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

  
 

       
 

 
 

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

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

 
 

 
 

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

andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te 
vragen. 
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Een weinig bekende periode uit de oorlog ter zee 
IJMUIDEN EN HET „K”-VERBAND 

 
IJmuiden, het kleine vissersplaatsje aan de Noordzee, was voorbestemd om in de laatste 
maanden van de oorlog nog een belangrijke rol te spelen in de strijd van de Duitse Marine tegen 
de machtige Geallieerde mogendheden. 
 
In 1943 was het op zo grootse wijze aangekondigde Duitse onderzeeboot-offensief volkomen 
dood gelopen. Radar en asdic, vliegkampschepen en vliegtuigen hadden het vijandelijke 
onderzee-wapen bedwongen en sindsdien werd er iedere maand meer tonnage gebouwd dan de 
onderzeeboten van de As-mogendheden tot zinken konden brengen. Het oorlogsmaterieel voor 
de invasie kon ongehinderd naar Engeland worden overgebracht en toen later de invasie zelf met 
succes in Normandië werd uitgevoerd, vielen weldra de belangrijke Duitse onderzeebootbases 
aan het Kanaal in Geallieerde handen. Nu kon men er niet meer op hopen, dat de 
onderzeebootoorlog met de bestaande typen nog succes zou opleveren.  
 
Koortsachtig arbeidde men in Duitsland aan nieuwere typen, waarvan men verwachtte, dat zij een 
algehele ommekeer in de zeeoorlog teweeg zouden brengen. Zolang de nieuwe boten nog niet 
gereed waren, legde men het zwaartepunt op de kleine onderzeeboten en zo werd het 
„Kommando der Kleinkampf-verbädnde der Kriegsmarine” gevormd, beter bekend als het „A-
Verband, onder de leiding van de Duitse schout-bij-nacht Heye. 
 
De onderzeeboten, waarover men beschikte, waren in de eerste plaats de „Biber”, een één-
mansboot, die o. a. in de Scheldemonding door de Duitsers werd gebruikt, alsmede de „Molch”, 
ook een éénmansboot. Om echter de Geallieerde ravitaillering van de overzijde van het Kanaal 
naar Europa zoveel mogelijk te belemmeren, had men kleine onderzeeboten nodig, die over een 
grote actieradius beschikten. Zo ontwierp men de „Seehund”, in feite niets anders dan een 
normale onderzeeboot in miniatuur. Hoewel dit type natuurlijk eerst de „kinderziekten” moest 
doormaken, was de „Seehund” een goede, zeewaardige miniatuur-onderzeeboot, die geheel op 
dezelfde wijze als de normale onderzeeboot werd voortgestuwd, nl. met een diesel- en een 
electromotor. Aan de oppervlakte bedroeg de snelheid 6 a 7 mijl per uur. In 6 seconden kon de 
„Seehund” onder het wateroppervlak verdwijnen, terwijl de bewapening uit twee torpedo’s 
bestond, die aan de buitenzijde van de boot waren opgehangen.  

 
Miniatuur onderzeeboot van het type 
“Seehund” Deze boten opereerden de laatste 
maanden van de oorlog uit IJmuiden. 
 

De bemanning bestond uit twee 
personen, een commandant en een 
officier van de technische dienst. De 
plaats van de commandant was onder het 
torenluik voor het bedienen van de 
periscoop en het richten en afvuren van 
de torpedo’s. Bij vaart aan de oppervlakte 
zat de commandant op een verhoogde 
zitplaats, met zijn hoofd in een glazen 

koepel. De actieradius van deze boten bedroeg 3000 mijl. De „Seehund” had echter één groot 
nadeel: wanneer de commandant in zijn koepel zat, bevond hij zich ongeveer 1 meter boven het 
zeeoppervlak, waardoor zijn zicht zeer beperkt was. Als er maar een beetje zee stond, werd de 
koepel door het water overspoeld, zodat hij in de regel niet verder kon zien dan de volgende 
golftop. De boot was er op berekend vijf dagen in zee te blijven, een buitengewoon inspannende 
periode voor de beide opvarenden. 
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De eerste proefnemingen 
Bij de eerste proeven met de „Seehund” in de Liibecker Bocht hadden verscheidene ongevallen 
plaats, zodat men de eerste inzet in volle zee met gemengde gevoelens tegemoet ging.  
De Duitse marineleiding speelde hier een volkomen „va-banque”-spel, want men had er geen 
flauw vermoeden van, hoe deze 11 meter lange boten zich in volle zee zouden houden. Doch de 
tijd drong en er moest iets worden gedaan. Tot ieders verrassing bleek, nadat de eerste 
„kinderziekten” waren overwonnen, dat deze boten zeer zeewaardig waren en dat een diepte van 
60 meter zonder bezwaar kon worden bereikt.  
 
Bovendien vormden de explosies van de dieptebommen geen gevaar voor de boot: deze werd wel 
op zij geworpen, doch niet beschadigd. Speciaal de dieselmotor bleek onverwoestbaar, doch de 
grote moeilijkheid leverden de steeds weigerende torpedo’s op. Men gebruikte nl. torpedo’s met 
electro-magnetische ontsteking, die na een aanval met dieptebommen weigerden te exploderen, 
waardoor zelfs de enkele boot, die werkelijk tot de aanval kwam, geen succes was beschoren! 
 

 
Kleine onderzeeboten werden in Duitsland aan de lopende band gebouwd. 

 
De eerste grote inzet 
Met Kerstmis 1944, toen in ons land de eerste symptomen van de komende hongerwinter reeds 
merkbaar werden, werden in ijltempo de eerste „Seehunde” met speciale vrachtwagens van 
Wilhelmshaven naar het front gebracht. Vanuit IJmuiden, gelegen aan het begin van het 
Noordzeekanaal, moesten deze boten naar de monding van de Theems varen — een afstand van 
ruim 135 zeemijlen (250 km) — daar de vijandelijke schepen aanvallen en dan naar IJmuiden 
terugkeren. Zo snel mogelijk werden begin Januari 1945 de laatste voorbereidingen getroffen. De 
eerste aanval zou bestaan uit 17 boten. Hiervan werden grote resultaten verwacht en de 
„ridderkruisen” werden bij wijze van spreken klaargelegd. want men rekende er op minstens 
50.000 ton scheepsruimte tot zinken te brengen. Eindelijk vertrokken de 17 boten, van vele goede 
wensen vergezeld.  
 
Maar reeds na 4 dagen keerde de eerste boot terug, onbeschadigd, doch zonder een enkel 
succes. Geen nood, de andere boten zouden wel meer succes hebben, dacht men. Enkele dagen 
later keerden enkele bemanningen terug, zónder boot. Zij waren er in geslaagd tot de door de 
Duitsers bezette kust terug te keren en hadden toen hun beschadigde boot aan haar lot 
overgelaten.  
Met behulp van rubberboten hadden zij ten minste hun leven kunnen redden. De andere boten 
keerden nimmer terug: de eerste inzet bleek een volkomen fiasco. Geen enkel Geallieerd schip 
werd tot zinken gebracht. De schuld aan deze mislukking lag uitsluitend in de onvolkomenheden 
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bij de voorbereiding, die veel te snel had plaats gevonden, het gebrek aan ervaring en de toen 
heersende storm. Toch waren enkele boten er in geslaagd tot het lichtschip „North For eland” door 
te dringen. Men zag evenwel in, dat successen met deze boten niet uitgesloten waren en daarom 
werd in IJmuiden een grote organisatie in leven geroepen om deze „Kleinkrieg” op grote schaal 
toe te passen.  
 
Torpedodeskundigen, telegrafisten en andere specialisten arriveerden, zodat men bij de 
capitulatie, naast de circa 150 man, die de bemanningen vormden, nog ongeveer 3000 man 
technisch personeel aantrof! De verscheidene werkplaatsen en onderkomens werden in verband 
met het gevaar van de Geallieerde bombardementen gedecentraliseerd en toen in Maart 1945 
Britse bommenwerpers met 6-tons bommen een aanval deden op de zware betonnen 
onderkomens van de „Schnell-booté” te IJmuiden, lagen de „Seehunde” veilig op een andere 
plaats. Vanuit een kleine bunker werd de „Seehund”-oorlog geleid. In het Zuidelijk deel van de 
Noordzee bevonden zich slechts enkele mijnenvrije geulen, die de Duitsers kenden.  
De twee voornaamste convooiroutes van de Geallieerden leidden naar de rede van Margate. Hier 
verzamelden zich de schepen voor de continentale havens en de boten uit IJmuiden werden 
voornamelijk ingezet op de Geallieerde convooiroute Margate—Oostende - Antwerpen. 
 
De strijd tegen de vijandelijke afweer 
De vijandelijke mijnversperringen betekenden geen hindernis voor de „Seehunde”; geen enkele 
van de boten liep tijdens de operaties op een mijn. Veel gevaarlijker waren de Britse 
patrouillevaartuigen, vooral de snelle motorgunboats, terwijl later ook onderzeebootjagers, die met 
asdic waren uitgerust, de achtervolging inzetten. Ook werden zelfs vliegtuigen aangetrokken, die 
met radar de boten konden peilen en dan met dieptebommen tot de aanval overgingen. De 
dieptebommen waren vrij ongevaarlijk voor deze boten, want zij waren te klein en werden door de 
waterdruk omvergeworpen, doch liepen weinig of geen schade op. 
 
Van Februari tot begin Mei 1945 werd in totaal circa 100.000 r.t.b. Geallieerde scheepsruimte door 
de „Seehunde” tot zinken gebracht. Op de 400.000 ton, die dagelijks alleen naar Antwerpen en 
Oostende werd aangevoerd, was dit slechts een onbeduidend percentage.  
Hitler bleek zich totaal te hebben verrekend, toen hij dacht door middel van de „Seehunde” de 
Geallieerde ravitaillering naar het continent te kunnen verhinderen! 
 
Bijzondere reizen 
Een bijzondere opdracht vervulden deze miniatuur-onderzeeboten nog in April 1945. Als enig 
overgebleven steunpunt aan het Kanaal bevond zich Duinkerken nog steeds in Duitse handen. 
Munitie- en voedselvoorraden waren daar vrijwel uitgeput. Toen besloot de Duitse marineleiding 
vier van deze onderzeeboten met „proviand”-torpedo’s naar Duinkerken te zenden. Hoewel deze 
opdracht strikt geheim was gehouden, lekte er toch iets uit en de Britse radio deelde mede, dat 
geen enkele van deze boten de haven van Duinkerken zou bereiken.  
 
Niettemin wisten de vier boten behouden de reis te volbrengen en ook weer onbeschadigd terug 
te keren. Enkele dagen later voeren opnieuw vier boten uit, waarvan er ditmaal twee veilig te 
Duinkerken arriveerden. De derde werd door vliegtuigbommen beschadigd en was genoodzaakt 
naar IJmuiden terug te keren; van de vierde boot werd nimmer iets gehoord. Ten gevolge van de 
capitulatie van Duitsland konden de beide in Duinkerken zijnde boten niet meer naar IJmuiden 
terugkeren. 
 
Na de isolatie van Nederland, ten gevolge van de doorstoot van het 2e Britse leger naar Emden, 
konden de „Seehunde” niet meer over land naar IJmuiden worden gebracht.  
Toch gelukte het kort voor de capitulatie nog een aantal boten over zee van Wilhelmshaven naar 
IJmuiden te brengen. Hun reis was echter vergeefs geweest, want op de 5e Mei 1945 
capituleerden de Duitse strijdkrachten en de „Seehunde”. die toen nog te IJmuiden lagen, 
verdwenen naar de bodem van de haven. 
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Zo speelde het vredige dorpje IJmuiden in de laatste oorlogsmaanden nog een rol van betekenis 
als uitvalbasis voor de Duitse Marine. 
 
L. L. v. M. 
Bron: Onze Vloot april1950 

 

 
De goudverschepingen van De  Nederlandsche  Bank aan de 
vooravond van WO 2 
DOOR A.R. KELDER 

 
In 1938 pakten zich donkere wolken aan de politieke horizon van Europa samen, die 

duidden op zwaar weer. Verstandige bestuurders van De Nederlandsche Bank (DNB) 

maakten zich zorgen over de op dat moment uitzonderlijk grote goudvoorraad in hun 

kluizen, paradoxaal genoeg samenhangend met het twee jaar eerder verlaten van de 

gouden standaard door de Nederlandse regering. De bank wilde een gedeelte van het 

monetaire goud overbrengen naar de Verenigde Staten en Engeland. De regering, 

gevangen in een neutraliteitsharnas, stemde daar aarzelend mee in, want dit betekende een 

politieke keuze waarmee in feite erkend werd dat rekening werd gehouden met een 

bezetting op termijn door het Duitsland van Hitler. 

 

Toen het eerste 

goudtransport in het najaar 

van 1938 had 

plaatsgevonden, stopte 

minister-president Colijn de 

op gang gekomen 

verplaatsing van het goud 

toch weer op grond van de 

Haagse neutraliteitspolitiek, 

maar trok zijn bezwaren weer 

in na krachtig en eendrachtig 

aandringen van Mr. L.J.A. 

Trip, de Bank-president en een aantal hoge ambtenaren van Financiën. De relatief kleine 

transporten gingen door1) en bij de capitulatie van ons land in de avond van 14 mei 1940, bevond 

zich 362.923 kg, overeenkomend met ongeveer 80% van onze goudvoorraad, in de kluizen van 

Fort Knox, van de Bank of England en in Pretoria, Zuid- Afrika. Van het in Nederland 

achtergebleven goud, te weten 192.360 kg, was het grootste gedeelte, 113.755 kg, ondergebracht 

in de Bijbank van DNB in Rotterdam. 

 
Al op 11 november 1939, was er serieus sprake van dat Nederland de komende nacht in de 

oorlog betrokken zou raken.2) Trip reageerde hierop voortvarend door het goud dat nog niet was 

verscheept onmiddellijk transportklaar te laten maken en twee schepen van de Stoomvaart 

Maatschappij ‘Zeeland’ te charteren. De voorspelde Duitse invasie bleef deze keer echter nog uit, 

de Maatschappij ‘Zeeland’ kon worden afbesteld, maar de monetaire goudvoorraad bleef gereed 

voor onmiddellijk transport. 
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Amsterdam, 10 mei 1940 

Toen de Duitse invasie in de mei-dagen van 1940 plaatsvond, reageerden Trip en zijn 

onderdirecteur/secretaris Mr. A.M. de Jong door het ingepakt staande goud dat in Amsterdam 

aanwezig was nog op diezelfde 10e mei te doen verschepen met twee schepen van de KNSM, het 

ss ‘Titus’ (1930, 1.959 brt) en het ss ‘Iris’ (1920, 909 brt) die beide in IJmuiden beladen werden.3)  

Aanvankelijk was voor dit 

vervoer - ter spreiding van 

het risico - door de KNSM-

directie ook het ss 

‘Perseus’ (1922, 1.307 brt) 

aangewezen, maar de 

‘Perseus’ kon op zo’n korte 

termijn niet zeeklaar 

worden gemaakt en 

vertrok pas op 13 mei. De 

‘Iris’ en de ‘Titus’ laadden 

samen 78.605 kilogram 

goud met een waarde van 

158 miljoen gulden en 

losten dat op 11 mei in de 

Tilbury Docks aan de 

Thames.4) De ‘Titus’ kreeg bovendien een belangrijke ‘opstapper’ mee in de persoon van de heer 

L.C.M. van Eendenburg, hoofddirecteur van de VNS, die zich bij zijn al in Londen verblijvende 

collega’s ging voegen om het instituut dat later ‘de Shipping’ genoemd zou worden, mede op te 

richten en te gaan leiden. Bij hun overtocht over de Noordzee werden de schepen geëscorteerd 

door de kruiser HMS ‘Arethusa’ en twee torpedobootjagers van de Royal Navy.  

 

De kapiteins van de beide KNSM-schepen zullen zich wel niet gerealiseerd hebben dat over de 

zeevracht die De Nederlandsche Bank voor deze verscheping moest betalen al op die eerste 

oorlogsdag én zelfs nog na de oorlog bij de Parlementaire Enquêtecommissie, stekelige dialogen 

ontstonden.5) KNSM-directeur Van Hasselt had zich op die eerste oorlogsdag wel buitengewoon 

formeel en keihard opgesteld ten opzichte van de directie van De Nederlandsche Bank - een 

directie die volkomen klem zat en zich gechanteerd voelde - door het gebruikelijke tarief voor 

kostbare goederen, nl. een ad valorum vrachttarief van 1/2 % over de geldswaarde van het 

transport te declareren, resulterend in een zeevracht van rond de 800.000 gulden. Men werd het 

uiteindelijk eens over een zeevracht van 600.000 gulden waarbij wij ons wel moeten realiseren dat 

de gulden van toen 15 maal meer waard was dan de gulden anno 2006 waard zou zijn geweest.6) 

 
Rotterdam, mei 1940  

Op de eerste oorlogsdag slaagde de Rotterdamse bijbankdirectie er niet in - zoals het plan was - 

de goudvoorraad van bijna 114 ton met koopvaardijschepen naar Engeland te doen vervoeren; 

het normale scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg lag als gevolg van de 

oorlogshandelingen immers geheel stil. Het Noordereiland en het vliegveld Waalhaven waren in 

handen van de Duitse luchtlandingstroepen. De directie van de Bank of England en de Britse 

Admirality brachten echter uitkomst door twee jagers van de Royal Navy, HMS ‘Hyperion’ en HMS 

‘Havock’ voor het goudtransport ter beschikking te stellen, maar zover zou het nooit komen. De 

frontlinie lag inmiddels op de Maas, pal voor de Bijbank van DNB aan de Boompjes. Wel werd in 
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de nacht van 10 op 11 mei nog de eerste (wat men toen nog 

hoopte) tranche van 11 ton goud op gevorderde trucks geladen 

teneinde dit naar de Lekhaven te brengen, waar loodsboot 19 

lag te wachten. Het zou bij deze ene poging blijven. 

 
Ondergang van Stoomloodsvaartuig No 19 

Het te Hoek van Holland liggende Bewakingsvaartuig 19A (de 

voormalige Stoomloodsboot No 19) werd met een detachement 

Britse marinemensen van HMS ‘Wild Swan’ en HMS ‘Pembroke’ 

naar de Lekhaven gedirigeerd, waar de belading met het goud uit 

de trucks in de vroege morgen van 11 mei met behulp van o.a. 

Britse matrozen plaatsvond. De kostbare lading, bestaande uit 

937 goudbaren die in 192 kisten verpakt waren, ieder ongeveer 

60 kg per stuk wegend, werd op het sloependek van de 

loodsboot, vóór en achter de schoorsteen gestuwd. De ‘BV19A’ 

vertrok tegen vijf uur ‘s morgens richting Hoek van Holland.                                            

Behalve de eigen bemanning van 18 koppen onder gezag van de 

loodsschipper J. Koree bevonden zich aan boord de LTZ 2e Kl. IJ. Smit KM, de Britse 

Commander J.A.Corrill Hill R.N. en twee Britse matrozen, F.G. Higgs en T. Goshank, allen 

afkomstig van HMS ‘Pembroke’. Al na nauwelijks een half uur, om 5.30 uur, toen de loodsboot ter 

hoogte van het Kruiteiland (Km 1013) bij Vlaardingen voer, liep het schip op een door de Duitsers 

in de Nieuwe Waterweg uitgeworpen magnetische mijn waardoor het in zeer korte tijd zonk, 

daarbij 16 opvarenden waaronder de drie Britse marine-mensen met zich meenemend. Het waren 

de eerste Britse militairen die in de meidagen in ons land zijn gesneuveld.7) 

 

De berging van het goud 

De Nederlandsche Bank 

gaf op 31 mei 1940 aan 

het toen in Maassluis 

gevestigde W.A. van den 

Tak’s Bergingsbedrijf 

opdracht om in overleg 

met Rijkswaterstaat, het 

wrak van loodsboot No 19 

te lichten en het goud te 

bergen. Het wrak lag 

vrijwel middenvaarwaters 

dwars van de toenmalige 

Kruithaven. Met de 

berging van het goud werd 

al op 1 juni 1940 begonnen door de duikers Sperling en Puls, die vanwege de getijstroom, slechts 

één uur per dag konden werken. Het bergen van de kisten goud ging aanvankelijk vlot, evenals 

het lichten van het wrak, dat in twee stukken op de Noordoever bij Km 1016 werd gezet.  

 

 

Tijdens het lichten konden de nog vermiste stoffelijke overschotten van de bemanning en van het 

Engelse Royal Navy personeel worden geborgen. Van de in totaal 937 baren waren er begin juli 

750 (± 9 ton) boven water gebracht, zodat er nog 187 op de bodem van de Nieuwe Waterweg 
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moesten liggen. Half juli werd besloten tot het uitbaggeren tot 13,50 meter diepte in het gebied 

van de ramp met de loodsboot. Intussen hadden de duikers van Van den Tak niet stil gezeten en 

nog 27 goudbaren opgedoken terwijl in de beide op de wal gezette wrakdelen nog 10 baren 

werden gevonden, waarmee de score voor Van den Tak op 776 baren uitkwam. En al op 28 

september had Volker met baggeren succes: er werden 18 baren in de baggeremmers gevonden 

en op 30 september nog eens 22 stuks, het totaal hiermee op 816 brengend. 

 
Inbeslagname 

Ondertussen waren de Duitsers van de Kriegsmarine Dienststelle Rotterdam wakker geworden. 

Zij beschouwden de lading van loodsboot 19 - niet geheel ten onrechte - als oorlogsbuit en 

begonnen met het in beslag nemen van de tot nu toe geborgen 816 baren goud, die in de kluis 

van de Rotterdamsche Bank aan de Coolsingel waren opgeslagen. Intussen bleven 121 baren 

goud op de bodem van de Nieuwe Waterweg achter, want na de inbeslagname van het geborgen 

goud moest Adriaan Volker stoppen met baggeren. Het is bijna niet te geloven: de goudbaren 

werden voor de duur van de oorlog ‘vergeten’ en pas een jaar na de bevrijding kwam de zaak van 

het goud van de gezonken loodsboot 19 door een toeval weer op de agenda. 

 

Naoorlogse berging 

Bij het, na jaren stilstand tengevolge van de oorlog, weer op diepte brengen van het vaarwater ter 

hoogte van de (voormalige) Kruithaven bij Vlaardingen werd, eind juni 1946, totaal onverwacht 

een goudbaar in de baggerspecie aangetroffen. Bij Rijkswaterstaat gingen vervolgens alle 

alarmbellen rinkelen en het dossier ‘Loodsboot No 19’ uit 1940 kwam weer ter tafel met het 

gegeven dat zich middenvaarwaters nu nog 120 goudstaven moesten bevinden. Tussen 27 juni 

en 6 juli 1946 werd gericht gebaggerd waarbij nog 9 baren in de emmers werden aangetroffen. 

Het was duidelijk dat het zin had hiermee door te gaan. Opnieuw kreeg Volker het baggercontract 

van DNB, nu in 

combinatie met Den 

Breejen en Van der 

Bout.  

Begin april 1947 zou 

met het karwei 

begonnen worden en 

zowaar: na een maand 

baggeren waren niet 

minder dan 100 baren 

in de emmers van 

molen ‘De Schelde’ en 

in het ruim van zuiger 

‘Sliedrecht IX’ 

gevonden, het naoor-

logse totaal hiermee op 

111 brengend.  

 

Op 9 juni werden de baggerwerk-zaamheden beëindigd, het budget was met 100% overschreden 

en er bleven aanvankelijk nog 10 van de oorspronkelijke 937 goudharen zoek. Later is met 

betrekking tot 4 baren diefstal vastgesteld maar 6 baren zijn verdwenen. Zij kunnen zich nog op de 

bodem van de Nieuwe Waterweg bevinden, maar ook kunnen zij via de baggerspecie-persleiding 

in de huidige Spaanse Polder beland zijn, een bedrijventerrein in Rotterdam-Noord dat in 1946 
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opgespoten werd met baggerspecie uit het gebied van het Kruiteiland. Waarschijnlijker lijkt ons dat 

een aantal van de zes vermiste baren, zo niet alle tóch ongezien aan land is gekomen. Het 

toezicht op de naoorlogse berging is, volgens de rapporten, zeer gebrekkig geweest. Achteraf kan 

worden vastgesteld dat Bankpresident Trip het Europese politieke klimaat in 1938 beter aanvoelde 

dan zijn minister-president Hendrik Colijn. Als Trip zijn voornemens om het Nederlandse 

monetaire goud in het buitenland onder te brengen niet had doorgedrukt, zou de op 12 mei 1940 

naar Londen uitgeweken Nederlandse regering als een stelletje bedelaars bij Churchill op de 

stoep van Downingstreet 10 hebben gestaan.8)  Men was nu in staat onmiddellijk al een beheers-

organisatie op te zetten voor de honderden schepen die de Nederlandse koopvaardijvloot 

omvatte, die buitengaats waren, mét garanties voor de Londense assuradeuren ten aanzien van 

premiebetaling voor de gehele vloot. Zonder enige twijfel is het bijna volledig inzetten van onze 

koopvaardijvloot voor de geallieerde oorlogsinspanning de grootste bijdrage van ons land geweest 

aan de uiteindelijke overwinning.9)  

 

Met dank aan de heer L. M. J. Boegheim te Scheveningen en mevr. Dr. C. van Renselaar van 

DNB. 

 

Noten 

1 De dekking van goudtransporten werd door assuradeuren geaccepteerd tot een     

maximum f 15 miljoen (toen + 7500 kg/fijn) per schip. 

2 Waarschuwingen van onze militaire attaché te Berlijn, Majoor G.J. Sas. 

3 De ‘Iris’ verliet de Noordersluis 10 mei om 22.15uur, de 'Titus’ 11 mei om 00.15 uur 

4 f 125 miljoen in baren en f 41 miljoen in gouden munten, samen 78.605 kg. 

5 Parlementaire Enquête WO 2 Deel 3C, blz. 38 e.v. 

6 Een zeevracht die de dagwaarde van beide schepen zonder twijfel verre overtrof! 

7 Een gedetailleerd verslag van deze ramp van de hand van L.M.J. Boegheim vindt men    

in: De Muntkoerier van sept/okt 1997. 

 8       Al in oktober 1940 oefende de Britse regering druk uit om de Nederlandse (en Belgische)     

goudvoorraad in handen te krijgen. De Nederlandse regering in ballingschap weigerde  

beleefd. 

9.       Slechts een klein gedeelte van de koopvaardijvloot viel op 10 mei 1940 in Duitse handen. 

 

Op 17 maart 1941 – nu met een lading staal I.p.v. goud - , onderweg van Belfast naar Newport 

(Mon), werd de ‘Iris’ door Duitse vliegtuigen aangevallen en gebombardeerd. 2e  stuurman W.M. 

Herkemij (een Scheldeloods) kreeg voor zijn moedige gedrag als gevolg waarvan de ‘Iris’ 

behouden bleef als een van de eerste burgers de Militaire Willemsorde 4e klasse. Het schip 

overleefde de oorlog, werd in 1953 verkocht en gesloopt in 1961.    

 

Bron: De Blauwe Wimpel (2005) 

 

 

AAHato Curaçao                                                                                                                

                                                                                                          

Op 10 April 1978 ( maand toen nog met hoofdletter) gingen wij 

met bemanning “DELTA” op pad om via Lajes (Azoren), Dakar 

(Senegal) en Rochambeau (Frans Guyana) naar Hato Curaçao 

om onze detachering, van ongeveer 4 maanden, aldaar te volbrengen. 
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De vlucht naar Lajes verliep “as advertised” en werd volbracht in 8.2 Voor de komma de 

uren, erna eenheden van 6 minuten. Dus afgerond acht uur en twaalf minuten. Ook de 

vlucht van Lajes naar Dakar verliep normaal. Alleen bij de landing ontstond een klein 

probleempje. Tijdens het “reversen”, afremmen op de motoren door de hoek van propeller 

bladen om te draaien, was een steentje door een van de bladen geslagen. Deze propeller 

was van kunststof welke sinds enige tijd werd gebruikt, ook samen met die van staal. Wij 

hadden er dus toevallig ook van beiden een. 

 

Het steentje had voor ons de verkeerde gekozen. Tijdens de landing hadden wij er niets van 

gemerkt, maar er na ontdekten wij het gaatje. De eerste mecano Willem Hermens pakte zijn 

schroevendraaier en peilde de diepte van de inslag. Hij stelde vast dat het te diep was en 

ondersteuning vanuit Nederland geboden was. Dit zou enige dagen in beslag kunnen nemen 

waardoor wij waarschijnlijk veroordeeld waren om enige dagen in het hotel in Dakar door te 

brengen. Geen probleem, we hadden de tijd en ons financieel verantwoordelijke officier Cor 

Vennik stelde zich zeer barmhartig op bij deze onvoorziene, zeer luxe omstandigheden. 

 
Er werd vanuit Nederland een deskundige sergeant gestuurd om het probleem op te lossen. 

Deze oplossing nam enkele dagen in beslag. Het bezorgde deze sergeant, volgens hem, de 

mooiste periode uit zijn Marine loopbaan. 

 
Zoals ik al zei, Cor was niet kinderachtig, maar er waren natuurlijk duidelijk grenzen. Uit 

voorzorg hadden wij, in het geval dat we ergens kwamen te staan een aardig aantal six-pacs 

bij ons. Ik benadruk: alleen voor speciale gevallen. Het hotel had een centrale aircondition 

die via een roostertje elke kamer koelde. Deze laatsten waren gemakkelijk te verwijderen, 

waardoor een gekoelde ruimte verscheen waarin enkele six-pacs ruim pasten. Dit even 

terzijde. We kwamen in dit speciale geval dus niet om van de dorst. We werden gesteund 

door het feit dat het drinken van het lokale water werd afgeraden. 

 
Op de foto is ook onze jonge VOB’er Cees Heydt te zien. Een fantastisch leuke en slimme 

gozer met veel humor. Helaas veel te vroeg overleden. Buiten de officieren hadden wij twee 

persoons kamers. Alleen Cees had een een persoons omdat hij, als hij zijn ogen toe deed en 

in slaap viel, zo hard snurkte dat een eventuele kamer genoot geen oog dicht zou doen en 

een trauma op kon lopen. Cees had echter pech, zijn airco werkte niet. Toen hij na een tijdje 

wakker werd zweette hij zich de tandjes. Hij vond een oplossing door zijn raam wijd te openen. 

Zijn volume schrok alles af, behalve de muggen echter. Zij waren klein, stil, maar zeer effectief, hij 

doorstond hun massale aanval dan ook zonder wakker te worden.  

De volgende morgen, aan het ontbijt, verscheen een onherkenbare figuur met een opgezwollen 

gezicht. Het bleek bij later inzien onze Cees te zijn die door ontelbare insecten was aangevallen. 

Wij gingen er van uit dat hij minstens malaria had opgelopen, maar achteraf is hij er na enige 

dagen, buiten de jeuk, goed van af gekomen. 

 
Er gebeurde natuurlijk nog meer, maar wij vertrokken 17 April om 09.52 richting Rochambeau, 

waar we na een vlucht van precies 11 uur landden. 

Tijdens deze vlucht hadden we nog een akkefietje, ik plaats het alsnog. 

 
Tijdens deze wat lange vlucht, losten wij VOB’ers elkaar af achter de HF radio. Deze bevond 
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zich aan stuurboord direct achter de “beam”. Even terzijde: De Neptune was een middendekker en 

de vleugel liep dus door de romp van de de SB vleugel naar die van BB, en andersom natuurlijk. 

Zij vormden dus een zeer sterk geheel, het werd de “beam” genoemd. 

Bij de doorlopende vleugel was een soort ruimte met boven gelegen klep, waar zich allerlei 

benzine kranen bevonden. Deze kranen maakten het met de hand schakelen van diverse 

benzine tanks naar de motoren mogelijk. In mijn ogen, die van een leek, waren het er wel 

een “paar”. Hierover later. 

 
Aan de achtkant van de beam, waren op de vloer twee zitplaatsen voor tijdens de start en 

de landing. Er deden verhalen de ronde dat bij slechter afgelopen landingen en ditches de 

twee mannen op deze plek gezeten, er vaak het beste van af waren gekomen. Ik geloofde 

daarin en hield er “in bepaalde omstandigheden” als het kon stiekem rekening mee. 

Nogmaals dit even ter zijde. 

 

Het radiostation was ruim, met een 

heerlijke stoel en uitzicht over 

stuurboord vleugel. 

Gedurende de oversteek vanaf Dakar 

was het radio contact trouwens bijna 

altijd gedurende 

lange tijd nul komma nul. Tachtig 

procent van de tijd van deze 

oversteek ontbeerden wij, 

ondanks veel frequentie wisselingen, 

elk contact met de buiten wereld. 

Maar de positie, 

zitplaats en uitzicht waren subliem. 

Over dat gebrek aan radio contact 

werd eigenlijk nooit veel gesproken. Het was gewoon een feit. Het schoot wel eens in je 

gedachten maar daar bleef het wel bij. 

 
Ik zat daar dus, toen ik een lichte beroering in het gedeelte van het vliegtuig vóór de beam 

bemerkte. Niet lang daarna kwam de tweede mecano over deze beam glijden. Hij keek een 

beetje schichtig, dus ik vroeg hem wat er loos was. Hij wees naar BB vleugel en zei in een 

iets hogere octaaf: “We zijn héél die vleugel kwijt”! Ik keek naar buiten en zei: “Volgens mij 

zit’ie er nog aan”. “We kunnen niet bij de benzine komen”. Niet zo mooi dus. Zuid Amerika 

of terug Afrika zat er voor ons niet meer in. Een rubber vlot lag misschien in het vooruitzicht. Ik 

wist waar ik bij een eventuele ditch zou gaan zitten, ik zat er al vlak bij. 

 
Hij opende de klep van de kranen box en rommelde wat. Geen oplossing denk ik, want hij 

schudde met zijn hoofd en ging weer naar voren. Binnen een scheet was Willem Hermens 

er. Hij rommelde ook een tijdje met die kranen en knikte na enige tijd. Hij spoedde zich weer naar 

voren. Voor de beam en ook bij de rest van de crew keerde de rust weer. We landden veilig op 

Rochambeau, stuurden een Arrival (bericht van aankomst) naar Nederland en namen een biertje 

in het Hotel. (Het thuisfront werd zoals standaard opgebeld dat we veilig aan de overkant waren 

gekomen). 

 
De volgende dag dus op naar Curaçao. 

De dag daarna 14.22 take-off naar Hato, waar we na 5.4 onze laatste fullstop van deze reis 
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maakten. Ondanks het wat late uur namen we toch met de mannen aldaar, om hen niet 

teleur te stellen, een neut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     DE DERTIENDE REIS NAAR INDONESIË 

                                   Hoofdstuk 1 

             met de Waterman 

                 23 juni 1950 tot 25 november 1950 

Luxe heenreis o Trieste en prettige dagen. De verjaardag van Prins Bernhard. 



 

13 
 

Op vrijdagmorgen, 23 juni 1950, ving onze laatste reis naar Indonesië aan en die mocht ik weer 

als commanderend officier troepen begeleiden. Deze heenreis zou een luxe reis worden, want we 

hadden behalve onze vaste staf van tien man slechts twaalf militairen aan boord, t.w. een kapitein, 

een vaandrig, twee sergeant-majoors, twee sergeanten en zes soldaten. Kapitein Oude Boerrigter 

was weer mijn plaatsvervanger, terwijl Dr Veenendaal onze medicus zou zijn. Geestelijke 

verzorgers waren, gezien het kleine transport, niet aangewezen. 

We voelden ons al direct weer thuis op onze vertrouwde Waterman met al die bekende gezichten: 

gezagvoerder Vielvoye, eerste stuurman Dijkstra, hoofdmachinist Meijers, marconist Westerman 

en verder heel wat leden van de bemanning. De reis verliep bijzonder vlot.  

Drie dagen na het vertrek uit Rotterdam waren we Gibraltar al gepasseerd en voeren we de 

zonnige Middellanse Zee in. Ook deze keer was het schip daar nog al eens omringd door scholen 

dolfijnen, die telkens met een sierlijke boog uit het water opdoken om er een eind verder weer in te 

verdwijnen. Welk een snelheid kunnen die vissen ontwikkelen; wij voeren met een achttien mijls 

vaart, doch ze konden ons gemakkelijk bijhouden. Op 27 juni passeerden we Algiers en daar de 

gezagvoerder zijn koers vlak langs de kust had gelegd, konden we veel van deze prachtige stad 

zien. Doch de volgende dag hadden we een bijzonder onprettige gebeurtenis, want onze vriend 

Oude Boerrigter moest van boord.  

De vorige reis had hij al met malaria te kampen; gezond kwam hij nu weer aan boord, doch 

opnieuw ging het mis. Hij voelde zich al gauw niet lekker, had geen eetlust en kon steeds wel 

slapen. Gisteren was hij ineens buiten kennis, hoewel hij je met open ogen lag aan te staren. De 

dokter besloot hem in Bizerta te ontschepen en daar in een ziekenhuis te doen opnemen. 

Telegrammen werden naar de consul en de agent van de maatschappij gezonden. Zijn bagage 

werd ingepakt en een voorraadje fruit en conserven daaraan toegevoegd. Op de rede van Bizerta 

kwam een bootje langszij om hem te halen, liggend op een brancard liet men de patiënt over de 

railing in het bootje zakken.  Nooit zal ik die trouwe ogen vergeten die me lagen aan te kijken, 

hoewel hij vermoedelijk ook toen buiten kennis was. Praten kon hij in elk geval niet. Onze dokter 

en verpleger gingen mee om hem weg te brengen. Twee uur later kwamen ze terug en konden we 

de reis voortzetten. Zonder Boerrigter.  

Op 29 juni, nog in de Middellandse Zee, hebben we de verjaardag van Prins Bernhard herdacht. 

Op het rijk met vlaggen versierde schip werd de gebruikelijke feestrede uitgesproken, waarop sa-

men het Wilhelmus werd gezongen. Voorts vonden er die dag velerlei wedstrijden plaats en 

werden er twee films vertoond. En natuurlijk werden er voor deze dag ook feestelijke maaltijden 

geserveerd. 

Zaterdagmorgen, 1 juli, waren we in Port Said, waar het weer de bekende bedrijvigheid was. Het 

oponthoud hier duurde slechts vier uur en toen konden we het Suezkanaal invaren. Daar zat het 

ons intussen niet mee, want we moesten tweemaal voor een tegenliggend konvooi stil gaan 

liggen, eerst in de woestijn en later in de Bittermeren. Toch blijft elke vaart door het Suezkanaal 

interessant, omdat er steeds zoveel afwisselends te zien is. fotograferen is verboden; vermoedelijk 

is men bang voor spionage. Van de wal af wordt hier met kijkers op gelet en het schijnt al 

voorgekomen te zijn, dat mensen die toch foto’s maakten van boord werden gehaald. Toen we de 

volgende morgen in Suez aankwamen hadden we bijna achttien uur over het kanaal gedaan, 

terwijl de normale tijd elf uur is. Hier geldt namelijk de beperkte snelheid van acht mijl, terwijl de 

lengte van het kanaal 90 mijl is. En nu we dan in de Rode Zee varen, gaan we iets over onze pas-

sagiers vertellen. Het zijn prettige mensen, die hier van een luxe leventje genieten. Allen hebben 
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een hut en met elkaar eten we in onze officiers-eetzaal. Op het dek heeft iedereen zijn eigen 

dekstoel. En straks in Aden mogen zij passagieren; alleen de vaandrig heb ik deze gunst 

ontnomen, omdat hij, tegen de voorschriften in, toch door zijn patrijspoort foto's van Port Said had 

gemaakt. Onder de passagiers bevond zich ook een heel jong sergeant-majoortje, die zich nogal 

wat voelt en veel praats heeft. Hij mag het nieuws omroepen en de muziekuitzending verzorgen, 

doch is daarin niet altijd zorgvuldig. Hij wordt dan ook zo nu en dan in de maling genomen. Zo had 

men hem wijs gemaakt, dat er in Gibraltar een postbootje langszij zou komen om onze voor 

Nederland bestemde post op te halen en de hele dag daarvoor had hij toen brieven zitten 

schrijven. Bij Gibraltar stond hij met een kijker de zee af te turen en dacht dat elk bootje dat hij zag 

het postbootje was. Doch natuurlijk kwam er geen postbootje. Iedereen had pret en we konden 

niet nalaten de volgende limerick in onze scheepskrant op te nemen: 

 

Een majoortje houdt zoveel van praten 

Kan ’t zelfs voor de omroep niet laten 

Maar 't is ongehoord 

Want zijn post bleef aan boord 

En niemand kon 't lachen toen laten. 

Ook hem was, gezien een en ander, aanvankelijk de gunst van passagieren in Aden ontnomen. 

Dat vond hij wel heel vervelend en hij ging toen naar zijn commandant om te vragen, hoe hij het bij 

majoor de Jonge weer goed kon maken.  

En die commandant, die er ook pret om had, zei toen: "de majoor wil alles graag keurig in orde 

hebben en sprak er al eens over, dat de kast in de omroephut nodig geschilderd moet worden; 

vraag hem maar of jij dat mag doen". Wel, die toestemming kreeg hij. De scheepstimmerman hielp 

hem aan wat verf en toen moest je hem bezig zien. De planken gingen uit de kast en die kreeg 

toen van binnen en van buiten een mooi nieuw kleurtje.  

Doch niet alleen de kast maar de gehele omroephut kreeg een beurt. En hij was vol verwachting; 

wat zou de majoor nu wel zeggen? 

Zou hij nu mogen passagieren? Wel, gezien al die prestaties moest ik wel zwichten en zo mocht 

ook hij in Aden aan de wal gaan. Doch we konden niet nalaten nog een limerickje te maken:  

   

                                  Dat majoortje kon heel wat bederven 

                                Soms moest je 't van 't lachen besterven 

                                          Want om Aden te winnen 

Dacht ie: nou ga 'k beginnen 

Ging zowaar de hele omroephut verven. 

Woensdag, 5 juli, waren we in Aden en daar mochten de militairen dus enige uren van boord.  

Daarna begon de grote oversteek over de Indische Oceaan, die negen dagen zou duren. Hadden 

we tot dusver steeds goed weer gehad, in de Indische Oceaan zou de westmoesson ons een 

onstuimige ontvangst bereiden. Twee dagen hebben we er van gelust. De storm die uit het zuiden 

kwam en die we dus in de flank hadden, raasde en gierde om en over het schip en dat lag soms 

zo scheef dat we ons afvroegen, hoe het weer overeind moest komen. De zee was één woeste en 

kokende massa. Huizenhoge golven bestormden ons en sloegen over de dekken. En voorzover zij 

niet zeeziek waren hadden de opvarenden de grootste moeite om op de been te blijven. Enfin, na 

twee dagen was ook dit leed weer geleden. 

Gezien het kleine aantal passagiers was van de zeegod Neptunus niet te verwachten, dat hij de 

Waterman zou bezoeken. Maar toch wilden we onze groentjes de gebruikelijke doop niet 

onthouden. Dus werden er boze plannen met de stuurman gesmeed. En daar we binnenkort te 

Belawan weer 1400 passagiers aan boord zouden krijgen, hetgeen uiteraard een groter 
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brandgevaar betekende, wekte het helemaal geen argwaan, dat er voordien een brandweer- 

oefening werd uitgeschreven. In de grote douchezaal zou de werking van de brandslangen 

uitgelegd en de praktijk van het spuiten beoefend worden. Heel argeloos tippelde het groenenstel 

onder hun commandant de douchezaal binnen en toen: 

De majoor zei: ik wil jullie leren 

Hoe je een brandslang behoort te hanteren 

En toen kreeg hij zijn zin 

Want ze vlogen er in 

En waren nat voor ze zich om konden keren 

Maar de vaandrig die zette 't op een lopen 

Kreeg genoeg van deez' wijze van dopen 

Doch de schare zei toen 

Die krijgt straks van katoen 

Die knaap die gaan we wéér dopen. 

                                               En dan, slechts 'n half uurtje later 

                                        Daar stond ergens een tobbe met water 

Toen grepen ze in 

Zetten de vaandrig er in 

En die stond toen tot zijn hals in het water. 

 

Te Belawam en Medan. Dan naar Priok. Blijde vooruitzichten. 

Vrijdagmorgen, 14 juli, lagen we aan de kade van Belawan; we waren weer in Indonesië. Pas 's 

middags zouden er ongeveer 250 militairen van het 424e bataljon infanterie embarkeren en 

daarna de volgende dag nog een kleine 1200 passagiers, allen Europese en Indonesische 

militairen van het Koninklijk Neder- lands-Indische leger met hun vrouwen en kinderen. 

De kleine groep militairen, die we aan boord hadden en die voor Batavia bestemd waren, hadden 

dus volop de gelegenheid hier aan de wal te gaan. Intussen vernamen we, dat ons blijde dingen te 

wachten stonden. We zouden een interinsulaire reis van meer dan drie maanden naar de Grote 

Oost gaan maken. Zoals later zal blijken zou die ruim 17.000 zeemijlen (30.000 kilometer) 

omvatten en zouden we meer dan 12.000 passagiers te vervoeren krijgen. En deze reis begint 

dus hier in Belawan.  

 

Wat een voorrecht zo een geweldige opdracht te krijgen. Doch helaas moest ik het dan wel zonder 

mijn plaatsvervanger stellen. Wat zou kapitein Oude Boerrigter van deze reis genoten hebben. 

Nadat we 's middags onze eerste 250 passagiers aan boord hadden gekregen, konden we nog 

een tripje naar Medan maken, dat 28 kilometer landinwaarts ligt. Van deze prachtige tocht en van 

de stad zelf, die we al eerder bezochten, hebben we weer volop genoten.  

Die avond hebben we bij een bevriende Nederlandse familie doorgebracht en natuurlijk kwam het 

gesprek toen ook op de huidige toestand daar. We hoorden, dat de Nederlanders zich nogal door 

onze regering in de steek gelaten voelden. Op de scholen werd geen Nederlands meer 

onderwezen. Nu onze militairen teruggaan verliezen de mensen ook hun bescherming, doch 

misschien is het zo wel beter, omdat er nu ook minder spanningen ontstaan. Ondanks de 

moeilijkheden blijven de flinke Nederlanders toch volharden, 's Nachts liggen de planters met 

geweren op hun plantages om hun gezinnen te beschermen en overdag werken ze. Indonesië 

wordt wel weer goed, denkt men, doch dat kan nog wel een poosje duren. Zaterdagmorgen 

embarkeerden dus nog een kleine 1200 passagiers en 's middags kon dan onze grote 

interinsulaire reis beginnen. We hadden toen 1416, merendeels Indonesische, passagiers aan 

boord en wel 668 mannen, 252 vrouwen en 496 kinderen, die bestemd waren voor Batavia, 
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Semarang, Soerabaja, Makassar en Nieuw Guinea. In elke haven zouden er passagiers afgaan, 

doch ook weer nieuwe bijkomen. De legering leverde uiteraard weer problemen op, want, zoals al 

eerder gezegd, op dit mannenschip zijn de ruimen alsmede de douche- en toiletzalen niet 

afgescheiden en ook is er maar één hospitaal. Die afscheidingen hebben we weer met behulp van 

scheepszeilen tot stand gebracht. Verder hebben we een heel grote hut als vrouwenhospitaal 

ingericht. Van de officiersgezinnen werden de mannen bij elkaar in hutten ondergebracht en de 

vrouwen en kinderen eveneens. Op dezelfde wijze werden de onderofficiersgezinnen gescheiden 

ondergebracht, zij het in ruimen. Dit geschiedde tenslotte ook met de gezinnen van de Europese 

korporaals en soldaten.  

 

Doch de gezinnen van de niet- Europese korporaals en soldaten werden bij elkaar, dus niet 

gescheiden, in één groot ruim ondergebracht. En zo hadden we dus mannen-, vrouwen- en 

familieruimen. Het grootste ruim telt 620, het kleinste 156 bedden. In dat kleinste ruim waren 28 

Ambonese oorlogsweduwen met hun 90 kinderen gehuisvest. Om de vrouwenruimen te bezoeken 

waren bezoekuren vastgesteld en ook overigens waren diverse voorschriften gegeven, om het 

transport netjes en ordelijk te doen verlopen. Een speciale scheepspolitie was geformeerd om 

toezicht te houden. Intussen was het niet zo eenvoudig om die ruimen schoon te houden. Want 

overal zaten of lagen mensen en stonden kisten, kratten, koffers, potten en pannen en het hing er 

vol wasgoed. Er waren zelfs kinderen, die fietsen bij zich hadden en daarmee door het ruim en 

over het dek reden. Maar er was nog iets bijzonders, want nog nooit had onze Waterman zoveel 

dieren aan boord gehad; behalve honderden kippen waren er ook loopeenden, ganzen, geiten, 

honden en apen meegenomen. Het was een wonderlijke belevenis 's morgens de hanen te horen 

kraaien en de eenden te horen kwaken. En wat je zoal verder meemaakte. Het vrouwenruim 

raakte een nacht in grote opschudding doordat iemand daarin een aap had losgelaten en in de 

duisternis was dat voor de dames natuurlijk niet leuk.  

 

Een andere grappenmaker presteerde het iets dergelijks in een hut te doen; de daar gehuisveste 

officier werd 's morgens vroeg gewekt, doch het was niet met een kopje koffie doch door een aap, 

die tegen zijn bed opklom. Veel vrouwen aan boord bleken in verwachting te zijn en dit deed onze 

dokter besluiten de dames, die het verst heen waren, vanuit het ruim naar het pas gereed 

gekomen vrouwenhospitaal te laten verhuizen. Het was beslist geen leuke opdracht voor onze 

brave en bescheiden sergeant-majoor om in het vrouwenruim af te dalen en hiernaar een 

onderzoek in te stellen; hij zou duizend maal liever een gewone militaire inspectie houden. Doch al 

zijn moed bijeenvergarend ging hij toch, riep alle in blijde verwachting zijnde dames bij elkaar, 

hield zijn inspectie, zette de uitverkorenen op een rij, commandeerde "volgen", bracht de dames 

naar het hospitaal, gaf ze aan de dokter over en had zijn opdracht vervuld. En van de dokter 

kregen ze toen dus een lekker ziekenhuisbed en dat was natuurlijk beter dan een standee in het 

ruim. Maar dit gaf weer nieuwe problemen, want de achtergebleven mannen konden het, gezien 

de jonge kinderschare, niet zonder hun vrouwtje stellen, namen hun hele hebben en houden mee 

en sloegen hun tenten op rond het hospitaaltje en toen was het daar ook al spoedig een kampong. 

Op voorwaarde dat men de uiterste rust zou betrachten en omdat we toch spoedig in Priok 

zouden zijn, hebben we dit toen maar toegestaan. 
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      LEGENDE VAN DE ZWANENJONK- 

      VROUW                                
          Nederlandsche vrouw en haar drie metgezellen   
            redden 33 overlevenden van Hr. Ms. ,,Piet Hein” 
 
 
            Van een Marine-correspondent 
 
Dit is het verhaal van een vrouw en haar drie metgezellen, die 

gezamenlijk drie en dertig overlevenden van Hr. Ms. „Piet Hein” 

redden. Hoewel haar ervaring als verpleegster haar in staat stelde aan 

de gewonde zeelieden de eerste hulp te verleenen en met kundige 

hand hun lijden te verzachten, spreekt het nochtans van zelf, dat de drie mannen die haar 

vergezelden, niet minder verdienstelijk werk deden. 

 
Wanneer wij de eenige vrouw in hun midden, zuster Albertina Jacoba van Riemsdijk, als de 

hoofdfiguur van dit verhaal kiezen, doen wij dit dan ook alleen, omdat het in de geschiedenis niet 

vaak zal zijn voorgekomen, dat een vrouw getuige was van een zeeslag, die rondom haar 

woedde, terwijl het kanongebulder de stilte van den nacht verbrak en de lichtgranaten op het 

macabere schouwspel een fantastisch schijnsel wierpen. 

Het zal daarbij wel nimmer zijn voorgevallen, dat diezelfde vrouw, nadat de donder van het 

geschut was verstomd en de stilte opnieuw was gedaald over de wateren, rondging met haar boot 

om de overlevenden van een ten onder gegaan oorlogsschip te redden. 

 
Een dergelijke geschiedenis zou het gegeven kunnen vormen voor een roman. Zij prikkelt de 

fantasie en roept herinneringen wakker aan de legende van de Zwanenmaagden, die zich naar de 

kampplaats spoedden om over het lot der strijdende helden te beschikken; of aan de in het jaar 

1940 gestichte Zwanen Orde, welke zich in dienst der lijdende menschheid stelde. 

Het lijkt onwaarschijnlijk, dat in onzen tijd van nieuwe zakelijkheid zooiets gebeuren kan, maar 

zelfs in onze nuchtere wereld kent het gewone leven zijn romantische en dramatische momenten. 

De geschiedenis van zuster Van Riemsdijk bewijst, dat inderdaad ook in onze dagen het 

ongelooflijke soms werkelijkheid wordt. 

 

In plaats van haar zelf, zullen wij thans een harer metgezellen aan het woord laten, den heer G. A. 

Schotel, om van hem te vernemen wat zich in dien gedenkwaardigen nacht van 19 Februari 1942 

in Straat Bandoeng voor hun oogen afspeelde. 

 

Het verloop van den oorlog met Japan — aldus de heer Schotel — maakte het al vrij spoedig 

duidelijk, dat wij met een mogelijke bezetting hadden rekening te houden. Na hierover met eenige 

mijner vrienden van gedachten te hebben gewisseld, vatten wij in den loop van Januari 1942 het 

plan op om — indien Bali van Java zou worden afgesneden — te trachten naar Australië uit te 

wijken en van daaruit aan den strijd deel te nemen door eventueel via Australië naar Java terug te 

keeren. 

Wij veronderstelden toen nog, dat Java het wel eenige maanden zou uithouden. 

De deelnemers aan dit plan waren, behalve ik zelf, de inspecteur van politie J. Leyh (in November 

1945 door terroristen vermoord), de marconist Caspers (vermoedelijk in Mei 1942 door de Jappen 

geëxecuteerd en de douane-ambtenaar, fgd. havenmeester P. Wolf (thans als zoodanig op 
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Banka). Zoowel P. Wolf als ik zelf hebben een zeevaartkundige opleiding gehad, zoodat wij 

meenden het risico te kunnen aanvaarden. Wij hadden reeds het oog laten vallen op 

een inheemsche prauw en hadden de hand weten te leggen op een kompas, toen omstreeks eind 

Januari te Benoa binnenviel een zeiljachtje met hulpmotor, genaamd „de Zeevaarder”, 

toebehoorende aan den heer Barends, loods te Balikpapan, die van daar via Makassar en Oost-

Lombok was gevlucht. Hij was vergezeld van den heer Wout, hotelhouder te Makassar. 

 
Gedurende het verblijf van den heer Barends te Den Pasar ontmoetten wij hem eenige malen en 

brachten onze plannen ter sprake. Barends wilde zoo spoedig mogelijk zijn familie te Bandoeng 

opzoeken en stelde ons voor het jacht bij ons achter te laten. Wij zouden den inventaris 

overnemen en bij aankomst in Australië het vaartuig voor hem van de hand doen. 

Dit aanbod werd door ons onmiddellijk aanvaard. De uitrusting van het jacht was uitstekend. In de 

gesloten cockpit waren twee slaapplaatsen, verder een watertank van 200 liter inhoud, een 

volledig stel zeekaarten, waaronder een overzeiler naar Australië, een tijdmeter, een log, een 

sextant en een radio, alsmede een stel reserve-zeilen en een hulpmotor. 

 

Het jachtje was voorzien van een zeilkiel, voerde een grootzeil, een fok en een bezaan, kortom, 

het was bij uitstek geschikt voor een langdurige zeereis. Wij legden het vaartuigje ten Noorden 

van het eiland Serangan op een verdekte plaats ten anker en verzorgden de uitrusting met 

victualiën. Wolf en ik frischten onze zeevaartkundige kennis op en zoo wachtten wij op de dingen 

die komen zouden. 

 
Wij hadden afgesproken, dat ieder zou trachten zoo spoedig mogelijk aan boord te komen en dat 

wij tot twaalf uur na het alarmsein op elkaar zouden wachten. Dit sein kwam den 18den Februari 

te omstreeks zes uur in den avond. Ik had als opdracht het vernietigen van circa duizend drums 

vliegbenzine, welke in klappertuinen aan den voet van den dam te Benoa waren opgeslagen. Met 

een veertigtal koelies werd dit werk onverwijld ter hand genomen. 

Nadat alles behoorlijk brandde, keerde ik te omstreeks halfnegen naar Den Pasar terug, ten einde 

mijn kas, kasboek en verdere bescheiden te halen. Ik gaf opdracht voor het onklaar maken van 

onze vrachtauto's. Vervolgens begaf ik mij naar het Bali Hotel, waarvan de met ziekenverlof op 

Java verblijvende administrateur mij verzocht had de noodige maatregelen te treffen. Ik gaf 

opdracht alle dranken te vernietigen en het personeel noodsalaris uit te betalen. In het hotel trof ik 

dokter Roestam en zuster Van Riemsdijk aan. Ik vernam, dat ons leger in westelijke richting 

terugtrok, dat de Jappen noordelijk van Sanoer waren geland en dat er geruchten waren van 

parachutisten bij Gilimanok. 

 
Ik vertelde wat onze plannen waren. Zuster Van Riemsdijk gaf te kennen, dat ze wel mee wilde; 

dokter Roestam gaf hiervoor zijn toestemming. 

Wij zijn toen met mijn auto naar Soewoeng gereden, hebben daar den auto in brand gestoken en 

zijn met een prauwtje naar Serangan gevaren, waar wij te omstreeks half twaalf aankwamen. 

Overal om ons heen zagen wij branden. Een half uur later kwam ook Wolf met een prauw van 

Benoa. Toen begon het wachten. 

Des morgens om ongeveer vier uur, hoorden wij roepen. Het was Leyh, die half wadend, half 

zwemmend, naar ons toe kwam. Hij had geen bootje meer kunnen krijgen. Van Caspers wist hij 

niets. Intusschen bleek het jachtje tegen het rif te zijn opgedreven, dat begon droog te vallen, 

zoodat wij scheef kwamen te liggen. Er zat niets anders op dan op hoog water te wachten. 

Toen het licht werd, wachtte ons een verrassing. Een Japansche 10.000 tons kruiser lag nog geen 

twee mijlen van ons af en voer langzaam op en neer. Verder naar het Noorden lagen meerdere 

oorlogsschepen. 
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Eenige uren later hoorden wij motorgeronk, blijkbaar B-17’s. Wij konden deze niet zien, maar ze 

begonnen prompt den kruiser in onze buurt te bombardeeren, welke evenwel door zig-zag varen 

den dans kon ontspringen. 

Tegen 1 uur kwam ons scheepje weer los. Toen wij echter den hulpmotor wilden aanslaan om 

naar den uitgang van de geul te varen, brak een schakel der ketting van den aanzetslinger. Tegen 

3 uur konden wij eindelijk naar buiten boomen. Bij den ingang van  de geul gingen wij weer voor 

anker. Gebruikmakend van een gunstigen Westelijken wind, zetten wij later koers op de Z.W. punt 

van Noesa Penida, met het doel zoo snel mogelijk Zuid te komen. 

 
Even na tien uur zagen wij eenige flitsen van zoeklichten en voor dat wij wisten wat er gebeurde, 

bevonden wij ons te midden van een hevig bombardement. Wij begrepen, dat dit een treffen 

tusschen onze vloot en de Japansche was. 

Plotseling hoorden wij een vreemd geruisch. Op korten afstand vlogen twee donkere schimmen 

voorbij, kennelijk torpedobootjagers. Het zeegevecht zal misschien drie kwartier hebben geduurd, 

toen wij zagen hoe een schip door de zoeklichtbundels van een ander schip werd gevangen, 

terwijl het er recht op afvoer. 

De zoeklichten werden gedoofd en een salvo I volgde, waarop aan boord van het eerste schip 

brand uitbrak. Meer salvo's volgden en plotseling vloog als een reusachtige vuurpijl het brandende 

schip de lucht in. Dit beteekende voorloopig het einde van de actie. 

 
Te omstreeks twee uur had een herhaling van het bombardement plaats, nu korter van duur. 

Om vier uur hoorden wij motorgeronk, even verkeerden wij in spanning of het vriend of vijand zou 

zijn. Wij werden gepraaid. Wij vroegen of de weg naar Banjoewangi vrij was. Ja, dit was het geval. 

Tegen zeven uur hoorden wij om hulp roepen. Na een half uur zoeken zagen wij een man drijven. 

Hij had een zwemvest aan en twee doode visschen in zijn handen geklemd. Wij waren eerst in 

twijfel of de man een Jap was, maar toen wij dichterbij kwamen, riep hij ons in het Hollandsch toe, 

dat hij Inheemsch kwartiermeester was en met de  „Piet Hein” in de lucht was gevlogen. Wij 

pikten hem op en brachten hem met wat whiskey bij. Toen vernamen wij, dat er nog verscheidene 

menschen te water moesten liggen. Daarna werd het uitkijken geblazen. 

 
Na eenigen tijd zagen wij Zuidelijk van ons een zwarte stip op het water. Toen wij dichterbij 

kwamen, bleek het een motorboot te zijn. In de buurt dreven vijf man. Wij waren er ongeveer 

gelijktijdig en kregen zoowel de boot als de menschen te pakken. Zij waren al bang, dat wij 

Jappen waren, maar toen wij met een Hollandsche vlag zwaaiden, ging er een gejuich op. 

De motorboot bleek van de „Piet Hein” te zijn en nog volkomen intact. Het gelukte ons hiermee 

totaal 32 drenkelingen op te pikken. 

 
De stemming onder de drenkelingen was uitstekend. Enkelen waren volkomen uitgeput. Twee 

waren ernstig gewond, een gebroken knieschijf en een geheel verbrande rug. Zuster Van 

Riemsdijk kon haar werk beginnen. 

Wij waren tot donker met zoeken doorgegaan. Daarna besloten wij het jachtje naar Banjoewangi 

te sleepen. Wij hadden geen andere keus meer: onze veertig liter benzine waren op en wij 

begonnen nu aan de opgepikte drum. 

Om twaalf uur passeerden wij de Westpunt van Tafelhoek en Blambangan kwam in zicht. Een 

poging om er te landen mislukte. Alleen met de motorboot voeren wij in Noordelijke richting om 

contact te zoeken. Dit kregen wij eindelijk 's morgens om vier uur, ongeveer 20 kilometer Zuidelijk 

van Banjoewangi. 
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Bij aankomst in Soerabaja wachtte ons een verrassing. Na een feestelijke ontvangst aan het 

station, waar Schout bij Nacht Doorman zelf aanwezig was, moesten wij het verhaal van ons 

wedervaren doen. 

 
Door de schijnbare droogheid van die nuchtere feiten heen, zien wij dit merkwaardige gebeuren in 

de verbeelding zich opnieuw voor onze oogen afspelen: die Februari-avond in 1942, toen 

Nederlandsch-Indië in vuur en vlam stond en het Eskader was uitgevaren, den vijand tegemoet. 

Na den zeeslag is daar de na-oogst van den strijd: wrakhout, een eenzaam ronddrijvende sloep, 

drenkelingen vastgeklampt aan een vlot .... 

Jongens, die den dood onder de oogen hadden gezien en die na een eindeloos langen nacht het 

wonder zagen gebeuren: een Vrouw in een boot, die hen redde! 

Aldus eindigde de vrouwenkruistocht van zuster 

Albertine van Riemsdijk, die de legende van de 

Zwanenjonkvrouw in onze 20ste eeuw heeft doen 

herleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De littekens van de oorlog worden opgeruimd 
                                                                                                                                                        
Door Capt. WILLIAM BESWICK, R.N.R. Director of Britains Wreck Dispersal Organisation  

Meer dan 500 scheepswrakken 

vormen op het ogenblik een 

grimmige herinnering aan Hit-

ler’s pogingen om de Britse 

natie op de knieën te krijgen en 

een verlammende slag toe te 

brengen aan de Britse 

zeemacht. Half of geheel onder 

water liggen de resten van 

schepen van vele 

nationaliteiten. Er zijn er bij die 

eens de trots van de 

koopvaardij waren, andere 

leefden te kort om de trots te 

worden, maar allen streden een 

moedige strijd. De meeste 

wrakken liggen aan de Oostkust 

van Engeland, waar de strijd in 

volle hevigheid woedde. Kleine rode cirkels op de kaart van de Admiraliteit tonen, dat alleen in het 
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Theemsgebied 178 wrakken liggen. Ook het gebied van de Humber laat tal van rode cirkels zien, 

buiten de nog vele verspreidde eenzamen, die op plaatsen rondom de Britse eilanden liggen. Het 

is de Wreck Dispersal Organisation die in oorlogstijd belast werd met de grote taak om de 

gezonken schepen te lichten. 

 
Er werd een schip aangewezen, dat voorzien was van asdic om de wrakken op te sporen en te 

markeren. Het was een vrachtschip van de London and Midland and Scottish Railway, die zich 

met deze taak belastte en later assistentie 

kreeg van een grote Duitse trawler en een 

Duitse kustvaarder van 619 ton, 2 buitendienst 

gestelde mijnenvegers en een 44 jaar oude 

Nederlandse schuit. Het wrakken opruimen is 

volkomen afhankelijk van het weer. Echter 

deze miniatuur vloot heeft vóór Juni 1944, 101 

wrakken aan de oostkust opgeruimd.  

 

 

Na de invasie in Juni 1944 werden meer schepen 

aan het opruimen gezet en de kleine types trokken 

naar Oostende om een doorgang te maken door de 

wrakken van 14 schepen, welke de ingang tot de 

haven versperden. In 11 dagen tijd werd de haven 

van Boulogne voor de scheepvaart vrij gemaakt, 

ondanks het feit, dat 26 wrakken een ware 

blokkademuur hadden gevormd. 

 

Negen dagen in Calais waren voldoende om een 

vrije vaart door 14 wrakken in de haven te maken. 

Uiteraard werd het werk na het beëindigen van de 

oorlog voortgezet en al klinkt het optimistisch, dat 

van September 1945 tot September 1946, 97 wrakken werden opgeruimd, er moesten toch nog 

376 schepen ongevaarlijk voor de scheepvaart gemaakt worden.  

 

Niet minder dan 3070 ton aan explosieven werden gebruikt bij dit opruimingswerk. Zo werkt dan 

een klein stel schepen van de Britse Marine bij goed weer aan het wrakken ruimen. Wrakken van 

vele schepen, welke lelijke littekens zijn van de ons achter liggende oorlog. 
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De stuurmachinekamer maakt 
water  
 
Het was op Hr.Ms GW fregat de Ruyter dat wat je 
normaal alleen maar oefent, werkelijkheid werd 

Positie de Ruyter ergens op de Noordzee niet zo ver van de Nederlandse kust . Het is krimpende 
wind dus een depressie komt de kant van de Ruyter op ( ”Een krimper is een stinker",) en na 
verloop van een paar uur is het weer bar en boos, de Anemometer in de mast geeft aan 10 tot 11  
Beaufort, Zuidwesterstorm  
 

Zet de woorden gebouwen en bossen maar om in schepen  
Met een kruipende gang en de kop in de wind ging de de Ruyter  over de Noordzee, Een zee die 
berucht is om zijn grondzeeën en een van de gevaarlijkste zeeën ter wereld is . Trillend en 
stampend is het paaltje na paaltje pikken en het schip krijg enorm op zijn falie. Alle 4 de 
brandbluspompen stonden bij en dat moest ook wel omdat de tubelures van de pompen 
regelmatig boven water kwamen en dan lucht hapten. In de Voor en Achter machinekamer 
stonden de lenspompencontinu bij  Maar de routine aan boord gaat door. Want anders zou er niet 
gevaren kunnen worden.  Als Chef Voorstuwing was ik verantwoordelijk voor de Gasturbines die 
het schip voort laten ploegen over de zeeën en oceanen . Ondanks de zeer lage vaart had de 
brug gekozen voor de beide Hoofdvaarten dus 2 x Olympus draaiende . Reden Olympus keuze 
was dat we een stuk of wat schepen met navigatie problemen moesten ophalen en begeleiden op 
hun tocht door de Noordzee.. 
Tegen een uur of 19:00 ga ik richting douchehok om onder het gemalen water op te frissen. Hop 
met badjas en badtas op weg naar het warme water.  Kijk nog even in de TC en de sergeant 
Jansen zit op post met zijn mannen. Alles wel … Ja alles wel en in de greep .  
 
Nou dan ga ik effe mijn devine body soppen .   Sta net een liedje te neuriën onder de douche en 
mij lekker in te zepen . Wordt op de deur gebonsd   MAJOOR BENT U DAAR BINNEN     
Ja ik ben binnen  …. DEUR KNALT OPEN   en een van de jongens uit de TC zegt dat er 
problemen zijn.   Ja wat dan ----- De stuurmachine kamer loopt onder water  .  
Ik storm onder de douche vandaan en trek onderweg in galop mijn badjas aan .  

10 zware storm 89-102 24,5-28,4 grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om 

11 zeer zware storm 103-117 28,5-32,6 enorme schade aan bossen 
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Met badjas en slippers arriveer ik bij het cafetaria , storm naar binnen en wijs een stel ervaren 
stoker aan  MEEKOMEN , WATER IN DE STUURMACHINEKAMER.  
De mannen komen snel van hun banken af en rennen met mij naar de sectie achter  . Ik geef 
instructie om de kasten van slot te halen en  stut en schoor materiaal plus verplaatsbare lens-
ejector klaar te leggen. Ik ren met een van de mannen gelijk door naar de stuurmachinekamer en 
ruk de toegangsdeur los.    
Teering Billy ….. het water gust naar binnen via een rond gat waar een half uur geleden nog  een 
stutpaal van het open halfdek stond . En er stond al een aardig laag water heen en weer te 
klotsen . Maak een schatting van .. nog hoogstens 15 minuten en dan zal het water de 
elektromotoren van de stuurpompen plat leggen.   Zeg zegen de stoker die bij mij is . Lenspompen 
, die en die klep open . Ga zelf met gezwinde spoed terug naar de sectiepost. Groet kort de 
Commandant die poolshoogte komt nemen. Hij gaat mij geen vragen stellen want hij ziet gelijk 
aan mijn haast dat er onmiddellijk actie geboden is.  
 
Zonder stuurmachines in een vliegende storm gaat niet goed aflopen  . 
 Kom terug in de sectie post en laat de benodigde spullen bij elkaar leggen Leg en stop materiaal 
en houten kamer in een jute zak om de nek en een lensejector met de juiste formaat slangen    
Half woord is genoeg en de mannen begrijpen wat er nodig is. EN o ja neem een rol TOUW 
mee….. rol touw mee???   
Gezamenlijk op weg naar de STMK en het lensmateriaal wordt snel opgetuigd en het lenspompen 
middels brandblusdruk neemt zijn aanvang. Het water zakt langzaam maar komt nog wel met 
bakken binnen..    
3 man mee naar boven op weg naar de deur van het open halfdek oftewel het waaigat..    
Touw om mijn middel en daar sta je dan nog voor een gesloten waterdichte deur in je badjas met 
niets daar onder   en een touw om je middel en lek-stop materiaal in een tas om te nek/schouder . 
Even diep ademhalen en de deur van alle knevels, klein stuk open en met een zaklamp bij 
inschatten hoe de ze zich gedraagt.  
 
Wanneer geen water in het waaigat en wanneer wel water in overvloed.   
Zeg tegen de mannen hoe het touw goed vast en als het misgaat sleuren jullie mij naar binnen   
Op het juiste moment schiet ik naar buiten met prop en houten hamer in mijn hand en laat mij op 
mijn knieën vallen bij de plaats van het open gat. Ros met een paar ferme klappen de zachthouten 
prop muurvast in het war en laar de jonden mij binnen halen . Deur dicht en net op tijd want met 
klap knalt het water weer in het open waaigat .  
Meld de TC dat de lekkage voorbij is en dat de stuurmachinekamer nog gelenst wordt word en dat 
1 man daar nog op post blijf. TC geeft dit door aan de brug. Hoor ondertussen dat mijn collega van 
de buitenboel aan het stutten en schoren  is in het voorschip om de voorkomen dat het water de 
scheepshuid verder indrukt en het water vrij spel zou krijgen Plaats des onheils BBD BPL schipper 
deze was open was open gewaaid en in de deurklamp was geschoten. (Niet goed gesloten dus op 
alle knevels)  
 
Ga  met de mannen  naar bureau TD en ik bedank ze voor hun hulp.   Kon mijn toen pas 
aankleden maar ik had gezien dat nogal wat bleke gezichten zwemvesten hadden omgedaan  Na 
jongens zo een vaart loopt hert niet hoor, doe die maar weer af .    
Korte rapportage aan OGHTD en de HTD en dat hadden wij dan ook weer gehad.  
 

Wind Griekse benaming Metamorfosen van Ovidius Latijnse benaming 

Noordenwind Boreas  Boreas Aquilo 

Oostenwind Euros  Euros Eurus 

Zuidenwind Notos  Auster  Auster 

Westenwind Zephyros  Zephyrus Favonius 

Noordoostenwind Kaikias  Caurus of Corus 

Zuidoostenwind Apeliotes  

 Volturnus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boreas_(god)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euros_(god)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Notos
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Auster_(wind)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zephyros
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Apeliotes_(wind)&action=edit&redlink=1
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Zuidwestenwind Lips  Africus or Afer ventus 

Noordwestenwind Skiron  Thrascius 

 
 

Bron “Jan Kaauw 

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

 

Hij is 63 jaar en sedert 1970 gezagvoerder ter koopvaardij. Recentelijk heeft hij een begin gemaakt met het 

opschrijven van zijn bevindingen gedurende de verschillende reizen, die hij maakt. Kapitein Nico Mobach 

zal de komende maanden weer enkele van zijn ervaringen in De Blauwe Wimpel publiceren. 

Op zaterdagavond komt de agent met het papier van de havenmeester van Padang dat we 

zondagochtend om 8 uur moeten verhalen. Deze plaats waar we nu gemeerd liggen moet 

vrijgemaakt worden voor een passagiersschip dat op komst is. Het wordt omstreeks 10 uur 

verwacht. Ik vraag aan de agent wat er moet gebeuren als dat passagiersschip komt, want wij 

kunnen nog niet vooruit, omdat andere schepen nog op onze nieuwe plek liggen. ‘Captain, 

gewoon blijven liggen, je gaat in ieder geval niet naar buiten’. En het is ook inderdaad zo dat er 

om 8 uur nog niets kan gebeuren. Want de schepen voor ons liggen nog gewoon netjes op hun 

plek ... ofwel mijn toekomstige plek. Uiteindelijk gaan we pas na 12 uur naar voren. Ik heb de 

machine bijbesteld en de boegschroef staat ook aan. Dus blijven we gewoon netjes langs de kant. 

En we gaan niet als een dweil naar voren, zoals dat schip voor ons. De stuurlieden zijn nu door mij 

geïnstrueerd hoe je een schip moet verhalen.  
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Altijd één tros als vervanger van een andere vasthouden. Je hebt twee achter trossen uit. Als je er 

één ‘slack’ geeft, houdt je de andere vast.  Je verzet die ene en als die verzet is hieuw je hem 

strak vast. Dan geef je ‘slack’ op je andere tros en verzet die. Na een puinhoop tijdens het 

verhalen in Penang gaat het nu professioneel. 

In de haven van Padang niet als een dweil naar varen. 

 

Ms ‘Zuidwal’ 

Die nacht is vanwege de 

hevige regen onze belading 

gestopt. Pas in de ochtend 

wordt het droog.     Ik 

verwacht dus meer 

vertraging. Maar dat blijkt 

niet waar te zijn. Want bij 

die passagiersterminal 

laadden we steeds maar 

twee pallets tegelijk. Dat 

kwam, omdat we verder van 

de loods lagen waar die 

pallets waren opgeslagen. 

Nu liggen we pal voor de 

ingang van die loods en 

kunnen de vorkheftrucks 

sneller werken. We laden acht pallets per keer tegelijk in de ruimen. Daarnaast werken we ook 

nog met twee kranen. Dus nu gaat het toch redelijk snel. Ik krijg dan ook bericht dat we mogelijk 

om  6 uur de volgende dag gereed kunnen zijn. Daarna hebben we nog twee uur nodig voor de 

papieren. En kan ik vertrekken naar Port Kelang, de haven van Kuala Lumpur. We vertrekken van 

onze ligplaats en twee sleepboten zijn nodig om het schip op deze sterk stromende rivier rond te 

trekken. Ik spreek met de loods. Hij vertelt me dat hij in 1993 in Harlingen was. Ze haalden daar 

een schip op voor Indonesië. De naam van het schip was ‘Zuidwal’, een scheepje van 300 ton. 

Klein verschil 

Buiten de pieren is de Straat van Malakka zeer kalm. Ik sta in contact met de charterers in 

Singapore. Ze laten me weten dat ze in onderhandeling zijn met Soon en Soon. Ze kopen een 

lading sojabonen in Mobile of in New Orleans en willen die dan in Malaysia weer verkopen. Ik heb 

twee opties uit te werken. De eerste is om voldoende bunkers in te nemen om Durban te halen. 

En daar dan verder te bunkeren voor de reis naar Malaysia. De tweede optie is om vol te bun-

keren in New Orleans en dan rechtstreeks via Kaap de Goede Hoop naar Malaysia te gaan. De 

tweede optie is het beste. Er is namelijk maar een klein verschil in lading gewicht dat ik meer mee 

kan nemen. De hoeveelheid wordt namelijk niet beperkt door de diepgang, maar door de 

stabiliteit. Ik krijg bericht uit Port Kelang dat de loods direct bij aankomst beschikbaar is. Dat we 

het schip direct zullen meren. En de volgende ochtend om 8 uur beginnen we dan de projectlading 

in te nemen voor Charleston. Het wordt dus een lange nacht. 
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Stabiliteit 
Ik stoom langs Batu Penya en de tweede stuurman rapporteert onze positie aan het 

verkeerssysteem van Port Kelang. Het loods station is even voorbij Pulau Angsa. Als een donkere 

klomp steen ligt het vlak bij onze stuurboordzijde. Ik laat een beetje opsturen, omdat de stroom 

ons dichter bij zet dan ik zou willen. De loodsboot ligt een mijltje verder te wachten. Ik verminder 

de snelheid, de loodsboot komt langszij en ik zie de loods de ladder opkomen. Even later staat hij 

hijgend naast me. Het is ook een hele klim. Ben je net die loods ladder op en dan moet je nog 

zeven verdiepingen omhoog. Ik heb inmiddels het schip al in de beboeide vaarroute gebracht. De 

gehele bemanning wordt gepord en we maken voor en achter. Een uurtje later liggen we perfect 

gemeerd met bakboordzijde tegen de kant bij de droge bulkterminal. De agent komt aan boord en 

zeer snel worden alle papieren geregeld. Ik verstuur nog even snel wat e-mails naar Londen en 

naar Singapore. Die e-mails 

zijn ook grappig. Want ik 

moet bij een aankomst altijd 

precies laten weten wat mijn 

gemiddelde snelheid was, 

het gemiddelde verbruik, de 

slip van de schroef, hoe 

veel drinkwater ik gebruikt 

heb en meer van die 

schijnbaar zeer belangrijke 

informatie. Mensen op het 

kantoor hebben dat nodig 

om allerlei ingewikkelde 

berekeningen te maken. 

 Schepen op de rede van 

Padang. 

Captain Chan uit Singapore 

bericht me dat de charter met Soon en Soon rond is. En hij wil van me weten wat ik exact mee kan 

nemen, op basis dat de stuwfactor 50.25 cft / It is. Dat betekent dat een gewicht van 1.016 kg een 

volume inneemt van 50,25 kubieke voet. En dat reken ik uit. Nu is het zo dat er vier factoren zijn 

die een belemmering kunnen betekenen op de te vervoeren hoeveelheid. Dat zijn het volume, het 

gewicht, de stabiliteit en als laatste factor de trim van het schip. Dat betekent met andere woorden 

of je ver achterover ligt of ver voorover. En dan krijg je dat mixje van verlangens en wensen waar 

uiteindelijk dat beste stuw- plan uitrolt. En dat laat ik dan aan captain Chan weten. Dan kan 

Singapore bepalen hoeveel sojabonen ze kopen in Louisiana om mee te nemen naar Penang en 

Port Kelang. Ik maak ruim 2, 3 en 5 vol. En ruim 4 wordt gedeeltelijk gevuld. Tot aan het boven 

tussendek. En daar gaan de pontons op. Dat is de enige mogelijkheid om het schip met een 

behoorlijke trim en voldoende stabiliteit te laten vertrekken. Zo gauw als ik boven de hoogte van 

het boven tussendek zou lader, voldoen we niet meer aan de stabiliteitsvoorwaarden. Op kantoor 

zeggen ze: dit schip kan varen met 1 ruim gedeeltelijk gevuld. De rest is vol. Dat kan. Maar ja, dat 

is hen verteld door de scheepsbouwers. En die vertellen het altijd mooier dan het in werkelijkheid 

is. De praktijk is een beetje anders. De enige ruimen die aan deze voorwaarde voldoen, om 

slechts gedeeltelijk gevuld te zijn, is óf ruim 2 óf ruim 5. Een van die twee. En in die gevallen is de 

trim veelal onacceptabel. 
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Ik heb hier ook een gedeeltelijke bemanningswisseling. Twee Filippijnen en een Chinees gaan 

naar huis. De Chinees is de elektricien. Ik zie hem liever gaan dan komen. Voor hem in de plaats 

komt een Burmees. En dat zijn ten eerste meestal zeer bekwame elektriciens, ten tweede zijn het 

ontzettend vriendelijke en beleefde mensen. Daar kan ik beter mee uit de voeten. En ook meer 

reparaties laten verrichten. Want van die Chinees hoorde ik vaak de opmerking dat hij geen 

materialen had om te installeren. Dan komen er nog een paar mensen van de Marine Survey 

Company die alle CO2-flessen, brandblussers en luchtflessen komen controleren. Ze nemen ook 

de reddingvlotten mee voor de jaarlijkse inspectie. En ze zeggen dat het diezelfde middag weer 

terug gebracht wordt. 

In de avond worden de reddingvlotten teruggebracht. De belading is gereed omstreeks 
middernacht. Ik teken de papieren en vertrek. Een hele dag varen naar Phuket. Ik pas de snelheid 
aan en arriveer ’s morgens om 7 uur voor de fairway boei waar ik zie dat de loodsboot al 
onderweg is. We gaan binnen de boeien de vaargeul in, komen dan in een piepklein kommetje dat 
ook beboeid is en waar ik het schip rond moet draaien. Dat doe ik liever zelf en neem het over van 
de loods. Want hij geeft me wazige orders. ‘OK captain, you very experienced, please go ahead’  
zegt hij... uiteraard ... het is hartstikke leuk om dat zelf te doen. Ik zeg tegen de loods: ‘Als je me 
uitbrengt zal ik je leren hoe je dat moet doen.' ‘Ja, alsjeblieft’ zegt hij, dat wil ik graag zien ...Ik 
breng het schip stuurboord voor de kant. De agent komt aan boord en we beginnen te laden. Maar 
na 10 minuten begint het te plenzen van de regen en gaan de luiken weer dicht. Dat duurt tot 3 
uur in de middag. Dus hebben we bijna een werkdag verloren. Je gaat hier alleen maar bij daglicht 
naar binnen of naar buiten. 

Vertrek uit de haven van Padan 

Het weer is schitterend en we 
lopen ruim 16 knopen. In de 
achtermiddag arriveer ik voor de 
toegang van Padang. De 
voormalige Emmahaven. Het is 
hier bezaaid met riffen. Ook zijn er 
tientallen kleine vissersbootjes 
waar ik vlak langs vaar. Ik sta 
inmiddels in contact met de 
loodsdienst, die me vraagt om de 
loods ladder aan stuurboord te 
hebben. De loods komt aan boord 
en is helemaal perfect gekleed in 
het wit. Met veel goud. Dat is het 
enige goede van deze man. De 
rest is zeer matig. Hij wil twee 
sleepboten vast maken. Ik 
argumenteer dat ik een 

boegschroef heb en al die sleepboten zijn niet nodig. ‘Veiligheid captain’, zegt hij, ‘altijd is de 
veiligheid nummer 1’. Ook vraagt hij me om de ankers gereed te houden om in een noodgeval te 
kunnen laten vallen. En dan zegt hij me nog dat er een bootje is om een tros van het schip naar 
de wal te brengen ... ik begin te lachen en zeg dat ik het schip wel naar de wal breng en dat ik dus 
zo’n meerbootje niet nodig heb  .. ‘safety captain’, zegt hij, ‘safety first’. Belachelijk gewoon. Je kan 
toch een schip manoeuvreren en het voor de kant brengen. In plaats van, zoals hij het doet, op 
150 meter van de kant te stoppen, de sleepboten te laten duwen en een meerbootje een tros van 
ons naar de kant te brengen! Zo kan een blinde nog wel een schip meren. Maar OK, soms moet ik 
me aanpassen aan de lokale regels. En die extra sleepboten zitten gewoon in het totale 
afmeerpakket: je betaalt geen rupiah meer of minder.  
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Het regent veelal hevig in Padang. En de 

belading wordt erg vertraagd.  We 

verblijven hier vijf dagen, terwijl de 

aanvankelijke planning drie dagen was. 

Uiteindelijk zijn we bijna gereed. Met nog 

slechts 200 pallets te laden barst de regen 

echter weer los. De stuwadoors rennen van 

het schip en de matrozen sluiten de luiken. 

De pallets die op de kade staan worden 

door de vorkheftrucks snel terug naar de 

pakhuizen gereden. De loods was al 

besteld ... dus alles moet weer herzien 

worden. Uiteindelijk vertrek ik dan pas de 

volgende dag naar Zuid-Afrika. 

De loods in het wit met veel goud 

………………………………………………………………………….……………………………………………. 
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VERENIGING VAN OUD-OFFICIEREN 

VAN DE TECHNISCHE DIENST DER KONINKLIJKE MARINE 

Het stoomtijdperk in de Koninklijke Marine is afgelopen. Wat nog rest zijn verhalen, soms sterke 

verhalen over personeel en gebeurtenissen uit die vervlogen periode. Het 

machinekamerpersoneel was in die tijd aan boord een aparte groep. Zij liepen andere wachten 

dan het dek personeel en liepen er ook anders bij. Het daags tenue was de overall terwijl aan 

dek daags blauw werd gedragen. Maar ook hun instelling was anders. In het algemeen was de 

bedrijfsdiscipline erg goed, maar met de militaire discipline hadden zij het vaak moeilijk. Door 

hun werk in het ketelruim en de machinekamer werd hun kleding vuil en dat werd aan dek niet 

gaarne gezien. 

Daar kwam bij dat de anderen opvarenden niet vaak beneden kwamen kijken. Men huiverde 

enigszins in de diepten van de MK-compartimenten af te dalen. Het entree naar beneden was 

niet aanlokkelijk. Kleine luiken naar de machinekamer of een benauwde sluis naar de 

overdrukketelruimen. De voor een vreemde onheilspellende geluiden, de verzengende warmte, 

de onbegrijpelijke wirwar van leidingen, meters en werktuigen deed een niet-machinist 

huiveren. De MK-compartimenten van de meeste stoomschepen waren zeer compact van 

bouw. Men was opgelucht als men weer aan dek stond. Het was echter wel het werkterrein van 

de machinisten. Dag en nacht, op alle wereldzeeën en vele jaren in de tropen. 

Het MK-personeel had een bijnaam. Zij werden het "ZWARTE KOOR" genoemd. 

De MK-compartimenten hadden ook een bijnaam. Dat werd de "VETPUT" of de "KRUKPUT" 

genoemd. Deze namen stammen uit de tijd dat met kolen gestookt werd en in de 

machinekamer triple expansie machines stonden. 

Iedereen die machinist op stoomschepen is geweest heeft aan die tijd zijn eigen herinneringen. 

Als enige oud-officieren bij elkaar zijn, komen er verhalen boven water. Deze bloemlezing bevat 

de verhalen die door enkele leden van de Vereniging van oud-officieren van de Technische 

dienst der Koninklijke Marine zijn opgetekend. Het zijn merendeels verhalen over de 

moeilijkheden die beneden werden ondervonden, over mensen die daar hun werk deden en 

onder welke omstandigheden, ook wel over humoristische gebeurtenissen die zich hebben 

afgespeeld. De technische ontwikkelingen die zich tijdens 170 jaar stoomvoortstuwing hebben 

voltrokken zijn heel globaal weergegeven. De afbeeldingen zijn daarop een aanvulling. 

De bundel is mede geschreven voor het personeel van de technische dienst die de stoomtijd 

niet hebben meegemaakt, maar willen weten hoe het vroeger was toen het MK-personeel nog 

beneden stond te midden van allerlei werktuigen, veel leidingen en heel veel meters. 

De verhalen zijn gerangschikt naar de loop van de jaren. De eerste twee artikelen geven aan 

hoe het begonnen is, daarna komen de verhalen los uit de tijd die onze leden hebben 

meegemaakt. 

Ik wil hierbij iedereen bedanken die zijn medewerking heeft verleend deze bundel samen te 

stellen. Het is immers nu leuk te lezen wat er zich zoal onder de waterlijn heeft afgespeeld en 

wellicht komen persoonlijke herinneringen daarbij weer boven water. 

VOORWOORD 



 

 

De voorzitter van de Vereniging van oud-officieren 

der Koninklijke Marine, ir. J. Rietman. 

 

                                                 DE OVERGANG VAN ZEILSCHEPEN NAAR 
STOOMSCHEPEN.1. 

Mocht er onder zeelieden en handelsmensen uit het begin van de 19e eeuw dan enige 

oppositie zijn geweest tegen de introductie van stoom als voortstuwingsmiddel van schepen, dit 

was niets vergeleken bij de tegenstand die de marines van verschillende landen opwierpen. 

De oorlogsmarine is bij uitstek conservatief en elke vernieuwing wordt met wantrouwen 

gadegeslagen, hoewel over het algemeen de marine de koopvaardij vele malen is voorgegaan 

bij het invoeren van nieuwe uitvindingen. 

Stoom vormde hierop echter een uitzondering. Overigens hield de oorlogsmarine het voorlopig 

nog op zeilschepen. Want de machines waren in die jaren dermate groot en zwaar, dat zij een 

belangrijk deel van het schip in beslag namen. Bovendien was het kolenverbruik nog zo hoog, 

dat slechts brandstof meegenomen kon worden voor enkele dagen stomen. Dat probleem werd 

echter eerst goed opgelost door het accepteren van de schroefpropeller. Maar dan moest de 

admiraliteit er ook absoluut zeker van zijn, dat de schroef goed werkte. Zuinigheid speelde een 

grote rol bij de beslissingen die de regeringen in de 19e eeuw namen, en deze denkwijze 

handhaafde zich in de marine tot in de vijftiger jaren van de eeuw. 

Over het algemeen kan gesteld worden, dat het zeilschip met hulpstoomvermogen meer als 

oorlogsschip voor een kleine mogendheid gezien werd. Immers in oorlogstijd zou men 

voornamelijk aangewezen zijn op het zeilvermogen aangezien het aanvullen van de 

kolenvoorraad wel de nodige moeilijkheden zou geven. Met de invoering van stoom bij 

voortstuwing van schepen begon vooral ook in de oorlogsvoering ter zee zich een grote 

omwenteling af te tekenen. Het stoomschip had echter wel degelijk in die dagen steekhoudende 

argumenten om niet als oorlogsschip gebruikt te worden. Niet alleen waren de raderwielen 

kwetsbaar, doch deze waren ook zo groot, dat het doel vergroot werd en het voor de 

tegenstander gemakkelijker was om een mikpunt te vinden. En wanneer de raderwielen 

beschadigd waren, was het schip verloren. Voorts kwamen de machines en de ketels 

gedeeltelijk boven de waterlijn uit en waren daardoor zeer kwetsbaar. 

Tenslotte waren de eerste stoomschepen nog betrekkelijk klein en hadden dus weinig waarde 

als gevechtseenheid. Het gewicht van de machines en de brandstof was oorzaak dat de 

gevoerde bewapening drastisch beperkt moest worden. Stoomfregatten hadden dan ook vaak 

de zelfde bewapening als zeilschepen, die bijvoorbeeld de helft kleiner waren. Het 

schroefstoomschip had bepaalde voordelen, omdat het mogelijk werd om machines en ketels 

beneden de waterlijn en de batterij in de brede-zij aan te brengen. De schroef had volgens de 

admiraliteit ten opzichte van de schepraderen echter het grote nadeel dat hij niet zo krachtig 

was en weinig kon uitrichten bij een harde tegenwind, maar daar stond dan tegenover dat zij 

gemakkelijker uit het water te halen was. Bovendien was het schroefstoomschip minder 

kwetsbaar in zowel zeegang als bij het gevecht, en had de mogelijkheid om het schip een 

volledig driemasttuig en een doorgaande batterij te geven. 

Het was in de beginjaren moeilijk om machinisten te krijgen voor schepen van de Nederlandse 



 

 

marine. De Curaçao, die als Calpe in Engeland was gebouwd, had één jaar een machinist van 

Engelse nationaliteit aan boord, en een Nederlandse vuurstoker werd tot machinist 2e klasse 

bevorderd om zich aan boord van stoomschepen nuttig te maken. Vuurstokers waren 

gemakkelijk te krijgen, maar hadden de vervelende gewoonte wel eens van hun werk weg te 

blijven. Bij Koninklijk Besluit van 17 maart 1827 nummer 124 kon de minister aankondigingen 

doen in de nieuwspapieren, om machinisten te verkrijgen. Door kapitein ter zee jhr. A.C. Twent 

waren bepaalde voorwaarden opgesteld. Volgens art. 5 van deze voorwaarden zouden de 

volgende salarissen worden betaald: 

 

Vuurstoker der  2e klasse f 1,50  per dag 

Vuurstoker der  1e klasse f 2,00  per dag 

Werktuigers der 2e klasse f 2,50  per dag 

Werktuigers der 1e klasse f 4,00  per dag 

 

In 1832 werd bepaald dat de machinisten en vuurstokers van de stoomvaartdienst als militairen 

moesten worden beschouwd en bij Koninklijk Besluit van 19 Mei 1837 werd een rangassimilatie 

voor hen vastgelegd. Het vraagstuk van een voldoende aantal machinisten bleef echter nijpend 

en toen niet meer voldaan kon worden aan de steeds toenemende vraag naar machinisten en 

vuurstokers, trad A.C. Twent in overleg met de Nederlandsche- en de Amsterdamsche 

Stoomboot Maatschappij. 

Het resultaat was één man, die echter eerst uit het korps grenadiers ontslagen moest worden! 

Pogingen om machinisten uit Engeland of Duitsland aan te trekken liepen eveneens op niets uit, 

aangezien er ook in deze landen een gebrek aan technici heerste. Men trachtte de 

voorwaarden voor indiensttreding aantrekkelijker te maken door premies uit te loven, indien 

men zich voor tenminste vier jaren dienst bij de marine verbond. 

Aanvankelijk was de opleiding vrij willekeurig. Men kan stellen dat pas in 1840 de eerste 

opleiding begon toen een élève-machinist 2e  klasse werd aangenomen. Na een jaar 

walplaatsing werd hij tot élève-machinist 1e  klasse bevorderd en daarna pas op een schip 

geplaatst. 

Het jaar 1843 was een belangrijk jaar voor de stoomvaartdienst. 

Immers jhr. A.C. Twent was toen inspecteur-generaal voor het loodswezen en de 

stoomvaartdienst, doch in juni 1843 werd kapitein ter zee C. Roest tot inspecteur-generaal van 

de stoomvaartdienst benoemd. 

Hij begon meteen met het opstellen van een regelement voor het personeel, welk regelement 

bij Koninklijk Besluit van 20 Augustus 1844 nr.80 werd vastgesteld en op 1 September 1844 

van kracht werd. 

In het regelement was bepaald, dat machinisten in het vaste korps van de marine konden 

worden opgenomen en eventueel tot officier bevorderd. Tevens werd een examencommissie in 

het leven geroepen, zodat ook de opleiding en kennis van de machinisten verbeterde. Gezien 

het feit dat Nederland in de beginperiode van de stoomvaart nauw contact onderhield met 

Engeland is het niet zo vreemd dat de meeste regelingen grotendeels waren overgenomen van 

de Engelse marine. Hoewel meer aandacht werd besteed aan de opleiding was er echter nog 

weinig vooruitgang te bespeuren, zodat de kwaliteit van het machinekamerpersoneel veel te 

wensen overliet. 

Eerst met de oprichting van de Marine machinistenschool bij Koninklijk Besluit van 20 April 



 

 

1859 nr.66 werd de opleiding aanzienlijk beter. Men kon pas na een vergelijkend examen 

machinist leerling worden. Bovendien was de belangstelling toegenomen en kon men een 

goede keuze doen. Nog steeds echter was er een zekere weerstand tegen stoom, doch een 

commissie die op 14 Februari 1852 werd ingesteld om onder voorzitterschap van Prins Hendrik, 

een broer van Koning Willem III, rapport uit te brengen over de toestand van de marine, stelde 

voor om alle aan te bouwen oorlogsschepen van hulpstoomvermogen te voorzien. Hiermede is 

de strijd voor invoering van het stoomschip beëindigd maar begint een andere strijd, waarin het 

als auxilliair aanwezige stoomtuig het zeiltuig gaat verdringen. Het eerst ontworpen stoomschip, 

was in wezen nog een zeilschip. Het achterschip gaf namelijk nog moeilijkheden, aangezien dit 

bij houten schepen het zwakste deel vormde van het hele schip.  

En de oorlogsschepen werden in die jaren nog van hout gebouwd. Het achterschip stak bijvoor-

beeld boven het water uit, terwijl het onderwater gedeelte niet ontworpen was voor een 

doeltreffende schroefvoortstuwing en het vermijden van slip. Bovendien waren de voorkant en 

de achterkant van een oorlogsschip vrij vol, waardoor het water aan de achterkant niet 

voldoende langs de schroef stroomde en de werking ervan op het water dus onvoldoende was. 

Ondanks het feit dat de radar schepen kwetsbaar waren, kwam er een moment dat men zich 

realiseerde dat deze schepen toch hun nut hadden, maar dat men het schip dan andere lijnen 

moest geven. Een goed stoomschip was een slechte zeiler en omgekeerd. Het gevolg was dat 

men stoom niet als een hulpmiddel van het zeil zag, maar het gehele schip als een hulpschip 

werd aanvaard. Tactisch was hij van groot nut bij verkenningen, het slepen van 

gevechtsschepen naar een actie en het aanvallen van schepen die beschadigd waren. Het 

oorlogsschip kwam pas goed tot zijn recht na de invoering van de schroef. Met ingang van 1857 

kan men stellen, maakte het zeil dus eindelijk plaats voor stoom. Een ander punt van 

overweging is het feit dat de invoering van stoom het verschil in snelheid tussen verschillende 

typen schepen vergrootte. Lag dit verschil bij zeiloorlogschepen rond ongeveer twee knopen, 

met machines werd dit ongeveer tien en nog meer. Snelheid werd een factor, die het type schip 

bepaalde. 

De ontwikkeling van stoom, van het geschut, van het gebruik van ijzer als materiaal voor de 

bouw van het oorlogsschip zijn slechts enkele factoren, die bijgedragen hebben tot een grote 

verandering van het tactisch en maritiem strategisch denken. Toch was de stoom nog niet in 

algemeenheid geaccepteerd. Volgens een publicatie uit 1892 werd het varen op stoomschepen 

vergeleken met " paardrijden op een hobbelpaard ", 

Immers de domme stoom verdrong " de levende en bezielende zeilkracht." Vermoeide 

vuurstokers met geblakerde gezichten en vuile roethanden vervingen, "de net in wit geklede 

rappe gasten, die als katten in ’t want in diepe brede rijen het statige tuig instormden". De 

zeeman is van nature conservatief en koestert vaak achterdocht tegen veranderingen. Dit 

verklaart dan ook het feit dat men de toepassing van stoom enigszins wantrouwend gadesloeg 

en dat de mannen, die in het beneden schip de vuren opstookten en daarbij soms grote 

ladingen roet op het schone dek en in de witte zeilen deponeerden, met verachting werden 

behandeld. Ook uit die tijd op de van Galen, stoomschroefschip 1e klasse, was op een platform 

bovenin de machinekamer afgeschoten door enige gordijnen, de zit- en eetkamer der 

machinisten. Langzaam maar gestadig zijn de verbeteringen en waardering gegroeid. Een idee 

van wat de stoker te verduren had blijkt uit een verslag van H.de Booy die als adelborst aan 

boord van het schroefstoomschip 1e klasse Zilveren Kruis in 1887 en 1888 een reis van 

Nederland naar West Indië maakte. In zijn herinneringen zegt hij:" Want hoe dikwijls kwam het 



 

 

niet voor, dat een stoker, komende uit het kolenruim of de machinekamer, een vuile voet op het 

witte dek zette. Ik zie nog het frisse zeemansgezicht van schipper Witteveen, zijn volle ruige 

rossige baard en hoofdhaar, en hoor duidelijk zijn zware stem. Maak dat je beneden komt,  

“vetlap”, ga naar je koffiemolen ", Stokers behoorden beneden volgens hem, niet aan dek. En 

dat was een stem uit 1887, zodat men begrijpt dat in de beginjaren van de stoom de antipathie 

tegen de "vetlap" nog groter was.  Bron: "Schepen onder Stoom" door F.C. van Oosten en 

Marine blad. 

  

De eerste overtocht "met stoom" over de Oceaan. Zr.Ms. Stoompacket Curaçao vertrekt op 26 april 1827 uit 

Hellevoet voor een reis naar Paramaribo. 

  

Zr.Ms. fregat Rhijn werd in 1825 doorgezaagd om te worden verlengd tot een stoomvaartuig. Het doorzagen is 

gelukt, maar de verdere verbouwing is een scheepsbouwkundige lijdensweg geworden. Het schip was ook te smal! 

In 1828 werd beslist dat het schip alleen maar verlengd zou worden tot een zwaar zeilfregat, 

waarna het nog lang en eervol heeft gevaren. 

 



 

 

      Herinneringen aan de IJmuider  Trawlers 
Deel 1 

Door Joop Kooijman 
 

Gedurende de twintigste eeuw was IJmuiden de dominerende vissershaven van 

Nederland en vele trawlers waren aldaar geregistreerd. De trawler was een zeer 

zeewaardig visserschip, waarvan het ontwerp uit het Verenigd Koninkrijk 

afkomstig was met een oorspronkelijk inhoud van 200 ton en een lengte van 33 

meter. Het schip werd voortbewogen door een stoommachine. Latere versies 

werden groter en de scheepsdieselmotor verving langzamerhand de 

stoommachine. In twee artikelen zullen wij dit niet meer bestaande type schip 

beschrijven met het accent op het technisch aspect in het eerste en de moeilijke 

levensomstandig-heden aan boord in het tweede. 

 
IJmuiden 

De vissershaven werd in 1896 geopend, omdat voordien de vele toegestroomde, toen nog door 

zeilen voortbewogen vissersschepen, de weg naar de zeesluizen van het Noordzee kanaal 

versperden, wanneer zij beschutting zochten in verband met een opkomende storm. 

De eerste IJmuidense stoomtrawler was de ‘Betsy’ IJM75, die in hetjaar 1898 in IJmuiden werd 

ingeschreven. Het schip werd gebouwd op de scheepswerf van Bonn & Mees te Rotterdam en 

was voorzien van een Schotse ketel, die stoom leverde aan een twee cylinder compound 

stoommachine van 250 pk. In 1936 werd dit schip gesloopt. In 1929 telde IJmuiden 197 

stoomtrawlers, in 1940 waren er nog 83 van over, vooral tengevolge van de grote staking van 

1933. 

 

De Stoomtrawler 

De meesten in IJmuiden geregi-

streerde stoom-trawlers waren in 

Engeland, Schotland en soms 

Duitsland gewoonlijk tweede 

hands aangekocht. Men kende 

twee typen stoomtrawlers. 

De schepen, die in het midden 

van de Noordzee visten o.a. bij 

de Doggersbank, alsmede de 

grotere schepen, die naar 

IJsland, de Ierse zee en soms 

ter hoogte van Noord Noor-

wegen visten. Een populaire 

serie, waarvan er negen in 



 

 

IJmuiden waren geregistreerd waren de stoomtrawlers 

van het ‘Mersey type’. Schepen met een lengte van 43 

meter, tonnage 325-340 brt en voortbewogen door een 

stoommach-ine van 550-650 pk. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog waren deze schepen populair bij de 

Britse Royal Navy als mijnenveger en bij de 

Kriegsmarine als ‘Vorpostenboot’. 

 

Vismethode 

In deze artikelen besproken schepen waren 

‘zijtrawlers’. De eerste hektrawler kwam in 1960, toen 

de laatste stoomtrawlers uit IJmuiden verdwenen. 



 

 

Een trawler sleepte een zakvormig 

net over de zeebodem (zie 

illustratie), dat werd opengehouden 

door aan elke kant een vertikaal 

houten, met stalen banden beslagen 

bord met een breedte van 2,5 meter 

en een hoogte van 1,5 meter. Aan 

elke bord was een stevige 

staaldraad kabel bevestigd, die 

vanaf de respectievelijke trommels 

van de grote winch voor de opbouw 

waren bevestigd. Deze kabels 

werden respectievelijk naar de 

voorste en achterste galg geleid 

(speciale zware bogen, waaraan de 

eerder genoemde borden tijdens het 

langszij halen van het net met 

kettingen werden opgehangen). 

 

Uitstomen van het net 

Nadat matrozen vanaf het dwars op 

de wind en zee liggende afdrijvende 

schip het zware ongeveer 30 meter 

brede net overboord hadden gezet, 

werden de zware borden 

vastgemaakt en daarna werden 

deze afgevierd, terwijl het schip 

vaart ging maken. De schipper op 

de brug keek op het echolood om 

de waterdiepte te kennenen 

hopenlijk scholen vis te zien. 

Men liet de staaldraden ongeveer 

drie keer de waterdiepte uitlopen. 

Daarna werden de remmen van de 

winch aangezet en de beide 

staaldraden middels een sliphaak 

aan het achterschip bevestigd. De 

‘eerste trek’ was begonnen. Met 

een snelheid van twee tot drie mijl per uur werd het net over de zeeboden voortgetrokken. De 

ervaring van de schipper was principaal. Hij bepaalde in welk gebied de beste vangst zou kun-

nen plaatsvinden. 

 

Inhalen van het net 

Na ongeveer twee uren kwamen de matrozen weer aan dek, de machine werd op langzaam 

vooruit gezet en de sliphaak achter losgegooid. Daarna werden de staaldraden binnenge-

hieuwd, hetgeen ongeveer 20 minuten duurde. De machine werd gestopt, de borden 



 

 

opgehangen in de ‘galgen’ en de achterzijde, de ‘kuil’ van het net werd opgehesen. En volle kuil 

betekende een vangst van tien ton vis. Deze werd middels de winch aan dek gehiewd, waarbij 

de stuurman de speciale knoop moest losmaken om de vis aan dek in de daartoe bestemde 

ruimten,’lasten’ genaamd te storten. In het volgende artikel zal het e.e.a. worden verduidelijkt. 

 

De voortstuwing 

Een grote stoomtrawler gebruikte ongeveer 10 ton steenkolen per dag. De tremmer verplaatse 

deze kolen van de ‘bunkers’ naar de stookplaat, waar de stoker de kolen in de drie vuurgan- 

gen van de Schotse ketel gooide en deze middels een ‘slijs’ verspreidde. Een goede stoker 

zorgde voor zo min mogelijk rook, die door onvolledige verbranding ontstond. Met de ‘slijs’ 

zorgde hij ook, dat de as door de roosters naar beneden viel. Deze as werd opgevangen en 

daarna in rond vat gedaan, dat precies in een luchtkoker paste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aswippen 

Twee mannen gingen nu naar boven en lieten vanaf de luchtkoker een afvoersleuf op de 

verschansing rusten. Men gebruikte toen kreten als ' Sacco en Vanzetti’ (destijds beruchte 

misdadigers) om aan te geven, wanneer men het door de stoker gevulde asvat omhoog ging 

halen en wanneer het vat weer naar beneden kwam. 

De as zakte naar de zeebodem. In die tijd had men nog nooit gehoord van ‘milieu’-eisen. 

Tegenwoordig gebruikt men (zware) olie voor scheepsvoortstuwing en er liggen nog vele  

‘olietijdbommen’ in zee (gezonken schepen, waarvan de bunkers gevuld met olie op een 

gegeven moment doorroesten. 

 

 



 

 

Rampen met trawlers                                                                                              

Gedurende de Eerste en Tweede Wereldoorlog gingen veel trawlers door oorlogshandelingen 

verloren met een hoog verlies aan mensenlevens. Ook in vredestijd waren er scheepsrampen 

door aanvaringen, technische problemen aan boord en stranding. 

We noemen een paar rampen na de Tweede Wereldoorlog. 

 
De ‘Alkmaar’ IJM 31 verging met alle veertien opvarenden op 15 januari 1952 tijdens een 

orkaan nabij Noorwegen. 

De ‘Catharina Duyvis’ IJM 60 ging tijdens de beruchte februari storm van 1953 met alle 

opvarenden nabij Petten ten onder. 

De ‘Elie Chenevière’ IJM 32 verging tijdens een zeer zware storm in de noordelijke Noordzee 

op 18 oktober 1961. Zes bemanningsleden kwamen om, acht werden door de Britse trawler 

‘Granby Queen’ LT 80 gered, waarbij dit schip bij het langszijkomen van de zinkende ‘Elie’ 

zwaar werd beschadigd. 

 

Bronnen: naast eigen ervaring, het boek ‘Eens een vloot van betekenis, waar bijna niets van 

over is’,een zojuist verschenen boek van de IJmuidense auteur Piet Schol. 

Voorts werden illustraties overgenomen uit het 105 jaar oude Britse boek 'A book of the sea’.  

 

 

Iets over de schrijver 

Johannes Martinus (Joop) Kooijman werd op 10 oktober 1933 in 

IJmuiden-Oost Gemeente Velsen, geboren. In 1962 sloot hij als 

Eerste Stuurman GHV bij van Nievelt, Goudriaan & Co’s Stoomvaart 

Maatschappij zijn carrière op zee af. Hij vertrok naar Argentinië om 

in Buenos Aires zich verder in het Bankwezen en de internationale 

handel te bekwamen. 

In 1966 keerde hij terug naar Nederland en werkte als coördinator in 

een grote handelsonder-neming. In februari 1969 solliciteerde hij 

naar de funktie ‘Commercial Manager’ bij de Antilliaanse Luchtvaart 

Mij N.V. te Curaçao en werd aangenomen. Als Hoofd van Dienst 

(Director) verliet hij in 1993 de ALM i.v.m. pensionering. Was daarna 

organisator bij het instellen van het ‘Rampen bureau’ van de 



 

 

Brandweer en werd daarna nog 16 maanden officier bij de Kustwacht van het Caribisch gebied 

in de rang van majoor. 

Sedert 1964 schreef hij artikelen in een aantal tijdschriften en doet dit nu nog steeds. In 1976 

richtte hij samen met een jurist de vrijwillige zeereddingsorganisatie CITRO (Citizens Rescue 

Organisation) op. Deze organisatie funktioneert nog steeds met succes onder leiding van de 

Kustwacht voor het Caribische gebied, Hij werd vier keer gedecoreerd, waarvan de laatste op 8 

november 2018 te Elorten (Noorwegen), waarbij de IMRF hem de ‘the Vladimir Maksimov 

Award for lifetime Achievement in the Maritime Sector’ toekende, (dit gebeuren is verfilmd en 

staat op Youtube onder IMRF). 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
 

Expert aan boord  
 

Kapitein Kim Sung van het Koreaanse motorschip 'Hong Meng' had er sinds Quessant 

vierentwintig uur opzitten toen zijn gloednieuwe schip de Nieuwe Waterweg naderde. Het was 

in 

de Golf van Biskaje gaan stormen en gedurende de reis door Het Kanaal en het Nauw van 

Calais had hij zich nauwelijks rust gegund. De zeekaart met al haar rotsen, wrakken en 

ondiepten stond in zijn geheugen gegrift, en de vuurtorens, bakens en boeien langs de route 

kon hij dromen, vooral omdat de radar uitgevallen was; een ramp op een modern schip met een 

beperkte bemanning. 

 
Koreanen liepen op hun tenen. Een vergissing maken betekende ontslag; een goede reis 

maken 'n bonus in Amerikaanse dollars. Zo ging dat in Korea. De wereld had nooit begrepen 

waarom die Koreaanse KAL-Boeing op onbegrijpelijke wijze binnen het Sovjet-luchtruim 

terechtgekomen was. Kim Sung wel. De piloot had gewoon de kortste route gevolgd om 

brandstof te besparen, in de veronderstelling dat niemand een ongewapend passagierstoestel 

zou neerschieten. Hij had radiostilte in acht genomen, in de wetenschap dat hij een bonus zou 

verdienen. Just cutting corners, maar de wereld stond op z'n kop! 

 
Zo ging dat in Korea. Een hard volk. Na een allesverwoestende oorlog was het zuiden in 

ijltempo gemoderniseerd en uitgebouwd. Kim Sung vertegenwoordigde een oud en dikwijls 

door grootmachten vertrapt land dat de gesel van de oorlog had gevoeld en – net als Duitsland 

en Japan – als een feniks uit haar puinhopen was herrezen, en het zelfs gepresteerd had het 

machtigste scheepsbouwland Japan uit haar ontastbare positie te wrikken. 

 
Nu, bij het aanlopen van Rotterdam, voelde hij zich niet alleen vermoeid maar ook onzeker. De 

loods was weliswaar aan boord gekomen, maar dat betekende een vreemdeling; een 



 

 

onbekende waarmee hij de verantwoordelijkheid over zijn schip moest delen. Het zat hem niet 

lekker, en hij hield de op de brug staande loods goed in de gaten, verifieerde de positie van het 

schip zelf op de kaart, daarbij de loods en de stuurlieden in de weg lopend, en keek door zijn 

kijker met argwaan naar die lage, nederige Nederlandse kust. Het barstte hier van de wrakken, 

ondiepten en schepen! Rotterdam, drukste haven ter wereld, vlak na het drukbevaren Engelse 

Kanaal. Geen sinecure voor een man als hij, die de lange deining en de leegten van de Stille 

Oceaan gewend was. 

 
Hij betrapte zich erop gewoontegetrouw in de richting van de defecte radarbeeldkast te lopen. 

'No work!' had hij de loods toegebeten, toen deze aan de knoppen stond te draaien, waarop 

deze hoofdschuddend begon te fluiten. Dat ergerde hem wel, maar hij hield zich in, want deze 

man kende dit vaarwater als zijn broekzak en hij had hem als zodanig hard nodig. 

 

Over de telefoon had hij de agent medegedeeld dat deze na aankomst voor een radar-expert 

moest zorgen, want ze waren maar twaalf uur binnen en hij mocht in principe niet zonder 

werkende radar-installatie uitvaren, hoewel hij dat misschien wél zou doen als dat economisch 

voordeel zou opleveren. Als het om een 'calculated risk' ging, zou hij wellicht het voorbeeld 

van zijn collega-piloot volgen. 

 
Maar er was nóg iets; het betrof hier de eerste in Korea onder licentie gebouwde radar en hij 

kon zich niet veroorloven deze langdurig buiten bedrijf te laten tijdens de kustreis langs een 

aantal Europese havens. Trouwens, wat hem betrof was een radar een radar. ’n Expert diende 

de principes uit zijn hoofd te kennen. Rotterdam stond trouwens bekend als een uitstekend 

service steunpunt, omdat men daar door het binnenvallen van veel schepen ook veel ervaring 

én reservedelen had. 

 
Toen de 'Hang Meng' in de Merwehaven afgemeerd was, slaakte Sung een zucht en trok zich 

na de gebruikelijke plichtplegingen met agent, douane en marechaussee in de hut terug. De 

stuurman verzocht hij onmiddellijk te waarschuwen als die radar-expert aan boord kwam. 

 
Dat duurde een klein uur. Na een hazeslaapje op zijn bank werd de kapitein alweer gewekt door 

de stuurman, op de hielen gevolgd door de expert, die zei: 'Good morning, captain! Can I have 

your radar Instruction Book?' 

Op slag zat Sung rechtop en zei korzelig: 'Instructieboek? Ik dacht dat u expert was! Daar heb 

ik tenminste om gevraagd. Verdwijn onmiddellijk! Stuurman, bel de agent voor een echte 

expert!' 

 
De verbouwereerde radarman zakte de gangway weer af, stapte in zijn servicewagen en reed in 

kwade stemming terug naar het depot, maar werd aan de Maastunnel gesneden door een 

voorrang nemende onverlaat en dat maakte hem woedend. 

'Schoft,' brulde hij. 'Hou je aan de regels! Als je ze niet meer weet, moet je je boekje opslaan!' 

Op het volgende moment draaide hij de wagen en racete terug naar de 'Hang Meng'. Was die 

Ouwe belazerd! Die moest zich ook aan de fatsoensregels houden! 

 

Opnieuw klopte hij aan de deur van kapitein Kim Sung. Het duurde 'n tijd, toen ging de deur 

open. 'You again!' riep hij uit. 'You captain are an expert, yes?' zei de serviceman. Geen 



 

 

antwoord. 'En u kent alle sterren en stromingen en kusten van de wereld ...' Stilte. 'En u hebt als 

captain-expert geen zeekaarten nodig en geen loods om hier te komen ...'  

Kims mond viel open. 

'U hebt helemaal niets nodig ... U kent alles uit uw hoofd. Nou, ik niet! Mag ik het Radar 

Instructieboek?' 

'Come inside!' zei Kim Sung. 'You are right! I am sorry, Sir. You want a drink before you start?  

I need one, anyhow!' 

 

 

 
 
 
 
 

 
Tot volgende week…. 

 
 
 


