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Deel 1

Ontwikkeling als geen ander wapen ter zee
Voortreffelijk werk in oorlogstijd

Op 21 December 1946 was het 40 jaar geleden, dat de eerste Nederlandse onderzeeboot, de
"Luctor et Emergo", bij de Koninklijke Marine werd in dienst gesteld. In dit tijdsbestek heeft de
Onderzeedienst een ontwikkeling doorgemaakt als geen ander wapen, wanneer we tenminste
het luchtwapen buiten beschouwing laten.
Daar de O.Z.D., zoals reeds gemeld, zijn 40-jarig jubileum op 20 Juni zal gedenken, geven wij
thans een overzicht van de ontwikkeling en verrichtingen van dit bijzondere marine-bedrijf. Uit
de nietige bootjes, die aan het begin van deze eeuw werden gebouwd, is een machtig
onderzeewapen gegroeid, dat in staat is van beslissende invloed te zijn op de oorlogvoering. De
beide wereldoorlogen, die binnen deze periode vallen, zijn wel bij uitstek geschikt om dit aan te
tonen.
In de Tweede Wereldoorlog brachten Duitse onderzeeboten niet minder dan 2775 schepen met
ongeveer 14.500.000 registerton bruto tot zinken of ongeveer 70% van het totale aantal
schepen, dat in deze oorlog verloren ging.
De Nederlandse Onderzeedienst, die in deze oorlog voor het eerst geactiveerde torpedo’s
lanceerde, heeft zich kranig geweerd; voor zover er over moderne en operatieve boten werd
beschikt, is er aan de gestelde verwachtingen ruimschoots voldaan.
De eersteling
Hr. Ms. "Luctor et Emergo" werd als de "No. 1" door de Koninklijke Marine overgenomen. Deze
boot, volgens Amerikaans ontwerp gebouwd bij de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te
Vlissingen, was op 1 Juni 1904 aldaar op stapel gezet en kwam op 5 December 1905 gereed.
Er werd toen een marine-bemanning aan boord geplaatst; op 10 Juli 1906 kwam zij
buitengaats. Vanzelfsprekend was deze boot maar een nietig wapen, vergeleken met de
huidige onderzeeboten; de afmetingen waren als volgt: lengte 20,42 m, breedte 4,08 m,
diepgang aan de oppervlakte varend 2,8 m. De waterverplaatsing, aan de oppervlakte varend,
bedroeg 105 ton en 124 ton ondergedompeld. De bewapening bestond uit een boegbuis voor
een 45-cm torpedo! Voor de voortstuwing boven water zorgde een 4-cyl. gasolinemotor, terwijl
een electromotor voor de onderwatervaart zorgde. De snelheid aan de oppervlakte bedroeg
8,35 mijl. De bemanning bestond uit 10 koppen.
Nadat deze onderzeeboot uit de sterkte werd afgevoerd, heeft men de periscoop-opbouw als
monument opgesteld tussen de gebouwen van de Onderzeedienst te Den Helder. Onze
Koningin Wilhelmina woonde aan boord van Hr.Ms. "Piet Hein" de duikmanoeuvres van de
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eerste Nederlandse onderzeeboot tussen IJmuiden en Hoek van Holland bij. De "Luctor et
Emergo" is later herdoopt in "O 1".
O-boten en depôtschepen
Toen de eerste proeven met het nieuwe onderzeewapen bevredigend waren verlopen, werd op
11 October 1909 bij de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" de kiel gelegd voor de tweede
onderzeeboot. Toen op 1 Augustus 1914 de Wereldoorlog uitbrak, kon binnen enkele weken Hr.
Ms. "O 5" in dienst worden gesteld. Gedurende de oorlog kwamen de beide volgende boten
gereed; onze Onderzeedienst werd verder uitgebreid met een in 1917 geïnterneerde Britse
onderzeeboot, die als Hr.Ms. "O 8" aan de sterkte werd toegevoegd en met een Duitse
onderzeeboot-mijnenlegger, die "M 1" werd gedoopt.
Voor de huisvesting van het aan boord vertoevende marine-personeel en voor het uitvoeren
van herstellingen, alsmede voor het opladen der accu-batterijen werd een tweetal z.g.
depôtschepen in dienst gesteld, nl. de "Vali", een voormalige kanonneerboot en de "Cornelis
Drebbel", welk schip in het bijzonder voor dit doel werd gebouwd. Voorts werd er ook een
speciaal bergingsvaartuig gebouwd, dat bij eventuele ongevallen zou kunnen dienst doen.
De eerste K-boten
Naast deze "O"-boten werd reeds in December 1910 het eerste contract afgesloten voor de
bouw van een onderzeeboot, bestemd voor Ned.-Indië, de "K 1" (K afgekort: Koloniën). Evenals
de vorige schepen werd dit schip te Vlissingen gebouwd en op 12 Juli 1914, dus juist voor
Wereldoorlog I, in dienst gesteld. Midden in de Wereldoorlog werd deze boot, onder commando
van de Luit. ter zee der 1ste kl. Jhr. G. L. Schorer, door de sleepboot "Witte Zee" naar Ned.Indië gesleept. Nog gedurende Wereldoorlog I werd te Vlissingen de kiel gelegd voor verdere
onderzeeboten, eveneens bestemd voor Ned.-Indië.
Na Wereldoorlog I, toen de onderzeeboot haar doeltreffendheid had bewezen, werd met de
Nederlandse aanbouw een gestadige voortgang gemaakt (Hoofdingenieur der Marine J. van
der Struijf). De onderzeeboten werden veelal, en terecht, het offensieve wapen bij
uitnemendheid geacht voor de kleinere mogendheden.

In dienst der wetenschap

3

In dezelfde periode werd de onderzeeboot voor het eerst dienstbaar gemaakt aan de
wetenschap: in Juni 1923 verrichtte de later zo bekend geworden Prof. Dr. Ir. F. A. Vening
Meinesz de eerste zwaartekracht-metingen op de Noordzee, aan boord van Hr. Ms. "O 6".
Met de "K"-boten zijn ook twee wereldreizen gemaakt, die van historische betekenis zijn
geworden: de reis van Hr. Ms. "K XIII" onder bevel van de Ltz 1 L. G. L. van der Kun van 27 Mei

tot 13 December 1926 en van Hr. Ms. "K XVIII" onder bevel van de Ltz 1 D. C. M. Hetterschij
van 14 November 1934 tot 11 Juli 1935. Op beide reizen heeft Prof. Vening Meinesz
zwaartekracht-metingen verricht.
In 1920 vertrokken Hr. Ms. onderzeeboten "K III" en "K V", resp. onder bevel van de luitenants
ter zee der 1ste kl. F. W. Coster en A. Vos, naar Ned.-Indië zonder escorte en deze reis werd
zonder ongevallen tot een goed einde gebracht.
Mof te vlug af
Toen in 1936/37 de herbouw van de Marine krachtig werd aangepakt, werd er ook een aantal
onderzeeboten op stapel gezet. Een deel van deze schepen heeft men in Mei 1940 nog aan de
inbeslagneming kunnen onttrekken door hen versneld in dienst te stellen en naar Engeland over
te brengen. Na de capitulatie beschikte de Koninklijke Marine over 27 onderzeeboten, waarvan
15 in Ned.-Indië ("K VII" t/m "K XVIII", "O 16", "O 19", "O 20"), 7 in Europese wateren ("O 9", "O
10", "O 13", "O 21" t/m "O 24") en 2 in West-Indië ("O 14" en "O 15").
Bij de capitulatie stonden er nog drie boten op stapel; zij werden evenals de "O 8", "O 11" en "O
12", die in herstelling lagen, door de bemanningen vernield of tot zinken gebracht.
Alleen nog O-boten
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Wat de bestaande typen betreft, moet nog worden vermeld, dat na 1934 de aanduiding "K"boten is komen te vervallen en dat alle nieuw opgeleverde onderzeeboten van een "O"-nummer
werden voorzien, daar deze boten zowel in Nederland als in tropische wateren konden worden
gebruikt. Bij de "O"-boten, die tot het laatste type behoorden, waren er twee, die nog speciaal
moeten worden vermeld: de "O 19 ’ en "O 20", die tevens waren ingericht voor het leggen van
mijnen, waarvan zij er elk 40 konden medevoeren.

Roemrijke verrichtingen
Over de verrichtingen van onze onderzeeboten gedurende de oorlog kan men op uitnemende
resultaten wijzen, hetgeen o. m. wel blijkt uit het feit, dat aan verschillende onderzeebootcommandanten de M.W.O. is toegekend. Zo werd de M.W. O. 4e kl. verleend aan de luitenants
ter zee 1e kl. A. J. Bussemaker † ("O 16"), C. A. J. van Well Groeneveld † ("KXIV" en "K XVIII")
en H. A. W. Goossens ("Zwaardvisch"). Andere hoge onderscheidingen vielen o. m. ten deel
aan de luitenants ter zee der 1e kl. J. F. van Dulm ("O 21"), C. W. Th. Baron van Boetzelaer ("K
XV"), H. C. J. Coumou ("K XII"), H. M. L. F. E. van Oostrom Soede ("Dolfijn").
De roemrijkste bladen in de geschiedenis van de Nederlandse Onderzeedienst zijn geschreven
in de Indische wateren, na de oorlogsverklaring aan Japan. De prestaties van de Ltz. 1 A. J.
Bussemaker, C. A. J. van Well Groeneveld, C. W. Th. Baron van .Boetzelaer en H. C. J.
Coumou zullen voor altijd met gulden letters in onze geschiedenis vermeld blijven, doch ook in
de Middellandse Zee zijn uitstekende resultaten geboekt: de torpedering van de "U 95" door de
"O 21" (Ltz. 1 J. F. van Dulm) en de torpedering van de Italiaanse onderzeeboot "Malachite"
door Hr. Ms. "Dolfijn" (Ltz. 1 H. M. L. F. E. van Oostrom Soede).
Onafgebroken is het onderzeewapen ingezet; dat de verliezen derhalve zwaar zijn geweest,
behoeft niet nader te worden omschreven. Van de 27 onderzeeboten, waarmede Nederland op
14 Mei de oorlog inging, zijn er slechts 8 behouden gebleven. Gedurende de oorlog werd de
onderzee-vloot met 3 nieuwe eenheden uitgebreid, de "Dolfijn", "Zwaardvisch" en "Tijgerhaai",
terwijl de "O 27" uit Duitse handen is teruggekeerd. Van de overgebleven onderzeeboten zijn de
"O 9", "O 10", "O 15" "K XIV ’, "K XV" en "Dolfijn" (dus 6 in totaal) reeds van de sterkte
afgevoerd, zodat Nederland thans slechts over 6 onderzeeboten beschikt. Dit zijn de
"Tijgerhaai", "Zwaardvisch", "O 21", "O 23", "O 24" en "O 27".
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Vlootplan gewaagt van uitbreiding
Men zal er echter op kunnen rekenen — het Vlootplan maakte er reeds melding van — dat de
Nederlandse Onderzeedienst opnieuw zal worden uitgebreid, zodra de technische ontwikkeling
uit de laatste oorlog aan de praktijk dienstbaar is gemaakt.
Gedurende de tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse Onderzeedienst wel de
opwindendste periode sinds de oprichting beleefd. In de jaren 1914—1918, toen de
ontwikkeling van het Nederlandse onderzeewapen nog in een aanvangsstadium verkeerde,
beperkten zijn werkzaamheden zich tot het patrouilleren langs de Nederlandse kust. In de
tweede Wereldoorlog was het anders; gedurende de strijd in Nederland in Mei 1940 slaagden 7
Nederlandse onderzeeboten er in naar Engeland uit te wijken: de "O 9" en "O 10", de "O 13" en
de "O 21" t/m "O 24". Op dat tijdstip bevonden de "O 14" en "O 15" zich in West-Indië; het
grootste deel, nl. 15 boten, was echter in Oost-Indië gestationneerd, nl. 12 "K"-boten ("K VII" t/m
"K XVIII"), alsmede de "O 16", "O 19" en "O 20".
In de Europese wateren en bij de strijd om Nederlands-Indië ging in het tijdvak 1940-1945 een
belangrijk aantal onderzeeboten verloren, waaronder de volgende boten op het terrein van
operatieve actie: "K XVI" (Ltz. H. C. Besançon †), "K XVII" (Ltz. L. J. Jarman †), "O 16" (Ltz. A.
J. Bussemaker †), "O 19" (Ltz. J. F. Drijfhout van Hooff), "O 20" (Ltz. Snippe †), "O 22" (Ltz. J.
W. Ort †) en "0 13" (Ltz. E. H. Vorster †).

Niettegenstaande het aantal operatieve boten,
waarover de Koninklijke Marine de beschikking had,
beperkt was en het personeel niet de minste
oorlogservaring bezat, heeft zij zich uitstekend van
haar taak gekweten. De lijst van Nederlandse
onderzeebootsuccessen, die na dit artikel volgt en
die is samengesteld door de historische sectie van
de Marinestaf, spreekt voor zichzelf. Het feit, dat
niet minder dan drie commandanten werden
benoemd tot Ridder der Militaire Willemsorde,
verdient zeker te worden vermeld. Van deze drie
M.W. O.’s is er helaas één posthuum moeten
worden toegekend, nl. aan de Ltz. 1 A. J.
Bussemaker (Cdt. van Hr. Ms. "O 16").

Hr. Ms. "Zwaardvisch" in actie
Hoewel uit de mutatie van een hoge onderscheiding reeds duidelijk de activiteit van de
"Zwaardvisch" blijkt, is het stellig wel interessant een kort overzicht te geven van de
patrouilletocht, waarmede de Ltz.1 H. A. W. Goossens zijn M.W. O. verwierf.
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Op 26 September 1944 verliet Hr. Ms. onderzeeboot "Zwaardvisch" onder bevel van de Ltz. 1
H. A. W. Goossens de haven van Fremantle voor een patrouilletocht naar de Javazee. Na olie
te hebben geladen in de Golf van Exmouth, passeerde de boot in de vroege ochtend van de
4de October Straat Lombok. Diezelfde dag kwam in de namiddag een tankertje van 500 ton in
zicht, toen men zich ten N.O. van Bali bevond. Het was een klein houten scheepje, dat met een
kanon was bewapend. Niettegenstaande de bewapening besloot de commandant zijn torpedo’s
te sparen en zijn tegenstander met geschutvuur te vernietigen. Langzaam kwam de
"Zwaardvisch" aan de oppervlakte en op een afstand van 1400 meter opende zij het vuur met
haar 10-cm kanon. Reeds het derde schot was een treffer en weldra brandde het vaartuig van
de voor- tot de achtersteven. Voordat de eerste buit van de "Zwaardvisch" echter in de diepte
was verdwenen, verscheen er een vliegtuig met de rode schijf op de vleugels en de
"Zwaardvisch" dook naar veiliger oorden. Na enkele uren kwam zij weer aan de oppervlakte; het
tankertje brandde nog steeds, doch ten slotte verdween de rookkolom onder de zeespiegel.
Daarop zette men koers naar de Noordkust van Java en naderde de "Zwaardvisch" de
toegangen tot Soerabaja. In de vroege ochtend van de daaropvolgende dag kwam er een
onderzeeboot in zicht, die weldra als een Duitser kon worden geïdentificeerd. De vijandelijke
boot vervolgde onverstoorbaar haar koers in Oostelijke richting met een 14-mijls vaart.
Voorzichtig en behoedzaam naderde de "Zwaardvisch" haar tegenstander en elf minuten na het
in zicht komen vuurde zij een salvo van zes torpedo’s af, waarvan er drie troffen. Binnen een
minuut verdween de vijandelijke boot in de diepte; men slaagde er in 27 overlevenden op te
pikken. 1)
1)

Volgens het boekje "German, Italian and Japanese U-Boat casualties during the war", was deze
onderzeeboot de Duitse "U 168".
Bron: Onze Vloot, 3e jaargang nummer 6, juni 1947
Wordt vervolgd
…………………………………………………………………………………………………………

De Koninklijke Maatschappij “De Schelde”
bestaat 75 jaar
Steeds nauw verbonden met

de Koninklijke Marine en onze Koopvaardij

Op 7 Oktober 1950 was het vijf en zeventig jaar geleden, dat de N.V. Koninklijke Maatschappij
“De Schelde" te Vlissingen werd opgericht een feit, dat ook in “Onze Vloot" niet onopgemerkt
mag blijven.
De oude marinestad Vlissingen immers dankt aan “De Schelde" haar herleving en talrijke
schepen der Koninklijke Marine werden op deze werf in het Zuiden des lands gebouwd.
Sedert eeuwen is Vlissingen scheepsbouwcentrum en sedert eeuwen reeds is de naam dezer
stad nauw verbonden aan onze marine. Zeehelden als De Ruyter, de Evertsens en Joos de
Moor zagen er het ]levenslicht en zij bevochten hun overwinningen met vloten, waarvan menig
schip in Vlissingen op de helling had gestaan.
In het begin der negentiende eeuw evenwel had Vlissingen zijn welvaart volkomen verloren.
Wel trachtte Napoleon, na het noodlottige Engelse bombardement in 1809, een nieuwe
voorspoedsinjectie te geven door het Marine-etablissement uit Antwerpen naar Vlissingen te
verplaatsen, maar tot bloei gekomen is deze marinewerf daar nooit. Toen zij in 1869 werd
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opgeheven en de marinedirectie, met aan het hoofd een vice-admiraal en een aantal hoge
officieren, verdween, scheen het nog geen 9000 zielen tellende Vlissingen ten ondergang
gedoemd.
Aan twee mannen is het te danken, dat juist in deze uitzichtloze periode het tij voor de Scheldestad keerde: aan de jonge hoofdingenieur der marine, de latere hoogleraar B. J. Tideman en
aan Arie Smit, telg uit het befaamde Zuid-Hollandse geslacht van scheepsbouwers.
Tideman werd in de zestiger jaren door de minister van Marine naar Birkenhead gezonden om
daar bij Laird Brothers toezicht te houden op de bouw van een ramtorenschip voor de marine.
Toen hij terugkeerde, schreef hij als 31-jarige man een brochure, waarin hij het plan ontwikkelde
om in het ten dode gedoemde Vlissingen een grote scheepswerf te stichten. In plaats van de
houten schepen kwamen ijzeren en zelfs gepantserde schepen in zwang en Tideman
berekende, dat men deze even voordelig in Vlissingen zou kunnen bouwen, als in Engeland
bestellen. Een Nederlandse werf zou met glans met het buitenland kunnen concurreren. Het
benodigde kapitaal taxeerde hij op f 10 millioen en hij stelde ogenblikkelijk pogingen in het werk
om dit bijeen te krijgen. Zijn moeite leverde echter geen resultaat op: de banken belegden hun
geld liever in andere objecten dan een scheepswerf en machinefabriek.
Juist in deze periode echter kreeg Vlissingen een aanzienlijk verbeterde haven, die in 1873
door Koning Willem III werd geopend. Bovendien drie feiten openden nieuwe perspectieven en
Tideman kreeg nu van de Koning opdracht om na te gaan of zich wellicht particuliere
scheepsbouwers voor een werf in Vlissingen zouden interesseren.
En zie: in Vlissingen ontmoette Tideman Arie Smit, die zelfstandig reeds het plan had opgevat
om aan de Staat de voormalige marinewerf in erfpacht te vragen. Als ergens een werf kans had,
zo meende hij, ondanks het dieptepunt, waarop de Nederlandse scheepsbouw was aangeland,
zou het in Vlissingen zijn! Besprekingen met de Koning volgden en op 7 Oktober 1875 werd de
Kon. Mij. “De Schelde" opgericht, met Arie Smit als president-commissaris en Jos van Raalte
als directeur. Vier jaar later kreeg de jonge, maar zich ondanks vele moeilijkheden snel
ontwikkelende werf en machinefabriek de eerste opdracht van de Koninklijke Marine: in
Vlissingen werd de spartorpedoboot “Prins Hendrik" op de helling gezet. In 1896 werd voor het
eerst een pantserschip in Vlissingen besteld, de “Evertsen" en in 1898 een grote kruiser, de
“Zeeland”. In 1905 bouwde ,,De Schelde" voor eigen risico een onderzeeboot, de eerste in
Nederland, die de naam kreeg “Luctor et Emergo" en toen zij gereed was door de Nederlandse
Marine werd overgenomen. In 1906 werd voor het eerst een grote torpedoboot door “De
Schelde" gebouwd, de ,,G 1"; in 1909 werden de eerste torpedobootjagers in opdracht
gegeven. In totaal bouwde “De Schelde" voor de Marine en de Gouvernementsmarine 76
schepen, dat wil dus zeggen meer dan één per jaar. In het jubileumjaar is de bouw van vier
moderne onderzeebootjagers in volle voorbereiding.
Arie Smit is vele jaren de ziel van “De Schelde" geweest. Minder bekend is, dat hij in de Tweede
Kamer (van 1886 tot 1888 en van 1891 tot 1897 was hij lid van het parlement) een der grote
voorvechters is geweest voor de modernisering van de Nederlandse vloot.
Op 15 December 1887 hield Arie Smit namelijk een zeer scherpe rede, waarin hij felle kritiek
uitte op het departement van Marine. Twee ministers van Marine waren toen kort na elkaar
afgetreden omdat zij geen kans zagen de kamer te overtuigen van de noodzaak om een
moderne vloot te bouwen.
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Nu had Arie Smit reeds eerder betoogd, dat de marinewerven verouderde instellingen waren,
die zich in geen enkel opzicht meer konden meten met de particuliere werven en dat zij zelfs
nauwelijks meer waren dan onbelangrijke onderdelen van wat een moderne werf was. De
marinewerven hadden zich totaal onvoldoende rekenschap
gegeven van hetgeen er nodig was voor het ombouwen van een zeilvloot in een stoomvloot.
Scherp viel Smit nu de minister van Marine Tromp daarover aan, die geklaagd had, dat de
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Nederlandse werven te duur waren met hun reparaties. Hij wees er op dat de regering zulke
dwaze garanties eiste, dat de particulieren zich wel tegen een aanzienlijk risico moesten
dekken, waarmede de rijkswerven natuurlijk niets te maken hadden. Bovendien wees Smit er
op, dat bij de aanbesteding en inschrijving voor een nieuw Nederlands oorlogsschip wel prijs
was gevraagd bij zeven buitenlandse werven, maar de Nederlandse werven volkomen waren
uitgesloten. Hij herinnerde er in dit verband aan, dat een Nederlandse werf ongevraagd een
ontwerp had ingezonden, dat, naar hij toegaf, niet modern genoeg was, maar toch bewees, dat
men zich concentreerde op de plannen.
.Op deze rede volgde een felle pennenstrijd tussen Smit en de directeur van de onderneming,
die het bedoelde ontwerp had ingezonden; het publiek ging zich voor de kwestie interesseren
en het eindresultaat was, dat inderdaad op ruime schaal aan Nederlandse werven opdrachten
werden verleend voor de ombouw van de Nederlandse vloot.
Het is ondoenlijk om een
opsomming te geven van de
oorlogsbodems, die “De Schelde"
voor de marine bouwde. Het
waren schepen van alle typen.
Een uitzondering moet echter
worden gemaakt voor de in 1925
gebouwde kruiser “Java”, die in
1942 in de slag in de Javazee ten
onder ging, de onderzeeboot “K
X", die in 1923 gebouwd werd en
bij de val van Soerabaja - om haar
uit handen van de Japanners te
houden tot zinken werd
gebracht, de torpedobootjager
“Van Ghent", die in 1942 bij Banka
ten onder ging in de strijd tegen
Japan, de onderzeeboot “O 12",
die in 1940 in Den Helder door de
eigen bemanning tot zinken moest worden gebracht en de “Johan Maurits van Nassau", die in
1940 voor de Nederlandse kust strijdend ten onder ging. Verscheidene andere marineschepen,
die door “De Schelde" werden gebouwd, werden als vermist opgegeven. De snelvarende
Kanaalschepen “Koningin Emma" en “Prinses Beatrix" hebben tijdens de oorlog dienst gedaan
voor de Geallieerde strijdkrachten en zich daarbij onderscheiden. Beide behoorden tot de
Stoomvaart Mij' “Zeeland".
De N.V. Kon. Mij. “De Schelde" heeft echter niet alleen voor de marine gewerkt. Zij bouwde
tevens 55 grote passagiersschepen, 45 grote vrachtschepen en 69 kleinere en
binnenvaartschepen, terwijl de machinefabriek, die in de laatste decennia sterk naar voren is
gekomen, 760 scheeps- en landmachines bouwde en 1450 grote ketels.
Begonnen werd in 1875 met slechts 20 man personeel. In 1905 was dit reeds aangegroeid tot
1419 man, in 1920 tot 2312 en in 1949 tot ruim 4200 man. Verloond werd in 1876 f 75.000, in
1905 f 807.000, in 1920 f 3.647.000 en in 1949 f 10.607.000.
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De zware oorlogsschade werd energiek herstelt en alleen reeds na de jongste oorlog werden
de “Willem Ruys” (Kon. Rott. Lloyd), de “Borneo” (Stoomv. Mij. ”Nederland"), de “Waingapoe,,
(Kon. Paketv. Mij.), de vrachtschepen “Carbet” en “Carimare" (Comp. Gén. Transatlantique) en
twee Zeeuwse veerboten nieuw gebouwd. De “Koningin Emma" en de “Prinses Beatrix”
(Stoomv. Mij. ”Zeeland"'), de ”Indrapoera” (Kon. Rott. Lloyd), de “Stad Breda" (Halcyonlijn), de
“Jagersfontein" (V.N.S.), de “Austanger" (Noorwegen) en het Franse stoomschip "Colombie"
(C.G.T.) werden volledig omgebouwd.
Het zijn prestaties, waarop “De Schelde” met reden trots kan zijn. Als vijf-en-zeventig-jarige
neemt zij onder de grote Nederlandse werven en machinefabrieken een zeer eervolle plaats in.
”Onze Vloot" hoopt, dat deze voor varend Nederland zo belangrijke werf ook in de komende 75
jaren een voorspoedige tijd staat te wachten.
Bron: Onze Vloot 1950
………………………………………………………………………………………………………….

De toekomst van onze Zeemacht
VERBETERENDE INZICHTEN BIJ BRITSE POLITICI
Het jongste staatsiebezoek van H.M. de Koningin en Haar Gemaal heeft Engelands houding
jegens ons land tijdens de vorige maand in het focus der Nederlandse belangstelling geplaatst.
Wederzijds wijdde de pers allerlei beschouwingen aan de historische banden en tegenwoordige
betrekkingen tussen de beide naties.
Wat niet met zoveel woorden werd uitgedrukt, maar desondanks voor de toekomst van Nederland en zijn zeemacht van groot belang kan blijken, is het feit, dat de Britse staatskunde zich
thans niet bedacht toont op het tegenwerken van Nederlandse overzeese belangen en het
beperken van onze zeemacht. Integendeel, onze aandacht wordt gevestigd op zekere symptomen, die tot de conclusie leiden, dat de leiders van Engelands buitenlandse politiek eindelijk
tot het inzicht zijn gekomen, dat het niet in het belang van Groot-Brittannië kan zijn, het
Koninkrijk der Nederlanden na het verlies van het gros zijner koloniën ook nog de zeemacht te
ontnemen.
Men vreest namelijk, dat Nederland, indien het wordt teruggedrongen tot de positie van een
economisch zwak randstaatje met overwegend continentale belangen, op den duur zal samengaan met de zich snel herstellende West-Duitse Bondsrepubliek en daarvan tenslotte volkomen
afhankelijk zal worden. Zeker, in het economisch bestel van ons land kan het Europese
achterland ook nu al niet worden gemist, maar tegenover deze noodzakelijke bron van inkom11

sten staan voor ons land gelukkig nog verscheidene andere middelen van bestaan, middelen,
die, zolang zij te onzer beschikking blijven, een waarborg vormen voor onze zelfstandigheid in
de rij der volkeren. In dit opzicht zijn onze overzeese handel, onze koopvaardij en onze
scheepsbouw, alsook de daarmee samenhangende binnenlandse nijverheid en dienstverrichtingen van het grootste belang. Voor de handhaving van deze vitale bronnen van inkomsten
moet de Koninklijke Marine garant blijven.

Deze constellatie wordt thans in kringen van het Foreign Office meer dan voorheen beseft.
Engeland ziet geen belang meer in de verzwakking van zijn maritieme bondgenoot. Men zou
kunnen wensen, dat de Britse staatslieden in 1945 en 1946 tot dit inzicht waren gekomen. Dan
zou ons in Indonesië heel wat ellende bespaard zijn gebleven en stellig zouden onze toenmalige bewindslieden dan betere adviezen van hun Engelse Labour-vrienden hebben gekregen
...
Het heeft niet zo mogen zijn. Maar met de overdracht van de souvereiniteit in Indonesië hebben
wij nog niet alles verloren. Moreel en politiek gesteund door beter begrip van de zijde van het
Britse Gemenebest, komt er bij een juist beheer en een doelmatige bescherming van de ons
resterende panden ten slotte nog wel iets terecht.
Met onze koopvaardij en scheepsbouw staan wij sterk. Nederlandse oorlogsschepen tonen
onze driekleur nog steeds op de wereldzeeën. En dan beschikken wij na alle tegenslagen nog
over Nederlands Nieuw-Guinea, de Nederlandse Antillen en Suriname. Het grootste deel van
deze gebiedsdelen wacht op ontwikkeling. Als wij maar aanpakken, zal ook het buitenland er
wel kapitaal willen investeren. Armoede behoeft geen beletsel te zijn voor pionierswerk. Dat
hebben onze voorouders in de decennia na de Franse overheersing getoond.
Wel moeten wij toegeven, dat er een groot verschil bestond in de Britse houding tegenover ons
land in 1815 en die in 1945.
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Toen Nederland totaal verarmd uit de Napoleontische oorlogen te voorschijn kwam, hebben de
Britse staatslieden ons ondanks de inblazingen van John Raffles, de stichter van Singapore, uit
welbegrepen eigenbelang het grootste deel van onze bezittingen in Oost-Indië teruggegeven.
Men stelde toen geen prijs op blijvende machteloosheid van Nederland.
De Britse politici, die na de Tweede Wereldoorlog het bewind in handen kregen, misten deze
breedheid van blik, tot schade van Nederland en Indonesië, tot schande van degenen, die aan
deze Britten gehoor gaven. Nu trachten deze lieden alleen de Verenigde Naties
verantwoordelijk te stellen voor de calamiteiten in Insulinde.
Merkwaardig genoeg heeft de kortzichtigheid, die de Engelse politiek jegens Nederland in de
eerste na-oorlogse jaren kenmerkte, nimmer in Engelse marinekringen bestaan. Juist het
tegenovergestelde was het geval. Sedert het begin van de vorige eeuw heeft de Royal Navy de
Nederlandse zeemacht en ons koloniale rijk als een betrouwbare en traditionele bondgenoot
beschouwd, als een factor van stabiliteit. Wij pasten in haar wereldomvattende
defensiesysteern en het neerhalen van de Nederlandse vlag in Zuid-Oost-Azië wordt in Britse
marinekringen allerminst toegejuicht. Men gevoelt daar ook niets voor het door anderen
gepropageerde streven om ons land van de zee te verdrijven; daarvoor is de in de laatste
oorlog beproefde samenwerking tussen de Engelse en de Nederlandse marine veel te hartelijk
van aard geworden.
Moge het verbeterde inzicht, dat zich thans in Britse politieke kringen baanbreekt en waardoor
het elimineren van Nederland als maritieme mogendheid niet langer opportuum wordt geacht,
door onze staatslieden op de juiste waarde worden geschat en ten nutte gemaakt. Hoe kan de
Nederlandse regering dit doen? Door zonder vrees voor chantage voet bij stuk te houden
inzake Nieuw-Guinea en door de met 30 millioen beknibbelende Marinebegroting alsnog te
verhogen.
Dan kunnen wij de toekomst van ons land met meer gerustheid tegemoetzien.
………………………………………………………………………………………………………….

DOOR P.W. BLANKWAARD
FOTO'S VAN DE AUTEUR
Begin maart dit jaar heb ik met mijn kersverse echtgenote, als onderdeel van onze
huwelijksreis, een cruise gemaakt langs een aantal Caribische eilanden. En al ging het om een
huwelijksreis, het bloed kruipt waar het niet gaan kan: tot mijn schande moet ik bekennen dat
mijn gade zich niet in mijn onverdeelde aandacht heeft mogen verheugen. Mijn passie voor
haar wordt namelijk dicht benaderd door die voor het maritieme. Het aantal opnames van
schepen dat ik tijdens de reis heb gemaakt, overtreft dat van mijn vrouw dan ook ruimschoots.
Waar in de Wimpel geregeld aandacht wordt besteed aan oude bekenden, die de koers naar
meer exotische wateren hebben verlegd, heeft dat evenwel geresulteerd in wat plaatjes die de
Wimpellezers wellicht zullen interesseren.
Het begint in feite al met ons eigen „huwelijksbootje”: een week lang waren wij te gast op de
„Seawind Crown" van Premier Cruises. Hoe wel misschien wat minder tot de verbeelding
sprekend dan het vlaggenschip van de rederij, de „Rembrandt” (ex-„Rotterdam V”), is ook dit
een schip met een rijke historie. Gebouwd in 1961 door onze zuiderburen bij de inmiddels reeds
lang ter ziele zijnde werf van Cockerill-Ougree in Hoboken, heeft ze als „Infante Dom Henrique”
dienstgedaan als vlaggenschip voor de Portugese Line in de lijndienst tussen Lissabon, diverse
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Oost-Afrikaanse havens en Beira. Na vervolgens een aantal jaren te hebben gefungeerd als
accommodatieschip in het Portugese Sines, is ze na een ingrijpende verbouwing in 1988/ ’89
weer in de vaart gebracht als cruiseschip onder de naam „Vasco da Gama”. Onder andere
geplaagd door mechanische problemen, was zij als zodanig geen succes. Sinds 1991 vaart ze
echter tot tevredenheid als „Seawind Crown” voor Premier. Zeker gezien haar leeftijd verkeert
het schip overigens nog in alleszins redelijke staat. Een compliment aan de huidige eigenaar is
zeker op zijn plaats.
Sint Annabaai, Cura?ao. Links
de „Dona Petra MR" en rechts
(de restanten van) de „Prince of
Malta". Gezien vanaf Fort
Nassau.

Ex-„Vacationer"
Tijdens de cruise deden we
o.m. de havens van
Willemstad op Curaçao,
Castries op Santa Lucia en
Bridgetown op Barbados aan.
Naast de te verwachten lineup van cruiseliners troffen we
daar - zoals gemeld - de nodige schepen met vaderlandse wortels aan.

Ons „huwelijksbootje", de „Seawind Crown", bij vertrek uit Willemstad, Curaçao.
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Willemstad, met het bekende Schottegat
en de Sint Annabaai, bood, zoals mag
worden verwacht, een keur van
interessante vaartuigen: tankers,
conventionele vrachtschepen,
marineschepen en cruiseschepen,
waaronder de „Coral Princess”, die we nog
onder Nederlandse vlag kenden als
„Vacationer”/„Carib Vacationer”,
omgebouwd van coaster tot cruiseschip
voor de budgetmarkt.
We troffen haar daar tijdens onze reis voor
het eerst op 8 maart jl. toen we met de
„Seawind Crown” Willemstad aandeden.
Na afronding van onze cruise, hebben we
nog een week op Curacao doorgebracht.
De „Coral Princess” lag toen nog steeds op
dezelfde locatie en die situatie is
gedurende ons gehele verblijf ongewijzigd
gebleven. Het schip zat „strak in de lak” en
maakte, althans uitwendig, een verzorgde
indruk.
De „skyline" van Klein Cura^ao met de vuurtoren en het
wrak van de „Bianca Maria" lex-„Guidesman") op haar
laatste rustplaats.

Te midden van al die schepen in de Sint Annabaai lag de „Dona Petra MR” nog vredig bij
dezelfde werf waar zij onlangs voor de Wimpel werd geportretteerd (sept. ’98, blz. 341). Ze lijkt
nog steeds in redelijke conditie; in elk geval oogt zij stukken beter dan haar buurvrouw, het
conventionele vrachtschip „Prince of Malta”. Het uitzichtpunt bij Fort Nassau bood een mooie
gelegenheid dit tweetal en de ex-„Vacationer” vast te leggen.
De „Emerald R", ex-„Pacific" van Seatrade,
in het haventje van Nieuwpoort, Curacao.

Nieuwpoort
Minder bekend is wellicht dat Curaçao
over een tweede handelshaven(tje)
beschikt bij het plaatsje Nieuwpoort.
Behalve een telg uit het ooit talrijke
geslacht van voormalige Oost-Duitse
coasters van de DSR/VEB Deutfracht,
ontwaarden wij daar het onmiskenbare
profiel van een koelscheepje gebouwd voor Seatrade Groningen. De „Emerald R”, geregistreerd
in Puerto Cortes, bleek de voormalige „Pacific” (bwjr. 1965) te zijn. Inmiddels ogenschijnlijk
gedegradeerd van reefer tot ordinaire droge lading coaster. Maar niettemin, nog steeds een
beauty!
De Blauwe Wimpel
……………………………………………………………………………………………………………
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Kruisers…
Java
Op 31 mei 1916 bij de
Kon.Mij "De Schelde"
te Vlissingen op
stapel gezet en op 9
augustus 1921 te
water gelaten.
Waterverplaatsing:
6670 ton.
Afmetingen: 155.30
16.— x 5.50 M.
Turbines 72.000 apk.
welke zonder tandwieloverbrenging rechtstreeks de schroefassen aandrijven.
3 schroeven.
8 ketels. 31 mijl.
Pantsering: toren 100/125
dek 25/50 mm.
Bewapening: 10 kanons van 15 cm.
4 mitrailleurs van 40 mm. (dubbel opst.)
6 mitrailleurs van 12.7 mm.
4 mitrailleurs No. 4.
Vuurleidingsinstallatie van de firma Hazemeijer te Hengelo.
Bemanning: 525.
Hr.Ms. "JAVA" werd op 1 mei 1925 in dienst gesteld.
De aanbouw ondervond veel vertraging door geringe aanvoer van materialen en door andere
omstandigheden, als stakingen, invoering achturige werkdag, 'enz. Daarbij kwam nog de
tijdelijke, gedeeltelijke schorsing van de machine- en ketelinstallaties. Eerst einde mei 1920,
nadat door het aannemen van het wetsontwerp tot verhoging van de Marine-begroting 1919
door de Staten-Generaal in principe was uitgemaakt, dat de kruisers "JAVA" en "SUMATRA"
zouden worden afgebouwd, kon weder met volle kracht worden voortgegaan met de
werkzaamheden aan machines en ketels.
In juni- en juli 1924 werd aangevangen met de proeftochten, waarbij brand uitbrak.
Na voorlopige voorziening werden de proeftochten met zeer gunstig resultaat tot een goed
einde gebracht. Hierna werd overgegaan tot definitieve herstelling van de door de brand
aangerichte schade, terwijl tegelijkertijd het schip werd afgebouwd. Op 2 juli 1925 vertrok
Hr.Ms. "JAVA" van Rotterdam naar Stockholm en de Noorse wateren, van welke reis op 18
augustus d.a.v. te Vlissingen werd teruggekeerd. Op 14 oktober 1925 vertrok het schip van
Amsterdam via Port-Said naar Ned. Oost-Indië. en kwam op 28 november d.a.v. te Sabang
aan.
Op 8 november 1928 van Soerabaja vertrokken voor een bezoek aan de Philipijnen, Japan en
China en op 23 januari 1929 te Tandjong-Priok terug.
Op 24 september 1929 gedurende schietoefeningen het door Hr.Ms. "SERDANG" gesleepte
afgekeurde Gouvernementsstoomschip "CERAM" tot zinken gebracht.
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Gouvernementsstoomschip
“Ceram”
Tussen 3 en 8 mei 1930 werden
schietoefeningen gehouden op
het door de K.P.M. uit de sterkte
afgevoerde en aan de
Koninklijke marine als doelschip
aangeboden ss. "Rensiena" in
Straat Soenda, welk schip tot
zinken werd gebracht. Op 2
september 1930 vertrok Hr.Ms.
"JAVA" met Hr.Ms.
torpedobootjagers "EVERTSEN”
en "DE RUYTER" van Soerabaja voor het brengen van een bezoek aan Australië, van welke
reis op 2 december d.a.v. te Soerabaja werd teruggekeerd.
De volgende havens werden bezocht: Fremantle, Adelaide, Melbourne, Sydney, Wellington en
Auckland. Van 8 tot l3 maart 1934 met Hr.Ms. torpedobootjagers "WITTE DE WITH" en "VAN
GALEN" tijdens een reis rond Sumatra een bezoek aan Singapore gebracht. Van 13 tot 17
november 1936 met Hr.MS. "SUMATRA", "WITTE DE WITH", "PIET HEIN" en "EVERTSEN"
van Ned.Oost-Indië naar Singapore en terug,
Op 6 maart 1937 vertrok Hr.Ms. "JAVA" van Ned.Oost-Indië via Colombo, Aden, Port-Said en
Oran naar Straat Gibraltar.
Van 27 april tot 4 mei d.a.v. verrichtte het schip konvooidiensten in Straat Gibraltar in verband
met de Spaanse burgeroorlog. Op 7 mei 1937 viel het schip te Nieuwediep binnen. Van 17 tot
22 mei 1937 werd een reis naar Spithead gemaakt ter bijwoning der Britse vlootrevue.
De terugreis werd via Harwich gemaakt om het Prinselijk paar naar IJmuiden over te brengen.
Daarna was Hr.Ms. "JAVA" enige maanden uit dienst voor het ondergaan van belangrijke
herstellingen en om te worden gemoderniseerd door de Rijkswerf te Willemsoord.
Op 3 januari 1938 werd Hr.Ms. '"JAVA" weer in dienst gesteld. Op 30 januari 1938 van Den
Helder naar de Spaanse wateren vertrokken voor het verrichten van konvooidiensten in
verband met de Spaanse burgeroorlog. Op 19 februari d.a.v. werd hiervan te Nieuwediep
teruggekeerd.
Op 4 mei 1938 vertrok Hr.Ms.. "JAVA" van Nieuwediep via Suez naar Ned. Oost-Indië. 13
oktober 1938 kwam het schip in de Lampong Baai in aanvaring met Hr.Ms. "PIET HEIN" met
geringe schade voor beide schepen. Sedert 10 mei 1940 werden konvooidiensten in- de
Indische wateren verricht. In februari 1942 werd deelgenomen aan de actie bij Kangean, op 15
februari 1942 aan de actie bij de Gasper Straten.
Op 19 februari d.a.v. heeft Hr.Ms. "JAVA" deelgenomen aan het gevecht in Straat Bandoeng.
Op 27 februari 1942 werd Hr.Ms. "JAVA" (Cdt.Ktz. P.B.M. van Straelen) getorpedeerd tijdens de
slag op de Java Zee door de Japanse Zware kruiser "Nachi" waarna het schip zonk op 06.00
Z.B. en 112.05 0.). (35 mijl ZW. van Bawean).
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SUMATRA
Op 15 juli 1916 bij de
Nederlandsche Scheepsbouw Mij
te Amsterdam op stapel gezet en
op 19 december 1920 te water
gelaten.
Waterverplaatsing: 6670 ton.
Afmetingen: 155.30 x 16.— x
5.50 M.
Turbines 72.000 apk. 3
schroeven. I ketels. 31 mijl.
Pantsering: toren 100 ; dek 25
mm.
Bewapening: 10 kanons van 15 cm. 4 mitrailleurs van 40 mm. (dubbel/opst.) 6 mitrailleurs van
12.7 mm. 4 mitrailleurs van No. 4.
Vuurleidinginstallatie van de firma Hazemeijer te Hengelo.
Bemanning: 525. De aanbouw ondervond veel vertraging door geringe aanvoer van materialen
en door andere omstandigheden, als stakingen, invoering achturige werkdag, enz. Een brand
vernielde de oorspronkelijke turbine installatie welke evenals op Hr.Ms. "JAVA", zonder
tandwieloverbrenging rechtstreeks op de schroefassen zou werken.
Daarna werden voor Hr.Ms. "SUMATRA" andere turbines gebouwd welke via
reductietandwielkasten de assen aandreven. Daarbij kwam nog de tijdelijke, gedeeltelijke
schorsing van de machine-en ketelinstallaties.
Eerst einde mei 1920 nadat, door het aanvaarden van het wetsontwerp tot verhoging van de
Marinebegroting 1919 door de Staten Generaal in principe was uitgemaakt, dat de kruisers
"JAVA" en "SUMATRA" zouden worden afgebouwd, kon weder met volle kracht worden
voortgegaan met de werkzaamheden aan Machines en ketels. Hr.Ms. "SUMATRA" werd op 26
mei 1926 in dienst gesteld (cdt.Ktz. Jhr.G.L. Schorer). Op 21 september 1926 vertrok Hr.Ms.
"SUMATRA" van Amsterdam via het Panamakanaal naar Ne-derl.Oost-Indië. Aanloophavens:
Ponta Delgada, New-York, Havana, Tampico, Vera Cruz Curaçao, La Guaira, Balbao, San
Francisco, Honolulu, Yokohama, Shanghai (verblijf aldaar van 19 februari tot 12 mei 1927) en
Nagasaki. Aankomst te Soerabaja op 1 juni 1927. Op 21 juli 1930 na reparatie op het MarineEtablissement te Soerabaja naar Zee vertrokken voor het afleggen van de vollekrachtproef,
welke met succes verliep. Tijdens het terugstomen op de HW van 27 juli brand in ketelruim III.
Na de brand door
Hr.Ms. "KRAKATAU"
naar Soerabaja
teruggesleept.
Van 11 tot 26 november
1935 met Hr.Ms.
"WITTE DE WITH" en
"VAN GALEN" van
Soerabaja naar Saigon
en terug. Van 13 tot 17
november 1936 onder
bevel van Ktz. C.E.L.
Helfrich met Hr.Ms.
Hr.Ms. Krakatau
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"JAVA", "WITTE DE WITH", "PIET HEIN" en "EVERTSEN" van Oost-Indië naar Singapore en
terug.
Op 8 juni 1938 van Neder1.Oost-Indië via het Suez-kanaal naar'Nederland, na een verblijf van
11 jaar in Ned.Oost-Indië.
Aankomst Nieuwediep 22 juli d.a.v. Van 10 oktober tot 10 december 1938 naar de Spaanse
wateren, waarbij Lissabon, Madeira, Gibraltar (konvooidienst) en Casablanca werden
aangedaan. Van 11 januari tot 25 maart 1939 werd een reis naar de middell.Zee gemaakt,
waarbij o.m. Oran, Malta, Genua, Palermo Bizerta, Tunis, Algiers en Tanger werden bezocht.
Van 19 juni tot 4 iuli 1939 werd met adelborsten een reis naar Schotland gemaakt, waarbij
Edinburgh, Oban en het eiland Staffa werden aangedaan. Gedurende de mobilisatieperiode
stond het schip onder bevel van Kltz (later Ktz) C.H. Brouwer en was onder de bevelen
geplaatst van de Commandant der Marine in Zeeland. Op 10 en 11 mei 1940 opende de kruiser
herhaaldelijk het vuur op vijandelijke vliegtuigen, terwijl het op de rede van Vlissingen lag. Op
11 mei vertrok de "SUMATRA" van Vlissingen naar Immingham en kwam daar op de 12e aan.
Op 2 juni werd te Milford Haven, tezamen met Hr.Ms. "Jacob van Heemskerck” het Atlantische
smaldeel gevormd; van 2 tot 11 juni werd de reis naar Halifax gemaakt met H.K.H. Prinses
Juliana en de beide prinsessen Beatrix en Irene. Op 12 juni werd het smaldeel ontbonden en op
de 13e vertrok de "Sumatra" van Halifax via bermuda naar Curaçao; aankomst aldaar 22 juni.
Van 15 tot en met 18 juli zoekslag ten 0. van de Antillen naar de Duitse raider "Widder". Op 7
augustus vertrok de kruiser van Curaçao via Freetown, Lobito, Kaapstad en Port Louis naar T.
Priok. 9 oktober 1940 aldaar, 15 oktober te Soerabaja en kort daarop uit dienst gesteld om te
worden gemoderniseerd. Sedert het vertrek uit Vlissingen op 11 mei 1940 waren 25.045 mijl
afgelegd. Van 29 januari 1941 tot 27 januari 1942 in onderhoud op het Marine Etablissement te
Soerabaja. Op 3 februari 1942, o.b.v. Ktz. J. J.L. Willinge van Soerabaja naar Trincomalee.
Aldaar gebaseerd op 16 april, ingedeeld bij het 5e Kruiser Eskader.
Op 16 april van Trincomalee via Bombay naar Portsmouth; 31 oktober 1942 aldaar; 1 november
1942 opgelegd aldaar. Op 9 juni 1944 als blok-schip tot zinken gebracht bij aanleg van een niet
verder ontwikkelde kunstmatige invasie-haven bij Quistreham (Gooseberry 5). Het wrak is in
februari 1951 verkocht aan Perzische slopers.

Celebes
In 1917 bij de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord" te Rotterdam op stapel
gezet. Het schip werd niet afgebouwd en de opdracht werd geannuleerd. De technische
gegevens waren gelijk aan die van Hr.Ms. "JAVA" en "SUMATRA". De eerste gelden voor de
bouw van de kruiser "CELEBES" waren aangevraagd bij de Marine begroting voor 1915. De bij
de Marine begroting voor 1919 aangevraagde gelden voor afbouw van de kruiser "CELEBES"
werden na de behandeling van de begroting in de Tweede Kamer door de minister
(Mr.H.v.Bijleveld) teruggenomen. Het casco onder vaststelling van een bedrag voor
schadeloosstelling aan de werf overgedragen en door deze gesloopt.
DE RUYTER (I)
Op 16 september 1933 bij de N.V. Wilton-Fijenoord te Schiedam op stapel gezet en op 11 mei
1935 te water gelaten.
Waterverplaatsing: 6442 ton.
Afmetingen: 170.80 x 15.64 x 4.90 M.
Turbines 60.000 apk. 2 schroeven. 6 Yarrowketels.
Parsonsturbines van de Kon.Mij "De Schelde" te Vlissingen.
Snelheid: 32 mijl.
Pantser: toren 25 en dek 30 mm.
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Bewapening: 6 kanons van 15 cm. (dubbel opst.) 1 kanon van 15 cm. 5 mitrailleurs van 40 mm.
dubb. 8 mitrailleurs van 12.7 mm. 4 mitrailleurs No. 4.
bemanning: 436. In dienst gesteld op 3 oktober 1936.
Op 12 januari 1937 vertrok Hr. Ms. "De Ruyter" van Nederland via Lissabon, Tanger, Alexandrië
en Bombay naar Nederl. Oost-Indië. Aankomst Sabang op 2 maart d.a.v. Sedert 10 mei 1940
verrichtte het schip konvooidiensten in
de Indische wateren. Begin februari
1942 ingedeeld bij de Combined
Striking Force. Op 4 februari 1942 werd
deelgenomen aan de actie bij Kangean
en op 15 februari d.a.v. aan die bij
Gasper Straten.
Op 19 februari-1942 in gevecht in
Straat Bandoeng. Op 27 februari d.a.v.
getorpedeerd tijdens de slag op de
Java Zee door de Japanse zware
kruiser "Haguro" en op 28 februari
gezonken op 06.00 Z.B. en 112.05 O.L.
(Circa35mijl ZW van Bawean).
(Cdt.Kltz. E.E.B. Lacomblé)
Hr.Ms. "DE RUYTER" was het vlaggeschip van schout bij nacht K.W.F.M. Doorman, die
commandant was van de Combined Striking Force.
TROMP
Oorspronkelijk flottieljeleider genoemd, daarna lichte kruiser. Op 17 januari 1936 bij de
Nederlandsche Scheepsbouw Mij te Amsterdam op stapel gezet en op 24 mei 1937 te water
gelaten.
Parsonsturbines van de N. V. "werkspoor" te Amsterdam.
Waterverplaatsing: 3350ton.
Afmetingen: 129.85 x 12.43 x 4.32 M.
Machinevermogen: 56.000 apk.
Snelheid: 32.5 mijl. 2 schroeven. 4 ketels.
Bewapening: 6 kanons van 15 cm. (in dubt.opst.) 2 mitrailleurs van 4o mm. 4 mitrailleurs van
12.7 mm. 2x3 torpedo-kanons van 53.3 cm. Bemanning: 295/380. Het schip had oorspronkelijk
een vliegtuig aan boord.
In dienst gesteld op 18
september 1938. Hr.Ms.
"TROMP" bezocht in
november 1938 Portsmouth
en Napels. In januari 1939 te
Lissabon in aanvaring
gekomen met het Duitse mss.
"Orinoco" waardoor de
Middelt.Zeereis moest worden
opgegeven.
Eind april 1939 werd aan de
vlootrevue te Rotterdam
deelgenomen. Op 19
augustus 1939 vertrok Hr.Ms.
"TROMP" met spoed naar
Ned-Indië. Na 10 mei 1940
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werden konvooidiensten in de Indische wateren en de Z.W. Pacific verricht. 1 februari 1942
ingedeeld bij de Combined Striking Force. up 4 februari 1942 in actie bij Kangean en van 14/15
februari d.a.v.- in actie bij Banka en Billiton. Op 20 februari 1942 in gevecht in Straat Bandoeng,
waarbij het schip ernstig werd beschadigd. Op 23 februari d.a.v. vertrok Hr.Ms. "TROMP" van
Soerabaja naar Frementle voor herstel. Daarna tij de Amerikaanse 7e vloot ingedeeld voor
escortediensten. In januari 1944 in gedeeld bij de Britse Eastern Fleet. Op 19 april 1944 met
succes in actie bij Sabang.
Op 17 mei 1944 in actie bij Soerabaja, op 25 juli in actie in de Sabang baai en op 24 augustus
1944 in actie bij Padang. Van 30 april tot 7 mei 1945 deelgenomen aan de landing bij’ Rangoon
'-en het bombardement van Adamanen en Nico baren. Op 16 mei 1945 in actie in Straat
Malakka en daarna naar de Amerikaanse 7de vloot. Op 6 juli 1945 herovering Balikpapan en
daarna bij Britse East Indian Fleet.
Hr.Ms. "TROMP" was op 16 september 1945 het eerste Nederlandse oorlogsschip, dat na de
oorlog met Japan te Batavia kwam. Op 12 oktober 1945 had de capitulatie van Billiton plaats
aan boord. In het voorjaar 1946 werd de terugreis naar Nederland aanvaard en op 3 mei 1946
kwam het schip te Amsterdam aan en ging in groot onderhoud. Op 1 juli 1948 was Hr.Ms.
"TROMP" weer gereed voor de dienst. Einde juni 1949 werd deelgenomen aan de
vlootoefeningen yan de Westerse Unie in het Eng.Kanaal en de Golf van Biscaye, daarna
gebruikt als opleidingsschip voor de Technische Opleiding te Amsterdam. Van 13 tot 29 april
1953 een reis met adelborsten gemaakt van Rotterdam naar Lissabon, El Ferrol en terug naar
Den Helder. In mei 1953 maakte Hr.Ms. "TROMP" een reis met adelborsten van Rotterdam
naar Dublin en terug. Van 10 tot 16 juni 1953 werd een adelborstenreis gemaakt naar Spithead
ter bijwoning van een vlootrevue aldaar. Van 3 tot 31 juli 1953 werd een adelborstenreis
gemaakt van Den Helder naar Bergen, Stavanger, Kopenhagen. Hr.Ms. "TROMP" werd
onderscheiden met de Koninklijke Vermelding bij Dagorder.
Naamsein aanv. KL 2, later C 804. Op 1 december 1955 uit de sterkte afgevoerd en ingericht
tot logementsschip te Den Helder. Naamsein thans A 878.
Wordt vervolgd…..
……………………………………………………………………………………………………………
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12 MIJN VERBLIJF TE PARAMARIBO
IK heb wat moeite om wakker te worden na de lotgevallen van de afgelopen nacht. Wat ziet alles er
nu anders uit in de heldere zonneschijn. Al het mysterieuze van de tropennacht is verdwenen en als
ik half verscholen achter de heg het ezeltje guitig zie kijken dan begrijp ik niet dat ik me vannacht
zo heb laten intimideren. Het fantasieloze ontbijt is snel naar binnen geslagen en ik besluit eens een
rondje door het Prins Bernhardkamp* te maken. Ik trippel eerst langs de mariniersbarakken. Daar
is het een en al bedrijvigheid, „waarschijnlijk ochtendbaksgewijs" mompel ik. Plotseling verscheurt
een strenge stem de rustige atmosfeer. „Vooruit, opschieten, het is nou tijd van baksgewijs, leutere
doe je maar in je eige tijd". Een adjudant der mariniers komt aangelopen en weer achter hem een
aantal jeugdige luitenants die ik al in het officiershuis had gezien. Het wordt nu blijkbaar ernst en in
een wip staat iedereen gewapend aangetreden. Ik
kuier verder en kom nu aan die zijde van het grote
sportveld die het verst van de ingang ligt. Het valt
me nu op dat er niet alleen mariniers in dit kamp
zijn doch ook soldaten. Een stelletje is aan het
voetballen, een ander groepje krijgt gymnastiekles
en holt als waanzinnig langs de rand van het veld
en weer een derde groep hangt al kreunend en
krakend aan de wandrekken.
„Uitstekend, dat mag ik graag zien," mompel ik
intens tevreden met mijzelf en ik kuier met
bedachtzame pasjes verder. De zon begint nu al te
steken en over het sportveld trekt een waas
omhoog van de snel verdampende dauwdruppels.
Op de gemene Landsweg, waar ik door de poort
heen een stuk van kan zien, neemt het verkeer
langzamerhand toe. Ik zie reeds in een oogopslag
dat hier meer fietsers en voetgangers zijn en
minder auto's dan op Curaçao. Ik ben aan het eind
van het sportveld gekomen en sla nu linksaf zodat ik naar de poort toe wandel en langs de drie hoge
radiomasten. Plotseling hoor ik een woedend gegrom achter me benevens het geluid van in het
rondvliegende kluiten aarde. Ik kijk om en het bloed stolt in mijn aderen. Een waanzinnig grote
hond komt met dito snelheid op me afrennen, duizend gedachten flitsen door m'n kop, m'n leven
ontrolt zich als een panorama voor m'n geestesoog, een tranenfloers welt op in m'n ogen, ik wil nog
zo graag blijven leven ...... Als een flits is de kolos langs me gestoven en staat nu te kwispelstaarten
bij een paar soldaten die kennelijk zijn bazen zijn. Met weergaloze tegenwoordigheid van geest doe
ik net alsof ik helemaal niet ben geschrokken en loop achteloos weer verder met een gezicht dat wil
zeggen, „Wat burgerlijk om je in dit klimaat zo in te spannen." Ondertussen echter is de begroeting
afgelopen en komt de grote hond achter me aan lopen, dat zie ik vanuit mijn linkerooghoek. Ik doe
mijn uiterste best om het te doen voorkomen alsof ik niets door heb maar de aterling komt steeds
dichterbij en opeens voel ik hem aan mijn achterste snuffelen………. Wat een brutaliteit! Al mijn
haren rijzen overeind en een dof gereutel stijgt op uit mijn keel. „Was ik nu maar iets sterker dan
hij, dan zou ik hem een doodschop geven", dacht ik. Ik loop ondanks alles langzaam door en kom
zodoende bij de ingang van het radiostation waar ik suikeroom in de deuropening zie staan. Ik
realiseer me dat ik door deze plotselinge concentratie van krachten tijdelijk de heerschappij ter zee
(pardon te land) heb en draai mij met een ruk om waarbij ik zo woedend mogelijk blaf. De grote
hond kijkt even verwonderd en geeft me een aai met z’n poot zodat ik ondersteboven rol.
Suikeroom, die trouweloze, houdt z'n buik vast van het lachen. Ik lach dom mee omdat ik inzie dat
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zulks het beste is onder deze omstandigheden, zo word ik tenslotte nog goede vrienden met het
bakbeest dat alleen maar wat wilde stoeien. Er komt een jeep aanrijden die kennelijk door
suikeroom is besteld. „Kom Lucky, ga mee naar Fort Zeelandia!" roept deze. Ik laat me dit geen twee
keer zeggen, spring achterin en ga op de neergeslagen kap zitten om goed te kunnen uitkijken. Al
gauw wordt het me duidelijk dat dit niet zo'n goed idee is want we rijden de achteringang van het
kamp uit en komen op een „wasbordweg". Een wasbordweg" waarde lezers is iets heel bijzonders,
het is een niet geasfalteerde weg waarvan het wegdek door het regenwater is uitgesleten tot een
serie ribbels die dwars over de weg lopen en die een “golflengte" hebben van ongeveer dertig
centimeter. De beste carrosserie houdt het op dat soort wegen hoogstens drie jaar uit waarna alles
uit elkaar is gerammeld. Enfin, zo zit ik dan op de kap te rillen van de lol, de jeep raast krakend en
kreunend voort en het kunstgebit van de chauffeur klappert keurig op de maat mee. Zo af en toe
stuiven kippen en geiten naar de kant. De kleding der voorbijgangers loopt nogal uiteen hetgeen
bijzonder opvalt bij de vrouwen. Eerst zie ik bevallig heupwiegend een Javaanse voorbij lopen,
keurig in haar strakke sarong en de kleurige dunne kabaya met gouden spelden, waaronder, héél
koket, de onderkleding zichtbaar is. Vervolgens druk kakelend een paar dikke schommels in Kota
Missie dracht, met manden vol manga's en citroenen op het hoofd. Even voordat we weer op de
hoofdweg van de stad komen krijg ik wel de meest bizarre figuur in het oog, het is een negerin met
uitbundige vormen, gekleed in een katoenen ochtendjurkje (jullie weet wel marva's, zoals je ze bij
dozijnen in de etalages ziet bij Vos op het Spui) haar zwarte benen, zonder kousen, zijn gestoken in
goud leren hooggehakte schoentjes waarvan de bandjes een paar maal kruiselings om de kuiten zijn
geslagen. Om de kroon op het werk te zetten heeft ze een koket hoedje op met een hoge
rechtopstaande fazantenveer. Ik kijk het geheel met open mond aan, als we langs stuiven lacht ze
ons vriendelijk toe. „Wat was dat nu voor een vrouw?" vraag ik Suikeroom. „Dat weet ik niet Lucky,
dat heeft m'n moeder me nooit willen vertellen" is het antwoord. „Dat liegt ie natuurlijk" denk ik,
maar zeggen doe ik het niet, Oh, after all is hij m'n meerdere. We zijn inmiddels op een asfaltweg
beland zodat ik m'n aan het zwerven geslagen nieren weer op hun plaats kan drukken. Aan het eind
van de asfaltweg komen we op een ruim plein dat grenst aan de Surinamerivier en waaraan mooie
grote gebouwen liggen waarvan het Gouverneurshuis wel het meest opvalt. „De gouverneur heet
Klaassen en hij is oud-burgemeester van een dorpje in Drenthe", hoor ik de chauffeur tegen
Suikeroom zeggen. „Wat moet zo'n man toch enorm knap zijn om na burgemeester van een Drents
dorpje te zijn geweest plotseling te worden aangesteld tot Gouverneur van Suriname", denk ik vol
ontzag. We rijden vóór het Gouverneurshuis langs en komen op een terrein begroeid met hoge
bomen waarop een aantal oude gebouwen staan en een tweetal houten woonhuizen. Dit complex
heet „Fort Zeelandia", terwijl het oude, oorspronkelijke gedeelte in gebruik is als gevangenis. Achter
een der oude gebouwen, tegen de oever van de rivier aangedrukt en naast het tweede woonhuis,
staat een houten barakje waar onze jeep bij stopt. Het hoofkwartier van de Commandant Mariniers
Suriname. We treden binnen in een groot vertrek waar een officier van administratie de scepter
zwaait. Dit is kennelijk het bureau commandement, tevens bureau administratie, gezien de
brandkast, de bundels circulaires voor de zeemacht, de volle prullenmanden, de conduiteboekjes en
de schrijfmachines. Het vertrek heeft aan weerszijden ramen die aan de ene kant uitzicht geven op
de Surinamerivier en aan de andere kant op de ramen van het stenen gebouw pal naast de barak
waarachter een aantal Surinaamse meisjes verwoed op schrijfmachines zitten te rammelen. Aan de
muur hangt een grote kalender waarop een fleurig vrouwtje staat afgebeeld dat met klem beweert
dat de enige manier om in dit land in leven te blijven bestaat uit het regelmatig drinken van Canada
Dry Sodawater. (Dat het spul zonder een schot whisky erin ondrinkbaar is, zegt ze er niet bij). De
officier van administratie schuift ons door de deur aan het eind van het vertrek en we komen nu in
het hol van de chef-staf en de stafofficier materieel. De chef-staf blijkt de majoor te zijn die ons
gisteren afhaalde van het vliegveld. Hij wil juist Suikeroom aandienen bij de Commandant als diens
deur al wordt geopend door de Commandant Mariniers Suriname. Laatstgenoemde blijkt een
overste te zijn met felle blik en dito snor. Hij kijkt even verwonderd in mijn richting en neemt
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vervolgens Suikeroom en zijn chef-staf mee in zijn kamer. Ik voel me verder volmaakt overbodig en
drentel naar buiten om eens poolshoogte te nemen. De barak staat op een paar meter afstand van
de oever van de rivier, en wat een rivier! De breedte is hier minstens tweemaal die van de NieuweWaterweg, het water is bruin van de modder en stroomt langzaam zeewaarts. Een Amerikaans
schip, tot barstens toe volgeladen met bauxiet, komt langzaam de rivier afstomen. Een Hollands
schip komt van de andere kant en maakt zich gereed om langs de steiger van Paramaribo te meren.
De scheepvaart wordt hier enigszins gehinderd door een Duits schip dat zich hier midden in de
rivier heeft laten afzinken in 1940 toen de oorlog met Nederland uitbrak. Gelukkig is er aan
weerszijden nog ruimte over doch een obstakel blijft het. Ik wil juist weer een eind verder lopen als
ik plotseling een doffe dreun op het hoofd krijg. Half versuft kijk ik rond en zie vlak naast me een
grote opengebarsten vrucht liggen, ik kijk omhoog en zie nog meer exemplaren hangen dus grijp ik
snel de vrucht en ren het barakje weer binnen. De vrucht is heerlijk en de officier van administratie
vertelt me dat dit nu een manga is. „Aangenaam" prevel ik, terwijl het sap m'n bek uitdruipt.
Ondertussen komt Suikeroom uit de kamer van de chef-staf en kondigt de terugtocht aan naar het
Prins Bernhardkamp.
Wordt vervolgd

Mijn bijdrage en plaatsing op Hr.Ms.
Dubois F 809 en Van Amstel F 806
Als onervaren torpedomaker 3e klasse kwam ik in 1965 aan
boord.
Mijzelf de kennis en werking van de wapens dieptebommen
zoals de Engelse en Amerikaanse type, tot mij genomen want
die leer je niet in de opleiding.
Het pistool met detonator, de aanvuurlading en de dieptebom,
alsmede de lanceerrekken als de lanceerwerper.
Evenzo de hedgehog mortier en de hedgehog tot mij genomen.
Het mortier met zijn kantelen voor de horizon, de hedgehog zijn
ontsteking met detonator.
Al deze wapens waren mij onbekend.
Na een
maand in Key-West met Hr.Ms. Van Amstel, december 1965, heb ik
begrepen dat de Amerikaanse marine de hedgehog oefende met een andere, handelbare en in
gewicht lichter type.
Wij werkten met oorlogs-munitie, zware
onhandelbare vorm, de Amerikaanse marine
met oefen-munitie, vergelijkbaar als een pijp
met daarin een explosieve lading en een
markerverf op kop.
Dagelijks moest ik alle munitieruimen langs
om de vochtigheid en temperaturen te
controleren en bij te houden.
Wat ik mij nog uit de tijd kan herinneren was
dat alles draaide vanuit een spanning van
440 Volt, omgezet naar 110 Volt.
Frequentie was ook anders dan onze 50 Hz.
24

Had bijvoorbeeld ook gevolgen dat een “geleende” klok achteruit liep en ook in spiegelschrift
een andere tijdsverloop had.
Kan mij ook herinneren dat wij lange tijd hebben stilgelegen omdat de hoofdomvormer 440 >
110 vervangen moest worden, dat deze eerst van sloop/onderdelen-boot Hr. Ms. van Zijl moest
komen.
Een druppellekkende
zoutwaterleiding 25 jaar
laten gaan boven een
omvormer is funest en nooit
goed te noemen.
De Amerikaanse fregatten
waren schepen, waar door
zijn leef en slaap verblijven
een samenzijn gevoel gaf.
Hier leerde men omgaan
met elkanders sores en
leven, de bakermat van het
saamhorigheid gevoel..
Primitief zou men nu stellen.
Bart Brans.
(foto’s uit de redactie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uit de persoonlijke verhalen…..
Verbindingsschool VBS MKAD 1972/’73
Enkele ervaringen op VBS MKAD jaren ‘70
Na het lezen van de verhalen van machinisten opleiding op de Marinekazerne Amsterdam wil ik
ook wat vertellen over mijn Eerste Vakopleiding in 1972/73 als telegrafist op de
Verbindingsschool VBS die toen op hetzelfde terrein gevestigd was. Hier werd de
verbindingsdienst opleiding seiner/telexist, codeur telexist, en telegrafist gegeven. Zowel de
Eerste Vakopleiding als de onderofficiers opleiding. Na de EMV in Hollandsche Rading moest
ik mij dus begin november 1972 melden voor de vakopleiding als matroos Telegrafist. Ik was
ingedeeld met 5 anderen in klas T214 onder leiding van SGTTLG Oostveen. Ik had geen idéé
waar ik aan begon, maar een test tijdens de keuring op MOKH had uitgewezen dat ik punten en
strepen uit elkaar kon houden dus zou ik hiervoor geschikt zou zijn.
Onze instructeur was SGT Telegrafist Oostveen, een fijne en motiverende man die ons het vak
bij zou brengen. Op de bovenste verdieping van het slaapgebouw was een amateur zendstation
waar hij ons in de vrije tijd liet kennis maken met internationaal radiocontact. SGT Oostveen
bleef graag ‘s avonds over om met ons de amateur radio frequenties af te luisteren en contact te
maken met andere radio/zendamateurs over de hele wereld. Ook verstuurden we QSL kaarten met
gegevens over de opgevangen signalen. Dit waren een soort briefkaarten die verstuurd werden
naar het station waarvan wij de signalen hadden opgevangen. Ik vond het fascinerend en heel
bijzonder zeker als je nagaat dat mijn kennis toen niet verder ging dan Radio Veronica of Radio
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Luxemburg ontvangen op een oude buizen-radio. De roepnaam van dit amateur station was
PI1KM.
De vakopleiding bestond uit een soort drillen
om morse code te leren ontvangen en seinen.
Dit was een bijzondere of zo je wilt, hilarische
manier van onderwijs waarbij de instructeur het
ritme van de tekens met een stok op tafel sloeg.
In dit filmpje van NIMH 'Make a signal' kun je
zien hoe wij gedrild werden.
Deze oude seinsleutel heb ik nog uit de oude
VBS opleiding
Om morse tekens te leren seinen en ontvangen was best bijzonder en vreemd om aan
buitenstaanders uit te leggen. Het leren van de tekens was even moeilijk, maar als je het onder de
knie had dan werd de snelheid opgevoerd. Uiteindelijk was het resultaat dat je morse berichten
kon ontvangen op je koptelefoon en direct op de typemachine kon typen terwijl je ondertussen de
krant kon lezen. Achteraf lijkt het een soort ‘brainwash’ en misschien wordt een telegrafist
daarom ook wel "TIK" genoemd. Later in de burgermaatschappij was het prettig dat ik goed kon
typen en telexen en redelijk had leren Engels te spreken en schrijven.
Een ander belangrijk onderdeel was de EOV = Elektronische Oorlogsvoering. Deze lessen waren
voor een groot deel gericht op
de Koude Oorlog met de
dreiging uit het de Sovjet Unie.
Scheepsherkenning van
russische oorlogsschepen,
radarsignalen en ook het
herkennen van speciale
russische morsetekens want deze
weken af van het westerse morse
alfabet.
Het verblijf op deze kazerne was
best leuk want je zat ongeveer in
het centrum van Amsterdam. In
de kantine vloeide het bier
rijkelijk en er traden regelmatig
nederlandse bands op. Het was
een grote kazerne met
honderden leerlingen en
militairen. Baksgewijs en
ochtendappel namen het hele
plein voor de slaapgebouwen in
beslag. Zowel op het terrein als
in de kantine was er wel een
strikte scheiding tussen de
leerlingen van de diverse
opleidingen.
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De vakopleiding was uiteindelijk
zo’n 10 maanden dus het duurde
bij elkaar ongeveer 1 jaar voordat
ik in Den Helder het eerste
marineschip kon zien en mij
mocht melden op de Hr.Ms.
Poolster.
Daar bleek dat de praktijk toch
wel totaal anders was als de
opleiding. Twee jaar later was ik
weer terug op de VBS voor de
Onderofficiers opleiding.
Nu 40 jaar later herken ik nog
steeds morsetekens als ik ze hoor
in een film of op de radio. Dus die
“TIK” heb ik er wel aan
overgehouden.

Cor en Ria van Dongen
corenria.vandongen@gmail.com

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

Dat uurtje roeien….
Dat uurtje roeien als beloning voor het leeghozen van de
gebruikte roeiboten bij een botenverhuurder heeft waarschijnlijk
heel vroeg al iets bij mij teweeg gebracht. Door boeken als ‘De Scheepsjongens van Bontekoe’
voelde ik me in ieder geval als jongen al erg aangetrokken tot zeilschepen en varen. Ik raakte
aan de zeilsport, maakte IJsselmeer-, Wadden- en zeezeilreizen, was een tijdje
eigenjachtschipper en ik ben nog steeds roeier en zeilinstructeur. Op de (eerste) Eendracht
maakte ik twee reizen als kwartiermeester. Op één van die reizen kreeg ik de gelegenheid in het
want op te enteren en om op de enige ra aan boord, hoog boven een aanschietende zee, met
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anderen de breefok te bergen. Even proefde ik hoe het er op de zeilschepen van weleer aan
toeging.
Van het begin af aan boeiden mij de
clippers (± 1850-1870) en de
windjammers van rond 1900 en later,
het meest. Ik las veel over de schepen
uit die perioden en kreeg zodoende
inzicht in de opbouw van de tuigage en
het leven aan boord. In die tijd (ik
spreek hier van ± 1960) was er een
vereniging die er voor ijverde voor
Nederland een groot raschip in de vaart
te krijgen. Toen dat maar niet lukte,
(later werd door die vereniging de
Eendracht in de vaart gebracht) wilde ik
voor mezelf eens op papier gaan zetten
hoe ík vond dat zo'n schip eruit moest komen te zien. Aan de hand van het hoofdstuk
scheepstekeningen uit een van mijn watersportboeken, was ik in staat om een ontwerp te maken.
Met behulp van dat ontwerp wilde ik ook mijn voorliefde voor het grote zeilschip visualiseren. Het
ontwerp stamt uit 1966. Mijn lievelingstuigage is
die van een brik, dus een brik werd het (brik:
tweemaster met aan beide masten een compleet
stel razeilen). Het is een ontwerp in de traditie
van de zeilvaart, met name die uit de 2de helft
van de 19de eeuw, en naar moderne inzichten
vorm gegeven.
Hoewel ik in het ontwerp al mijn gevoel had
gelegd wat ik aan een schip mooi vond, kreeg ik
er toch niet een bevredigend 'plaatje' van. Ik wilde
mijn schip ook in het echt zien. Als onvermogend
jongeling kon ik niet anders dan er een model van
maken. Daar ben ik in 1967 mee begonnen en begin 1990 was de bouw voltooid.

Ondertussen had ik me een
schat aan kennis over
vierkant getuigde
zeilschepen eigen gemaakt.
Met name over de
geschiedenis van het
zeilschip en de ontwikkeling
van romp en tuigage van
zeilschepen uit de laatste
periode van de zeilvaart, die
met de ontwikkeling van de
clippers zijn intrede deed. Met die kennis wilde ik iets doen. Vooral ook omdat in die tijd
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informatie over zeilschepen en zeilscheepvaart nog niet zo algemeen voorhanden was. Het was
dan ook een vanzelfsprekende stap om mij tot informatiepunt 'uit te roepen'.
Zo opende ik op 1 september 1992 het:

Infopunt Grote Zeilvaart….
Mijn motto is: Ik weet dan wel niet alles, maar wat ik weet wil ik graag met anderen delen.
Na de voltooiing heb ik met mijn model een aantal keren deelgenomen aan een Haarlemse
hobbybeurs. Ieder jaar weer bleek dat bezoekers waarmee ik in gesprek raakte over
zeilschepen en zeilscheepvaart, blij verrast waren te horen dat een aantal uitdrukkingen die ik
noemde uit de (zeil)scheepvaart afkomstig was.
Dat stimuleerde mij een soort documentatie aan te leggen over 'zeemansuitdrukkingen' en met
name die uitdrukkingen die in het dagelijks taalgebruik zijn ingeburgerd. Begin 2004 was e.e.a.
uitgegroeid tot een flinke stapel papier. Toen één van mijn dochters haar sterk verouderde
computer wilde opdoeken, kwam ze op het idee dat apparaat bij mij neer te zetten zodat ik het
als typemachine kon gebruiken. Dat was het moment dat ze haar vader aan de computer kreeg.
Hoewel het helemaal niet mijn bedoeling was geweest een boek uit te brengen, gingen mijn
gedachten daar na verloop van tijd, na het zien van al die bladzijden met keurig gerangschikte
letters en woorden, wel naar uit. Het resultaat van mijn inspanningen is dat ik op 20 augustus
2007 in eigen beheer mijn boek op de markt bracht.
De titel is:
‘Zeemanstaal’ spreken we allemaal
Nu ben ik dus schrijver en uitgever van een boek. En dat is best een bijzonder gevoel!!
Zoals vermeld heb ik mijn boek in eigen beheer uitgegeven.
De eerste druk van augustus 2007, in een oplage van 1000 stuks, was in drie maanden
uitverkocht! Halsoverkop moest ik een tweede druk bestellen bij de drukker.
Inmiddels zijn er ruim 7000 verkocht en ben ik met de zevende druk bezig.
Al vele particulieren, bedrijven en instellingen hebben een of meerdere exemplaren van mijn
boek aangeschaft. Voor zichzelf, als cadeau of als relatiegeschenk.
Volgende tekst uit mijn PR materiaal geeft aan wat mijn boek biedt:
uit de verkeersberichten: 10 km. file door een gestrande vrachtwagen.
Een vrachtwagen gestránd? Geen strand of zand te bekennen op de plek des onheils! Alleen
een stilgevallen vrachtwagen.
Dit is natuurlijk beeldspraak met een knipoog naar de scheepvaart. Net zoals we zeggen: we
zien wel waar het schip strandt, als we bedoelen: we zien wel hoe ver we komen of hoe het
uitpakt.
Onze taal staat bol van dergelijk woordgebruik met een raakvlak met de vroegere
(zeil)scheepvaart: iemand de loef afsteken, er is geen land met hem te bezeilen, niet aan de
bak komen, de boot afhouden, een oogje in het zeil houden, niet te hard van stapel lopen. In
ieder gesprek en in iedere tekst komt dergelijke scheepstaal voor.
Deze ‘zeemanstaal’ is een cultuurhistorisch erfgoed, een erfenis van de zeeman in onze taal,
een stukje Hollands Glorie
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‘Zeemanstaal’
spreken we allemaal
Daarom durf ik te stellen:

In het boek met deze titel heb ik woorden,
uitdrukkingen en gezegden bij elkaar gebracht, die in
de Nederlandse taal verzeild en verankerd zijn geraakt
en hun oorsprong hebben in de (zeil)scheepvaart en
het zeemansleven van voorheen. Bij iedere uitdrukking
komen feiten uit de zeiltijd aan de orde evenals de
werkzaamheden en situaties aan boord die tot deze
uitdrukkingen hebben geleid. Samen geven zij een
beeld van het leven en werk van de zeilvaartmatroos
aan boord van zijn schip.
Voor iedereen die is geïnteresseerd in taal,
zeemanstaal, zeemansleven en alles wat met water en
schepen te maken heeft, is dit boek een echte
aanrader…!
De prijs is € 14,95

Er is een aanhoudende vraag naar dit boek. Geen wonder: de opgenomen
uitdrukkingen en gezegden blijven tot in lengte van dagen actueel en zullen onverminderd
onderdeel blijven uitmaken van de Nederlandse taal.
Ton van Schoonhoven
ajm@infogrotezeilvaart.nl
…………………………………………………………………………………………………………

Vuurleiding bij Bofors kanonnen
Een Nederlandsche uitvinding.
In het begin van den oorlog in Europa wilden de marine-autoriteiten van de Vereenigde Staten
de oorlogsschepen voorzien van een groot aantal lichte anti- luchtvaartkanonnen, want men
stond op het standpunt, dat alleen met een dicht scherm van granaten een luchtaanval kon
worden afgeweerd. In een der laatste nummers van „The Virginia Quarterly Review” lezen wij
eenige tot nu toe onbekende bijzonderheden over dit luchtdoelgeschut. Volgens dit tijdschrift
werd in Augustus 1940 captain (thans schout-bij-nacht) Blandy, die op het bureau van den
Amerikaan- schen marine-staf het luchtdoelgeschut behandelde, gewaarschuwd door den
Nederlandschen marine-attaché te Washington, kapitein-ter-zee (thans schout-bij- nacht) M e y
e r R a n n e f t , dat de Nederlandsche marine een uitstekende vuur- leidinginstallatie voor de
Bofors-kanonnen van 4 cm bezat. Zij was een Nederlandsche vinding, waarbij Duitsche
optische en electrische instrumenten gebruikt werden. Captain Blandy kon haar zien op het
artillerie-instructieschip „Van Kinsbergen”, dat in West-Indië gestationneerd was. Blandy gaf aan
deze uitnoodiging gehoor. Admiraal T u r 1 o n g, de chef van het bureau aankoop, had een
Bofors- kanon besteld, maar het was nog niet uit Zweden aangekomen. De „Van Kinsbergen”
zou weldra in Trinidad zijn, maar men had geen luchtschijven, om het nieuwe systeem te
beproeven. De chef van de marine-operaties der Amerikaansche vloot regelde het zoo, dat de
kruiser „Tuscaloosa” uit Guantanamo (Cuba) naar Trinidad zou komen, waarvoor de vliegtuigen
schijven zou trekken. Captain Blandy vloog naar Trinidad. Zoo werd deze demonstratie van het
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luchtdoelgeschut met zijn nieuwe vuurleiding een waarlijk internationale zaak! Immers,
Amerikaansche vliegtuigen trokken de schijven, waarop een Nederlandsch oorlogsschip met
Zweedsche kanonnen vuurde, welke een gecombineerde Nederlandsch-Duitsche vuurleiding
hadden, terwijl dit alles plaats vond bij een Britsche haven! Na de proefneming vroeg Blandy
aan kapitein-ter-zee Meyer Ranneft, of hij teekeningen van het systeem had. Daar Nederland
toen reeds drie maanden door Duitschland bezet was, moesten de teekeningen te Soerabaya
gefilmd worden. Maar binnen enkele weken lagen ze op de lessenaar van captain Blandy.
Nadat deze voor de Amerikaansche fabrieken omgewerkt waren en de „aktiebolaget Bofors”
toestemming daartoe had gegeven, werd de vuurleiding voor de anti-luchtvaart- kanonnen,
zooals zij in Nederland was verbeterd, in de Amerikaansche marine ingevoerd.
20 August 1940.
On 20 August 1940 observers from the US Navy attended a demonstration of the Bofors 40 mm
AA gun in the triaxial twin-mount Hazemeyer configuration aboard the "Van Kinsbergen". The
performance convinced them to adopt the gun as US Navy standard. ... ...
de V-t.

Met o.a. :
40 jaar Onderzeedienst deel 2
de lopende lading
Vliegeren voor gevorderden
Kruisers (vervolg van week 12)
Documentaire over voormalig MVKV
Ontploffingsramp bij Wilton Feijenoord
Lucky Joseph hoofdstuk 13
93 jaar geleden de eerste marinevlucht naar Indië
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