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V.O.C. Opgericht
DE DATUM AAN DE MAAND,
HET is de 20ste van deze maand 420 jaar geleden, dat de Oost Indische Compagnie werd
opgericht. Voor een groot deel was dit te danken aan het onvermoeide streven van de
Landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt, die met de gedachte „Eendracht maakt macht”, voor
ogen alle kleine belangengroepjes tot een machtig lichaam wist te verenigen. In die tijden was
dat des te moeilijker, omdat toen iedere stad zich gedroeg als een zelfstandige staat, zelf
schepen uitrustte voor de handelsvaart etc. Daartussen door bestond in de grote steden nog
een ernstige onderlinge concurrentie, waardoor Amsterdam b.v. 4 handelscompagnieën binnen
haar veste herbergde. Deze compagnieën bestreden elkander zo fel, dat een in nood verkerend
schip van de een, door de anderen eenvoudig aan haar lot werd overgelaten. Waren de zaken
echter gedaan en de schepen beladen, dan was de stemming iets vriéndelijker en gebeurde het
wel dat men tot een vloot verenigd de terugtocht aanvaardde.
Het interessante bij de Compagnie na de oprichting was dat haar taak tweeledig was, d.w.z. dat
alhoewel de handel het hoofddoel vormde, het oorlogvoeren dikwijls nog meer op de voorgrond
trad. Dit is begrijpelijk, wanneer men voor ogen houdt, dat de heerschappij over de zee voor
haar bestaan een allereerste vereiste was. Hier is de bekende uitspraak van Walter Raleigh van
toepassing: „Whosoever commands the sea, commands the trade, whosoever commands the
trade commands the richesses of the world and consequently the world itself”.
Met de oprichting van de compagnie begon niet, zoals uit het begin reeds blijkt de handel op
Indië. Hier waren de Hollanders al eerder mee begonnen, zij het dan een kleine honderd jaar te
land. In 1486 bereikte de Portugese Bartholomeus Diaz Kaap de Goede Hoop. In 1497 zeilde
Vasco di Gama, met 4 oorlogsschepen naar Calicut. Na zijn terugkeer vertrok Pedro Cabral,
ontdekte en passant Brazilië, kwam op de kust van Malabaar, sloot enige handelsverdragen en
keerde na 16 maanden terug.
Nog verscheidenen gingen na hem en zo zagen de Portugezen kans in zeven jaren tjjds een
kustrijk te stichten in Indië.
Zij stichtten factorijen tot in de Molukken toe. Spanje vestigde zich overal in West-Indië en
Centraal Amerika. Ook de Engelsen wisten deze wegen te vinden. Maar vanaf het einde van de
16e eeuw, werd deze achterstand wel door ons ingehaald. De vaart op verre landen was tot op
dat moment nog niet zo dringend nodig geweest voor ons. Wij bewogen ons op de Oostzee en
wij ruilden de producten van daar, in de Portugese havens, tegen specerijen.
In 1580 echter toen Portugal bij Spanje werd ingeljjfd, verbood Philips II alle handel met de
Nederlanders. Dit noodzaakte ons om zelf de weg naar Indië te gaan zoeken. De Calvinistische
dominee Petrus Plancius, waarover in het vorige nummer van Alle Hens werd geschreven, wist
25 Portugese zeekaarten van de vaart op Indiën te bemachtigen.
20 MAART 1602
&
V. O. C. opgericht
De bekende van Linschoten, evenals Dirk Gerritsz. Plomp hadden in zijn „Intinerario” allerlei
zeilaanwijzingen en bijzonderheden over de Oost.
Al deze gegevens werden verzameld en bestudeerd en dienden voor de komende
„schipvaarten” naar Indië. De eerste drie reizen in 1594—1595 en 1596—’97 mislukten, doordat
Plancius op een open Poolzee rekende. In 1595 werd tevens de eerste tocht langs de gewone
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route rond de Kaap ondernomen. De eerste reizen waren geen uitgesproken succes, twist,
ziekte, tweedracht, tegenwind en velerlei andere tegenslagen, waren hun deel. De eerste uitreis
duurde 324 zeildagen, de thuisreis 169 zeildagen.
Toen men meer begrip begon te krijgen van moesons en passaten verliepen reizen vlugger en
men maakte later dan ook reizen van 4 è 5 maanden naar Java of omgekeerd.
Onder „admiraal” Jacob Cornelisz van Neck werd een zeer succesvolle reis gemaakt in 15
maanden uit en thuis vanuit Texel en met een overvloedige lading.
Later maakte van Neck nog een reis waarbij hij te Patani op de Oostkust van Malakka een
Nederlandse factory stichtte. Omtrent 1600 begon toen de hiervo-ren reeds gemelde hevige
concurrentiestrijd die haar eind vond in de stichting van de „geoctroyeerde” Verenigde OostIndische Compagnie, de V.O.C.
………………………………………………………………………………………………………….

Kiezen op elkaar !
Ik heb, van kindsbeen aan, iets tegen tandartsen. Ik herinner mij het
schrikbeeld van een ziekenfonds tandarts in 1943. Aan de hand van
mijn moeder legde ik een bezoekje af bij de tandarts die een
gedeelde praktijk hield met een collega. Zittend in de wachtkamer
hoorde ik vanachter een gesloten deur het luid gillen en kermen van
een patiënt die onder “mishandeling” was. De rillingen liepen over
mijn lijf, toen een tandarts de wachtkamer in stoof en gekleed met
een wit bebloed schort met norse stem riep: ”Volgende patiënt!”
Lieve hemel dat was ik! Met knikkende knieën volgde ik de keurslager en een traan prikte in
mijn oog. Nou ik heb het geweten! Het woord bestond nog niet, maar na afloop kon ik stereo
fluiten en mijn moeder het bloed van mijn gezicht poetsen.
Elk jaar, wanneer ik voor gebitscontrole bij de tandarts in de martelstoel zit en de haar voor het
speuren naar gaatjes langs mijn kiezen en tanden voel glijden, word ik herinnerd aan onze
scheepsarts op de Hr. Ms. Kortenaer.
Het zal medio januari 1957 geweest zijn toen ik in het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea op
volle zee baan boord van de Kortenaer werd overvallen door een acute kiespijn. Een bezoek
aan de tandarts was natuurlijk uitgesloten, dus was ik aangewezen op de “hulp” van onze
scheepsarts.
Ik moet bekennen dat ik geenszins gecharmeerd was in het vooruitzicht behandeld te worden
door onze dokter die mij eerlijkheidshalve vooraf toevertrouwde weinig of niets van
tandheelkunde af te weten. Maar wat moet je als gewone pijnstillers niet helpen?
Onze scheepsarts zal best een aardige man geweest zijn (voor
z’n moeder en zo) maar persoonlijk lag hij mij niet zo. Ik had zo
mijn eigen mening en vond dat de dokter een uitgesproken
paardenkop (hoofd) had. Die mening werd versterkt door het feit
dat zijn lachen meer op hinniken leek en dat hij bovendien naar
gras en haver rook! Noodgedwongen zette ik mijn vooroordelen
van mij af en nam ietwat onzeker plaats op een gewone stoel in
de ziekenboeg. Om exact uit te vinden welke kies de boosdoener
was, pakte de dokter eerst zijn tandarts-instrumenten uit een
foedraal en ik zag hem verrukt kijken naar al die martelwerktuigen en hoorde hem luid en
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opgewekt hinniken. Vervolgens begon de dokter met een metalen staafje tegen mijn zere kies
te timmeren; lees xylofoon spelen. Steeds als de dokter met het staafje tegen mijn zere kies
timmerde, veerde ik gepijnigd op, waarna ik hinnikend in mijn stoel werd teruggeduwd.
Kennelijk kon de dokter niet snel tot een besluit komen, (of had hij de smaak te pakken en wilde
hij een melodie in studeren) want gevoelsmatig bleef mij maar op mijn tanden en kiezen
roffelen. Eindelijk leek de man een besluit te hebben genomen, want plotseling verscheen zijn
paardenhoofd, met in de hand een waterpomptang, in mijn gezichtsveld. Even had ik hoop dat
een plaatselijke verdoving zou volgen middels een spuit of desnoods een houten hamer, maar
die hoop werd verstoord door een reeks xylofoon-akkoorden over mijn tanden en kiezen. Ineens
voelde ik dat ergens een kies omklemd werd. Dat de verkeerde kies in de tang genomen werd,
kon ik op dat moment niet bevroeden. Met kracht begon onze medisch-specialist te scheuren
en zette zijn knie zo’n beetje in mijn kruis om meer kracht uit te oefenen. Kennelijk was de man
even in de war met de kroonkurk van een bierflesje dat zijdelings van de flessenhals dient te
worden afgerukt, want hetzelfde deed hij met mijn kies! Na een paar ferme rukken brak slechts
de kroon van mijn kies want de rest bleef onwrikbaar zitten.
Inmiddels was natuurlijk het tandvlees beschadigd en proefde ik vers bloed in mijn mond. “Geen
paniek!” hinnikte de paardenslager, “de rest sloop ik er wel uit.” Opnieuw verscheen het
paardenhoofd in mijn gezichtsveld, ditmaal met een stuk gereedschap dat zich het best laat
omschrijven als een bootshaak dan wel kurkentrekker met haaks handvat. Hinnikend klauwde
de slager zijn gereedschap in de kaak achter mijn gebroken kies en begon daaraan te rukken
en te trekken. Het viel mee dat hij geen auto bandenlichter gebruikte. Een en ander gebeurde
zonder enige verdoving. Hoe harder de slager, sorry dokter, trok, hoe meer ik overeind kwam.
Ik meen nog te weten dat ik op het laatst vóór de stoel stond en op het punt mijn bewustzijn te
verliezen. In ieder geval zag ik de wereld voor een doedelzak aan. Mijn hoofd barstte en de pijn
was ondragelijk. Mijn witte Marine T-shirt was doordrenkt van het bloed en de kleding van de
dokter had ook zijn beste tijd gehad. Na nog enige keren met de pikhaak in mijn kaak te hebben
geslagen, hield de slager het voor gezien en bleef de afgebroken kies gewoon in mijn kaak
achter. Ik kreeg een shot morfine, een prop gaas tussen mijn kiezen, een handje vol aspirine en
een forse klap op mijn schouder. Dat laatste vond ik niet erg want voor hetzelfde geld kreeg ik
een forse klap op mijn billen want ik had het vermoeden dat de dokter lid was van een
bedenkelijk Jolige Jongensclub die “Homosaxofoons” beoefenen.
Hoewel ik lange tijd kiespijn hield, mijn mond vervormd leek en ik slechts pap kon nuttigen, kon
ik het uitzingen tot we na een aantal dagen Hollandia, het huidige Jayapura, bereikten. Daar
ging ik naar een echte tandarts die hoofdschuddend de ravage in mijn mond zag.
De afgebroken kies liet hij echter zitten. Die is enige jaren later
door een kaakchirurg in een ziekenhuis verwijderd en kreeg ik
een aangepaste prothese in mijn mond. Bij de jaarlijkse
controle eind vorig jaar, concludeerde mij huidige tandarts dat
er weer een kies moest worden verwijderd om erger te
voorkomen. Ik werd doorverwezen naar de kaakchirurg in het
OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Bij het zien van deze
kaakchirurg kreeg ik gelijk visioenen van de nachtmerrie op de
Hr.Ms.Kortenaer . Niet dat deze arts hinnikte, welnee, maar hij
had wél een paardenkop! Gelukkig werd er een
operatiekleedje over mijn gezicht getrokken en na een
verdoving ging de man aan’ t werk. Ik voelde dus niet exact
wat er aan de hand was, maar na de operatie werd mijn aanvullende prothese bóvenop de
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bloedend en dichtgenaaide wond geplaatst. Ik zag eruit als Dracula want het verse bloed
sijpelde langs mijn kin. “Dat gaat wel over” zei de arts. Nou mooi niet! Thuisgekomen begon de
wond nog heviger te bloeden! Mijn kleren en de vloerbedekking in mijn woning kwamen onder
het bloed en na een telefoontje mocht ik die dag met spoed opnieuw opdraven in het ziekenhuis
waar een andere kaakchirurg de bloedig wist te stoppen.
Nu denkt U waarschijnlijk dat het nu beter gaat en dat ik alles weer kan eten. Vergeet het maar!
Ik ben alweer 3x naar mijn tandarts geweest omdat mijn mondprothese pijnlijk op de kaak blijf
drukken. Tandartsen? Ik heb er de balen van!
Diemen, 25 april 2021
Wim Degen

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

Het beste Nederlandse schip
aller tijden….

…. de Tjalk!
DOOR ALBERT BOES

Welk vaartuig kan worden aangemerkt als “het beste Nederlandse schip aller tijden?”
Deze vraag stond centraal tijdens een symposium op 25 november 2005, georganiseerd
door het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Zeven zeer deskundige inleiders
presenteerden daarbij het schip van hun voorkeur, waarop de bijna 200 aanwezigen
bepaalden welk Nederlands schip ze het beste aller tijden vonden.
Tijdens zijn openingswoord merkte dr. Willem Bijleveld, directeur van het Nederlands
Scheepvaartmuseum Amsterdam op, dat de keuze van “het beste Nederlandse schip aller
tijden” uiteraard subjectief is. Wat hem betreft is het zijn acht meter lange polyester zeiljacht….
Emeritus hoogleraar Sjoerd Hengst beet het spits af met wat volgens hem als beste
Nederlandse koopvaardijschip van de 20e-eeuw kon worden aangemerkt. Als criteria legde hij
daarbij aan: het schip moet zijn ontworpen en gebouwd in Nederland. Of het schip als “goed”
kan worden gekwalificeerd is volgens Hengst afhankelijk van het soort lading, waarvoor het
schip is ontworpen, het laadvermogen, de snelheid, de wijze van voortstuwing, de
onderhoudbaarheid, de bemanning, alsmede de toegepaste technologie, inrichting en uitrusting.
Deze uitgangspunten zijn vaak strijdig met elkaar, zodat er altijd sprake is van een compromis.

Andere belangrijke criteria om een koopvaardijschip als “goed” te beoordelen zijn: is bij het
ontwerp geanticipeerd op veranderingen in de toekomst en de flexibiliteit om daarop in te
spelen, de kwaliteit, levensduur, veiligheids- en milieuaspecten. Verder moet het ontwerp een
economisch verantwoord schip als resultaat hebben. Bij zijn keuze voor de “beste” schepen in
de categorie die Hengst moest beoordelen, kwam de “S”-kerk klasse van de VNS, zoals de
“Sinoutskerk”, naar voren. Daarbij was reeds in het ontwerp rekening gehouden met
toekomstige ontwikkelingen. Zo kon het schip na enige jaren worden verlengd zonder
constructieve problemen. Als “beste schip” stelde Hengst voor: de in 1972 door de RDM
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gebouwde “Sea-Land McLean”. Met 41.127 brt was het één van de eerste grote, speciaal voor
de containervaart gebouwde schepen, ontworpen in nauwe samenwerking met MARIN voor de
Amerikaanse onderneming Reynolds Leasing Corp. Hoewel er geen rekening mee werd
gehouden dat de brandstofprijs begin jaren tachtig van de vorige eeuw in korte tijd
verviervoudigde, waardoor de door stoomturbines voortgestuwde “Sea-Land McLean” en haar
zusterschepen te duur werden voor de commerciële containervaart, is het schip voor de
Amerikaanse Navy nog steeds een waardevolle eenheid (Zie DBW2/2006, pag. 72). “Het zijn
bovendien nog mooie schepen!”, stelde Hengst. Wat de toekomst gaat bieden, is volgens hem
een open vraag. Een 12.000 TEU containerschip moet maar liefst zo"n 24.000 ton gewicht van
het schip, alsmede zo"n 48.000 ton van de containers exclusief lading met zich mee slepen. Het
ligt in de lijn van de verwachtingen dat in de verre toekomst in de vrachtvaart efficiëntere
oplossingen gevonden zullen worden. Eén zekerheid heeft Hengst wel: vrachtschepen zullen er
niet mooier op worden!
De “Rotterdam”
Als beste Nederlandse passagiersschip koos ir. Wim Stapel, oud-directeur van de RDM
(natuurlijk) de door deze werf in 1959 gebouwde “Rotterdam”. Overwegingen voor hem zijn: het
voor die tijd revolutionaire ontwerp door de positionering van de machinekamer zover mogelijk
naar achteren en verder: de toepassing van slanke hoge rookkanalen, waardoor roetafzettingen
op de dekken veel
geringer konden
worden dan met
conventionele
schoorstenen. Door
deze technische
voorzieningen die met
zich meebrachten dat
allerlei technische
hoogstandjes moesten
worden gemaakt om
het schip gelijklastig te
houden, kreeg men
veel meer vrijheid om
het schip zo flexibel
mogelijk in te delen.
Daardoor kon het schip
tot de dag van
vandaag worden
behouden.
Tjalk
Drs. Henk Dessens, hoofd collecties en plaatsvervangend directeur van het Nederlands
scheepvaartmuseum Amsterdam, die bedenker was van het symposium, moest zijn keuze
maken voor het beste Nederlandse binnenvaartschip. Met dit type is hij nauw betrokken, omdat
hij op een museale “Hagenaar” woont.
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Binnenvaartschepen hebben ten opzichte van andere scheepstypes de langste historie die
terug gaat tot zo’n 6500 jaar voor Christus: de bij het Drentse Pesse gevonden boomkano. Na
de opgraving daarvan is nog vrij lang gedacht dat het om een varkenstrog ging, totdat men
ontdekte dat er in die tijd nog geen varkens werden gehouden. In de loop der eeuwen zijn zeer
veel verschillende types binnenvaartvrachtschepen ontstaan met maten die bepaald waren door
plaatselijke omstandigheden. De “Hagenaar” is daar een voorbeeld van. Dit type was
afgestemd op de smalle brug-doorvaartbreedte en de beperkte diepte van de kanalen naar Den
Haag. Desondanks is volgens Dessens de “Hagenaar” een goed zeilend en mooi vaartuig.
Ondanks de beperkingen die voor Nederlandse binnen- en kustvaartuigen golden, zagen
werfbazen kans om toch goed zeilende en fraaie schepen te bouwen; vaak mooier dan
buitenlandse. Dat blijkt wel bij vergelijking van Nederlandse binnenvaartschepen met
bijvoorbeeld Engelse binnenvaartschepen en zeilende kustvaarders! Dessens noemde
vervolgens het containerschip “Jowi” dat door de KNVTS in 1999 gekozen werd als beste
binnenvaartschip. Dit gezien de technische innovaties die in dit schip gestalte kregen. Echter:
het schip is volgens Dessens nog niet lang genoeg in de vaart om als “beste Nederlandse
binnenvaartschip aller tijden” te worden beoordeeld. Die eer komt volgens hem toe aan de tjalk.
Nicolaes Witsen maakte in 1671 al melding van dit scheepstype. In allerlei uitvoeringen zijn
vrachtschepen van dit type gebouwd met een laadvermogen tussen 20 en 200 ton, voor zowel
de binnen-, als de kustvaart gedurende zo’n 350 jaar!
De “Jacob van Heemskerk”
De vraag wat als beste Nederlandse
oorlogsschip kan worden beschouwd,
beantwoordde drs. Hans Wijn,
marinehistoricus en conservator van het
Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht.
Volgens hem ligt het enigszins voor de
hand om de nieuwe LCF-vaartuigen van
“De Zeven Provinciën”-klasse aan te
wijzen, omdat ze nu als meest
geavanceerde oorlogsschepen kunnen
worden beschouwd, mede door de
mogelijkheid om ermee kruisraketten te
lanceren. Maar, ook deze schepen zijn
te nieuw om hun “eeuwigheidswaarde”
aan te tonen. Wijn vroeg zich verder af of zeil- of mechanische voortstuwing hierbij betrokken
moest worden of het om oppervlakte schepen of onderzeeërs moest gaan, respectievelijk of de
naamgeving (35x “De Ruyter”) hierbij ook nog een rol moest spelen. Alles afwegend kwam Wijn
tot zijn keuze: de in 1938 op stapel gezette “Jacob van Heemskerk”. Bij het ontwerp van dit
schip stond het toen baanbrekende geautomatiseerde vuurleidingssysteem van Hazemeijer
centraal. Het schip was gekwalificeerd als “flottieljeleider”, waarbij slim lobbywerk werd
uitgevoerd om het budget vrij te maken voor de bouw, toen Nederland absolute neutraliteit
nastreefde. Nadat de nog niet helemaal afgebouwde “Jacob van Heemskerk” tezamen met de
"Izaac Sweers" in de meidagen van 1940 naar Engeland was ontkomen, kon aan de hand van
tekeningen die met vooruitziende blik naar Soerabaja waren gestuurd, de “Jacob van
Heemskerk” voltooid worden. Daarna speelde het schip een zeer belangrijke rol in de
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zeeoorlog, vooral door de geavanceerde techniek die toegepast was in het schip. Dit droeg bij
aan de relatief vooraanstaande internationale positie die Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog verwierf, alsmede een prominente positie aan de onderhandelingstafel.
De “Zeevalk”
De bepaling van het beste Nederlandse zeiljacht leverde heel wat hoofdbrekens op voor ir. Piet
van Oossanen, één van Neêrlands meest prominente jachtontwerpers. Van Oossanen
definieerde zes eigenschappen, waarop hij zijn keuze baseerde. Dat betrof de snelheid,
bezeildheid, originaliteit en historische impact, esthetica, populariteit en de toegepaste
technieken. Wat betreft snelheid scoort de in 2001 door Holland Jachtbouw in Zaandam
gebouwde 46,30 meter lange tweemastschoener “Windrose” heel hoog door het breken van het
meer dan een eeuw oude record voor de snelste Transatlantische overtocht. Bezeildheid is een
bijzondere eigenschap van de in 1949 door E.G. van de Stadt gebouwde 12,50 meter lange en
lichte hechthouten (!) knikspant “Zeevalk”. Het jacht won in 1951 de Fastnetrace; daarbij veel
grotere en kostbaardere jachten achter zich latend. Op het gebied van originaliteit en
historische aspecten scoort volgens Van Oossanen het speeljacht "Mary", gebouwd voor
rekening van de Hollandse Admiraliteit voor Karel II heel hoog. Niet voor niets is het Engelse
woord "yacht" afgeleid van het Nederlandse "jacht"! Uit deze speeljachten werden bijvoorbeeld
later de nog altijd gebouwde "boeiers" ontwikkeld. Esthetica is een kwestie van persoonlijke
smaak. Op dit gebied heeft Van Oossanen een duidelijke voorkeur voor de door Royal Huisman
Shipyard in Vollenhove gebouwde 42,00 meter lange "Borkumrif III" en de 50,20 meter lange
"Borkumrif IV". De grootste populariteit verkreeg volgens Van Oossanen de "Zestienkwadraat",
ontworpen in de jaren dertig van de vorige eeuw door kapper Bulthuis uit Bergum. Deze zes
meter lange, in lattenbouw uitgevoerde open zeilboot heeft een belangrijke rol gespeeld om de
zeilsport te populariseren. Deze keuze van Van Oossanen veroorzaakte in de ogen van
verschillende, veelal wat oudere aanwezigen een weemoedige blik bij de herinnering aan
zeilboten van dit type en hun ervaringen om ermee met een meisje te "rietzeilen".... Op
"technisch gebied" is volgens Van Oossanen de 89 meter lange, in 2004 door de Royal
Huisman Shipyard gebouwde driemastschoener "Athena" uniek. Door aan de zes genoemde
jachten voor de zes hoofdeigenschappen 1 tot 6 punten toe te kennen, kwam Van Oossanen tot
de conclusie dat de "Zeevalk" met 24 punten zijn nummer één is, namelijk 5 punten voor
bezeildheid, 6 punten voor snelheid, 5 punten voor originaliteit en historische impact, 1 punt
voor esthetica, 4 punten voor populariteit en 3 punten voor techniek. En dat vóór de "Mary" met
23 punten, de "Windrose" met 21 punten en de twee 'Borkumriff"-jachten met elk 20 punten. Als
uitersten scoorden zowel de "Zestienkwadraat" als de "Athena" 19 punten.
Waterschip
Welk Nederlandse vissersschip kan als het beste worden beoordeeld? Hierop had Drs. Frits
Loomeijer een duidelijk antwoord als oud-directeur van het Visserijmuseum in Vlaardingen;
vanaf 1 januari 2006 directeur van het Maritiem Museum Rotterdam en tot die datum: hoofd
sector collecties. Hij betwistte daarbij de stelling van Henk Dessens dat de boomkano uit Pesse
het oudste vrachtschip zou zijn. Volgens Loomeijer zou deze kano ook best als vissersvaartuig
gebruikt kunnen zijn. De visserij behoort volgens hem tot de oudste bedrijfstakken in de
maritieme sector. Het zijn "instrumenten" om vis uit zee te halen. De kwaliteit daarvan wordt
door Volendammers bijvoorbeeld gekarakteriseerd met: "t is een visnamig bootje".
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In de haringvisserij ging het vooral om de snelheid waarmee de haringgronden bereikt konden
worden. Liefkozend sprak men daarbij over de naar hun mening beste logger als: "t Is ‘n heerlijk
mijlenschijtertje". Vaak moesten compromissen gesloten worden voor de eigenschappen van de
vissersvaartuigen, zoals een goede bezeildheid, stabiele werkplek en in veel vissersplaatsen:
het te water laten en aanlanden vanaf de stranden. De bomschuiten zijn daarvan een goed
voorbeeld: stabiel, goed vanaf het strand te water te laten, maar met een slechte bezeildheid.
Als "beste Nederlandse scheepstypes" komen voor Loomeijer haringbuizen en hoekers in
aanmerking. Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor loggers. Dit is echter een Frans/Engels
type van origine, zodat dit afvalt. Het bekendste Nederlandse vissersvaartuig is echter de
botter, een robuust, stabiel vaartuig met een gepiekte kont en een laag achterschip om de
netten zo gemakkelijk mogelijk
aan boord te kunnen nemen.
Verwant aan dit type is voor de
kustvisserij: de blazer.
Voorloper van de botter is
echter het waterschip, waarvan
de geschiedenis terug gaat tot
in de 14e-eeuw! Een stuk,
bewaard in het Amsterdamse
gemeentearchief spreekt al van
"enen waterschepe met
levenden visschen". Op een
penschilderij van Ludolf
Backhuysen uit circa 1660 is
zo’n vaartuig afgebeeld. Het
waterschip heeft volgens
Loomeijer een zeer belangrijke
rol gespeeld bij de ontwikkeling
van de Nederlandse visserij; vandaar dat dit volgens hem het beste Nederlandse vissersschip
is.
"Kamper Kogge"
Als hekkensluiter was het aan mr. Pieter Blussé van Oud-Alblas om het beste Nederlandse
zeilende koopvaardijschip te kiezen.
Als telg uit een oud redersgeslacht, dat onder andere in 1854 de klipper "Kosmopoliet" in de
vaart bracht, is de scheepvaart bij Blussé van Oud-Alblas met de paplepel ingegeven. Als oudmaritiem advocaat en initiator van de restauraties van de "Oosterschelde", "Helena" en "Jan
van der Heyden", was de taak hem op het lijf geschreven om het beste Nederlandse zeilende
koopvaardijschip te kiezen. Daarbij was hij tot een "top vijf" gekomen, met als vijfde: de
"Kosmopoliet" (de “Ferrari" van mijn voorouders).
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Na de opening van het Suezkanaal was het echter al gauw gedaan met dit scheepstype.
Langer hielden de schoeners het uit. Deze zijn te beschouwen als voorlopers van de moderne
coasters. De keuze voor nummer vier valt volgens Blussé van Oud-Alblas op het fluitschip. Dit
type werd betiteld als eigenlijk een "grijs kentekenschip", waarmee in de "moedernegotie" in de
17e-eeuw het meeste geld werd verdiend. De 18e-eeuwse "Amsterdam", waarvan de replica ligt
afgemeerd bij het Nederlands Scheepvaartmuseum, is volgens Blussé van Oud-Alblas goed
voor een derde plaats, "ook al zeilde deze voor geen meter". Wat dat betreft plaatste hij de
"Batavia" ("waarbij Willem Vos in Lelystad gestalte gaf aan een weergaloze replica”) op nummer
twee. De kogge, waarvan de replica in Kampen is gebouwd aan de hand van opmetingen van
een wrak dat bij de inpoldering van
Flevoland is gevonden, is volgens Blussé
van Oud-Alblas de onbetwistbare
nummer één. Gedurende maar liefst vier
eeuwen was dit scheepstype het
werkpaard voor de Hanze, waarbij het
ingezet werd tussen de Oostzee-landen
en Engeland, de Nederlanden, Frankrijk
en Spanje. Als “kruiplijncoaster” voeren
koggen tot Keulen! “Het was een
intelligent geconstrueerd schip dat goed
zeilde en veel lading mee kon nemen”,
aldus Blussé van Oud-Alblas.
Na deze pleidooien was het aan de
deelnemers van het symposium om de
absolute nummer één te kiezen. Aan de
hand van 177 ingediende stembiljetten
werd bepaald dat met 36 stemmen de
“Rotterdam” als nummer drie uit de bus
kwam; de kogge als nummer twee en de
tjalk als nummer één. Het symposium
stond verder in het licht van de
presentatie van het Jaarboek dat door de
Vereeniging Nederlandsch Historisch
Scheepvaart Museum en de Stichting
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam weer werd samengesteld. Dit jaar was het thema
“Schepen van de Gouden Eeuw” onder redactie van Remmelt Daalder en Elisabeth Spits,
waaraan verder Henk Dessens, Els Jacobs, Ernst van Keulen, Anton Kos, Joost
Schokkenbroek en Diederick Wildeman meewerkten. Jhr. Mr. J.P.E. Teding van Berkhout,
voorzitter van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum (en oud vicevoorzitter van de raad van bestuur van de Hudig-Langeveldt Groep - thans Aon) overhandigde
het eerste exemplaar van dit jaarboek aan schrijfster drs. Nelleke Noordervliet. Zij verdiende
ook op maritiem gebied haar sporen als auteur. Daarbij speelde waarschijnlijk een rol dat haar
grootvader schipper was op een westlander. Als kritiekpunt op de voorgaande zeven inleiders
memoreerde Noordervliet dat ze de trekschuiten in hun betogen had gemist. Deze hadden de
functie van de hedendaagse “column”. In de trekschuit had men alle tijd voor opinievorming.
Deze stond bekend als “het schuitenpraatje”. Overigens wordt in het Jaarboek 2005 wél
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specifiek aandacht besteed aan de trekschuit, naast het beurtschip, de “samoreus” (het grootste
binnenvaartschip uit de 17e -eeuw), het smakschip, het waterschip, de haringbuis, de pink, de
walvisvaarder, de fluit, de Oost-Indiëvaarder, de West-Indiëvaarder, het oorlogsschip, het
staatsiejacht en het speeljacht.
Het boek verscheen onder ISBN 90.5730.373.6. Informatie over dit boek en over de
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum Amsterdam kan worden verstrekt
via motter@scheepvaart- museum.nl.
Bron: De Blauwe Wimpel 2005/2006

…………………………………………………………………………………………….
De stranding van het motorschip “Straat Soenda” in januari 1942

Het oorlogsdagboek van
Frederik van Leeuwen
DOOR K. KEMP
m.m.v. A. R. KELDER
Het komt niet vaak voor dat zeevarenden een dagboek bijhouden over hun leven aan
boord en dagboeken van zeelui uit de Tweede Wereldoorlog zijn al helemaal schaars. De
reden is dat het bijhouden van dagboeken, evenals bv. het hebben van camera’s afgeraden, respectievelijk verboden was. De heer F. van Leeuwen, scheepselektricien bij de
Nederlandsche Stoomvaart Mij. "Oceaan” heeft echter wel een dagboek bijgehouden met
het vooropgezette doel dit na de oorlog aan zijn familie te laten lezen.
Het oorlogsdagboek van Frederik van Leeuwen
Ondanks de verplichting tot varen die al in een vroeg stadium van
de Tweede Wereldoorlog door de Londense regering aan de zich
buiten het bezette Nederland bevindende koopvaardijmensen
werd opgelegd, heeft een beperkt aantal zeelui op nietNederlandse schepen dienst gedaan. Er zijn verhalen bekend
van scheepsgezellen die deserteerden van hun Nederlandse
schip om vervolgens tegen een veelvoud van de schamele
Hollandse gage aan te monsteren op een Amerikaans of
Panamees schip dat daarna in nota bene hetzelfde konvooi de
Atlantische Oceaan overstak. Ook waren er in de oorlog veel
gevallen van zeelui die het om allerlei redenen niet meer zagen
zitten en achterbleven in Canada en de Verenigde Staten. Teneinde dit tegen te gaan werd in 1942 het in 1940 bij K.B.
uitgevaardigde vaarplicht besluit aangescherpt. Een aantal zeelui
deed echter al voor de oorlog dienst op buitenlandse schepen en
aan hen werd niets in de weg gelegd zolang deze schepen de
geallieerde zaak dienden.
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Een van hen was een Leerdammer, Frederik van Leeuwen die in 1925 als scheepselektricien in
dienst was getreden van de Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij "Oceaan” te Amsterdam,
in de wandeling gewoonlijk de "Blauwpijpers” genoemd.
De heer Van Leeuwen heeft van zijn wedervaren in de oorlog een dagboek bijgehouden. Zijn
dochter heeft dit dagboek ter inzage gegeven aan de heer Klaas Kemp, die er het onderstaande
verhaal over schreef. Kemp publiceerde al eerder over een episode uit de Tweede
Wereldoorlog in de Wimpel van juni 1989: "De riskante reis van de "Nigerstroom” in juni 1940.”
Frederik van Leeuwen, in 1895 te Leerdam geboren, doorliep de ambachtsschool en daarna de
technische avondschool waar hij zich in de elektrotechniek bekwaamde. Hij trad vervolgens in
dienst van een scheepselektrotechnisch installatiebedrijf waar hij na 12 jaar - hij was toen 30 ontslag nam en als elektricien monsterde bij de "Oceaan” te Amsterdam. De Maatschappij
"Oceaan”, opgericht in 1891, was net als de Engelse "Ocean Steamship Company” een
onderdeel van Alfred Holt & Co’s "Blue Funnel Line” met Liverpool als zetel.
Schepen voor de Nederlandse dochter werden gewoon uit de voor de Engelse
moedermaatschappij op stapel gezette grotere
series geplukt. Alfred Holt gebruikte de schepen onder de Nederlandse vlag uitsluitend
voor haar diensten op Nederlands-Indië, waar
het varen onder Nederlandse vlag vanouds
bepaalde faciliteiten bood. Toen Van Leeuwen
in 1925 bij de "Oceaan” in dienst trad maakte
de maatschappij van zijn grote ervaring met
nieuwbouw projecten onmiddellijk gebruik door
hem bij de afbouw van het ms "Alcinous”
(6189 brt) te Greenock te plaatsen. Met dit
schip maakte Van Leeuwen vervolgens vele
reizen op de Oost, voer daarna op de
"Polyphemus” (1930 - 6269 brt) maar kwam terug op de "Alcinous” waar hem in 1936 een
ernstig ongeval overkwam.
Duitse overval op Denemarken
Na (gedeeltelijk) herstel kreeg Van Leeuwen walplaatsingen. Begin 1937 werd hij door de
"Oceaan” als toezichthouder geplaatst op de uitvoering van het elektrisch gedeelte bij
nieuwbouwprojecten voor zusterrederijen van het Holt-concern. Om te beginnen werd Van
Leeuwen ermee belast de afbouw van het ms "Denbigshire” (1939 - 8983 brt) te begeleiden,
een vrachtschip voor de Glen Line dat gebouwd werd bij de NSM te Amsterdam. Bij de overval
van de Duitsers op Denemarken, 9 april 1940, had hij het toezicht op de bouw van het ms
"Glengarry” (1940 - 9838 brt) een schip dat bij Burmeister & Wain te Kopenhagen voor dezelfde
Glen Line gebouwd werd. De datum van de proeftocht stond vast en de Britse bemanning was
al gearriveerd. Een poging om met het schip nog voor de Duitse inval heimelijk Kopenhagen te
verlaten werd verijdeld. In plaats van feestelijk proef te varen draaiden de Engelsen regelrecht
een interneringskamp in. Het nieuwe schip werd aanvankelijk aan de Hamburg Amerika Linie in
beheer gegeven en herdoopt in "Meersburg”, maar in 1942 door de Kriegsmarine overgenomen
en onder de naam "Hansa” bij Wilton-Fijenoord te Schiedam in 1943 omgebouwd tot hulpkruiser
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(HKS 5). Toen het schip gereed was voor zijn nieuwe taak, was het tij voor de inzet van
hulpkruisers gekeerd. Het schip overleefde echter de oorlog en werd in 1946 aan de Glen Line
teruggegeven.
Van Leeuwen, wiens echtgenote bij hem was,
bevond zich plotseling in een bezet land en
ontmoette grote moeilijkheden met zijn
terugkeer naar Nederland. De Nederlandse
consul bracht uitkomst: deze kon het gezin op
het ss "Juno” (1908 - 2600 brt) van de KNSM
plaatsen. Dit schip bereikte via het Kieler
Kanaal op 5 mei 1940 Delfzijl in een toen nog
neutraal Nederland.
Toen Van Leeuwen zich eindelijk bij de NSMO
aan de Prins Hendrikkade meldde, kwam er
een telefoontje uit Liverpool (waar de zetel
van het Holt-concern was) waarin hem werd
verzocht persoonlijk verslag te komen
uitbrengen bij de Engelse directie over de
confiskering van het schip en, niet in de
laatste plaats, over het lot van de bemanning. Hij kreeg een Brits visum voor vier dagen, geldig
tot 12 mei, en vertrok onmiddellijk per vliegtuig naar Shoreham. Op 10 mei in een Liverpools
hotel zijn Engelse ontbijt genietend, hoorde Van Leeuwen dat nu ook Nederland door de
Duitsers was overvallen. Er was geen weg terug! Hem stond niets anders te doen dan zich
weer bij Alfred Holt te melden, nu niet meer bij de directie maar bij de afdeling "Employment”. Al
spoedig werd Van Leeuwen aangewezen om degaussing systemen te ontwerpen en te tekenen,
installaties bestaande uit stroomvoerende gordels rond de scheepshuid, waarvan alle schepen
in die tijd werden voorzien als afweer tegen magnetische mijnen, die in grote hoeveelheden
door de Duitsers in de Engelse kustwateren werden afgeworpen.
Men was overigens niet te beroerd om de gestrande elektricien meteen op een Engels inkomen
te zetten, hetgeen in de eerste plaats een verlaging in gage betekende maar, als gevolg
daarvan tevens het moeten uitzien naar een goedkoper kosthuis.
Meer in het persoonlijke vlak bleken de Engelsen toch met zijn lot begaan en hij werd
regelmatig door plaatselijke families uitgenodigd voor het diner op de vrijdagavonden, gevolgd
door een paar robbers bridge. Na een half jaar aan de wal voor Holt te hebben gewerkt kreeg
Van Leeuwen tot zijn verbazing het bericht dat hij op een Deens schip als elektricien was
geplaatst. Formeel viel hij niet onder het Vaarplichtbesluit 1940, maar het is toch merkwaardig
dat hij blijkbaar niet in het bestand van de NSHC (Nederlandsche Scheepvaart &
Handelscommissie: de "Shipping”) is opgenomen teneinde geplaatst te worden op een schip
onder Nederlandse vlag.
Van Leeuwen monsterde dus op het onder Deense vlag, in charter van het British Ministry of
War Transport (BMWT), varende schip "Peter Maersk” (1932 - 5476 brt) van rederij A. P. Moller
uit Kopenhagen dat te Hull in belading lag. Het lokte hem weliswaar niet aan, want de
elektrische installatie bleek zeer verwaarloosd, maar een andere keuze was er niet. Het duurde
nog tot 3 december voor de "Peter Maersk” zich bij een zuidgaand konvooi kon voegen. Het
konvooi kwam op 29 december 1940 aan in Kaapstad, waar Van Leeuwen, na maanden van
"black-out” in Engeland te hebben meegemaakt, zijn ogen uitkeek in een schitterend verlichte
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stad. Na twee weken Kaapstad vertrok het schip richting Suez, via Aden, om in Alexandrië
voorraden te lossen voor het Britse Nijlleger. Inmiddels verslechterde de situatie in Griekenland,
waar Duitsland de Italianen te hulp was gekomen. De "Peter Maersk” werd aangewezen om in
Alexandrië voorraden in te nemen en troepen te embarkeren voor het Britse expeditieleger in
Griekenland, dat zich toen in een buitengewoon hachelijke positie bevond; hetgeen uiteindelijk
tot hun terugtrekking omstreeks eind april ’42 uit Griekenland en Kreta zou leiden.
"Operation Lustre"
Op 4 maart 1941 vertrok de "Peter Maersk” vanuit Alexandrië
naar Piraeus in het kader van de "Operation Lustre”, die
beoogde het Britse expeditieleger in Griekenland met vier
divisies te versterken. Dat ging niet zonder incidenten. De
Chinese crew, blijkbaar uitstekend van de stand van zaken op
de hoogte, eiste meer (gevaren)- loon en wilde, nadat hun
eisen door de kapitein waren afgewezen, van boord stappen.
Van Leeuwen schrijft dat de Chinezen met harde middelen
terecht werden gewezen: toen de aan boord zijnde troepen de
Chinezen met de bajonet op het geweer verhinderden van
boord te gaan, sprongen er enkelen overboord. Door rond de
vluchtelingen in het water te schieten kwamen de anderen
spoedig tot betere gedachten en de rust keerde aan boord
terug.
Onderweg naar Piraeus werd het konvooi door Italiaanse
bommenwerpers aangevallen, maar onder andere door het
krachtige afweergeschut van HMS "Coventry”, een Engelse
anti-aircraftkruiser, troffen de afgeworpen bommen geen doel.
In Piraeus aangekomen bleek er voor de officieren, waarmee
Van Leeuwen het overigens uitstekend vinden kon, zelfs nog
een mogelijkheid voor "sightseeing”: men kreeg de
gelegenheid de Acropolis te bezoeken. Na lossing en
debarkeren van de troepen keerde de "Peter Maersk” terug
naar Alexandrië, nu om daar een afdeling Australische troepen met materiaal in te schepen, opnieuw voor Piraeus.
20 Maart 1941 werd van Alexandrië vertrokken en na de Aussies zonder incidenten te hebben
gedebarkeerd werd het konvooi even voorbij Kreta op 26 maart om 10 uur voormiddag door een
Duitse bommenwerper aangevallen die een reeks bommen liet vallen, welke echter allen
misten. Het hoofddoel van de aanval leek een Engelse blauwpijper te zijn, het ss "Menelaus”
(1923 - 10.306 brt). Het vliegtuig werd door krachtig afweergeschut verjaagd. Dezelfde middag
om 3.45 uur was er opnieuw alarm, nu voor niet minder dan negen bommenwerpers die stuk
voor stuk een aanvalsrun inzetten, waarvan de eerste het duidelijk op de "Peter Maersk”
voorzien had. De afgeworpen bommen waren weliswaar "near misses” maar zo "near” dat het
schip uit het water getild werd, waardoor de 5 cm dikke gietijzeren kappen van de tunnelblokken
openbarstten. Het volgende vliegtuig gooide vier bommen, die recht op de "Peter Maersk”
afkwamen. Zij vielen echter op tien meter van het hek in zee. Tegelijkertijd werd het schip met
boordmitrailleurs bestookt; hetgeen slechts lichte schade veroorzaakte.
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Toen het wat rustiger werd begaf Van Leeuwen zich aan dek. Hij vond een bomscherf die hij als
aandenken wilde bewaren. De kapitein beval hem evenwel de scherf af te geven; het is de
elektricien nooit duidelijk geworden waarom. Op 28 maart ’41 meerde het schip behouden te
Alexandrië waar de schade aan de tunnel gerepareerd kon worden. Diezelfde dag was men
getuige van de terugkeer van de Engelse vloot na de slag bij Matapan (Peloponnesos), waar
een belangrijk gedeelte van de Italiaanse vloot vernietigd werd. Schade aan de schepen van de
Royal Navy ontdekte Van Leeuwen niet, wel stonden honderden Italiaanse krijgsgevangenen
aangetreden op de dekken.
Aan boord kon hij de nieuwsdienst van de BBC ontvangen en met huivering hoorde hij dat er in
korte tijd 29 schepen door U-boten getorpedeerd waren. Het zou nog erger worden, pas twee
jaar later, in april 1943, keerde het tij voor de koopvaardij toen de Geallieerden Dönitz’
wolfpacks beter onder controle kregen. Van Alexandrië ging het door het Suezkanaal naar
Calcutta, India en vandaar naar Kaapstad. De bestemming werd Trinidad, waarvoor, alleen
varend, de Zuid-Atlantische Oceaan moest
worden overgestoken. Op 16 augustus,
midden op de oceaan, maakt Van Leeuwen
in zijn dagboek melding van de angst die
hem zo nu en dan bekroop als hij eraan
dacht hier, op zo’n grote afstand van de wal,
getorpedeerd te worden en in de boten te
moeten gaan. Het was in die tijd inderdaad
een levensgevaarlijk traject en wat men aan
boord - gelukkig - niet wist, was dat admiraal
Dönitz juist in dat gebied rendez-vous
stations voor zijn U-boten had, waar zij
werden geproviandeerd en van bunkers en
torpedo’s werden voorzien. De "Peter
Maersk” had geluk, het schip bereikte
ongedeerd Trinidad en werd vandaar naar Halifax gezonden. Van Leeuwen vermeldt niet dat er
op de Amerikaanse Oostkust werd geladen, maar het mag worden aangenomen dat dit zeker
gebeurd is. Zeker is dat de "Peter Maersk”, uiteraard in konvooi varend, op 26 september 1941
veilig in Dundee binnenliep. In Dundee monsterde de elektricien af en reisde naar Liverpool,
waar hem door zijn Engelse bridgefamilies een hartelijk welkom werd geboden. Intussen liet de
rederij Van Leeuwen bijwerken*) totdat zich het volgende schip aandiende.
*) De uitdrukking "bijwerken” is een term die gebruikt wordt door met verlof zijnde zeelieden die
aan boord van binnenliggende schepen werken, dus zonder gemonsterd te zijn.
Samenscholingsverbod
Dat werd de "Denbigshire”, het schip dat hij in Amsterdam bij de NSM mede had helpen
bouwen. Op de “Denbigshire” maakte hij een reis om de wereld die duurde van 15 februari tot
24 juli 1942. Aan boord trof hij niet minder dan vijf Hollanders, hetgeen de kapitein echt te veel
van het goede vond. Er werd door de kapitein een samenscholingsverbod voor de Hollanders
afgekondigd, een maatregel waaruit een diep wantrouwen spreekt ten opzichte van mensen
wier vaderland bezet was. Er zijn meer soortgelijke, buitengewoon pijnlijke uitschieters geweest.
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Dwergonderzeebootaanval
Op deze reis maakte men,
liggende te Sidney, Australië,
een gedurfde actie mee van
de Japanse marine. Drie
dwergonderzeeboten
ondernamen een aanval met
de bedoeling kapitale
schepen van de Britse vloot
te vernietigen, maar de
boten werden tijdig door de
Australische marine
opgemerkt en buiten gevecht
gesteld. Van Leeuwen vermeldt dat hij één van de
"midgets” uit het water zag
ophalen waarbij hij zelfs de
bemanning (2) dood in de
boot zag zitten. 13 juli ’42 lag
de "Denbigshire” in de baai van St. Johns, Newfoundland te wachten om over de Atlantische
oceaan geconvoyeerd te worden. In 1942 waren de U-boten nog bijna oppermachtig op de
Noord-Atlantische Oceaan en dat was te merken. Op de avond van vertrek van St. Johns, NF
kwamen van de 13 schepen die de avond tevoren waren vertrokken er twee terug, de andere
elf waren getorpedeerd*), noteert Van Leeuwen met begrijpelijke bezorgdheid.
*) Wij hebben dit niet kunnen verifiëren. Van Leeuwen vermeldt dit weliswaar zo in zijn dagboek,
maar de terugkerende schepen kunnen ook machinekamermoeilijkheden hebben gehad. Men
was niet gewoon alle "ins and outs” bekend te maken.
Weer in Engeland aangekomen werd de elektricien blijkbaar in het "Shipping” bestand
overgeheveld; hij werd voor een langere periode te bijwerken gezet aan boord van het
passagiersschip "Marnix van St. Aldegonde” van de Stoomvaart Mij. Nederland, dat te Liverpool
lag te repareren, na te hebben deelgenomen aan de geallieerde invasies van Algiers en Bougie
(Operation "Torch”) in Noord-Afrika. Hij maakte hier ook de feestelijke ontvangst mee die de
vaste bemanning van de "Marnix” kapitein H. W. Hettema bereidde, nadat deze op 20 januari
1943 in Londen door koningin Wilhelmina tot Ridder M.W.O werd geslagen.
In die periode ontving hij ook het treurige bericht dat de "Peter Maersk” op 7 december 1942 op
de Atlantische Oceaan was getorpedeerd en in luttele minuten in een zuil van vuur ten onder
was gegaan, daarbij vele van zijn goede vrienden meenemend. Na de oorlog werd bekend dat
de "Peter Maersk” op weg van Liverpool naar Alexandrië, op de Atlantische Oceaan, 600 mijl
westelijk van de Azoren is getorpedeerd door de "U-185” (Kptlt. K. Maus), waarbij de voltallige
bemanning, t.w. 31 Denen, 8 DEMS-kanonniers en 11 passagiers, om het leven kwam.
"Phrontis"
Pas in november 1944 plaatste de Shipping Van Leeuwen op een schip van zijn eigen rederij,
het ms "Phrontis” (1926 - 6191 brt), waarmee hij de oorlog uitdiende. Om te beginnen werd een
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reis naar St. Johns op Newfoundland gemaakt om oorlogsmateriaal te laden. Gedurende de
terugreis van het konvooi, waar de "Phrontis” zich in bevond, gebeurde er weinig opmerkelijks,
tenminste als men een door kortsluiting ontstane brand in een winchkast boven een ruim met
TNT als "niets opmerkelijks” wil
kwalificeren. Van Leeuwen
maakte vervolgens nog reizen
naar West-Afrika en NoordAmerika, die met een
afnemende onderzeebootdreiging bijna routine werden;
al bleef de angst. Pas op 5
augustus 1945 was Frederik
van Leeuwen weer thuis van
zijn reisje naar Engeland, dat
aanvankelijk niet langer dan
vier dagen had zullen duren.
Na vijf lange, bange jaren kon
hij op een Rotterdamse kade
vrouw en dochter in de armen sluiten.
De Stoomvaart Mij. "Oceaan” bouwde na de oorlog de Indië Lijn langzamerhand weer op en
Van Leeuwen monsterde opnieuw als elektricien totdat hij aan de wal werd geplaatst. In 1958
ging Van Leeuwen als chef elektricien van de walploeg met pensioen en overleed in 1985 op
90-jarige leeftijd te Katwijk.
Bron: De Blauwe Wimpel dec 91

…………………………………………………………………………………………………….
11 MIJN TOCHT NAAR SURINAME
MAANDAGOCHTEND met het krieken van de dag sta ik al met suikeroom op Hato. Alles gaat hier
veel soepeler dan op Schiphol en we zijn in een wip de douane en de
vreemdelingendienst gepasseerd. We gaan mee met het Holland-vliegtuig van de Zuidelijke route,
dat ons in Paramaribo zal afzetten. We reizen in een DC-6*, die heel wat geriefelijker is ingericht
dan de Constellation waar ik nog geen twee dagen geleden in heb gezeten. De achterste cabine kan
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zelfs worden omgetoverd in een aantal slaapcompartimenten genaamd „sleeperettes", een woord
dat me bijzonder gezellig aandoet. Er zijn gelukkig geen hinderlijke kinderen in het toestel, en het
aantal plaatsen is slechts voor de helft bezet. We hebben een dot van een stewardess, die nu bezig is
suikeroom tijdschriften aan te bieden, natuurlijk neemt hij de „Esquire". Als ze langs mijn stoel
komt neemt ze mijn kop even in haar blanke handen, hetgeen een brok van ontroering in mijn keel
doet wellen en ze zegt: „Wil ik jou eens een paar lekkere broodjes brengen, jochie?" „Dat heeft ze
gauw door", denk ik (hoewel de term jochie wel wat kleinerend is) en ik brom instemmend en lik
haar hand. De kleine afstand naar Maiquetia, het vliegveld van Lagnavia is binnen het uur afgelegd
en weldra dalen we terwijl over stuurboord de geweldige bergmassa's van Zuid-Amerika zich
verheffen. Een grillig kronkelende autoweg loopt van de kust naar boven en verdwijnt achter een
kam. „Dat is de weg naar Caracas", zegt de buurman van suikeroom, „het is een enorm gevaarlijke
weg met een ontelbaar aantal bochten en er gebeuren dan ook ontzettend veel ongelukken met
dodelijke afloop. De Venezolaanse regering heeft bepaald, dat de doden langs de weg moeten
worden begraven, als afschrikwekkend voorbeeld voor de automobilisten!" Mijn aandacht wordt nu
afgeleid doordat we onze riemen moeten omdoen. Achter een heuvelrug zie ik ineens de startbaan
tevoorschijn komen en het moderne stationsgebouw dat kennelijk nog in het stadium van afbouw
verkeert. We glijden tussen twee heuvels door en even later rollen we uit over de enorme
startbaan. Het platform van het stationsgebouw staat vol met vliegtuigen van allerlei soorten en
terwijl we onze parkeerplaats opzoeken strijken alweer nieuwe zilveren vogels neer. Het wordt nu
snel bloedheet in onze cabine maar gelukkig worden we spoedig verlost door een roverachtige
uitziende Venezolaan die de deur openrukt en ons begeleidt naar het restaurant. Bij de uitgang
gekomen krijgt hij een woordenwisseling met de douanebeambten, er wordt veel met armen
gezwaaid en diverse „carajo's" vliegen door de ruimte, maar eindelijk wordt het pleit beslecht in het
voordeel van onze begeleider. We worden over een pleintje naar het grote stationsgebouw geleid,
dat nog gedeeltelijk in aanbouw is. Het is er stampvol en aanhoudend schettert een luidspreker in
het rond welke vliegtuigen nu weer zijn geland en wie er nu weer naar het loket moet komen. Het
restaurant is op de tweede verdieping, we krijgen daar een drankje van de KLM. We zitten met een
klein groepje Hollanders bij elkaar en houden angstvallig onze vliegtuigbemanning in het oog, die
een eindje verder aan een tafeltje zit. Als ze opstaan en aanstalten maken om te vertrekken willen
we haastig volgen, maar ze maken ons duidelijk, dat het voor ons nog geen tijd is. Gerustgesteld
gaan we weer zitten, tot opeens iemand roept: „Kijk daar gaan de schroeven van ons vliegtuig
draaien!" Haastig graaien we onze handbagage bij elkaar, rennen naar beneden en steken domweg
het platform over, douane of geen douane. Niemand trekt zich iets van ons aan en zo komen we
buiten adem bij ons toestel, waar de stewardess al vlijtig bezig is om de lichamen te tellen en
kauwgummetjes uit te delen. Een uur later hangen we alweer schijnbaar onbeweeglijk in de ruimte
boven het enorme Zuid-Amerikaanse continent. Hier en daar torenen de Cumulonimbuswolken
omhoog, die we steeds netjes omzeilen, alsof het zuilen van gewapend beton zijn, in plaats van
massa's wild opwervelende waterdruppeltjes. Op een gegeven moment lukt het niet meer en
moeten we dwars door zo'n onding heen, tijdig tevoren flitst het lampje aan dat ons vertelt: “Fasten
your seat belts" en nauwelijks hebben we het bevel opgevolgd of het geduvel begint. We krijgen een
enorme dreun omhoog zodat mijn adamsappel in mijn maag zakt terwijl ik tot mijn ontzetting zie
dat de vleugeltippen zwiepen. Nu voel ik opeens weer mijn maag in mijn keel en we vallen als een
blok lood naar beneden in een luchtledige put. „Flats. Een verblindend wit licht schiet langs de
raampjes gepaard gaande met een geknetter van heb ik jou daar. Ik voel prikjes over m'n hele lijf
van de schrik en heb plotseling spijt van het wilde leven dat ik tot nu toe heb geleid en ik neem me
voor om altijd verder zoet te zijn, als die vermaledijde Cumulonimbuswolken maar eens ophouden.
De stewardess loopt opgewekt rond om iedereen te vertellen dat het niks erg is, maar ik geloof, dat
ze hem toch een beetje zit te kieren. Gelukkig komen we spoedig uit de wolken en onder mij
ontwaar ik de uitmonding van een geweldige rivier die tussen veel eilandjes door haar
moddermassa’s traag de zee inwentelt. Tot aan de kim is de zee verkleurd door het modderwater.
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Op mijn routekaart zie ik dat dit de Orinoco moet zijn en plotseling schiet me weer dat schone lied
te binnen van „In Orinoco zat een krokodil...", dat ik schoolkinderen in Den Haag wel eens hoorde
zingen. Ik ben bli, dat we 4000 meter zitten want het trekt me niets aan, dat moerassige land daar
beneden. Het is tijd voor de lunch, de steward en de stewardess lopen ijverig rond met de
heerlijkste dingen waaronder champagne. Ik ga me natuurlijk aan dat heerlijke parelende vocht te
buiten zodat ik weldra met een enigszins doezelig hoofd zit rond te kijken. Het is twee uur
geworden en we gaan langzaam dalen. Ik heb met interesse naar buiten gekeken toen we boven
Surinaams grondgebied kwamen. Eerst kwam Nickerie in zicht, dat in de lucht net lijkt op het
Hollandse landschap, netjes in rechthoekjes verdeeld met slootjes ertussen. Hier is het rijstgebied
van Suriname, dat ligt aan monding van de Nickerie-rivier. Een eind verder passeren we de
monding van de Coppename-rivier en daarna gaan we geleidelijk het binnenland in. Onder mij zie
ik niets dan oerwoud (die vanuit de lucht veel lijken op boerenkool) hier en daar afgewisseld door
savannes en moerassen. De savannes worden bewoond door ratelslangen en de moerassen door
anaconda's hoor ik mijn overbuur zeggen, zodat ik mij voorneem mij niet op savannes of in
moerassen te vertonen. We vliegen nu over een rood lint, dat met flauwe bochten door het oerwoud
loopt, de Bauxietweg van Paramaribo naar het vliegveld Zanderij. Het vliegveld draagt deze naam
als gevolg van de zandbodem die hier het oerwoud onmogelijk maakt. Met een elegante boog
strijken we neer op de eenzame strip. Wolken stof dwarrelen op en in no-time is het bloedheet in de
cabine. We stappen uit en worden in een tweetal haveloze wrakkige busjes geladen. Ik kijk eens om
me heen en mompel zachtkens voor me uit, “Wie hier komt laat alle hoop varen". Alles ziet er stoffig
en armoedig uit, een eind van de runway af staat een oud Amerikaans legerkamp te rotten, losse
planken hangen overal neer, geen ruit is meer heel en de daken zijn gelijk zeven. Ons busje zet zich
zuchtend en steunend in beweging, we bolderen over diepe gaten in de weg, die kennelijk al sinds
onheuglijke tijden niet door mensenhanden is aangeraakt. We rijden dwars door het kamp heen en
arriveren nu bij het douanegebouwtje annex restaurant. Vriendelijk en voorkomend worden we
door de Surinaamse douane geholpen. Een Majoor der Mariniers komt op ons af en schudt
suikeroom de hand, de begroeting is zeer hartelijk dat zijn kennelijk instituut genoten. “Wat heb je
daar in hemelsnaam meegebracht?” barst de Majoor uit als zijn oog op mij valt. Ik ben eigenlijk
woedend over deze begroeting, doch als goed militair is het niet aan mij te zien en ik ga opzitten, de
aktetas van suikeroom in mijn bek, en breng de militaire groet. „Dat is Lucky, scheepshond eerste
klas", zegt suikeroom. Ik geef een korte militaire blaf. „Maak geen lol, wat hebben ze nu weer op dat
luizenhuis uitgevonden!", de majoor houdt zijn buik vast van het lachen, het is duidelijk dat het
geen zin heeft om nog meer op mijn strot te klimmen dus ik lach maar als een boer die kiespijn
heeft. Als we allemaal zijn uitgelachen stelt de majoor voor om maar in de auto te stappen. Het is
een dienstwagen die ongetwijfeld zijn beste dagen heeft gekend. Ik mag voor zitten naast de
chauffeur en zink bijna weg in een gat van de zitting en haal m'n popo open aan 'n opstandige veer.
Kreunend zet de wagen zich in beweging en daar suikeroom in druk gesprek is met de majoor kan
ik rustig uitkijken en alles in mij opnemen. We rijden nu over de rode bauxietweg die ik daarnet
vanuit de lucht zag, hij is aangelegd door de Amerikanen tijdens de oorlog. Na vijf minuten rijden
we al midden in de jungle. Het is onmogelijk om van de weg af te komen, vanwege de
ondoordringbare muur van bomen, struiken en lianen. Af en toe passeren we een opengehakt stuk
bos waar moeizaam een Javaan bezig is met planten. „Dit zijn de zogenaamde kaapgronden", zegt de
majoor. „Er zijn hier enkele duizenden Javanen en Hindoestanen die zich bezighouden met de
kleine landbouw." We rammelen verder en dringen nu door tot de beschaving want de jungle wijkt
en we rijden door een dorpje waar een spoorlijn begint. Een woest snuivend locomotiefje trekt een
aantal haveloze wagons met rare afdakjes boven de ramen. De „trein" is propvol met passagiers, op
het locomotiefje staat in nonchalante houding de machinist, die even zwart is als de werkdot die hij
in zijn hand heeft. Met z'n andere hand geeft hij ritmische rukken aan een belkoord, zodat al
tjingelend de trein reeds van ver te horen is. „Die vent weet tenminste waar de klepel hangt", merkt
suikeroom op. Ondertussen winnen we, het ondanks de ouderdom van ons vehikel, van het treintje,
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dat weldra door een bocht in de weg aan mijn oog wordt onttrokken. De weg is nu van asfalt
geworden en hierdoor is er gelukkig wat minder stof, hoewel het aantal „bomkraters" niet afneemt.
De bevolking langs de weg is zeer gevarieerd. Javanen, Hindoestanen, Chinezen, Portugezen,
Negers, Hollanders, Vanks en cocktails daarvan lopen in bonte mengelmoes langs de wegen.
„Vanks", (niet te verwarren met Yanks) is de afkorting voor „Vereniging Afstammelingen
Nederlandse Kolonisten Suriname". De lieden die van die vereniging deel uitmaken worden VANKS
genoemd, zij zijn afstammelingen van de Nederlanders, die zich hier ruim honderd jaar geleden
vestigden als boeren en die zich niet vermengden met de inheemsen. Hierdoor ontstond er in de
loop der jaren een niet geringe inteelt, slechts enkele families waren slim en stuurden hun zonen
naar Holland om nieuw bloed in te voeren. Eindelijk naderen we Paramaribo. We gaan een soort
ophaalbrug over, genaamd de „Poeloepantje-brug". Die naam is afgeleid van „pull pants", omdat
vroeger de negers, die de stad wilden binnenkomen, hun broek moesten uittrekken. We rijden over
nog steeds hobbelige wegen naar het Prins Bernhard Kamp aan de Gemene Landsweg waar we
worden ingekwartierd in het officierenhuis. Het kampement ziet er keurig uit en het is ruim van
opzet. In het midden ligt een groot sportveld met aan de rand een openluchtzwembad. We rijden
langs het veld heen en vervolgens langs een paar gloednieuwe barakken waar kennelijk mariniers
in zijn gehuisvest. Achter de nieuwe barakken, bij de achteruitgang, ligt het officiershuis, dat op
„hoge neuten" is gebouwd. Er omheen loopt een galerij, waar de kamers op uit komen en aan de
voorkant is een grote open voorgalerij waar we gaan zitten. Amechtig zijgen de majoor en
suikeroom in een paar rieten stoelen neer terwijl ik plat op mijn buik ga liggen op de vloer om
tenminste nog enige koelte te krijgen. Het is volkomen windstil en een zware vochtige atmosfeer
ligt als lood op ons. De plantengroei is hier wel even anders dan op Curaçao, cactussen heb ik nog
niet gezien en er is vrijwel geen plaatsje onbegroeid. Het officiershuis ligt aan de grens van het
kampement, doch uitzicht hebben we niet, want een ondoordringbare groene muur van bladeren
onttrekt alles aan het oog. Ik besluit eens op verkenning uit te gaan. De kamers van het officiershuis
zijn allemaal eender. Een eenvoudig stalen bed met een groene klamboe, een hang-legkast, een
tafel, een stoel en een spiegel. De wanden en de zolder zijn van kostbaar mahoniehout, pardon ik
bedoel triplex. Ik word afgeleid doordat ik gegiechel van vrouwen hoor, vanzelfsprekend ga ik
onmiddellijk de bron van dit geluid opzoeken. Ik kijk over de balustrade van de voorgalerij en
ontdek drie zwarte meisjes die aan het wassen zijn en twee mariniers, kennelijk hofmeesters, die de
meisjes plagen door ze met water te spatten. De meisjes doen of ze het vreselijk hinderlijk vinden,
doch op hun gezichten staat duidelijk te lezen, „Doe het toch niet want ik heb het zo graag"
Overigens zijn het verre van schoonheden, hun haar is in kleine vlechtjes gewrongen en hunne
partes posteriori’s zijn formidabel, vergeleken bij de rest van hunne figuren. Een derde marinier zit
met een ietwat verveeld gezicht toe te kijken, hij is kennelijk nog maar pas hier, want hij heeft zo'n
gezellige Hollandse kleur op zijn wangen. „Toe joh, doe nie zo sjagrijnig", zeggen z'n maten. „Ik snap
niet wat jullie eraan vinden", is het antwoord van de nieuweling. „Kwestie van doorzetten", merkt
een der plaaggeesten op, „heus man, als je hier drie weken bent, zijn ze allemaal wit!" Ik kan een
grijns niet onderdrukken en wil net wegwandelen als ik me een hoedje schrik, want ergens in
de onmiddellijke nabijheid begint een stervende te reutelen. Een langgerekt gekreun zwelt gestadig
aan en eindigt in een langzaam wegrochelen. „Uh-uuh Eu, Eu Eu...", om daarmee over te gaan in
krachtige uithalen, waar langzamerhand de fut uit verdwijnt. Ie huh, ieieie heu heu en ... heuh,
heuh". Ik sta te trillen op mijn benen en wil hard wegrennen als ik plotseling een klein gezellig
ezeltje zie staan, half verborgen in het groen, dat net z'n wagenwijd opengesperde muil dichtklapt
en mij met glundere oogjes aankijkt, alsof hij zeggen wil, „Ziezo, ik heb m'n gemoed weer
eens gelucht!" Hoe men dat afgrijselijke misbruik van de stembanden kan beschrijven als „ia, ia", is
mij een donkerbruin mysterie. Na deze emotie merk ik plotseling dat ik behoorlijk slaap heb en ik
trippel terug naar de voorgalerij, doch suikeroom is verdwenen en de majoor plus auto
eveneens. Mistroostig wandel ik langs de galerij en zodoende ontdek ik suikeroom in diepe rust op
een veldbed. Ik ga in een der kamers naar binnen en vlei me neder onder het veldbed geheel gereed
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voor een moorddadig piepslag. Mis evenwel. Een aantal muskieten houden een dogfight boven m'n
neus en af en toe drillen ze hun steeksnuiten erin. Vertwijfeld sta ik op, wip snel op het tweede nog
lege veldbed en verdwijn schielijk achter de klamboe. De muskieten dansen aan de buitenkant en
kunnen me niet meer pakken. „Te laat, te laat", zei Winnetoe, „Lucky Joseph is reeds naar binnen
toe", neurie ik tartend. Een paar minuten later snurk ik... Suikeroom is in geen velden of wegen te
bekennen als ik ontwaak uit mijn middagslaapje dus ga ik na een bad te hebben genomen naar de
voorgalerij waar inmiddels een paar luitenants van de mariniers zich om de borreltafel hebben
geschaard. De stemming is opperbest en het gesprek gaat kennelijk over de patrouilles in het
binnenland. In Zanderij nabij het vliegveld bevindt zich het bosbivak, waar een gedeelte der
opleiding te velde plaats vindt. Ik merk dat het lopen van een jungle-patrouille geen eenvoudige
zaak is en dat je de raarste ontmoetingen kan hebben. In het oerwoud van Suriname huizen
namelijk allerlei gezellige dieren, zoals vogelspin oftewel „tarantella", die even groot is als een
uitgespreide mannenhand. Vriend tarantella is bijzonder behaard en zijn lijf is zo groot als een klein
kippenei, voorts beschikt hij over gifklieren om z'n prooi te verlammen en hij zit meestal in het
struikgewas van waaruit hij zijn slachtoffer bespringt. Webben maakt hij niet, dat is te veel moeite.
Op een der patrouilles sprong hij op de rug van een marinier en liet zich gezapig een eindje
meezeulen totdat gelukkig de achterbuurman het in de gaten kreeg en met zijn klewang het
monster wegsloeg. Voorts hebben we er de boa constrictor, een beestje, waar je niet mee in de
clinch moet liggen, want dan heb je het gehad, hij (of zij) hangt meestal in een boom en laat zich van
boven af op z'n prooi vallen, de bedoeling daarvan is om het slachtoffer om te werpen. Dan zijn er
nog tal van leuke insecten zoals reusachtige muskieten, mieren, schorpioenen etc. en gifslangen en
poema's. Wanneer het oerwoud je door al deze narigheden te onaantrekkelijk wordt, kan je nog
altijd naar de savannes of naar de swamps waar pa en ma anaconda huizen die zeer nabij familie
zijn van de boa constrictor alleen nog veel groter van afmeting. Ik voel me erg onbehaaglijk worden
bij het aanhoren van al deze verhalen temeer daar er een ware wolk van vliegjes, torren, motten en
sprinkhanen om de lamp heen dwarrelt en zo af en toe vliegt een van die beesten rakelings langs
me heen. Gelukkig komt er afleiding want er stopt een auto waar te oordelen naar het vlugge en
drukke gepraat een aantal leden van het zwakke geslacht in zit. Onder gejuich worden ze
ontvangen, het zijn blijkbaar oude bekenden, want ze doen of ze thuis zijn en ploffen in de nog
onbezette rieten stoelen. Ik moet zeggen, dat er aardige toetjes bij zijn en ze praten allemaal
uitstekend Hollands. Daar het eten in het kamp eenvoudig, doch smakeloos is en bijzonder weinig
variatie biedt, verdwijnt het gezelschap al spoedig om in de stad een hapje te pikken. Ik blijf alleen
achter en ga van pure ellende maar weer naar mijn nest, daar kunnen al die beesten me tenminste
niet lastigvallen. Als ik de deur van de kamer binnenga, snort een fladderend voorwerp langs m'n
kop, zodat ik met al m'n nekharen overeind m'n kooi instuif en de klamboe achter me dichtruk. Met
smart denk ik terug aan mijn tijd aan
boord van de Tromp, daar had je geen
griezelige beesten, maar wel een hoop
meer lol. Ik ben op het punt van
indutten als ik plotseling een zacht
geflapper hoor waarna een of ander
groot beest met een reuze harde klap
tegen de kant aan vliegt. Weer het
geflapper... pats boem!! Iets zoemt
langs mijn klamboe en botst tegen de
lamp, weer geflapper en opeens zit met
een harde klap het beest op m'n
klamboe, vlak voor m'n neus.
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Het angstzweet breekt me uit en ik dank de hemel dat ik tenminste onder een klamboe slaap. De
muskieten zoemen ondertussen het hoogste lied. Het beest zit doodstil en nu mijn ogen aan de
duisternis gaan wennen, zie ik dat het qua vorm op een mot lijkt, maar dan monsterachtige
afmetingen want het beest is minstens tien centimeter lang. Plotseling begint er buiten een of ander
insect een doordringend snerpend geluid uit te stoten met een afwisselend hoge en lage toon. Ik
wacht in spanning wanneer het zal ophouden maar het gaat onafgebroken door en ik begin al in te
dommelen als er opeens iets op m'n bed springt. Ik schrik me een beroerte, kruip in elkaar in het
verste hoekje van mijn bed en wil luid gaan janken als ik opeens het gespin van een kat hoor. „Don't
make a bloody fool of yourself Lucky", denk ik en begin me opeens dapper te voelen, stel je voor dat
ik bang ben voor een kat die 's nachts op je bed springt. Ik maak me klaar voor de sprong en ben
bezig om woede in me op te zamelen als ik in de gaten krijg dat de kat loert op de reuzen-mot die
nog steeds op m'n klamboe zit. Voetje voor voetje sluipt de kat nader, ik houd me doodstil. Een
sprong..., wild gefladder..., vleugels spatten in het rond... De kat springt op de grond met de mot in
z'n bek en begint de hap gezellig op te peuzelen. Ik hoor de mot kraken tussen z'n tanden en ril van
afgrijzen. Plotseling flapt het licht aan, suikeroom komt binnen zegt „donder op rot beest" en geeft
de kat een schop. „Wéeeuw" gilt de kat en rent weg met nog een paar stukjes mot in z'n bek.
Suikeroom heeft kennelijk snurk want hij ligt in no time in kooi. „Morgen ga ik met je mee, Lucky",
zegt hij. Vervolgens draait hij het licht uit. Gerustgesteld door de aanwezigheid van suikeroom val ik
weldra in slaap.

De LPG-tankers 'Cantarell' en 'Ahkatun'
In 1980 werden door NV Boelwerf SA te Temse een tweetal LPG tankers opgeleverd, die de
scheepswerf voor eigen rekening had gebouwd. Als eerste werd in mei de 'Cantarell'
opgeleverd. Deze tanker was onder haar oorspronkelijke naam 'Petrogas II' te water gelaten.
Als tweede tanker kwam in oktober de 'Ahkatun' in de vaart die als de 'Petrogas lil' werd
geconstrueerd. Beide tankers werden tijdens de afbouwfase in huur genomen door Saudi
Maultina Gas & Transport Co die de beide tankers op haar beurt weer kon vercharteren aan
Petroleos Mexicanos SA (PEMEX) een Mexicaans staatsbedrijf dat is gevestigd in
Coatzacoalcos.
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Beide tankers werden herdoopt in hun huidige namen en werden onder Mexicaanse vlag in de
vaart genomen. De vaartuigen meten 35.129 brt/46.486 dwt en hebben een lengte van 215,70
m, een breedte van 32,29 m en een maximale diepgang van 12,02 m. De voortstuwing gebeurt
door een tweetakt Sulzer dieselmotor met een vermogen van 20.100 bhp (14.785 kW) die een
vaar- snelheid van 17 mijl per uur garandeert.
In de acht tanks kan in totaal 57.000 m3 worden geladen. Deze tanks zijn zelfdragend. Hun
ontwerp is zodanig dat zij alle dynamische krachten die voortkomen uit de bewegingen van de
vloeistoffen op zee, zelf kunnen opvangen. De tanks zijn gemaakt van hoogwaardig staal met
een laag koolstofgehalte, dat ook bij lage temperaturen de mechanische
weerstandseigenschappen behoudt. De tanks zijn aan de buitenkant met 10 mm dikke polyurethaan-platen geïsoleerd, maar desondanks zal een deel van de lading toch verdampen
aangezien de tanks slechts een druk van 1/4 atmosfeer kunnen hebben. Het ver
dampte gas wordt, nadat het weer vloeibaar gemaakt is, teruggepompt in de ladingtanks. De
ladingpompen van de tankers kunnen de in de tanks aanwezige lading in 18 uur geheel lossen.
De machinekamer en de ladinginstallaties zijn volledig geautomatiseerd. Controle van een en
ander gebeurt met behulp van TV-monitoren. De 'Cantarell' en Ahkatun' zijn geschikt voor het
vervoer van propaan, butaan, propyleen en ammoniak.
Op 15 juni 1985 liep de 'Ahkatun' zware explosie- en brandschade op toen het gemeerd lag aan
een van de pieren in Pajaritos, waar Fertimex en Pemex grote terminals hebben voor de opslag
en overslag van LPG. Op het moment van het ongeluk lagen naast de 'Ahkatun' ook de
'Mundogas Rio' en de 'Nuevo Laredo' gemeerd aan de pieren. Nadat bij een van de pieren
gaslekkage plaatsvond, vatte deze meteen vlam waarna de 'Ahkatun' binnen korte tijd geheel
werd bedekt door een vlammenzee. De bemanning slaagde erin om het schip te ontmeren en te
laten afdrijven naar zee. Nadat de brand geblust was bleek de 'Ahkatun' grote schade te
hebben opgelopen. Door de explosie, de daaropvolgende brand en de grote hitte, werden een
groot deel van de accommodatie, reddingboten, elektrische bekabelingen en pijpleidingen
zwaar beschadigd. Bij de explosie werden zeker twee personen gedood en ruim vijftien
personen gewond. De 'Mundogas Rio' liep overigens bijna geen schade op, de 'Nuevo Laredo'
daarentegen wel. In augustus 1986 kwam de 'Ahkatun' na gerepareerd te zijn weer in dienst.
……………………………………………………………………………………………………………

Begrijp je dat?
Achter een groot houten bureau, waarop niet meer dan een lege asbak en een ingelijste foto
staat, zit een zware man. Hij is groot en vierkant en rondom in een aanzienlijke laag spek
gewikkeld. Ik schat hem op zijn minst over de 50. Zijn witte overhemd, dat hem in de loop der
jaren te klein is geworden, plakt verkreukeld en vochtig onder zijn oksels. Op zijn schouders
liggen smalle zwarte flappen waarop een dunne gouden streep met een krul erin. Van rangen
en strepen heb ik geen idee, maar het lijkt me dat hij het niet erg ver geschopt heeft.
Als ik binnenkom kijkt hij op van een dossier dat zeer waarschijnlijk het mijne is en gebaart dat
ik moet gaan zitten op de klapstoel die voor het bureau staat.
* ‘Gaat u zitten, meneer Vaarmeijer’, zegt hij als ik al minstens vijf tellen zit.
*‘Dank u wel, meneer.’
*‘Adjudant! ’
*‘Dank u wel, adjudant.’
Hij legt het dossier neer, zet zijn leesbril af en kijkt me onderzoekend aan. Dan begint hij
voorzichtig te glimlachen en knikt instemmend.
*‘Ziezo, meneer Vaarmeijer’, begint hij en slaat zijn armen over elkaar. ‘Ik zie hier dat u de
keuring met goed gevolg hebt doorstaan.’
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*‘Jawel adjudant.’
*‘Dat is mooi, dat is heel mooi... We hebben ze het liefst zo jong mogelijk. Begrijp je dat?’
Ik begrijp het niet, maar ik beantwoord zijn vraag bevestigend. Hij vist een pen uit zijn
borstzakje en begint te schrijven.
*‘En hoe zit het met de seks?’ vraagt hij terwijl hij schijnbaar geconcentreerd doorschrijft en de
kans voorbij laat gaan om mijn plotselinge onzekerheid op te merken.
*‘Hoe bedoelt u, adjudant?’
*‘Seks! Of je al eens geneukt hebt! Met een meisje!’ bromt hij geërgerd. Hij legt zijn pen
demonstratief neer en kijkt me ongeduldig aan. Het duurt hem duidelijk te lang. Een eenvoudige
vraag vereist een eenvoudig antwoord, geen wedervraag.
Maar wat deze vraag met de marine te maken heeft is me niet duidelijk.
*‘Nee adjudant’, verklaar ik naar waarheid.
*‘Ben je homofiel?’
Zijn toon is die van een leraar die in de korte examentijd zoveel mogelijk vragen wil stellen in de
hoop de leerling, die tot dan toe alles goed had, alsnog te laten struikelen.
*‘Nee adjudant.’
*‘Dat is mooi, dat is heel mooi.’
Zijn glimlach kruipt weer te voorschijn en geeft me op een vreemde manier het superieure
gevoel dat ik normaal ben.
Hij vraagt door.
*‘Waarom wil je eigenlijk bij de marine?’
Ik verbaas me over deze vraag, die me deze week al minstens twintig keer is gesteld, maar
geef hem antwoord alsof het de eerste keer is.
*‘Voor het avontuur, adjudant.’
*‘Welk avontuur?’
*‘Wat van de wereld zien en zo, adjudant.’
*‘We zijn hier geen reisbureau, lieve jongen.’
Ik denk erover hem te zeggen dat hij de marinefolder en de zomergids van Holland International
dan eens met elkaar moet vergelijken en mij het verschil uitleggen, maar ik besteed mijn
bedenktijd toch maar aan het zoeken naar een beter antwoord op zijn plotseling ingewikkeld
geworden vraag.
*‘En voor de vrijheid, adjudant’, verklaar ik, opgelucht dat me gelukkig iets beters te binnen
schiet.
*‘Vrijheid?’ lacht hij verbaasd.
*‘Ja meneer.’
*‘Adjudant!’
*‘Ja adjudant!’
*‘Luister goed, jongen. Pas als dit contract’ - hij tikt met zijn pen op een vel papier in het dossier
- ‘van vier jaar er op zit zul je weten wat vrijheid is, begrijp je dat?’
*‘Ja adjudant.’
*‘Goed dan, het enige wat ons nog te doen staat, is het vinden van het meest geschikte
dienstvak. Heb je zelf al ideeën?’
*‘Ideeën?’
*‘Watje wilt worden, jongen, watje wilt gaan doen. Of dacht je datje bij ons voor spek en bonen
kon meevaren?’
Ik besef dat ik hem niet nog langer moet irriteren.
*Ik weet het niet, adjudant.’
*‘We hebben nog twaalf hofmeesters nodig. Lijkt je dat wat?’
*‘Wat is een hofmeester, adjudant?’
*‘Hou je van eten klaarmaken?’
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‘Ik geloof het niet, adjudant.’
*‘Wat dacht je van elektromonteur?’
*‘Ik heb geen wiskunde in mijn pakket, adjudant.’
*‘Op deze manier blijft er niet veel over, jongen’, verzucht hij en begint op het drukknopje van
zijn pen te zuigen. ‘Wat wil je nou eigenlijk?”
‘Bij de marine, adjudant.’
Hij kijkt me opeens aan alsof hij, geheel tegen zijn verwachting in, een geestelijke afwijking bij
me heeft ontdekt die de keurmeesters in de afgelopen drie dagen over het hoofd hebben
gezien. Dan kijkt hij weer in zijn papieren en gaat verder.
‘Wat had je voor je morse-test?’
‘Een 3, adjudant.’
‘Mooi zo, dat is dan geregeld!’ Hij zet een kruisje in een daarvoor bestemd hokje, krabbelt er
zijn handtekening onder en slaat het dossier met een overdreven geacteerd gebaar dicht.
‘ Gefeliciteerd, jongen! ’
‘Dank u wel, meneer.’
‘adjudant! Godverdomme jongen, vanaf nu is het adjudant! Begrijp je dat?’
‘Jawel adjudant!’
Ik begrijp dat ik zojuist seiner ben geworden. Wat het is, weet ik niet maar als het lijkt op de
morse-test die ik kort daarvoor heb verprutst, voel ik er weinig voor.
Vervolgens trekt hij het contract te voorschijn uit het zojuist door hem gesloten dossier en legt
het voor me neer. Hij geeft me zijn pen, die vettig en vochtig is, en wijst met zijn vinger naar het
lijntje waarboven ik mijn handtekening mag zetten.
Zonder een letter van de voorwaarden te hebben gelezen spel ik mijn achternaam op de streep.
Vervolgens onderteken ik nog vijf vellen, waarna hij de papieren in het dossier terug stopt. Als
we opstaan, loopt hij om zijn bureau heen en geeft me een hand
*En dan nog eens wat, zegt hij op vertrouwelijke toon
Ik kijk naar zijn enorme hand, waarin de mijne haast volledig lijkt te zijn verdwenen.
‘Als je straks op de gang bent en je de volgende klojo naar binnen stuurt, wacht daar dan nog
even, want er komt dadelijk een fotograaf voor een nieuwe folder. Daar wil ik je in hebben als je
je handtekening zet. Dan spelen we het gewoon nog even over. Begrijp je dat?’
‘Ik begrijp het, adjudant!’
Bron: Uit Oorlogsvloot in vredestijd (Versnipperen, verbranden en verpulveren)
Marcel Vaarmeijer
…………………………………………………………………………………………………………..

Avonturen aan boord van Duitse coaster
Ik voer en werkte bij de Rotterdamse Rivierpolitie vanaf eind ’62 en wij hadden best veel te
maken met de Stieltjeskade. Veel coasters op weg naar bijvoorbeeld Duitsland maakten voor
de brug vast om in te klaren, waarbij niet alleen de douane, maar wij ook aan boord kwamen
voor de bemanningslijsten. Het afmeren net voor de brug was voor stroom, dus vloed, niet
gewenst. Er stond met vloed best een flinke stroom en om dan naar die muur te draaien... liever
niet dus.
Ik stapte een keertje over op zo’n coaster en de kapitein zei me gelijk: “Neem effe over, ik moet
dringend naar de machinekamer om een andere luchtfles te openen.” In ’t Duits dus. Dat vond
plaats voor de Binnenhaven ongeveer Oké, ik stuurde langzaam naar de kade in de ebstroom
en toen we er goed voor lagen, wilde ik op achteruit het schip stilleggen (Er was één matroos
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aan boord. Die had ik naar het voorschip gestuurd). Maar de motor was daar nog niet klaar
voor. Ik hoorde de kapitein iets schreeuwen als: ”Effe wachten.” Het ging erg langzaam en ik
gaf die matroos op het voorschip een sein dat hij zo snel mogelijk een tros moest gooien om het
schip af te stoppen. Nou, dat fikste hij even keurig. Toen de kapitein riep: “Ja, je kan op
achteruit.” Ik ben later twee of drie keer met hem meegevaren naar Frankrijk en overgestoken
naar Engeland. Later ook naar Denemarken en het mooie was, ik miste die matroos, maar hij
zei me dat die knul vakantie had, omdat ik hem verving. Dus wij voeren het schip met z’n
tweeën.
Slechte lading
Later ging ik nog eens mee naar Frankrijk, maar ik stond aan het roer en was alleen in de
stuurhut, onderweg naar Dieppe. Het schip ging uit koers als het door een golf werd opgetild,
maar ik kon draaien wat ik wilde, de reactie kwam veel te laat. Dat zei ik hem ook en als
antwoord kreeg ik dat hij het wist en na deze reis zou hij naar de werf gaan. Ik ben later naar de
stuurmachine wezen kijken en schrok. Er ontbraken flinke stukken van de tanden en ook hele
tanden, vandaar dat hij zo slecht stuurde. “Ja, ik spaar en wil een groter schip kopen”, zei de
kapitein. Ik bleek de derde man aan boord te zijn en die andere man was een Griek die pas
voer. We kregen in Dieppe gezaagde boomstammen voor in het ruim, maar er bleven nogal wat
pakken op de kade liggen en die moesten ook mee. Dus ruim dicht en de havenarbeiders
laden, zonder groot en klein te zien, zo op ruim. Dat was me in het ruim ook al opgevallen.
Zoals de planken naar beneden kwamen, zo werden ze neergelegd, niets aangepast aan de
ruimte. Wat een slechte lading! Vooral vanwege de stabiliteit en met die slechte besturing was
ik benieuwd hoe het schip zou
sturen en reageren. Die Griek
moest sturen van de kapitein. Ik
bleef op de brug en hield hem
in de gaten. Het werd donker,
we staken de “routes” over en
het sturen ging bereslecht. Ik
zat op de kaartentafel en keek
op een gegeven moment naar
stuurboord. Gatver, daar kwam
een flink schip aan en ik zei
tegen de roerganger: “Hard
bakboord!” Nee hoor, hij keek
alleen maar om naar mij. Ik gaf
hem een flinke duw, zodat hij
achter het roer weg was en gaf
vol bakboord roer. Het schip reageerde naar behoren en we draaiden weg van het van
stuurboord komende schip. Ik liet de Griek weer sturen, maar zei hem wel dat als ik iets riep
over roer geven, dat hij dat dan direct moest volgen.
Dat beloofde hij. Hij was ook geschrokken en de kaptein zei de volgende morgen: “Wat was er
loos?” De kapitein kookte elke dag en was een goeie kok. Hij kookte elke dag met uien, haha.
Ketelpak
Na bezoek aan de werf ging ik weer mee. Hij kwam, met z’n vrouw aan boord, uit Duitsland,
waar hij rollen staal voor Dagenham in Engeland geladen had. Ik stapte aan de Stieltjeskade
aan boord en zag verder geen bemanning. Eigenlijk lette niemand daar op. Wel in het
Kielerkanaal. Daar vroeg de kapitein mij een ketelpak aan te doen en zo nu en dan aan dek te
gaan als er Wasserschutzpolizei aan de wal liep. We vertrokken met mij aan het roer. Ik deed
het graag en nu het schip beter stuurde, was ik daar blij mee. De zeekaart lag achter me op
tafel, dus zodra we buitengaats waren keek ik even, want een koers had de kap me niet
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gegeven. Hij vertrouwde erop dat ik dat zelf deed. Mijn ervaring met de zee oversteken naar de
UK, Kanaaleilanden, Denemarken enzovoorts had ik echter alleen op het ‘Kraaienest’, een
zeiljacht, ervaren.
Slechter weer
We kregen slechter weer en de Rolf begon flink te slingeren. Ik hoorde op een gegeven
moment steeds een bonk. Na een poosje werd dat erger. Ik riep de kapitein, die het al gehoord
had en de reden wist. De rollen staal waren niet voldoende met hout tussen die rollen
vastgezet, dus er zat ruimte tussen en die werd steeds erger. De kap besloot naar het ruim te
gaan en te zien wat hij kon doen. Nadat hij een paar luiken weggehaald had, zag hij de ellende
en ging naar het kabelgat waar reserveluiken lagen. Hij sjouwde er een paar naar het gat en
mikte die tussen rollende rollen in de hoop dat ze goed vielen. Hij haalde er nog een paar, deed
hetzelfde en ik zag hem de luiken terugleggen. Hij zei dat het voldoende gelukt was, waarop ik
zei: “Je vertelde dat
je in Duisburg al zei
dat de latjes die de
arbeiders ertussen
gooiden veel te
weinig en te dun
waren.” Als
antwoord kreeg hij
”Als het je niet bevalt
ga je maar, voor jou
een ander.“ Ja, hij
wilde een ander
schip, dus dat werd
het niet hè. Hij voer
wat hij maar kon
varen; geen rust,
geen vakantie.
Bonen
De rollen werden gelost en we kregen een soort bonen in het ruim, los gestort. Er was geen
scheiding in het ruim in het midden, dus bonen los storten was niet goed. Er werd doorgeladen
en ik vroeg of ze bereid waren de toplaag in zakken te doen. Alleen met hulp van de kapitein
deden ze dit. Ik hielp ook mee. Hij had hier zelf ook al aan gedacht, maar niet verwacht dat ze
dat wilden doen. Eerlijk gezegd viel het mij ook mee, maar ja, als er iets met het schip zou
gebeuren door zo’n belading krijg je daar in Engeland gedonder mee.
Verzekeringsmaatschappijen zijn ook niet gek. Die geven in eerste instantie de kapitein de
schuld. Maar als die zou verklaren dat er was geweigerd de toplaag in zakken te doen, dan zou
er meer volgen, ook voor de cargadoor. Ik ben nog één reis met hem mee geweest, maar dat
was wel de laatste. Waarom? Hij riskeerde teveel, omdat hij mij als bemanningslid zag en dat
was ik niet, hoewel ik me wel zo gedroeg aan boord. Ik wilde geen passagier zijn, maar
bemanningslid ging me te ver. De Rolf had sinds kort een stuurapparaat, ook met een lange
draad, zodat hij zelfs aan dek kon ingrijpen indien nodig.
Aanvaring
Na Hoek van Holland en op koers naar Duitsland had hij de automaat ingesteld, zodat hij effe
rust kon pakken. Later vertelde hij me dat hij wakker geschrokken was door geschreeuw,
waarna hij mensen aan dek van lichtschip Texel zag staan en zwaaien, want hij was er met de
Rolf aan stuurboordzijde langs geschaafd. En nu was hij bang later in het Kielerkanaal
aangehouden te worden door de Wasserschutz. Hij wist dat dit feit hem een tijd het
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kapiteinschap zou kosten en vroeg of ik bereid was die taak over te nemen. Nou, ik had die
bevoegdheid niet en ik zat bij de Rivierpolitie en had het daar prima naar m’n zin. Achteraf was
die angst voor niks; de bemanning van het lichtschip had hem niet laten vervolgen. De Rolf had
aan die zijde bij het achterschip verfschade, dus net geschampt. Boffert. Ik heb hem hierna niet
meer gezien, wellicht had hij een ander schip, maar bij de twee bruggen kwam hij dus niet
meer.
IJs breken
Wat anders. In de winter van 1963 vroor het flink. Er dreven zelfs schotsen in de rivier en in de
Rijnhaven en Maashaven lag het dicht. Ik ben daar op een gegeven moment met onze
sleepboot, de P7, heen gevaren om het ijs te breken. Dat ging gemakkelijk, de P7 was zwaar
en je liet de kop op het ijs komen dat daardoor gelijk brak, maar er was amper nog vaart.
A.M. Kraaijenbrink
aad.kraaijenbrink@gmail.com

Een beter vliegkampschip voor de Nederlandse vloot
H.M.S. „Venerable” zal de „Karel Doorman” vervangen
Tussen onze Marineleiding en de Britse Admiraliteit is een overeenkomst gesloten betreffende
het vervangen van Hr. Ms. escortevliegkampschip „Karel Doorman” (tevoren H.M.S. „Nairana”)
door een sneller en zwaarder schip, het lichte vlootvliegkampschip „Venerable”.
Zoals bekend, heeft de Koninklijke Marine de „Karel Doorman” begin 1946 van Engeland in
bruikleen overgenomen. Deze overeenkomst loopt volgend jaar Maart af, zodat de carrier dan
weer aan Engeland wordt teruggegeven.
In plaats van de „Doorman” zal dus een vliegkampschip van de „Colossus”-klasse, een „light
fleet aircraft carrier”, door aankoop aan onze vloot worden toegevoegd. Het prototype van
deze klasse, H.M.S. „Colossus”, is voor vijf jaar uitgeleend aan de Franse Marine.
H.M.S. „Venerable” is gebouwd op de werf van Cammell Laird; de kiel werd gelegd in
December 1942; tewaterlating: 30 December 1943; indienststelling: Januari 1945.
Standaardwaterverplaatsing: 14.000 ton. Afmetingen: 216,80 (lengte over alles) x 24,39 x 5,80
m. Snelheid: 25 mijl. Bewapening: 48 antiluchtkanons van 40 mm in dubbelopstelling en 32
Oerlikons van 20 mm. Capaciteit: 36 vliegtuigen. Voortstuwing: turbo-electrisch (2 schroeven)
met een vermogen van 40.000 pk. Lengte vliegdek: 210 m. Elk der beide hangars wordt met
twee liften bediend. De bemanning zal 1300 koppen tellen.
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Doelmatigheidscommissie bij de Koninklijke Marine
De Minister van Marine heeft enige tijd geleden een commissie ingesteld voor doelmatigheidsinspectie der Koninklijke Marine. Tot voorzitter van deze commissie is benoemd de kapitein ter
zee J. B. Meijer, tot leden werden benoemd: de luitenant ter zee der 1ste klasse K. G. Tiel en de
officier van de Marine Stoomvaartdienst der 1ste klasse L. Stam.
Deze commissie heeft tot taak om in het kader van het streven van de regering om zoveel
mogelijk op de staatsuitgaven te bezuinigen, een onderzoek in te stellen naar de doelmatigheid
van de organisatie der commandementen, diensten en inrichtingen der zeemacht in ons land.
De algemene werkwijze van de commissie is ingericht op het vrijmaken van personeel, dat
daarvoor kan dienen ter aflossing van dienstplichtigen en oorlogsvrijwilligers, welke in
aanmerking komen voor demobilisatie.
Het eerste object van deze doelmatigheidscommissie is het Marinecommandement te Hoek van
Holland geweest, dat ten gevolge van gewijzigde omstandigheden ter plaatse een belangrijk
beperkter functie kon krijgen. Ten gevolge van de werkzaamheden van de commissie aldaar zijn
tevens verschillende woningen vrijgekomen, die thans weer door particulieren kunnen worden
betrokken.
Behalve het commandement Hoek van Holland heeft de commissie de organisatie van de
Marine Vrouwenafdeling aan een onderzoek onderworpen, terwijl nog meer Marine lnrichtingen
op het programma staan.

OPENING DER TENTOONSTELLING „ZEEMACHT”
op 26 Juli 1947
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De opening der tentoonstelling door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard werd
voorafgegaan door een toespraak van de heer N. van Zalinge, voorzitter der Koninklijke
Nederlandsche Vereniging „Onze Vloot”, welke luidde als volgt:
“Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren,
Het is mij een grote eer en een vreugde U hier welkom te mogen heten en U namens de
Koninklijke Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot” en de „Marvo” dank te zeggen, wijl U aan
onze uitnodiging gevolg hebt willen geven, teneinde open te stellen en in ogenschouw te nemen
hetgeen door de goede zorgen van de Marine Voorlichtingsdienst werd samengebracht en
opgebouwd tot een tentoonstelling, die ten doel heeft het Nederlandse volk nader te brengen tot
en belangstelling te wekken voor zijn Zeemacht.
Wij hebben deze tentoonstelling de naam gegeven van Zeemacht.
Dit woord wekt gedachten op aan ontwikkeling van macht, uitgeoefend door kracht van
wapenen ter zee met machtige ten oorlog uitgeruste schepen, bemand met bekwame officieren
en voor de zeedienst opgeleid scheepsvolk. Een begrip, van landmacht wel te onderscheiden,
doch dat daarmede de betekenis van weermacht gemeen heeft.
De naamgevers der tentoonstelling hebben evenwel een ruimere betekenis van het woord
vooropgesteld. Zij willen uitdrukking geven aan een begrip van macht, waarin de beheersing der
zee in economisch opzicht het voornaamste element is. Want in de kunst schepen te bouwen,
die stormen trotseren en deze veilig over de wereldzeeën te brengen, ligt grote macht van
kennen en kunnen besloten. Groter dan die van het kanon... want zij is er niet ter vernietiging,
doch voor behoud, voor de bevordering der welvaart van heel een volk, dat door de zeevisserij
zijn bestaansmogelijkheid fundeerde en later door de zeehandel groter voorspoed genoot. Dit is
Zeemacht in ruime betekenis.
Het is niet mogelijk dit alles op een tentoonstelling te verbeelden. Zelfs scheepvaartmusea
schieten hier te kort, zo woord en schriftuur. Doch wat mogelijk was in het raam onzer
doelstelling werd bereikt: een idee te geven van hetgeen de Koninklijke Marine en het
zeewezen in het algemeen bezit en gebruikt voor de beveiliging der zeewegen van en naar ons
land, het opruimen en vegen van mijnen. Gij ziet er de nieuwste instrumenten voor de navigatie
en toepassing der nieuwste vindingen als radar, het toveroog, dat door mist en duisternis heen
obstakels ontdekt, die het menselijk oog niet kan waarnemen. Er zijn enige fraaie modellen
onzer grootste zeekastelen, die U doen zien hoe de techniek ook in de werken des vredes
gevorderd is.
En zoudt gij nog vragen met welk doel deze tentoonstelling gehouden wordt, dan zou ik U
antwoorden met het veel gebruikte woord: Propaganda. Propaganda, of wilt ge, reclame voor
het zeewezen in het algemeen en voor de Koninklijke Marine in het bijzonder. Dat is in deze tijd
zeer nodig, want het Nederlandse volk schijnt voor een groot deel vergeten te zijn, dat de
zeevaart de grondslag van zijn welvaart is. De toestand lijkt bijna op die van de achttiende
eeuw, toen onze koopvaardijvloot voor een groot deel bemand werd met buitenlandse zeelieden
en de Marine in verval kwam. Men verstaat thans wel zeer onvoldoende de waarheid
van de oude spreuk: „Navigare necesse est.” En dit ondanks een oude zeetraditie van bijna zes
eeuwen. Een traditie, die in feite het kernpunt van onze zeemacht is.
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Naast die traditie is noodzakelijk de nationale wil van het thans levende Nederlandse volk om
onze zeemacht te handhaven. De Marine moet steunen op de wil en de sympathie der natie,
die behoort te begrijpen, dat een zo krachtig mogelijke Nederlandse Zeemacht onmisbaar is als
waarborg voor de eerbiediging van ons volksbestaan en voor het behoud van het Rijk in en
buiten Europa. Er zijn er helaas, die deze woorden uit de statuten van de Vereeniging „Onze
Vloot” niet meer aanvaarden, doch al ging in de laatste wereldoorlog een groot deel onzer
Marine ten gronde, vast staat toch wel, dat door dit grote offer en door moed en volharding van
onze zeelieden in geallieerd verband ons zelfstandig volksbestaan kon worden gered en
behouden. Onze zeemacht heeft haar onmisbaarheid, bewezen.
Ook in de toekomst zal zij dit doen, mits zij is opgebouwd van modern materieel en de schepen
en vliegtuigen worden bemand met zeevolk van vurig nationale geest. Dit is geen verouderd
denkbeeld, zoals ten onrechte wordt gemeend door hen, die de atoombom als al-beslissend
beschouwen.
Ik moge herhalen, dat onze Koninklijke Marine, ja heel ons zeewezen, moet worden gedragen
door de nationale Wil. Deze wil kan en moet aangemoedigd door kundige en eerlijke
voorlichting, maar vooral door propaganda van hen uit de burgerij, die weten, dat de grote
belangen van Neêrlands handel en nijverheid door de scheepvaart worden gediend en door de
Marine beschermd.
Deze tentoonstelling bedoelt zulk een voorlichting te geven. Ik moge thans Uwe Koninklijke
Hoogheid verzoeken haar te willen openen.”
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard beantwoordde deze toespraak met de volgende
rede:
“Mijnheer de Voorzitter, Excellenties, Mijnheer de Burgemeester,
Dames en Heren,
Met zeer veel genoegen heb ik gevolg gegeven aan de uitnodiging tot het openen van deze
tentoonstelling, welke tot stand is gekomen door de vruchtbare samenwerking van de
Koninklijke Nederlandsche Vereeniging „Onze Vloot” en de Marine Voorlichtingsdienst.
Tijdens de oorlog heb ik de Koninklijke Marine herhaaldelijk in actie gezien. Meermalen heb ik
ook het personeel der koopvaardij zien terugkeren van convooi-reizen, waarbij het dikwijls heet
was toegegaan en waarbij helaas ook verliezen onzerzijds niet waren uitgebleven.
Deze persoonlijke kennismaking met de mannen van marine en koopvaardij heeft mij vervuld
met de grootste waardering voor de volharding onze zeelieden, die wisten dóór te zetten, onder
zeer gevaarvolle omstandigheden en dikwijls ontmoedigende vooruitzichten.
Voor mij staat het vast, dat de Nederlandse zeeman elk doel, dat men hem aanwijst, kan
bereiken. Bij herhaling is mij gebleken, dat ook de buitenlandse admiraliteiten er zo over
dachten. Door het vestigen van deze reputatie hebben onze zeelieden Nederland een zeer
grote dienst bewezen. Ik mag hierbij aanhalen de slogan in U. S. A. in 1942: „The Dutch sink a
ship a day’’
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Ook ons land werd hierdoor gerekend tot de
geallieerden, die metterdaad een
waardevolle bijdrage leverden aan de
gemeenschappelijke oorlogsinspanning.
Niet alleen echter in het verleden heeft de
zeevaart in belangrijke mate bijgedragen tot
het heil van ons vaderland. Ook heden is zij
één van onze belangrijkste bronnen van
inkomsten, terwijl van de toekomst met
zekerheid kan worden gezegd, dat de
koopvaardij voor ons allen een onmisbare
broodwinning zal zijn. Onze handel met het
achterland is teruggelopen tot een fractie van
zijn vooroorlogse waarde. De betekenis van
Indië voor ons herstel is nog steeds een
vraagteken.
De zee kon echter als bron van werk en
welvaart behouden blijven en daarom is het
zaak, dat wij ons met dubbele energie richten op de zeevaart en haar aanverwante bedrijven,
waarvan de scheepsbouw wel een van de voornaamste is.
Het is boven twijfel verheven, dat de Nederlander een goed zeeman en een knap
scheepsbouwer is. Vooral in deze tijd van beperkte mogelijkheden is het nodig te woekeren met
de capaciteiten, welke een volk bezit. Ik vraag mij wel eens af of deze kwestie door de
gemiddelde Nederlander, die helaas zo weinig met de zee in aanraking komt, voldoende wordt
begrepen.
Als U mij vraagt of het hier gesignaleerde tekort aan maritieme visie in ons volk nu wel zo
nadelig is, dan wil ik hierop met klem bevestigend antwoorden.
Geen Regering kan immers een gezonde maritieme politiek voeren, wanneer deze niet in
redelijke mate door het volk zelf gesteund wordt.
Men kan nu eenmaal geen steun verwachten van hen, die van een zaak weinig of niets
afweten.
Het is daarom een landsbelang van de eerste orde, dat er naar wordt gestreefd om de
zeebewustheid van het Nederlandse volk te herstellen.
Alle bijdragen tot dit goede doel hebben niet alleen mijn volle sympathie en hartelijke belangstelling, maar ik wil ook gaarne naar mijn vermogen medewerken om gezonde pogingen te
helpen slagen. Een tentoonstelling als deze geeft een stoot in de goede richting en daarom
wens ik de initiatiefnemers van harte geluk met hun onderneming.
De beperkte ruimte in de overigens onvolprezen Haagse Dierentuin maakt, dat helaas niet aan
alle facetten van het ruime begrip Zeemacht een plaats kon worden ingeruimd.
Maar wat er wèl is vertegenwoordigd, laat U de zeeman zien in zijn werk aan boord van
schepen en vliegtuigen, terwijl ook zijn medewerkers aan de wal, zoals de admiraliteit, reders,
scheepsbouwers en tal van andere waterkanters, niet ontbreken. In het moderne
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zeevaartbedrijf speelt de machine een grote rol, maar ook hier is het de mens achter de
machine en in het bedrijf, die in de eerste plaats onze aandacht en waardering verdient.
Ik hoop van harte, dat deze tentoonstelling een record-aantal bezoekers zal trekken in het
belang van de zo nodige maritieme visie van het Nederlandse volk.
Hiermede verklaar ik de tentoonstelling Zeemacht voor geopend.”
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