 

Luftwaffe. 

Tot dusverre had het eiland Malta reeds meer dan 1.000 luchtaanvallen te doorstaan gehad. 

 

 

 

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

. 
 

  DE KONINKLIJKE MARINE ACTIEF IN ZUIDPOOLGEBIED 
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      Belgisch-Nederlandse samenwerking in Antarctica 
 

8 December 1963. Uit de 

haven van Antwerpen vertrekt 

het 1 855 ton metende Deense 

m.s. „Magga Dan" met aan 

boord de eerste gezamenlijke 

Belgisch-Nederlandse 

Antarctische expeditie.               5 December 1964. De tweede 

Belgisch- Nederlandse zuidpoolploeg vaart vanuit Antwerpen 

wederom per m.s. „Magga Dan" uit om de eerste équipe na haar 

ijzig verblijf van ruim 12 maanden af te lossen. 8 December 1965. 

Start van de derde expeditie, wederom uit Antwerpen, wederom 

met het m.s. „Magga Dan". Waarom, zo vraagt de lezer zich af, 

waarom toch een Dééns schip? Omdat noch Nederland, noch 

België, de beschikking heeft over schepen, zo speciaal uitgerust 

voor de bijzondere eisen, die het varen in poolgebieden nu 

eenmaal aan vaartuigen stélt. Het m.s. „Magga Dan" behoort tot de vloot van de rederij J. 

Lauritzen en heeft Esbjerg als thuishaven. Als „polarskib" in 1956 door de echtgenote van dr. 

Fuchs te water gelaten, wordt het vaartuig vaak ten onrechte aangemerkt als ijsbreker, hetgeen 

beslist niet juist is. Het schip kan natuurlijk, mede door zijn ijsbrekersteven, zijn weg banen door 

niet al te zware ijsvelden, doch zijn naam als poolschip dankt het meer aan zijn extra versterkte 

boeg en de kleine spantafstanden, welke de romp beter bestand maken tegen eventueel 

optredende zware ijs druk. De vorm van de romp is zódanig geconstrueerd, dat het door 

opdringende ijsvelden ingesloten schip niet „gekraakt" wordt, doch daarentegen omhoog wordt 

getild, waardoor een wezenlijk gevaar uit de vroegere poolvaart geëlimineerd kon worden. 

Gedurende de noordelijke zomermaanden wordt het schip ingezet op de Groenlandvaart en 

onderhoudt het de verbindingen tussen de verschillende Deense posten aldaar. Als het in het 

noorden wintert en de vaart op Groenland onmogelijk is geworden, doet het dienst als expeditie 

schip in de antarctische wateren. Op deze manier is een all-seasons exploitatie mogelijk, met 

een maximum aan rendement. 

Als expeditie schip heeft de „Magga Dan" een schitterende staat van dienst. Direct na de 

afbouw en de proefvaarten werd het schip in de antarctische zomer 1957/58 in het kader van 

het onderzoek tijdens het Internationale Geofysische Jaar door de Commonwealth  ploeg onder 

leiding van Sir Edmund Hillary en dr. Claus Fuchs gebruikt als drijvende uitvalsbasis voor hun 

trans antarctische tocht. Nadien is het schip vrijwel ieder jaar actief geweest in de zuidelijke 

wateren, alwaar het zijn kwaliteiten op overtuigende wijze heeft gedemonstreerd. Hoe zijn eerst 

België en daarna ook ons land ertoe gekomen, mede te werken aan het zuidpoolonderzoek, zal 

de lezer zich verder misschien afvragen. Dit is weer een verhaal apart, zodat het, teneinde niet 

te ver van ons eigenlijke onderwerp af te dwalen, slechts aangestipt kan worden. In de 

zestiende eeuw meldden eerst Hollandse en later ook Britse zeevaarders het bestaan van land 

ten zuiden van Kaap Hoorn, doch storm, ijsbergen en ijsvelden verhinderden nadere 

observaties. Captain James Cook, door de Admirality daarheen gezonden, voerde de eerste 
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circumpolair navigatie uit en meldde, dat er géén land was ten zuiden van 65 gr. Z.B. en dat, zo 

er wél land mocht zijn, dit voor de Britse kroon oninteressant zou blijken om er schepen voor te 

riskeren. En zo bleef het tot 1897. In dat jaar voer de ,,Belgica" onder commando van baron 

Adrien de Gerlache vanuit België voor het verrichten van wetenschappelijke waarnemingen 

naar Antarctica en volbracht er de eerste       , weliswaar onvrijwillige , overwintering. De tweede 

man aan boord was de toen nog jonge Roald Amundsen, die later, enige weken vóór de 

ongelukkige Scott, zijn vlag op de pool zelf zou planten. Eigenlijk pas met het Internationale 

Geofysische Jaar kwam het poolonderzoek eerst goed op gang. Kernpunt voor het onderzoek 

was de studie van de zonnestraling en ieder aspect ervan op aardse fenomenen. De Amerika-

nen richtten 7 bases op in Antarctica, de Russen 6, verder deden mee het Ver. Koninkrijk, 

Australië, Frankrijk, Japan, Chili en Nieuw Zeeland.  

Er kwam een keten van bases. Ook de Belgen, trots op hun poolgeschiedenis, deden mee: op 

70° 25' 53" Z.B. en 24° 18' 38" O.L. richtten zij de Koning Boudewijnbasis op in het ijs vóór de 

Prinses Ragnhildkust in het Dronning Maudland, de Noorse claim van Antarctica. De leider van 

deze eerste, zuiver Belgische, expeditie was baron Gaston de Gerlach, zoon van de eerste 

Antarctica-overwinteraar. Vier jaar lang deed de basis dienst, totdat ten slotte geldgebrek de 

Belgen noopte het kamp op te geven. In 1963 vonden onderhandelingen plaats tussen 

Belgische en Nederlandse wetenschappelijke commissies. Een overeenkomst werd bereikt over 

de financiering van een gezamenlijke expeditie. In Nederland werd, onder auspiciën van de 

Kon. Academie van Wetenschappen, een Nederlandse Commissie voor Antarctisch Onderzoek 

opgericht. Ir. C. J. Warners van het K.N.M.I. fungeerde als eerste voorzitter, terwijl de Chef der 

Hydrografie, Commandeur Langeraar, de functie van secretaris zou vervullen. December 1963 

was het eindelijk zover. Tien Belgen en vier Nederlanders voeren via Kaapstad naar de Koning 

Leopold III baai en richtten 12 kilometer verder landinwaarts, op nog geen 400 meter van de 

totaal ondergesneeuwde en onder een 8 meter dikke ijslaag bedolven oude basis, een nieuw 

kamp op. De dichtstbijzijnde basis is het 300 km. westelijker gelegen Novolazarevskaya, terwijl 

500 km. in oostelijke richting het eveneens Sovjet-Russische  Molodezhnaya ligt. De huidige 

Koning Boudewijn-basis werd opgebouwd uit geprefabriceerde isolerende panelen, zodat het 

oprichten der gebouwen kon geschieden met een minimum aan inspanning. Vier door gangen 

van 50 meter lengte verbonden gebouwen vormen het centrum. Hierin zijn ondergebracht 

hutten en woonruimten der expeditieleden, de wetenschappelijke werkruimten en een kleine 

ruimte voor het vervaardigen van waterstof ten behoeve van de meteorologische ballons. Op 

150 meter afstand van dit gebouwencomplex werden twee werkhutten opgezet voor het 

verrichten van geomagnetische observaties, terwijl een zevende hut als astronomisch waar-

nemingsstation werd ingericht. De eerste gezamenlijke expeditie, welke begin december 1963 

uit Antwerpen uitvoer, bestond uit tien Belgen en vier Nederlanders, van wie twee ingenieurs, 

één meteoroloog en een marineman: de korporaal-telegrafist P. Verschoor. Het feit, dat direct 

na aankomst in het zuidpoolgebied begonnen moest worden met de opbouw van het nieuwe 

kamp, was er de oorzaak van, dat er geen tijd overbleef voor een zomer campagne, zoals in de 

volgende jaren plaats vond.  

De tweede expeditie echter had de hele zomertijd voor wetenschappelijk onderzoek. Naast de 

aflossing van de eerste winterploeg, tien Belgen en zes Nederlanders, zetten n.l. ook nog eens 

21 „zomertoeristen" (niet-overwinteraars) voet aan wal. Deze zomerploeg was in hoofdzaak 

samengesteld uit geodeten, geologen en oceanografen, terwijl de rest bestond uit de vliegers 
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voor het Cessna vliegtuig en de Alouette helikopter met hun technisch personeel. De 

werkzaamheden van de zomerploeg en de winterexpeditie waren volkomen van elkaar geschei-

den. Slechts bij de ontscheping van het materiaal op het vlakke zee ijs van de Leopoldbaai 

werden in eendrachtige samenwerking alle handen ineengeslagen om alles zo snel mogelijk 

van het onbetrouwbare baai- ijs, dat ieder moment kon breken, met behulp van Snow-cats. en 

motorsleden op de hoge shelf te transporteren. Daarna vertrokken de geologen met hun 

uitrusting per motorslede over een vlak terrein met gevaarlijke  want onzichtbare  tientallen 

meters diepe spleten naar de ruim 200 km. zuidelijker gelegen S0r Rondane-bergen voor het 

verrichten van hun observaties. De geodeten volgden hen vliegs-gewijs.  

De oceanografische ploeg stond onder leiding van de directeur van het Belgische Instituut voor 

Natuurwetenschappen, prof. A. Capart. De Nederlandse luit. ter zee W. F. Harberts was de 

enige niet Belg in het gezelschap van de vijf. Op de route naar Kaapstad werd in de 

passagierssalon een compleet oceanografisch laboratorium ingericht. In dit laboratorium 

stonden behalve een hele batterij Nansen flessen voor het ophalen van watermonsters op 

vooraf bepaalde diepten ook nog een onderwater televisie set, apparatuur voor de plankton-

analyse, registratieapparatuur voor 

stroom meting d.m.v. het 

aardmagnetisch veld (G.E.K.) en 

een spectrofotometer, terwijl het 

echolood op de brug het 

bodemprofiel registreerde. 

 Mens en dier in Antarctica  

Gedurende de heen- en terugreis 

van Kaapstad naar de Leopoldbaai 

werden op diverse plaatsen, 

ondanks het stormachtige geweld 

van de „roaring forties", 

oceanografische stations gemaakt, 

waarbij alle fysische en chemische 

eigenschappen van het zeewater ter plaatse op verschillende meetdiepten werden 

gedetermineerd. Tevens werd met behulp van de G.E.K. (voluit: geomagnetische elektro- 

kinetograaf), een vernuftig instrument, constant de zeestroming tijdens de route op een draaiende 

papierrol geregistreerd. Over de werking van de G.E.K. uit te weiden valt uiteraard buiten het 

bestek van dit informatieve artikel, doch in het kort komt het principe hierop neer, dat de door de 

zeestroming verplaatste watermassa's ten opzichte van het aardmagnetisch veld een zekere 

verstoring geven. Deze verstoring is naar grootte en maat voor de stroomsterkte bepalend, de 

stroomrichting kan uit de koers worden geconstrueerd. 

Door de oceanografische ploeg werden aan de rand van de antarctische ijs-shelf hydrografische 

waarnemingen en kustverkenningen uitgevoerd, terwijl tevens met behulp van de onderwater 

televisie en trawlnetten een beter inzicht werd verkregen in de flora en fauna in de wateren van 

de Zuidelijke IJszee.  

Nadat de leden van het eerste overwinteringsteam waren geëmbarkeerd kon de „Magga Dan", 
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na een vruchtbaar verblijf van anderhalve maand, de terugtocht naar Kaapstad aanvangen vóór 

de snel naderbij komende winter de terugreis door het pakijs al te moeilijk kon maken. Als u dit 

artikeltje leest, heeft de „Magga Dan" reeds de leden van de derde expeditie afgezet en die van 

de tweede meegenomen. De reeks gezamenlijke overwinteringen wordt gecontinueerd, waardoor 

de wetenschappelijke waarde stijgt. 

IJsberg in het pakijs op de achtergrond 

Ook in deze expeditie zitten, naast een 

korporaal-telegrafist en een korporaal-

machinist van de Kon. Marine nog twee 

Nederlanders om het werk van hun 

voorgangers voort te zetten. Ook op deze 

laatste tocht heeft er wederom , dank zij 

het succesvolle verloop van het 

voorafgaande jaar ,een zomercampagne 

plaatsgevonden, waarbij in de 

oceanografische équipe luit, ter zee A. 

van Grondelle het hydrografisch gedeelte 

voor zijn rekening nam. Natuurlijk, het 

werk dat deze Belgisch- Nederlandse 

expeditie verricht is niet zo spectaculair, 

noch zo groots opgezet als de tochten van de Russen of Amerikanen, die ieder een keten van 

bases hebben ingericht in het zuidpoolgebied. Dat kan ook niet. Maar de strak in de ijzige wind 

uitslaande vlaggen van twee kleine buurlanden over de stille witte wereld van Antarctica bewijzen, 

dat óók kleine landen hun bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van de wetenschap. En 

het is , naast het K.N.M.I., de Utrechtse sterrenwacht en de Stichting voor Zuiver 

Wetenschappelijk Onderzoek (Z.O.W.) , vooral mede dank zij de steun van onze Koninklijke 

Marine met personeel en materieel, dat dit verwezenlijkt kon worden. 

Bron: Ons Zeewezen / november 1966 

 

 

 

 

 

 

 

                   170 JAAR ONDER STOOM 
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Januari 1995 

Uitgave van de Vereniging van Oud-Officieren van de Technische Dienst 
der Koninklijke Marine 

Uitgevoerd door de afdeling PUREP/REPRO ZUID 
 

Stokers …. Opgelet ! 
In week 5 wordt er gestart dit boekwerk in delen te publiceren in uw webmagazine. 

Ook de niet stokers kunnen smullen van deze uitgaven… 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 En de warme douche was 

voor…..Hennie 

We waren in de zeventiger jaren op een tour naar IJsland 

met de Neptune. De type onderzeeboten die daar rond-

hingen vangen was toen met onze kisten, eigenlijk te hoog gegrepen. Daarom werden wij 

meestal ingezet op oppervlakte doelen, indien aanwezig, of het in kaart brengen van de ijskap. 

Met de nadruk op de grenzen van het tijdelijke ijs. Dat was er toen nog in ruime mate. We 

hadden accommodatie in de zogenaamde NATO Baracks, een soort gebouw met redelijke 

kamers en bijbehorende faciliteiten. Zo waren er goede douches, een keuken waar wij naar 

harte lust konden koken en braden en een recreatie kamer met comfortabel meubilair en een 

snooker tafel. Het gebouw had twee verdiepingen. Boven 1 persoons- en beneden 2 persoons-

kamers. Boven de officieren en beneden de rest van de bemanning. Al met al een zeer redelijke 

huisvesting. 

 

Tegen over de barak was de “Windbreaker”. Een soort Bar/Restaurant waar het je aan niets 

ontbrak, dit tegen zeer schappelijke prijzen. De loopafstand was enkele tientallen meters die, 

ondanks eventuele gladheid of een andere oorzaak die het rechte pad beïnvloedde, toch bijna 

altijd zonder kleerscheuren overbrugd kon worden. 

 
Iets heel anders. Er was echter een ding waarmee terdege rekening gehouden moest worden. 

Dat was tijdens het douchen. Je moest er zeer alert op zijn wanneer er ergens een toilet werd 

doorgetrokken. De druk van het koude water viel dan even weg dus je moest je snel buiten de 

straal manoeuvreren. 

Hoe verder weg de wc werd gebruikt, hoe minder de druk afnam, dus ook hoe minder heet 

de resterende straal was. Dichtbij kon killing zijn. 

Daar de roestvrijstalen douchecabines van geringe afmetingen waren, was de enige echte 

ontsnappingsmogelijkheid om snel via de enige opening naar buiten te stappen. Daarom 

moest je dan ook met je voorzijde in de richting van deze opening douchen. Daar waren wij 

door schade en schande achter gekomen. Deed je dat niet dan kon je te laat zijn. 
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Tijdens deze tour besloot onze collega Hennie 

Starink na een vlucht een verkwikkende douche te 

nemen. Toen hij er onder stond werd er onder een 

biertje een zéér gemeen plan gesmeed. We zouden 

elk naar het toilet op onze kamer gaan en te 

gelijkertijd doortrekken. 

 

Aldus geschiedde. Het resultaat overtrof onze 

verwachtingen. We hoorden een gebonk en 

geschreeuw als van een Orang Oetang die uit zijn 

kooi probeerde te ontsnappen. Hij had vermoedelijk 

laat de goede ontsnappingsrichting genomen. 

We hebben hem nooit verteld wat wij 

uitgege(vre)ten hadden. 

 

                                          De tactvolle Admiraal 

 

In het begin van de oorlog kreeg het Nederlandse oorlogschip „Jan van Brakel” een uit-

zonderlijke nieuwe camouflage uitrusting, waar de officieren en manschappen trots op waren. 

En dat konden ze wel zijn ook, want de artiesten op scheepvaartgebied, die de „Jan van Brakel” 

zo versierd hadden, konden op zulk een meesterwerk terugzien, dat zelfs de meest surrealis-

tische schilder groen van afgunst zou zijn geworden. 

 
Het resultaat van dit meesterwerk was 

eerder bedrieglijk, dan verbergend; het 

schip was letterlijk een nachtmerrie van hel 

blauwe en fel witte bliksemschichten. Het 

kon misschien sterk verwarrend voor een 

Duitse U-boot kapitein geweest zijn, maar 

zeer zeker viel het anderen op, gelijk een 

gezette vrouw in een gestreept badpak. 

 
Op een dag stoomde de (gecamoufleerde) 

„Jan van Brakel” voor het eerst een Britse 

haven binnen. Haar verschijning trok dermate ieders aandacht, dat het geleek, alsof zij met 

blazende stoomfluiten of vurende kanonnen binnen gekomen was. 

Zij, die aan boord van de Engelse schepen waren en geen wacht hadden of niet stiepen, 

stonden verbaasd van deze grootse binnenkomst. 

 
Kort na het werpen van het anker seinde de commandant van de „Jan van Brakel” trots naar de 

Engelse O. AZ.-officier: „Hoe vindt U onze camouflage?” 

 
Er ontstond een pauze. Daarna informeerden de Engelsen „Wààr bent U?” 
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                                                   Louis H. BRENDEL, in 

                                                   (Saturday Evening Post) 

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Reisverslag van Hr. Ms. Amsterdam. 

 

 
Foto: Pinterest  

I2 - 27 APRIL  Den Helder, Portsmouth, Cardiff, zee                                                                                   
Commandant: kapitein-luitenant ter zee K. de Waij 

 
Chronologisch overzicht 
 
12 april      Te 14.15 uur ontmeerde Hr. Ms. Amsterdam en werd                   

opgestoomd naar het Marsdiep waar werd aangevangen met het 
oefenprogramma voor de navigatiegevechts informatie-officieren in 
opleiding. Hiertoe werden havenradartracks gestoomd; daarna werd de 
beloodsing van het Molengat en het Schulpengat beoefend. 

13 april Het schip stoomde op naar de Westerschelde en beoefende op de 
dagwacht de kustnavigatie in het Oostgat en de Sardijngeul. Op de 
voormiddag werd de radarnavigatie beoefend op de rede van Vlissingen, de 
Honte en de pas van Terneuzen. Op de achtermiddag werd via de overloop 
van Hansweert, de pas van Terneuzen en de Honte opgestoomd naar de 
rede van Vlissingen teneinde via de Wielingen naar zee op te stomen. 

14 april Op de voor- en achtermiddag werden in de Thamesmonding dezelfde 
oefeningen uitgevoerd als op 13 april. Te 16.00 uur werd opgestoomd naar 
de Straat van Dover. 

15 april Op de voormiddag werd via de Needles, de Solent, het Western Approach 
Channel en de Calshot Reach opgestoomd naar Southampton. Te 08.17 
uur werd nabij de Shingles boeien de loods aan boord genomen. 
Gedurende deze passage werd radar-navigatie beoefend. Te 10.10 uur 
werd vertuid ten anker gekomen in de Fawley controlled anchorage. Hierna 
kwam een olietanker langszij en werd een begin gemaakt met olie laden. 
Na het olie laden werd te 13.00 uur anker op gegaan teneinde op 
loodsmansaanwijzing op te stomen naar Portsmouth harbour. Te 15.30 uur 
werd de havenloods geëmbarkeerd.  
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Te 16.06 uur werd afgemeerd langszij HMS Tiger. Gedurende het verblijf te 
Portsmouth waren enige officieren de gast van aldaar geplaatste 
Nederlandse marineofficieren. Te 08.30 uur ontmeerde Hr. Ms. Amsterdam 
en stoomde op naar Nab Tower. Hier werd wederom koers gezet naar de 
Solent, welke te 12.55 uur via de Needles werd verlaten. 

18 april Op de achtermiddag werden ankermanoeuvres beoefend in Swanage Bay; 
op de eerste wacht werden nachtanker- manoeuvres beoefend in 
Weymouth Bay. Gedurende de nacht werd overgestoken naar de Britse 
Kanaaleilanden. Op de voormiddag werd in de wateren rondom Guernsey 
de sonarnavigatie beoefend. Beoefenden op de achtermiddag en de 
platvoet scheepsoefeningen als man over boord en afmeren op drijvende 
kade. 

19 april Gedurende de nacht werd weer opgestoomd naar de Engelse kust. Bij Start 
Point werd rendez-vous gemaakt met Hr. Ms. Poolster. Matrozen in 
opleiding volgens het takenstelsel voor de brevetten radioafstandpeiler-plot, 
radioafstandpeiler-vuurleiding en onderzeebootverkenner werden aan 
boord genomen. Hierna werd de voormiddag besteed aan 
ankermanoeuvres in Start Bay. 

20april Te 12.00 uur werd opgestoomd naar de Tor Bay. Voor de rest van de dag 
werden hier nachtankermanoeuvres uitgevoerd en precisienavigatie 
beoefend. Te 18.00 uur kwam HMS Victorious in Tor Bay ten anker. Nacht- 
vliegoefeningen met hefschroefvliegtuigen werden uitgevoerd. Na het einde 
van de nachtankermanoeuvres werd opgestoomd naar Mounts Bay en 
Penzance Bay. Op de achtermiddag werd opgestoomd naar de Scilly- 
eilanden voor het beoefenen van beloodsing en vertuien. Hierna werden 
bevaren St. Mary’s Channel, Broad Sound, North Channel en Crow Sound. 
In St. Mary’s Channel werd tweemaal daadwerkelijk geankerd. 

21 april Op de tweede platvoet werd een SOS-bericht van de Nederlandse coaster 
Saba ontvangen. Het schip gaf op in de nabijheid van Longships lighthouse 
gestrand te zijn en hulp nodig te hebben. In verband met het slechte zicht 
werd met 18 mijls vaart opgestoomd naar de opgegeven positie, doch hier 
werd niets gevonden. 

22 april Op de noordkust van Cornwall werd beoefend het boog- stomen, 
scheepsmanoeuvres en ankermanoeuvres op Dec- ca. Hierna werd koers 
gezet naar Cardiff. 

23 april Nabij het Breaksea lightvessel werd te 08.00 uur de loods aan boord 
genomen en op loodsmansaanwijzing opgestoomd naar het Queen 
Alexandra Lock. Na te zijn doorgeschut werd via het Queen Alexandra Lock 
en het Roath Lock opgestoomd naar het Roath Basin Doek, waar werd 
afgemeerd aan de Britannia Wharf. Na het afmeren maakten de consul en 
de liaisonofficier hun opwachting aan boord. 

24 april In de morgen waren de officieren de gast van de officieren van HMS 
Cambria, de Royal Naval Reserve Division South Wales. Des middags was 
een bustocht georganiseerd door de omgeving. Het scheepsvoetbalteam 
speelde een wedstrijd tegen het elftal van het Royal Air Force Station St. 
Athan. Na de wedstrijd werden spelers en supporters onthaald op een 
lunch. 

25 april Te 09.30 uur ontmeerde Hr. Ms. Amsterdam met assistentie van één 
sleepboot en op loodsmansaanwijzing vertrok het schip door de Bute Locks 
naar zee. Te 10.22 uur debarkeerde de loods nabij het Breaksea 
lightvessel. Op de achtermiddag werd de procedure man overboord 
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beoefend, terwijl op de platvoet meeroefeningen werden gehouden op een 
gestroomde danboei. 

26 april Maakten op de dagwacht rendez-vous met Hr. Ms. Poolster. Na enige 
manoeuvreeroefeningen werd voor bevoorrading langszij Hr. Ms. Poolster 
gestoomd en werden 22 patronen van 12 cm overgenomen. Op de 
achtermiddag werden ankermanoeuvres uitgevoerd in Carnarvon Bay. 
Hierna werd opgestoomd naar het eiland Arran. 

27 april Op de dagwacht en de voormiddag werd bij het eiland Arran de gemeten 
mijl gestoomd onder ongunstige weersomstandigheden - windkracht 9 - 
terwijl op de achtermiddag verschillende stopwegen werden bepaald. Te 
16.00 uur werd rendez-vous gemaakt met smaldeel 5 nabij Lady’s Isle. 
Hiermede kwam een einde aan het praktische oefengedeelte van de 
opleiding navigatiegevechtsinformatie-officieren. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Navigatorische bijzonderheden 
De vaarwateren van de Scilly Isles zijn voor een jager van de grootte van 
Hr. Ms. Amsterdam redelijk te bevaren. De merklijn van het zuidelijke 
kanaal klopt niet geheel met de boeienlijn, die iets westelijk ligt. De merklijn 
van het westelijke kanaal is minder duidelijk herkenbaar voor de eerste 
maal. De merklijn van het noordelijke kanaal is het meest duidelijk kenbaar. 
Het ankeren in St. Mary’s Sound biedt geen moeilijkheden. 
 
Bron jaarboek KM 1970 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Admiraals-dienstauto verziekt inspectie... 
 

Batavia, medio 1946                                                                                                                        

Het was weer eens raak, die snikhete dag in de haven van Batavia, Tandjong Priok, waar we 

aan boord van Hr.Ms. 'Voorne' de komst van schout-bij-nacht Pinke afwachtten voor de 

jaarlijkse officiële inspectie van het schip. Een ieder was de laatste dagen druk in de weer 

geweest om het schip er tot in de kleinste details verzorgd uit te laten zien en aan het tenue 

was eveneens de nodige aandacht besteed; de wasbaas had er bijkans een inzinking aan 

overgehouden vanwege diens gemaakte overuren en in de scheepstoko was geen enkel blikje 

schoensmeer meer te krijgen. Kortom, we waren er, om zo te zeggen, 'klaar' voor... Nu wilde 

het toeval, dat de commandant der Zeemacht in Nederlands Indië, schout-bij- nacht A.S. Pinke, 

net een splinternieuwe dienstauto in gebruik had genomen; het was een indrukwekkend 

uitziende limousine van het merk Ford Lincoln-Zephyr met een hemelsblauwe kleur lak, dus 

echt iets anders dan het gewone marine-blauw dat we van dienstauto's gewend waren. Hij viel 

dan ook behoorlijk op in het verkeer! Bovendien was deze wagen van de nieuwste snufjes 

voorzien, waaronder een centrale vergrendelings-installatie voor de vier portieren, iets wat we 

nog niet eerder hadden gezien. Nou, we kregen het ook verder niet te zien, want toen de CZM 

uiteindelijk arriveerde en we dus met z'n allen model op de kade stonden aangetreden voor 

inspectie, kon de chauffer van de hemelsblauwe limousine met geen mogelijkheid de portieren 

openkrijgen... Er zat kennelijk iets goed fout met de portier-vergrendeling en terwijl de schipper 

zich letterlijk blauw stond te fluiten vanwege het verschuldigde eerbewijs, zat de schout-bij-
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nacht figuurlijk voor 'Aap'... Hij liet aanstonds zijn auto vertrekken en keerde een kwartier later 

per gewone jeep terug. We lieten het echter wel uit ons hoofd om naar zijn nieuwe dienst- 

vervoermiddel te informeren... 

 
Bron:  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pennantnummer 
 

Het pennantnummer van de Johan de Witt 

 
Een pennantnummer, in het Engels pennant number (vóór 

1948 pendant number), is het nummer dat op 

oorlogsschepen wordt geschilderd ter snelle identificatie. 

Amerikaanse oorlogsschepen gebruiken geen 

pennantnummers maar hull classification symbols; vaak 

staat alleen het nummer op het schip. Dat betekent dat de 

naam van het schip, zoals ingehakt in het naambord, veel 

kleiner op het schip wordt vermeld. Het nummer geeft ook 

de functie van het schip aan. 

 

Nederlandse nummers 
Na de oorlog tot en met 1950 kenden de Nederlandse 

oorlogsschepen de volgende indeling: 

• MV (mijnenveger) 

• PK (korvet) 

• P (patrouilleschip) 

• HW (wachtschip) 

• J Qager) 

• K (kruiser) 

• Q (vliegkampschip) 

 

Internationale pennantnummers 
Een aantal Europese NAVO-landen en landen van het gemenebest kwamen in oktober 1950 

overeen om een systeem te gaan gebruiken op basis van het systeem, zoals dat door de 

Engelse marine werd gebruikt. Net zoals de civiele IMO-nummers kregen de schepen daarmee 

unieke nummers, zelfs toen later nog andere landen zich bij dit systeem aansloten. De 

Verenigde Staten doen niet mee aan het NAVO-systeem: hun schepen behielden hun eigen 

unieke hull classification symbol, dat wel het NAVO-systeem als uitgangspunt heeft, al wijken 

ze enigszins af en vertonen ze de letters niet op de romp. 

Administratief gebruiken de Amerikanen de letters wel. 

• A — hulpschepen zeegaand en voor kustwateren 
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• B — slagschepen 

• C — kruisers 

• D — destroyers/torpedobootjagers 

• E — escorteschepen (nooit gebruikt) 

• F — fregatten (vroeger ook korvetten) 

• H — hydrografische vaartuigen 

• K — diverse vaartuigen 

• L — amfibische transportschepen 

• M — mijnenvegers 

• N — mijnenleggers (op dit moment geen enkele, dus ongebruikt) 

Noot: binnen de NAVO regelmatig gebruikt, maar sinds andere schepen in staat zijn 

om tevens mijnen te leggen in onbruik geraakt. 

• P — patrouille boten 

• R — vliegdekschepen 

• S — onderzeeboten 

• W - kustwachtschepen 

• Y - hulpschepen voor havens en binnenwateren 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende landen                                                                                                      

Deelnemende landen, met 

de toegewezen 

nummerseries, zijn: 

 

•  

•  

•  
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• Argentinië — (D: 1x, 2x; P: 3x, 4x; S: 2x, 3x; C: x; V: x) 

• Australië (gebruikte tot 1969 het Royal Navy system; tegenwoordig weer een systeem          

           gebaseerd op de U.S. hull classification symbols) 

• België — (9xx; M: 4xx) 

• Denemarken — (N: Oxx; A/M/P: 5xx; F/S/Y: 3xx; L: Oxx) 

• Duitsland — (D: 1xx; F: 2xx; M: 10xx, 26xx; P: 61xx; A: 5x, 51x, 14xx; L: 76x) 

• Frankrijk — (R: 9x; C/D/S: 6xx; M/P/A: 6xx, 7xx; L) 

• Griekenland — (D/P: Ox, 2xx; A/F: 4xx; L/S/M: 1xx) 

• Italië — (5xx; M/A: 5xxx; P: 4xx; L: 9xxx) 

• Kenia 

• Maleisië 

• Nieuw-Zeeland 

• Nederland (8xx; vroeger A 9xxx nu A 8XXX Y: 8xxx) 

• Noorwegen (F/S/M: 3xx; P: 9xx; L: 45xx) 

• Polen 

• Portugal (F/M: 4xx; S: 1xx; P: 11xx0) 

• Spanje (Ox) 

• Sri Lanka 

• Zuid-Afrika 

• Turkije (D/S: 3xx; F: 2xx; N: 1xx; A/M: 5xx; P: 1xx, 3xx, L: 4xx; Y: 1xxx) 

• Verenigd Koninkrijk (R: Ox; D: Ox & 1xx; F: Ox, 1xx, 2xx; S: Ox, 1xx; M: Ox, 1xx, 1xxx,  

           2xxx; P: 1xx, 2xx, 3xx; L: Ox, 1xx, 3xxx, 4xxx; A: any) 

 
In het NAVO-pennantnummersysteem werd het Y (van yard) symbool toegevoegd voor   

sleepboten, drijvende kranen, dokken en dergelijke. Nederland Pennant 9xxx 

 
Er zijn uitzonderingen op de hierboven genoemde nummerseries. Zo kent Nederland bij    

zijn hulpschepen met A-nummers, ook 9xx-nummers, denk aan de huidige Mercuur (A900) 

en de Van Kinsbergen (A902). 

 
Maar ook de oudere hydrografen zoals de Hydrograaf (A901), Buyskes (A904),  

Blommendal (A905), Tydeman (A906), de oude Snellius (A907) of het Torpedo-inschietvaartuig 

Van Bochove (A923). 
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Ook zijn er voormalige Oostbloklanden zoals de Baltische staten en de Ukraine, die   

gedeeltelijk of geheel aansluiten aan het NAVO-systeem, waardoor er echter soms  

boegnummers dubbel bestaan. 

Identificatie achteraf 

 

Achteraf blijkt het lastig de schepen te herkennen op foto's gemaakt ten tijde van internationale 

conflicten. Tijdens de oorlog kwam dit op foto’s vaker voor, maar dan was de hand van de 

censor vaak duidelijk zichtbaar. Op veel foto’s uit de naoorlogse periode in Indië komen op de 

Nederlandse schepen geen naamseinen voor. Die waren in opdracht weggeschilderd "in 

verband met gebleken verkenningen van de wal". Vanaf eind januari 1948 waren die schepen 

niet meer individueel herkenbaar op foto’s. Tot wanneer de richtlijn heeft gegolden, is niet 

bekend. Waarschijnlijk tot de invoering van de NAVO naamseinen. 

 

 
 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

32 
 

    Met dank aan Rob Schouw en Jan Kaauw ! 
 
     
 
 
 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

 

Ezels aan dek 

 
De olieraffinaderij van het eiland Pulau Bukom op de rede van Singapore zweefde door de 

opstijgende hitte ver boven de kim. Het leek of het hele eiland van ijzer was en door de 

gloeiende, bijna in het zenit staande supermagneet van de zon uit de aardbol omhoog 

getrokken werd. Kimverheffing; een verschijnsel dat zelfs de meest bevaren zeeman altijd 

opnieuw fascineert. 

 
De Nederlandse supertanker 'Crude Delight' schoof langzaam naderbij door het dampende, 

olieachtige water dat, half zoet half zout, onbestemde kleuren in zich droeg als bij diepten en 

ondiepten, of samenvloeiende zee- en rivierstromingen. Kapitein Van Groningen had de 

machine allang gestopt en keek door zijn kijker naar de trillende wal, waaruit zich een tweetal 

wazige sleepboten losmaakte. Hij wist het: straks bijna stilliggend in beperkt vaarwater was zijn 

machtige supertanker overgeleverd aan stroom en wind, zolang die sleepboten niet hadden 

vastgemaakt. 

 
Nee, er was geen wind, op een onverwachte windhoos na die met haar tot in de wolken 

reikende, zuigende slurf over de rede kon trekken, maar de stroom in het water kende hij niet. 

Hij wachtte vol ongeduld de sleepboten af, die hem wel niet van zijn eindverantwoordelijkheid 

zouden verlossen, maar als hulp bij de navigatie belangrijke diensten konden verlenen. 

 
'Stuurman,' zei hij, ongerust op de brug heen en weer lopend en af en toe een blik op de radar 

werpend, 'ze benne weer laat, vind ik. Ze hebben geen benul van het varen met een super-

tanker... Ze weten niet dat het meer dan 'n uur duurt om van volle kracht tot stilliggen te komen, 

en dat je dan een lamme eend bent!' 

'Ja, varen gaat wel,' zei de stuurman, 'maar aanleggen ...' 

'Recht zo die gaat!' zei de kapitein, en de leerling achter het stuurwiel herhaalde dit. 

Op dat moment drong het gebalk van een ezel, die op het kapiteinsdek domicilie had, door in de 

ruisende stilte op de brug, en Van Groningen zei: 'Ali heeft het ook al in de gaten, stuur!' maar 

deze reageerde niet, omdat hij nog steeds niet helemaal begreep waarom Van Groningen het 

noodzakelijk vond een ezel mee te laten varen. 
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"n Ander heeft 'n hond aan boord!' had hij desgevraagd gezegd. 'Nou, ik 'n ezel!' En daarmee 

moest iedereen het doen. 

 
Hij had het beest na een afmattende tocht vanuit de havenplaats Aden naar het middeleeuwse 

binnenland, in een opwelling van een straatarme Arabier gekocht en aan boord laten pikollen. 

Hij had bewondering voor Ali, de ezel die met hém op z'n rug, in de verzengende hitte door de 

bergen was gewandeld. 'n Zeeman noemde de bergruggen van Aden 'de twee zuipende 

draken' omdat ze vanuit zee gezien leken op twee versteende woestijnmonsters die met zwaar 

begroei-de ruggen, gebogen nek en kop onder water de Golf van Aden leeg stonden te drinken; 

ternauwernood ontsnapt aan de moordende hitte van de Arabische woestijnen. En ze deden dat 

al eeuwen zo; kregen steeds meer dorst van al dat zoute water. 

'Ia, Ia!' balkte Ali met een Adens accent, de nek over de reling in de richting van Pulau Bukom 

uitstrekkend en de Ouwe zei: 'Hij ruikt land, hij wil straks 'n eindje stappen met de baas, 

maar dan moeten die klootzakken wel opschieten, anders lopen we an de grond! Boerehufters!' 

De stuurman grinnikte; ze zaten 'r daar al op te wachten om die gekke Van Groningen op z'n 

ezel als een Messias over het eiland te zien rijden. 

 
'D'r zitten toch stuurlui van onze maatschappij op de sleepboten, kapitein,' probeerde hij, 'om 

ervaring met het meren en ontmeren van tankers op te doen ... ?!' 

'Ja, maar daar merk ik geen moer van!' zei Van Groningen, de marifoon grijpend en een paar tot 

spoed aanmanende volzinnen overbrengend, want de tanker verzeilde naar stuurboord en daar 

lag onzichtbaar een modderbank als een alligator op prooi te wachten. 

 
De eerste sleepboot kreeg inderdaad meer haast; de snor aan de boeg groeide wit uit. 'Mogge, 

u spreekt met Groen, wilt u de voortros gereedmaken … .' 

'Die hangt er al een uur, meneer Groen. Studeer jij voor tankerkapitein op die sleepprauw? Zie 

je niet dat we verdrijven? Wil je als de donder onder de boeg komen om vast te maken!' 

 
'Ai, ai, kapitein Van Groningen. Begrepen,' en toen schamperend: 'Hebbie die ezel nog?' 

Van Groningen hapte naar adem. 'Nee, die heb ik naar de zeevaartschool gestuurd om 

sleepbootkapitein te worden!' kaatste hij toen. 'D'r staan bij jullie meer ezels aan dek dan bij mij!' 

 
Ezel Ali op de onderbrug gooide de achterbenen in de lucht en dat bonkte tegen het dekhuis. 

'Ia, Ia!' balkte hij, als om de woorden van de kapitein kracht bij te zetten. 

'Tien graden stuurboord!' zei Van Groningen geconcentreerd. 

'Ai, ai!' zei de leerling niet toevallig. 'Tien graden stuurboord, kapitein ...' 

De stuurman draaide zich met een grijns op het gezicht naar hem om, en de verborgen lach van 

de leerling werd goed zichtbaar. 

Van Groningen merkte het niet. 'Ezels!' zei hij woedend. 
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de redactie…. 

Tot volgende week…. 


