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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en 
ongein de Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   
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Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb 
neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke 

toestemming voor te vragen. 

    
 

Nummer 13 - 5e jaargang  
1 april 2022 

  
 

 
Blz. 2   40 jaar Onderzeedienst deel 2 
Blz. 7  de lopende lading 
Blz. 11 Vliegeren voor gevorderden  
Blz. 14 Kruisers (vervolg van week 12) 
Blz. 18 Ontploffingsramp bij Wilton Feijenoord 
Blz. 21 Lucky Joseph hoofdstuk 13 
Blz. 24 93 jaar geleden de eerste marinevlucht naar Indië 
Blz. 25 De internationale context van de Indonesische                                                 
onafhankelijkheidsoorlog 
Blz. 32 Reisverslag Ondersteuningsvaartuig 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:tenanker@kpnmail.nl


 

2 
 

Deel 2                       Ontwikkeling als geen ander wapen ter zee            

                                           Voortreffelijk werk in oorlogstijd                                                                                                                                       

 

Vanzelfsprekend was dit aantal te groot om aan boord te houden en nog diezelfde dag werd 

een inlandse prauw aangehouden. De 22 Duitsers werden aan dit vaartuig afgegeven. De 

commandant, 3 officieren en een gewonde bleven aan boord van de Nederlandse 

onderzeeboot. Na dit succes zette men koers naar het zeegebied ten Westen van  

Bawean. Op 7 October 

ontmoette men het onder 

Japanse vlag varende 

Nederlandse hospitaalschip 

"Op ten Noort", dat men 

ongehinderd liet passeren. 

Het zien van dit voormalige 

Nederlandse schip in de 

Indische wateren wekte bij 

menigeen herinneringen op 

uit een gelukkig verleden. In 

de daarop volgende dagen 

bleef de gezichtseinder leeg 

en geen rookwolkje kwam in 

zicht. Doch in de namiddag 

van de 10de October kreeg 

men een kustvaarder van 

ongeveer 500 ton in het vizier 

en deze werd onmiddellijk 

met geschutvuur bestookt. 

Reeds met het derde salvo 

had men het kanon aan 

boord van het vijandelijke vaartuig tot zwijgen gebracht, doch er waren 70 granaten nodig om 

het tot zinken te brengen. De romp was vervaardigd van dik hout en bovendien had men in de 

ruimen een groot aantal houten kisten, vaten en ander licht materieel gestuwd, zodat het 

begrijpelijk was, dat het zoveel moeite kostte om het bootje tot zinken te brengen. Met dezelfde 

moeilijkheid hadden ook de Britse en Nederlandse onderzeeboten in de Middellandse Zee te 

kampen, als zij kleine Italiaanse schoeners aanhielden en met geschutvuur moesten vernielen. 
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Opnieuw volgde daarop een aantal dagen van weinig activiteit, doch op de avond van de 15de 

kreeg men ter hoogte van Mandalika een schip van middelgrote afmetingen in zicht. Ten 

gevolge van een klein ongerief aan het stuurgerei en de snel invallende duisternis, waardoor 

het schip ongunstig werd belicht, liep de afgevuurde torpedo helaas het doel voorbij. 

Vastbesloten echter haar tegenstander te vernietigen, verscheen de " Zwaardvisch" aan de 

oppervlakte en viel met geschutvuur het vijandelijke schip aan. Hoewel de vijandelijke 

vrachtboot van 2 kanons was voorzien en uit beide stukken het vuur beantwoordde, was zij na 

15 salvo’s buiten gevecht gesteld, terwijl het schip in vlammen was gehuld. Nadat men 36 

schoten had afgevuurd, stond het schip van voor tot achter in brand en het verkeerde in een 

dusdanige toestand, dat het 

weldra in de golven zou 

verdwijnen. 

Tot dat voorval had men steeds 

vijandelijke schepen 

aangetroffen, die zonder 

escorte voeren. Ter hoogte van 

de Massalembo-Eilanden 

gekomen, bemerkte men echter 

op 17 October een groep lichte 

vijandelijke zeestrijdkrachten. 

Weldra bleek het, dat deze 

formatie bestond uit 2 

mijnenleggers, die werden 

geëscorteerd door 

torpedoboten van de "Tidorf”-

klasse (527 ton). Eén der 

mijnenleggers kon men 

duidelijk identificeren als de 

"Itukushima" (1.970 ton), die 

waarschijnlijk bezig was een 

kabel te leggen, terwijl een schip van hetzelfde type voor de beveiliging zorgde, evenals de drie 

"Tidori’s". Terwijl de Nederlandse boot de aanval inzette op een van de beide mijnenleggers, 

bleek plotseling, dat ook de tweede boot een prachtig doelwit vormde en Commandant 

Goossens besloot onmiddellijk van deze gelegenheid gebruik te maken en zijn torpedo’s over 

beide vaartuigen te verdelen. De beveiligende mijnenlegger werd onmiddellijk voor de brug 

getroffen; toen moest de "Zwaardvisch" echter duiken, nog voordat zij het gehele resultaat van 

de aanval had kunnen waarnemen, want de vijand was zijn tegenaanval begonnen. Na de 

vastgestelde termijn hoorde men echter een tweede hevige explosie en men veronderstelde 

dan ook waarschijnlijk terecht, dat men ook de "Itukushima” had getroffen. Intussen waren de 

"Tidori’s” met hun dieptebommen begonnen. Hoewel de boot licht werd beschadigd door de 

rondom springende explosieven, kon men aan de geruispeiler toch duidelijk een 

ondefinieerbaar geluid waarnemen, net alsof één der schepen zinkende was. De vreugde werd 

echter getemperd door het feit, dat de boot steeds dieper zonk en men haar enige tijd niet 

onder controle kon krijgen. Ten slotte bleef zij stil op de bodem liggen en vormde zij een 

prachtig stilliggend doel voor de Japanse dieptebommen van de escorterende torpedoboten. 
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Deze lieten echter de kans voorbijgaan en nadat men 18 ontploffingen had gehoord, werd alles 

weer stil. 

 

Na enige tijd slaagde men er gelukkig weer in, de boot op periscoop-diepte te krijgen, doch 

nergens kon men meer een groot schip bekennen. Op enige afstand kon men slechts de drie 

silhouetjes zien van de torpedobootjes. Na een vluchtige blik in de rondte verdween de              

"Zwaardvisch” weer naar veiliger oorden. Enkele uren later kwam zij aan de oppervlakte en 

zette de tocht voort. Het was weer tijd om de batterijen op te laden… 

 

De successen van Nederlandse onderzeeboten in Wereldoorlog II  

                                   (Eerste volledige opgave) 

"K XII” (Cdt. Ltz. 1 H. C. J. Coumou): 

12.12.1941 Nabij Kota Baroe transportvaartuig van 8.000 ton tot zinken gebracht. 

13.12.1941 Nabij Kota Baroe een tanker van 4.000 ton tot zinken gebracht. 

 

“XIV” (Cdt. Ltz. 1 C. A. J. van Well-Groeneveld): 

23.12.1941 Nabij Kuching 3 troepentransportschepen en 1 tanker (tezamen + 40.000 ton) met 

                   10 torpedo’s tot zinken gebracht. 

(Cdt. Ltz. 1 J. F. Drijfhout van Hooff): 

24.06.1944 Japanse mijnenlegger " Okinoshima” (4.400 ton) met torpedo beschadigd. 

24.06.1944  Landingsbarge van 10 ton met kanonvuur tot zinken gebracht. 

 

“K XV” (Cdt. Ltz. 1 C. W. Th. Baron van Boetzelaer): 

01.03.1942  In de Bantam-Baai een Japanse tanker "Erimo (14.000 ton) met 2 torpedo’s tot 

                    zinken gebracht. 

 

“K XVII” (Cdt. Ltz. 1 L. J. Jarman): 

24.12.1941  Nabij Kuching een grote Japanse torpedobootjager van de " Amagiri”-klasse (de       

                    “Sagiri”) tot zinken gebracht. 

 

"K XVIII” (Cdt. Ltz. 1 C. A. J. van Well-Groeneveld):  

23.01.1942  In Straat Malakka een torpedobootjager tot zinken gebracht en een Japanse 

                     kruiser van de "Kuma”- klasse met een torpedo beschadigd. 

 

"O 19” (Cdt. Ltz. 1 H. F. Bach Rolling): 

10.01.1944  In de Golf van Siam 2 koopvaardijschepen (1 van 3.800 en 1 van 5.000 ton) tot 

                    zinken gebracht met torpedo’s. 

(Cdt. Ltz. 1 A. van Karnebeek): 

10.09.1944  In Straat Soenda een Japans hulpvaattuig van 400 ton met kanonvuur tot zinken 

                    gebracht. 

 06.11.1944 Op 40 mijl ten Oosten van Bawean een motorkustvaarder van 50 ton met    

                    kanonvuur vernietigd. 

(Cdt. Ltz 1 J. F. Drijfhout van Hooff) 

05.01.1945 4 torpedo’s gelanceerd op onbekend oorlogsschip nabij Straat Soenda. 

09.01.1945 Op koopvaardijschip van 3.000 ton 3 torpedo’s gelanceerd: gezonken. 

10.04.1945 Een kustvaarder van 600 ton met kanonvuur tot zinken gebracht. 
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18.04.1945 Torpedo-aanval met 4 torpedo’s op Japanse kruiser van het " Nachi”- type, de 

                     "Ashigara”. 

22.04.1945  Dezelfde kruiser beschadigd. 2 mijnen gelegd, waarop ten minste 1 schip is 

                     gezonken.  

"O 15” (Cdt. Ltz. 1 A. J. Schouwenaar):  

26.12.1943 In de Skuddenes Fjord op 3 koopvaardijschepen met 3 torpedo’s treffers geboekt,     

                   doch resultaat niet kunnen waarnemen. 

 

"O 16” (Cdt. Ltz. 1 A. J. Bussemaker): 

12.12.1941 Bij Soengei Patani 4 troepentransportschepen met + 40.000 ton met torpedo’s tot   

                   zinken gebracht. 

 

"O 21” (Cdt. Ltz. 1 J. F. van Duim): 

29.07.1941 Italiaans koopvaardijschip, van 4.000 ton met torpedo’s tot zinken gebracht. 

03.08.1941 Italiaanse schoener met kanonvuur beschadigd. 

05.09.1941 Italiaans koopvaardijschip "Isarco” (6.000 ton) met torpedo’s tot zinken gebracht. 

03.10.1941 Vichy-Franse koopvaarder van 3.500 ton met torpedo’s tot zinken gebracht. 

22.11.1941 Italiaanse schoener met kanonvuur tot zinken gebracht. 

24.11.1941 Italiaanse schoener met kanonvuur beschadigd en door rammen tot zinken    

                   gebracht. 

28.11.1941 De Duitse onderzeeboot "U 95” met 2 torpedo’s tot zinken gebracht. 

                  (Al deze voorvallen hadden plaats in de Middellandse Zee.) 

13.03.1943 Nabij Port Blair Japans voorraadschip van 4.000 ton met torpedo’s tot zinken   

                   gebracht. 

22.04.1943 In Straat Malakka Japans voorraadschip van 7.500 ton met torpedo’s tot zinken    

                   gebracht. 

 

"O 23” (Cdt. Ltz. I G. B. M. van Erkel): 

03.06.1941 In de Middellandse Zee een Italiaanse tanker van 7.000 ton met torpedo’s tot   

                   zinken gebracht. 

16.08.1941 In de Middellandse Zee op Italiaans konvooi 4 torpedo’s gelanceerd; vermoedelijk 2   

                   treffers, doch resultaten niet waargenomen 

(Cdt. Ltz. 1 A. M. Valkenburg): 

27.07.1942 In het Verre Oosten Japans kustvaartuig met kanonvuur beschadigd. 

02.08.1942 In het Verre Oosten Japans konvooi van 4 koopvaarders met 4 torpedo’s   

                   aangevallen en 2 schepen met + 11.000 ton vernietigd. 

25.10.1942 In het Verre Oosten met 2 torpedo’s aanval gedaan op konvooi; 1 schip van 5.500   

                   ton beschadigd; dit schip is later gezonken. 

                                                                                                                                                               

"O 24” (Cdt. Ltz. 1 O. de Booy): 

20.06.1941 In de Middellandse Zee een Italiaanse koopvaarder van 7.000 ton met torpedo’s tot   

                   zinken gebracht. 

      —         Italiaanse schoener met kanonvuur tot zinken gebracht. 

13.08.1941 Koopvaarder van 5.000 ton met torpedo’s tot zinken gebracht. 

      —         Italiaanse schoener met kanonvuur tot zinken gebracht, 

06.09.1941 Italiaanse schoener met kanonvuur tot zinken gebracht. 
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07.09.1941 Italiaanse koopvaarder van 6.000 ton met torpedo’s tot zinken gebracht. (Alle   

                   voorvallen in de Middellandse Zee.) 

(Cdt. Ltz. 1 W. M. de Vries): 

21.02.1943 Nabij Sabang Japanse koopvaarder van 3.500 ton met geschutvuur tot zinken   

                   gebracht, nadat deze door een torpedo was beschadigd. 

20.08.1943 Nabij Penang Japans passagiers- en vrachtschip van 5.000 ton met torpedo’s tot   

zinken gebracht. 

 

"Dolfijn” (Cdt. Ltz. 1 H. M. F. L. E. van Oostrom Soede): 

09.02.1943 Italiaanse onderzeeboot 1) nabij San Pietro met torpedo’s tot zinken gebracht. 

29.03.1943 Italiaanse koopvaarder van 4.500 ton met torpedo’s tot zinken gebracht in de Golf   

                   van Tortoli. 

04.07.1943 Italiaanse koopvaarder van 5.500 ton met torpedo’s tot zinken gebracht nabij Civita   

                   Vecchia. 

       —         Italiaanse schoener met kanonvuur tot zinken gebracht nabij Giuglio Eiland. 

13.07.1943 Italiaanse schoener met kanonvuur tot zinken gebracht nabij Civita Vecchia. 

11-09.1943 Italiaans koopvaardijschip van 9000 ton met torpedo’s en 2 Duitse barges met   

                   kanonvuur tot zinken gebracht nabij Spezzia. 

14.10.1943 2 lege Italiaanse transportvaartuigen met kanonvuur beschadigd bij Frepus. 

17.04.1944 2 zeilschepen met kanonvuur tot zinken gebracht in de Egeïsche Zee. 

 

"Zwaardvisch” (Cdt. Ltz. 1 H. A. W. Goossens): 

04.10.1944 In het Verre Oosten Japanse marinetanker van 500 ton met kanonvuur tot zinken   

                   gebracht. 

06.10.1944 In de Javazee een Duitse onderzeeboot van 1.200 ton 2) met torpedo’s tot zinken   

                   gebracht. 

10.10.1944 In het Verre Oosten vijandelijk kustvaartuig van 500 ton met kanonvuur tot zinken   

                   gebracht. 

17.10.1944 Japanse mijnenlegger "Itukushima” (1.970 ton) met torpedo’s tot zinken gebracht en   

                    een ongedefinieerd schip met torpedo’s beschadigd, dat later is gezonken. 

20-10-1944 Japans koopvaardijschip van 2.000 ton met torpedo’s en kanonvuur tot zinken  

                    gebracht in het Verre Oosten. 

08.02.1945  Japans koopvaardijschip van 5000 ton vermoedelijk beschadigd. 

 
1) Volgens de reeds eerder gemelde bron betrof dit de “Malachite”. 
2) Volgens de reeds eerder gemelde bron betrof dit de “U 168”. 
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Bron: Onze Vloot 3e jaargang nummer 6, juni 1947  

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

  De lopenDe laDing… 
DOOR 

H.O. DEN BOOGERT 
FOTO'S VAN DE AUTEUR 
 

In 1958 voer ik als verpleger/ schrijver* op het ms “Blitar” van de toenmalige Koninklijke 

Rotterdamsche Lloyd. We maakten een reis in de homeline en namen in diverse 

Indonesische havens lading in voor West-Europa. Op de thuisreis waren dat de bekende 

tropische producten zoals: kopra in bulk, zakken palmpitten, kisten thee, koffie, rubber, 

rotan, klapperolie, vloeibare latex, tapioca en nog vele andere zaken. 

 
De “Blitar” (9270 brt. bemanning ca. 64) was een vrachtschip met accommodatie voor 28 

hutpassagiers en kon in het hadjiseizoen worden ingezet voor het vervoer van 1400 Mekka-

pelgrims als tussendekspassagiers. In het centre castle waren hiervoor extra sanitaire 

voorzieningen en onder de verlengde bak bevonden zich hospitaalruimten en een goed 

uitgeruste apotheek. ** 

 

 De "Blitar"op de Nieuwe 

Waterweg, 26 mei 1975. Foto Koos          

Riedijk. 
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In die tijd voelden etnische Arabieren in Indonesië zich bedreigd, waardoor een uittocht van 

deze mensen op gang kwam. Voor de “Blitar” was een aantal families als tussendekspassagiers 

voor Aden geboekt. Totaal, als ik me niet vergis, ca. 150 personen, waaronder 55 kinderen 

onder de 12 jaar. In het centre castle werden hiervoor eenvoudige bedden aan dek gelast. 

Verspreid over 4 à 5 havens vond de inscheping plaats en daar we geen arts aan boord 

hadden, werd mij opgedragen erop toe te zien dat we geen zieken toelieten. Met huilende 

kinderen, die onder politiebewaking al enkele uren in een bloedhete loods hadden gewacht, kon 

dat natuurlijk niet meer zijn dan een oppervlakkige inspectie. 

De apotheek op Wono- of M-Lloyd-

schip. 

 

 

Het toebereiden van een 

medicijn op de ,,Madison 

Lloyd". Dit gebeurde alleen bij 

medicijnen met een korte 

houdbaarheid. 
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Eenmaal aan boord zocht iedereen een slaapplaats en binnen de kortste keren was het ruim 

d.m.v. gespannen lijnen, lakens en lappen herschapen in een doolhof van kamertjes. Het 

hoofddek leek wel een schoolplein tijdens het speelkwartier. De toen voor passagiers wel eens 

gebezigde term “lopende lading” was hier beslist niet misplaatst ! 

 

Een poging om door middel van identiteitskaarten enige controle uit te oefenen was mislukt, 

zodat een extra onderzoek noodzakelijk werd. Na vertrek uit Belawan als laatste 

inschepingshaven werd het schip op de rede stilgelegd, waarna een uitgebreide zoekactie naar 

verstekelingen werd uitgevoerd. Weggedoken tussen wegering en zakken palmpitten werd de 

eerste aangetroffen, nummer 2 lag tussen bundels gezaagd hout aan dek, tussen de bak en 

luikhoofdruim 2. 

Ze werden met de loodsboot meegegeven en we gingen ankerop voor Penang. 

 

Elke ochtend na pikheet ging ik met de eerste stuurman en de 

bootsman mee voor een inspectieronde, waarbij het o.m. mijn taak was 

eventuele zieken op te sporen. Een 4-jarig meisje trok de aandacht 

omdat ze niet speelde en meestal op bed zat te huilen. Meer dan een 

mogelijke bloedarmoede kon ik zo op het eerste gezicht niet 

vaststellen. Er volgde een lang en moeizaam gesprek met de moeder, 

waarbij het taalverschil werd overbrugd door een 14-jarige jongen die 

als tolk optrad. Twee gegevens kwamen uiteindelijk boven water: het 

kind hield nauwelijks voedsel binnen en ze zou wormen kunnen 

hebben. Microscopisch onderzoek van de ontlasting naar wormeieren 

was de volgende stap, maar daar was materiaal voor nodig. 

Omdat het kind nog niet zindelijk was, zat er niets anders op dan dit uit 

de luier te vissen, hetgeen onder toezicht van een groep joelende 

kinderen gebeurde. In het preparaat werden massa's wormeieren aangetroffen. 

Antiwormmiddelen zijn in zekere mate giftig en daarom wilde ik me er eerst van vergewissen 

dat de nieren dit aankonden. Hiervoor was onderzoek van een urinemonster op eiwit nodig. 

Opnieuw veel onbegrip en taalmoeilijkheden, maar na veel aandringen kwam er toch een glas 

met wat zeer troebel vocht. Via mijn inmiddels onmisbaar geworden tolk kwam ik erachter dat 

Enkele kinderen uit “lopende lading” klaar voor        Gezicht op Aden. Twee Madoerese bedienden op 

hun ontscheping in Aden.                                              de  rug gezien.       

In de hut op 

de  ”Wonogiri”. 
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ook dit materiaal van de luier afkomstig was; men had deze eenvoudig boven een glas 

uitgewrongen! Totaal ongeschikt voor onderzoek en ik besloot dat maar over te slaan. Alles 

ging verder volgens het boekje en het kind veranderde al gauw in een vrolijke speelse kleuter. 

Voor de derde maal speelde de luier een belangrijke rol, ditmaal door het overduidelijk bewijs te 

leveren dat de kuur succes had gehad. 

 

Zoals te verwachten, waren er 

tijdens de oversteek naar Aden 

enkele passagiers zeeziek. 

Omdat ik wat de dosering betrof 

moeilijkheden verwachtte, had ik 

besloten geen zeeziektepillen te 

geven. Goedwillende 

hutpassagiers hadden ze echter 

met royale hand lopen uitdelen. 

Hoe dit uitpakte, bleek enkele 

dagen later. Ik werd bij een  

vrouw geroepen die een 

epileptische toeval had gehad. 

 Ik trof haar in bewusteloze 

toestand aan, terwijl 

medepassagiers bezig waren 

meerdere zeeziektepillen in haar 

mond te stoppen. Een andere 

vrouw was bezig met een halve djoeroek (soort citroen) krachtig over het voorhoofd te wrijven. 

De pillen kon ik nog verwijderen en van de citroenmassage verwachtte ik goed noch slecht. 

 

Tijdens de oversteek ontstond een nieuw probleem. De matrozen, die dagelijks met de 

dekwasslang de douches en toiletten onder handen namen, wilden op zeker moment het centre 

castle niet meer in als we niet eerst iets ondernamen tegen de hoofdluizen bij de passagiers. 

Inderdaad waren deze mensen dagelijks bezig elkaar van deze ongenode gasten te ontdoen en 

de angst voor “overspringers” was wel begrijpelijk. Er werd een actie uitgevoerd waarbij 

hoofdhaar, kleding en beddengoed met een flinke wolk DDT-poeder bestoven werden. Binnen 

de kortste keren echter werden aan dek dekens en lakens weer even hard uitgeklopt, zodat het 

effect betwijfeld mocht worden. Op de dekploeg had het in ieder geval een betrouwbare indruk 

gemaakt en daar was het hoofdzakelijk om begonnen. 

 

Zonder grote problemen werd Aden bereikt alwaar de ontscheping volgde. 

Vanuit de wegvarende tender werd nog lang naar ons gezwaaid en ik vroeg me af welke indruk 

het nieuwe land op deze mensen zou maken. Komend uit een land met uitbundige tropische 

vegetatie voeren ze nu een grimmig roest bruin bergland zonder enige begroeiing tegemoet. 

Groter verschil was niet denkbaar!  

Lang kon ik er niet bij stilstaan, want het schip hervatte zijn reis richting Rode Zee. Aan dit 

hoofdstuk was een eind gekomen. 

* In de jaren '50 van de vorige eeuw plaatste de KRL op zoveel mogelijk vrachtschepen een verpleger/ 
schrijver. Omdat hun dagtaak voor ca. 80% administratief was haakten er nogal wat af na hun eerste 

Het medische team van de ,,Willem Ruys" voor vertrek van de 

Lloydkade Rotterdam. Voor de winkel poseren v.l.n.r. scheepsarts dr. 

Luyks, zuster ?, zuster Lien Tak, afduwer/verpleger E. Kind en de 

auteur van dit artikel (24 november 1955). 
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reis. Alvorens op het eerste schip aan te monsteren, moest een aantal stages doorlopen worden. 
waaronder een praktische training in het laboratorium van het havenziekenhuis. 
** De auteur van dit artikel maakte drie reizen met de “Blitar”, waaronder twee met kapt. C.D. Moulijn (zie 

DBW mei en juni 2000). 

Bron: De Blauwe Wimpel 

 

Vliegeren voor gevorderden                  
SkySails kiest zee 
 

 
DOOR GERRIT VAN BURGELER 
 

Zeevarenden die in de loop van volgend jaar een laag en langzaam vliegende reuzen-

banaan over de kim zien komen, hoeven niet te gaan twijfelen aan hun realiteitszin of 

waarnemingsvermogen. Er is hier geen sprake van een zinsbegoochelingen evenmin van 

een UFO. Wat ze zien, is een reusachtige vlieger die een forse bijdrage levert aan de 

voortstuwing van een modern vrachtschip, dat inmiddels ook wel in zicht zal zijn 

gekomen. Dat schip is de bij Volharding Shipyards in Harlingen gebouwde “Beluga 

SkySails” van de Bremer rederij Beluga Shipping en die vlieger is het meest opvallende 

deel van het SKS-160 huIpzeilsysteem van de Hamburgse onderneming SkySails. Een 

contract voor de levering van het eerste, nog experimentele exemplaar van dit systeem 

werd 25 januari door de betrokken partijen in Hamburg getekend. 

 

Het leek een verloren zaak: het toepassen van windenergie als middel om de bunkerkosten van 

zeeschepen drastisch omlaag te brengen. Vooral in Japan, Engeland en Duitsland werden na 

de oliecrisis van 1973 met dit doel voor ogen technologisch hoogontwikkelde, veelbelovende   

(hulp)zeilsystemen 

ontwikkeld. De Blauwe 

Wimpel heeft daar indertijd 

uitgebreid aandacht aan 

besteed, maar tegen de 

verwachting in stabi-

liseerden de olieprijzen zich 

weer. Het rendement van 

de vaak ingewikkelde en 

onderhoudsgevoelige, dus 

dure, systemen bleek 

daardoor nog niet op te 

wegen tegen de kosten. De 

meeste projecten werden 

gestaakt en de paar al 

geplaatste hulpzeilen 

werden weer van boord 

gehaald. 

Een idee, dat in die tijd zelfs 

het experimenteerstadium 
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niet haalde, was dat van het gebruik van vliegers. We moeten dan denken aan een reusachtige 

versie van de parachutevormige vliegers die op vrijwel elke winderige dag langs de stranden in 

gebruik zijn om surfers op planken over de golven en in lichte wagentjes over het strand te 

trekken. En het is uitgerekend dit idee, dat de jonge ingenieur Stephan Wrage en zijn medewer-

kers met hun in 2001 opgerichte SkySails GmbH & Co tot een werkend systeem hebben weten 

te ontwikkelen. Overigens lag het zwaartepunt van het project aanvankelijk niet meer in de 

eerste plaats op het terugdringen van de bunkerkosten. Waar wel zwaar op werd ingezet was 

op de mogelijkheden om de uitstoot van schadelijke stoffen, met name van zwaveldioxide terug 

te dringen. De luchtvervuiling door de scheepvaart wordt steeds meer als een groot probleem 

gezien en de internationale eisen op dit gebied van de IMO (Internationale Maritieme 

Scheepvaartorganisatie) en van de EU worden dan ook steeds verder opgeschroefd. Met name 

de IMO-richtlijnen in Marpol Annex VI van mei 2005 kunnen de reders behoorlijk op kosten 

gaan jagen. Maar inmiddels zijn ook de olieprijzen weer een bron van toenemende zorg 

geworden. De explosieve economische groei van China en India heeft de vraag naar aardolie 

sterk doen toenemen, terwijl anderszijds het aanbod onzekerder wordt door de politieke ontwik-

kelingen in het Midden Oosten (Iran, Irak) en doordat de groei van de oliereserves achterblijft bij 

de verwachtingen. 

 
Net op tijd 

Volgens de oprichter en directeur van Beluga Shipping, Niels Stolberg, komt SkySails dan ook 

precies op tijd met haar brandstofbesparende vlieger. Hij wees erop dat hij twee jaar geleden 

nog 100 dollar per ton bunkerolie betaalde. Dat is nu meer dan het drievoudige. Een gemiddeld 

vrachtschip van zijn rederij verstookt per dag 30 ton olie. Op de "BelugaSkySail" wordt om te 

beginnen bij wijze van proef een vliegerzeil met een oppervlakte van 160 m2 gevaren, waarmee 

een brandstofbesparing moet kunnen worden bereikt van 20%. Bij een gemiddeld dagverbruik 

van 30 ton bunkerolie, betekent dit dat er 6 ton minder wordt verstookt, wat neerkomt op een 

bedrag van bijna 2000 dollar. Bij een later voorziene 

vlieger van 500 m2 moet de besparing kunnen 

oplopen tot 50%! Stolberg gaat er dan ook vanuit 

dat de investering in het SkySail in drie jaar kan 

worden terugverdiend.  

 
Van hobby naar professie 

Dat Stephan Wrage op het idee kwam om een 

vlieger te gaan gebruiken voor de voortstuwing van 

schepen is niet zo vreemd. Als zeiler en enthousiast 

vliegeraar werd hij steeds geconfronteerd met de 

kracht die de wind via een vlieger kon ontwikkelen. 

Eén en ander leidde uiteindelijk in 2001 tot de 

oprichting van zijn onderneming SkySails. Maar al 

zag hij zelf dan mogelijkheden voor de praktische 

uitvoering van zijn geesteskind, velen zullen twijfels 

hebben gehad over het slagen van zijn 

onderneming. Je hoeft maar naar het strand te 

gaan om te zien dat een vlieger een flinke 

trekkracht kan ontwikkelen, maar zo’n strandvlieger met een oppervlakte van hooguit een paar 
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vierkante meters is natuurlijk klein bier vergeleken met een gevaarte van 160 of 500 m2. Hoe 

krijg je bijvoorbeeld zo"n ding in de lucht. Je kan moeilijk van een bemanning verwachten dat 

ze, tegen de wind in, ermee over het dek gaan rennen! Wrage en zijn staf van 20 mensen 

hebben dat probleem opgelost door de vlieger hol te maken en de holte te vullen met het lichte 

en onbrandbare heliumgas, zodat hij als het “vliegertouw" wordt gevierd, vanzelf het luchtruim 

kiest. Dat vliegertouw is, tussen haakjes, een zware Dynema-tros van DSM. 

De besturing van het zeil is geheel geautomatiseerd en gebeurt vanuit een gondel aan het 

einde van de tros. Vanuit die gondel lopen stuurlijnen naar de vlieger die kunnen worden 

aangetrokken en gevierd. Eén van de grote voordelen van het SkySail boven een gewoon 

zeiltuig is dat de vlieger opereert op een hoogte, tussen de 100 en de 500 meter, waar de wind 

sterker en stabieler is dan vlak boven het zeeoppervlak. Er is trouwens nog een punt, waarop 

het vliegerzeil het gewone, aan een mast gevoerd zeil overtreft. Elke zeiler weet, dat zijn schip 

met het zeil erbij een stuk rustiger in het water ligt dan varend met een kale mast. Het zeil 

dempt het slingeren, maar zorgt er ook voor dat het schip voortdurend onder helling vaart. Het 

vliegerzeil dempt het slingeren eveneens, maar omdat het behalve opzij en vooruit trekt, oefent 

het ook een oprichtende kracht uit, die de hellende kracht compenseert. Met andere woorden, 

het schip slingert zonder scheef te gaan. 

Het vliegerzeil is volgens SkySails al effectief bij een koers van 50 graden aan de wind, maar 

echt trekken gaat het bij ongeveer 70 graden of meer. Het zeil kan worden gebruikt vanaf 

windkracht 3, bij windkracht 8 moet het worden ingenomen. Dat innemen neemt ongeveer 20 

minuten in beslag. Mocht er sprake zijn van een onverwachte en snelle toeneming tot 

stormkracht, dan kan de vlieger via de autopilot recht boven het schip worden getrokken. De 

trekkracht wordt dan volgens Skysails minimaal, zodat het gevaarte zonder problemen met de 

lier kan worden ingehaald. Die lier is trouwens ook tijdens het zeilen actief. Ze viert of hieuwt de 

lijn automatisch als het elektronisch besturingssysteem van het SkySail aangeeft dat van 

hoogte moet worden ver-

anderd om de meest gunstige 

wind te behouden. 

Om het gunstigste rendement 

te verkrijgen, volstaat het 

natuurlijk niet om alleen maar 

een vliegerzeil met alles erop 

en eraan op een schip neer te 

zetten. Vereist zijn ook een 

bemanning die vast van plan is 

het uiterste uit het systeem te 

halen en alle meteoinformatie 

die nodig is om de route met 

de meeste kans op gunstige 

winden te kiezen. Om dat 

laatste te garanderen heeft 

SkySails in samenwerking met Wetterwelt in Kiel een routeringssysteem opgesteld. Deze  

meteodienst verzorgt al soortgelijke informatie voor de koopvaardij, maar dan met het doel dat 

schepen om schade aan de lading te voorkomen juist tijdig gebieden met veel wind kunnen 

vermijden. 
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Het is de bedoeling dat de proef met het vliegerzeil op de "Beluga SkySail" in de loop van het 

volgende jaar van start gaat. In 2008 wil SkySails dan beginnen met de productie op grotere 

schaal. Aangenomen mag worden dat heel wat reders en scheepseigenaren één en ander met 

belangstelling zullen volgen. Stephan Wrage is in ieder geval hoopvol gestemd. Hij rekent voor 

de komende jaren op vele honderden contracten, niet alleen voor vrachtschepen, maar ook 

voor grote motorjachten, die met een SkySail hun meestal beperkte actieradius flink kunnen 

vergroten. Kortom; the Sky(Sail) is the limit! 

 

Bron: De Blauwe Wimpel 2007 

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

Kruisers….  (vervolg ten anker nr. 12 van 25 maart j.l.) 

 

JACOB VAN HEEMSKERCK 

Oorspronkelijk Flottieljeleider genoemd, daarna lichte kruiser en vervolgens 

luchtverdedigingskruiser. Op 31 oktober 1938 bij de Nederlandsche Scheepsbouw 

Maatschappij te Amsterdam op stapel gezet en op 16 september 1939 te water gelaten. 

Parsons turbines van de N.V. "Werkspoor" te Amsterdam.  

Waterverplaatsing: 3450 ton.  

Afmetingen: 129.85 (131.795) x 12.43 x 4.32 M. 2 schr. 4 ketels.  

Machinevermogen: 56.000 apk. 

Snelheid: 32.5 mijl.  

Bewapening: aanv. 6 kanons van 15 cm. (in dubb.opst.) 2 mitrailleurs van 40 mm. 4 mitrailleurs 

van 12.7 mm. 2x3 torpedolanceerbuizen van 53.3 cm. In 1940 in Engeland verwapend als volgt: 

10 kanons van 10.2 cm. 8 mitrailleurs van 40 mm. 8 mitrailleurs van 20 mm. 2 rails voor 

dieptebommen.  

Oorspronkelijk werd het schip voltooid als een zusterschip van Hr.Ms. "TROMP", bewapend met 

6 kanons van 15 cm. en geclassificeerd als Flottieljeleider.  

De "JACOB VAN HEEMSKERCK" was bij het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940 juist 

gereed voor de proeftochten. Hr. Ms. "JACOB VAN HEEMSKERCK" werd op 10 mei 1940 te 

Amsterdam vervroegd in dienst gesteld o/c van de eerste officier Ltz.I Jhr.A. van Foreest en is 

met een kernbemanning aan boord naar Engeland uitgeweken. Van 7 tot 11 juni 1940 tezamen 
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met Hr.Ms. kruiser "SUMATRA" als Atlantisch smaldeel naar Canada voor het overbrengen van 

H. K.H. Prinses Juliana en de prinsessen Beatrix en Irene.  

Na terugkeer in Engeland op de Staastwerf te Portsmouth verbouwd tot 

luchtverdedigingskruiser. In februari 1941 werden de eerste escortediensten op de Atlantische 

Oceaan verricht, Als onderdeel van Irish Sea Escort. In januari 1942 werd Hr.Ms. "JACOB VAN 

HEEMSKERCK" naar Ned.Indië gezonden ter versterking der zeestrijdkrachten aldaar, doch 

arriveerde te laat. In maart 1942 werd het schip ingedeeld bij de Eastern Fleet.  

In november 1942 werd deelgenomen aan het onderscheppen van de Duitse blokkadebreker 

"Ramses" in de Indische Oceaan en tot eind 1943 werden konvooidiensten verricht in dè 

Australische wateren.  

In december 1943 vertrok het schip weer naar Engeland. Van januari 1944 tot Juni 1944 

verbleef het schip in de Middellandse Zee en keerde daarna naar Engeland terug. In juni 1945 

kwam Hr.Ms. "JACOB VAN HEEMSKERCK" als eerste_oorlogsschip na de bevrijding te 

Amsterdam. In september 1945 vertrok het schip naar Ned. Indië om daar patrouillediensten te 

verrichten. Op 22 juli 1946 vertrok Hr.Ms. "JACOB VAN HEEMSKERCK" van Batavia naar 

Nederland en was op 29 augustus d.a.v. in Nederland terug. In oktober 1946 naar Antwerpen bij 

bezoek aan H.M. Koningin Wilhelmina. Daarna kwam het schip in dienst als artillerie-

instructieschip. In september 1947 werd een reis naar Noorwegen (Hardangerfjord) gemaakt. In 

oktober 1948 werden oefeningen gehouden met Britse- en Noorse vlooteenheden.  

Van 12 januari tot 4 mei 1950 met Hr.Ms. "KAREL DOORMAN" en Hr.Ms. "JOHAN MAURITS 

VAN NASSAU" als smaldeel Ned.Antillen naar de West onder bevel van schout bij nacht J.J.L. 

Willinge. Op deze reis was Z.K. H. Prins Bernhard geëmbarkeerd a/b van Hr.Ms. "KAREL 

DOORMAN" en van KINSBERGEN voor een bezoek aan de boven- en benedenwindse 

eilanden en Zuid Amerika. Eind mei 1950 werd deelgenomen aan de oefening "Activity" in de 

Golf van Biscaye. Naamsein aanv. KL 1, later KV 1 en vervolgens C 803. Op 1 december 1955 

werd Hr.Ms. "JACOB VAN HEEMSKERCK" uit de sterkte afgevoerd en ingericht tot 

logementsschip te Vlissingen. Naamsein thans A 879. 

 

DE RUYTER (II) 

 

ex-DE ZEVEN PROVINCIËN 

 

De kruisers "DE RUYTER” en "DE ZEVEN 

PROVINCIËN" werden resp. op de 

begrotingen van 1938 en 1939 aangevraagd. 

De "DE RUYTER" zou aanvankelijk "DE 

ZEVEN PROVINCIËN" worden genoemd; 

doch bij de stapelloop werd deze naam 

gewijzigd in "DE RUYTER".  

 

Op 5 september 1939 bij N.V.Wilton-Fijenoord 

te Schiedam op stapel gezet. De bouw 

verkeerde in mei 1940 nog in het 

beginstadium en werd gedurende de Duitse 

bezetting langzaam voortgezet en later 

gestaakt.  
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De stapelloop vond plaats op 24 december 1944 met de bedoeling het casco te bestemmen als 

blokschip, hetgeen niet is geschied. Na de bevrijding werd een commissie benoemd om na te 

gaan of het mogelijk was de bouwplannen te wijzigen in verband met de nieuw te stellen eisen. 

Na het uitbrengen van het rapport werd op 1 oktober 1946 opdracht gegeven deze wijzigingen 

aan te-brengen en de schepen te voltooien.  

Waterverplaatsing: 9735 ton.  

Afmetingen: 187.32 x 17.25 x 6.07 M.  

Parsons turbines 85.C00 apk. 2 schroeven. 32.3 mijl.  

Bewapening: 8 kanons van 15.2 cm. (ld/zd) in dubbeltorens. 8 mitrailleurs van 57 mm. in 

dubbeltorens. 8 mitrailleurs van 40 mm. 1 lichtraket-werper van 10.3 cm.  

Bemanning: 957  

Naamsein aanv. KL 3, later C 801. In dienst gesteld op 18 november 1953. Van 18 januari tot 15 

maart 1954 werd de garantievaart gemaakt van Vlissingen naar Den Helder, Oslo, Brest, 

Halifax, Norfolk, Funchal, Villefranche, Gibraltar naar Den Helder.  

Van 9 tot 26 mei 1955 van Den Helder naar Portland, Torquay, Bordeaux en Vlissingen. Van 19 

september tot 9 november 1955 maakte Hr.Ms. "DE RUYTER" een reis van Den Helder naar 

Willemstad, La Guaira , San Juan de Porto-Rico, Aruba en de Bovenwindse eilanden, waarbij in 

de Ned.Antillen H. M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bernhard aan boord kwamen om de 

verschillende eilanden in de west te bezoeken. Van 16 tot 19 maart 1956 werd een bezoek aan 

Plymouth gebracht. Van 27 juni tot 4 juli 1956 van Rotterdam naar Bergen en terug naar Den 

Helder. Van 21 tot 24 september 1956 met Hr.Ms. patrouillevaartuigen "HADDA" en "FREYR" 

een bezoek aan Antwerpen gebracht.  

Van 26 tot 29 oktober 1956 werd Swansea bezocht en van 23 tot 26 november d.a.v. werd 

Lissabon bezocht. Van 11 februari tot 25 maart 1959 als vlaggeschip van oefensmaldeel 1 naar 

Casablanca, Gibraltar en Cadiz. Op 14 mei 1959 met Hr.Ms. onderzeeboot jagers "DRENTHE" 

en "LIMBURG" naar Aarhus (Denemarken) om Z.K.M. de Shah van Iran voor een 

staatsiebezoek aan Nederland aldaar af te halen en naar Amsterdam over te brengen. 

Aankomst aldaar 20 mei d.a.v. Van 12 oktober tot 20 november 1959 als vlaggeschip van 

oefensmaldeel 1 naar Valencia, Malaga, Gibraltar en Tanger. Van 1 februari tot 2 april 1960 als 

vlaggeschip van oefensmaldeel 1 van Gibraltar via Casablanca en Agadir naar Barcelona. Van 

1 tot 5 juli 1960 als vlaggeschip van oefensmaldeel 1 een bezoek aan Antwerpen gebracht. 

 

N.B. Het lag aanvankelijk in de bedoeling Hr.Ms. kruiser "DE RUYTER" te verwapenen evenals 

Hr.Ms. "DE ZEVEN PROVINCIËN". De achterbatterij zou worden vervangen door een Terrier-

installatie, doch deze vervanging vindt geen voortgang en begon in de eerste helft van 1962 

alléén bij Hr.Ms. "DE ZEVEN PROVINCIËN". 

 

DE ZEVEN PROVINCIËN 

ex-DE RUYTER 

ex-EENDRACHT 

ex-KIJKDUIN 

 

De kruisers "DE ZEVEN PROVINCIËN" en "DE RUYTER" werden resp. op de begrotingen van 

1938 en 1939 aangevraagd. De "DE ZEVEN PROVINCIËN" zou aanvankelijk "KIJKDUIN", 

daarna "EENDRACHT" en later "DE RUYTER" worden genoemd, doch bij de stapelloop ontving 

het schip de naam "DE ZEVEN PROVINCIËN".  
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Op 19 mei 1939 bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij te Rotterdam op stapel gezet. 

De bouw verkeerde in mei 1940 nog in het beginstadium en moest aanvankelijk op last van de 

bezetter worden voortgezet, doch werd later gestaakt. Het casco stond in mei 1945 nog op de 

helling. Na de bevrijding werd een commissie benoemd om na te gaan of het mogelijk was de 

bouwplannen te wijzigen in verband met de nieuw te stellen eisen. Na het uitbrenger van het 

rapport werd op 1 oktober 1946 opdracht gegeven deze wijzigingen aan te brengen en de 

schepen te voltooien. De stapelloop vond plaats op 22 augustus 1950 en de doopplechtigheid 

werd verricht door H.M. Koningin Juliana.  

Waterverplaatsing: 9735 ton.  

Afmetingen: 185.70 x 17.25 x 6.07 m.  

Parsons turbines 85.000 apk. 2 schroeven. 32.3 mijl.  

Bewapening: 8 kanons van 15.2 cm. (Id/zd) in dubbeltorens. 8 mitrailleurs van 57 mm. in 

dubbeltorens. 8 mitrailleurs van 40 mm. 1 lichtraketwerper van 10.3 cm.  

Bemanning: 957.  

Naamsein aanv. KL 4, laterC 802.  

In dienst gesteld op 17 december 1953.  

Van 6 april tot 2 juni 1954 wedr de garantievaart gemaakt van Den Helder naar Portsmouth, Las 

Palmas, Willemstad, Anapolis, Bermuda en terug naar Den Helder. Van 12 tot 15 augustus 

1955 werd een bezoek aan Kopenhagen gebracht. Van 12 januari tot 29 maart 1956 als 

vlaggeschip van smaldeel 5 van Den Helder naar Oran Malaga, Palma di Majorca, Cadiz en 

terug naar Den Helder. Van 9 tot 27 april 1956 als vlaggeschip van smaldeel 5 naar Plymouth 

en Portland. Van 28 juni tot 7 juli 1956 werd een reis naar Stavanger gemaakt. Van 14 juli tot 2 

augustus 1956 als vlaggeschip van smaldeel 5 met Hr.Ms. onderzeebootjagers "FRIESLAND" 

en "ZEELAND" naar Leningrad en Stockholm. Van 28 januari tot 22 maart 1957 als vlaggeschip 

van smaldeel 5 naar Las Palmas, Antillen, La Guaria, Antillen, San Juan de Puerto Rico en 

terug naar Den Helder. Van 15 tot 27 mei 1957 werd als vlaggeschip van smaldeel 5 een reis 

naar Karlskrona en Stockholm gemaakt met Hr.Ms. onderzeebootjagers "FRIESLAND" en 

"ROTTERDAM". (Koninklijk bezoek aan Zweden). Van 29 mei tot 26 juni 1957 als vlaggeschip 

van smaldeel 5 met Hr.Ms. "FRIESLAND" van Den Helder naar Norfolk en terug. 



 

18 
 

Van 14 tot 30 september 1957 werd een reis naar Kopenhagen en van 17 tot 22 oktober d.a.v. 

naar Hamburg gemaakt. Van 10 februari tot 1 maart 1958 werd als vlaggeschip van smaldeel 5 

een reis gemaakt naar Plymouth, Portland en Cherbourg. Van 7 april tot 27 april 1958 als 

vlaggeschip van smaldeel 5 naar de Noordzee, waarbij Edinburgh werd aangedaan. Van 2 mei 

tot 1 juni 1958 (als vlaggeschip van oefensmaldeel 1) werd een reis naar Dublin en Bordeaux 

gemaakt. Van 28 oktober tot 2 november 1958 als vlaggeschip van oefensmaldeel 1 met Hr.Ms. 

onderzeebootjagers "GELDERLAND", Hr.Ms, fregat "VAN ZYLL" en Hr.Ms. onderzeeboot 

"TIJGERHAAI" naar Kopenhagen ter gelegenheid van de herdenking van de Slag in de Sont op 

8 november 1658. Op 15/16 november 1958 als vlaggeschip van oefensmaldeel 1 te Le Havre. 

Op 17 november 1958 werd Hr.Ms. "DE ZEVEN PROVINCIËN" uit dienst gesteld en in 

onderhoud. Van 15 november tot 14 december 1960 van Den Helder naar Portsmouth, 

Portland. Edinburgh en terug naar Den Helder. Eind januari 1961 als vlaggeschip van 

oefensmaldeel 1 naar de Middellandse Zee, waarbij o.m. Napels werd aangedaan, van welke 

oefenreis eind maart in Den Helder werd teruggekeerd. Op 16 juni 1961 als vlaggeschip van 

oefensmaldeel 1 van Den Helder voor een bezoek aan Emden. Van 8 tot 11 september 1961 

als vlaggeschip van oefensmaldeel 1 een bezoek aan Antwerpen gebracht voor deelname aan 

de Ned.Belgische vlootdag. Op 13 oktober 1961 als vlaggeschip van oefensmaldeel 1 van Den 

Helder naar de Middellandse Zee vertrokken, waarbij Gibraltar en Tanger werden aangedaan 

en van welke reis eind november d.a.v. te Den Helder werd teruggekeerd. Op 29 januari 1962 

als vlaggeschip van oefensmaldeel 1 met Hr.Ms. onderzeebootjagers "OVERIJSSEL" en 

"GELDERLAND", Hr.Ms. fregatten "DE BITTER" en "DE ZEEUW", als de Hr.Ms. onderzeeboten 

"WALRUS" en "ZWAARDVIS" vertrokken voorjaarsreis naar de Middellandse Zee, waarbij o.m. 

Gibraltar en Barcelona werden aangedaan. Na terugkeer in Nederland werd Hr.Ms. "DE ZEVEN 

PROVINCIËN" op 19 april d.a.v. uit dienst gesteld in verband met de komende verwapening. De 

verbouwing en het daarop installeren van een afvuurinrichting voor geleide projectielen van 

Hr.Ms. "DE ZEVEN PROVINCIËN" werd opgedragen aan de Rotterdamsche Droogdok Mij te 

Rotterdam.  

 

N.B. Met de verwapening van Hr.Ms. "DE ZEVEN PROVINCIËN" werd in 1962 begonnen. De 

achterbatterij wordt vervangen door een Terrierinstallatie, welke met de eerste uitrusting 

projectielen door de Amerikaanse regering ter beschikking is gesteld De verbouwingskosten 

komen voor Nederlandse rekening. Ook Hr.Ms. kruiser "DE RUYTER" zou aanvankelijk worden 

verwapend, doch dit zal geen doorgang vinden. 

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

Ontploffingsramp bij Wilton-Feijenoord  
 
29 februari 2020 is mijn moeder, Willy den Outer geboren Hoek, overleden. Na het leegruimen 
van het huis kwam ik veel persoonlijke spullen tegen, zoals geboortekaartjes, brieven, 
fotoalbums, ansichtkaarten en krantenknipsels. Zo vond ik een aantal foto´s van Jacobus 
Johannes Hoek, haar oom, die om het leven kwam tijdens de ontploffingsramp op 31 oktober 
1936 aan boord van de Griekse tanker Petrakis Nomikos.  
 
Het ongeluk gebeurde op de scheepsbouwloods van de werf Wilton-Fijenoord te Schiedam. 
Tijdens het redden van slachtoffers bij deze ramp kwam rechercheur Jacobus Johannes (Co) 
Hoek, broer van mijn moeders vader Willem Jacobus (Wim) Hoek om het leven. Hij was het 
zesde kind van Jacobus Johannes Hoek en Cornelia Dekker. Hij woonde met zijn gezin in de 
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Lange Singelstraat 86 in Schiedam. Co was getrouwd met Suzanna (Suus) Thijssen en was 
vader van twee kinderen, Susan en Martin. Co werkte sinds 15 november 1935 als 
politierechercheur bij de afdeling Speciale Wetten aan bureau Lange Nieuwstraat in Schiedam.  
Voordat Co op dit bureau werkte, had hij negen jaar bij het Amsterdamse Korps dienst gedaan, 
waar hij onder meer bestuurslid was van de Amsterdamse Politie Sportvereniging. Co was een 
op en top sportman. De gebeurtenissen van zaterdagmorgen 31 oktober 1936 op de 
scheepswerf van Wilton-Fijenoord in Schiedam hebben voor het gezin van Co, de familie, 
collega´s en vrienden een diepe en droevige leegte achtergelaten.  
 
Zware rookwolken  
De Griekse tanker Petrakis Nomikos lag voor onderhoudswerkzaamheden bij de werf van 
Wilton-Fijenoord in de haven van Schiedam. De stookketels werden schoongemaakt door zowel 
Grieken als personeel van Wilton; een klus waarbij binnen in de ketels aangekoekte olieresten 
met hamers moesten worden losgebikt. Daarnaast werden allerlei reparaties aan de ketels, 
machines enzovoort gedaan. Op die bewuste zaterdagmorgen, ongeveer rond tien voor tien, 
was er een enorme ontploffing aan boord van de Griekse tanker. De ontploffing was tot in de 
wijde omtrek te horen, de sirene loeide, er brak brand 
uit en zware rookwolken sloegen uit het achterschip 
omhoog. De ontploffing was zo hevig dat één van de 
stookketels dwars door het dek van het schip werd 
geslagen.  
De kraan die midscheeps stond werd volledig weggeslagen. Er was grote paniek. Mensen 
renden door elkaar heen en hulpverleners begonnen in allerijl gewonden van boord te halen. De 
reddingspogingen door de gealarmeerde brandweer, politie en de reddingploeg van Wilton 
werden ernstig bemoeilijkt door de enorme hitte van het vuur. De brandweer was met groot 
materieel uitgerukt, slangen werden uitgerold en met man en macht probeerde men de brand, 
die uit de machinekamer kwam, te blussen. De Schiedamse brandweer werd gesteund door de 
Rotterdamse brandweer die onmiddellijk een drijvende stoomspuit richting de werf van Wilton-
Fijenoord dirigeerde. Er werden veel gewonden van het schip gehaald en vervoerd op 
brancards, ladders of planken. De meesten hadden botbreuken en zware brandwonden. 
Eenmaal van het schip stonden dokters klaar om hen te helpen. 
Overal kwamen de ziekenauto´s  vandaan, zelfs uit Vlaardingen, om  de gewonden te 
vervoeren naar de  ziekenhuizen. Helaas waren ook  de eerste dodelijke slachtoffers te  
betreuren.   
Tweede ontploffing   
Co was ook aan boord om gewonden  zo snel mogelijk te evacueren. Het  alarm ging opnieuw 
af, want men  verwachtte een tweede explosie. Co,  die samen aan boord was met commissaris 
Clasie en hoofdcommandant  van de brandweer Aikema, wees  hen op het gevaar en gaf het 
advies  onmiddellijk de boot te verlaten, wat  zij ook deden. Co ging terug naar het  achterdek 
waar nog gewonde mensen  lagen toen er een tweede ontploffing  volgde. De tweede ketel 
ontplofte  waarbij een gedeelte van de schoorsteenpijp werd weggeslagen en uit  het 
middenschip stegen zware rookwolken op. Overal op de werf lagen  de brokstukken verspreid. 
Mensen  renden in paniek weg en probeerden  zich te beschermen tegen vallende  stukken 
materiaal. Deze tweede  ontploffing was veel heviger dan de  eerste. Zelfs op de Coolsingel 
was de  klap te horen. Nog snel werden er gewonden afgevoerd waaronder J. van  der Plas, 
plaatsvervangend brandweercommandant, die zwaargewond  naar het ziekenhuis werd 
gebracht  waar hij later aan zijn verwondingen  overleed. De werf werd onmiddellijk  ontruimd, 
gewonde brandweerlieden  en leden van de reddingploeg van  Wilton werden zo snel mogelijk 
afgevoerd. De werf bood een troosteloze  aanblik, zwarte en grijze rookwolken  stegen op uit 
het schip, machteloos  keek men toe, terwijl een motregentje  neerdaalde op de toeschouwers. 
Wie  zich nog aan boord bevond, moest  als verloren worden beschouwd. Co  werd vermist, 
evenals de kringcommandant van de brandweer J. Nieuwenhuyse. De brandweer kon niets  
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uitrichten tegen dit geweld, het schip  bleef maar branden, soms laaide het  vuur zo hoog op dat 
men bang was  voor een nieuwe ontploffing.   
 
Zeventien   
Zondagmorgen 1 november 1936  was het vuur zodanig bedwongen  dat men aan boord kon 
om de zwaar  verminkte lichamen te bergen. Zij  werden in jassen gewikkeld en naar  het RK 
ziekenhuis, de Dr. Noletstichting, overgebracht. Co Hoek en J.  Nieuwenhuyse konden worden 
geïdentificeerd, maar het derde slachtoffer, waarschijnlijk een medewerker  van Wilton-
Fijenoord niet. In het  ruim werd een vierde slachtoffer aangetroffen, het bleek om een Grieks  
bemanningslid te gaan. Na de berging  van de slachtoffers heeft men het  schip versleept naar 
een boei op de  Nieuwe Waterweg om daar verder uit  te gassen. Het schip werd in beslag  
genomen voor justitieel en deskundig  onderzoek. De ontploffingsramp  met de Petrakis 
Nomikos kostte  uiteindelijk zeventien 
mensen het  leven. Pas twee maanden na 
de ramp  werd het laatste dodelijke 
slachtoffer  geborgen. Het zwaar 
beschadigde  schip werd later versleept naar 
de NV  Machinefabriek en Scheepswerf Piet  
Smit in Rotterdam om gerepareerd te  
worden.   
 
Rouw   
Schiedam was gedompeld in rouw.  Op 
openbare gebouwen hingen de  vlaggen 
halfstok. Op woensdagmiddag 4 november 
1936 werd Co Hoek  met korpseer naar zijn 
laatste rustplaats gebracht. Familie, 
vrienden,  collega´s en honderden 
belangstellenden hadden zich verzameld bij 
het  huis aan de Lange Singelstraat, waar  
Co lag opgebaard. Toen de kist het  huis 
werd uitgedragen door collega´s  van Co 
speelde de politieharmonie Hermandad van 
Rotterdam de  ‘Marche Funebre’ van Chopin. 
Na het  plaatsen van de kist in de lijkwagen  
zette de lange stoet zich in beweging  naar 
de begraafplaats. De politieharmonie liep 
voorop, daarachter  de zangvereniging van Hermandad,  gevolgd door een wagen beladen met  
bloemenkransen, de lijkwagen en  uiteindelijk de familieleden, vrienden  en bekenden. De stoet 
ging langs het  hoofdbureau van politie aan de Lange  Nieuwstraat, waar men halt hield  en een 
ogenblik stilte in acht nam.  Er waren zoveel mensen op de been  om deze indrukwekkende 
stoet te  zien, dat het verkeer geregeld moest  worden. Co werd, na een aantal  toespraken van 
de burgermeester  van Schiedam, de commissaris van  politie en een directielid van 
WiltonFijenoord, begraven op de algemene  begraafplaats van Schiedam.  Na de beslaglegging 
op het schip zijn  de autoriteiten begonnen met een  groots onderzoek naar de oorzaak  van de 
ramp. Het tankschip had een  certificaat van gasvrijheid verkregen, waardoor het personeel van  
Wilton-Fijenoord niets verweten kon  worden. Uit onderzoek bleek dat  er in de bunkers nog 
restanten van  ruwe olie aanwezig waren, waardoor  gasophoping was ontstaan. Toen de  
werklieden van Wilton-Fijenoord met  branders de ketelruimte ingingen,  kwam het gas in 
aanraking met open  vuur, dat de eerste ontploffing veroorzaakte. Door de ontploffing scheurde  
een olietank open, waardoor er brand  ontstond. Het vuur bereikte via een  verbindingsleiding 
de zogenaamde  zomertanks, waarin zich ook nog  olierestanten bevonden, die eveneens  voor 
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gasophoping zorgden. Hierdoor  volgde de tweede ontploffing, waarbij  de tanks volledig 
werden opengereten  met het bekende noodlottige gevolg.   

Na het onderzoek van de ramp zag 
de  officier van justitie bij de 
rechtbank  te Rotterdam af van 
rechtsvervolging  aangezien er 
geen bewijs was van een  strafbaar 
feit.  Na enig speurwerk heb ik de 
dochter  van Co Hoek, Susan, 
gevonden en  contact met haar 
gehad. De inmiddels  91-jarige 
Susan vertelde mij dat ze  zes jaar 
was toen papa plotseling niet  meer 
thuis kwam van zijn werk. Ze  kon 
zich nog veel herinneren uit die 
nare periode. Binnenkort ga ik 
Susan  bezoeken en zal haar alle 

foto´s die  ik van haar vader heb, de krantenberichten over de ramp en dit artikel  overhandigen.   
René den Outer  Rene.denouter@delta.nl   
Bron: de OudRotterdammer nr. 52 – 2021 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

13 TERUG NAAR CURAÇAO 
 
ENIGSZINS slaperig zit ik alweer in een vliegtuig dat me terug zal brengen naar dushi Korsou. 
Ik ben blij dat het verblijf in Suriname voorbij is, niet dat de mensen daar onvriendelijk zijn, 
integendeel, maar de minder gunstige materiële toestanden bevielen mij slechts 
matig. Gisteravond heb ik nog eens hartelijk gelachen want ik ben met marinier eerste klas 
Maatglas de wal opgegaan ten einde een studie te maken van het nachtleven in Paramaribo. 
De marinier Maatglas vertelde mij vele mooie verhalen en was bovendien reeds in een beste 
stemming vanwege het St. Nicolaasfeest dat juist had plaats gevonden waarbij hij niet in de zak 
werd gestopt. Hij is er eentje van het slag waar het heilige vuur in brandt, in de dienst model en 
fanatiek, altijd met een vlijmscherpe bajonet, zijn wijsvinger is geschapen om drukpunt te 
nemen, tijdens passagieren is hij goedgeluimd en steeds te vinden voor een lolletje, doch nog 
net zo dat het predicaat „is zwak aan de wal" niet op hem van toepassing is. We zongen op weg 
naar de stad tweestemmig dat welbekende liedje „Wie klopt daar aan de pintoe. Het is een 
orang marinier. Vijf jaren is hij weggewees. En sekarang tinggalt 'ie hier'." Een en ander tot 
afgrijzen van een eerbiedwaardige Surinamer met grijzend haar aan de slapen en een paar 
gapende kinderen om hem heen geschaard die zo ontsteld stond te kijken dat hij kennelijk 
bepiekerde hoe de slechte mensheid tot inkeer zou kunnen worden gebracht. Aan de overkant 
slenterden een paar giechelende meisjes die, te oordelen naar hun gedragingen, zeker zijn 
gedachten niet deelden. Verder was de straat vol met allerlei lieden, in huidskleur variërend van 
donker tot blank, die cafétjes binnen gingen of uitkwamen of die in groepjes stonden te praten. 
Opgewektheid heerste alom. Mijn geleider bracht me in een straatje dat wat minder druk was en 
waar een soort grachtje langs liep met aan de overkant weer een straat. Uit een restaurant op 
de eerste verdieping, met een overhangend balkon, klonk schetterende muziek, hier ging mijn 
geleider naar binnen. We bestegen een smal en steil trapje en kwamen in het restaurant. Een 
tafeltje aan de rand van het balkon was nog vrij zodat we zonder verder dralen daar 
neerstreken. Een dikke Chinese vrouw kwam op ons af en vroeg in goed Hollands wat we 
wilden hebben. Denkende aan de prentjes van Jo Spier in Elsevier bestelden we twee pijpjes 
en ik moet het toegeven waarde lezers het bier was weer best. Sissend vloeide het mijn 
slokdarm door. Aldus verkwikt herkregen mijn door het lopen vermoeide pootjes weer hun 
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veerkracht en mijn oogjes gleden nieuwsgierig door het restaurant heen. Het was niet bepaald 
chique te noemen. Het balkon was over de hele lengte open en aan het uiteinde waar wij zaten 
ging het over in een soort danszaaltje, aan het andere einde bevond zich een bar waar de dikke 
Chinese schommel nu weer achter troonde. Aan de bar zat een stelletje ruw uitziende blanke 
kerels „vast goudzoekers" dacht ik. Mijn marinier vertelde me echter dat het zeelieden waren 
van een Amerikaans bauxietschip. De kerels waren druk aan het kaarten en werden daarbij 
geholpen door een drietal mulatten die er niet onknap uitzagen. Er klonk gestommel op de trap 
en een zeer merkwaardig, dik vrouwelijk schepsel kwam zuchtend en steunend naar boven. Ze 
was gehuld in een goudlamé avondjurk, haar haar was in allerlei kleine, recht opstaande 
varkensstaartjes gedraaid, haar pikzwarte benen staken in een paar afgetrapte slippers en in 
haar hand hield ze een grote zwarte sigaar. Ze stevende met een grijns recht op ons tafeltje af, 
ik schrok me een ongeluk en vloog onder de tafel. Met een krakende stem vroeg ze mijn 
marinier om een vuurtje. „Nou vooruit dan Aphrodite" zei deze. Ik was bang dat Aphrodite van 
de gelegenheid gebruik zou maken om op mijn stoel te gaan zitten doch dat deed ze niet, wel 
vroeg ze om een biertje. „Ik mag van mijn moeder niet aanpappen met vreemde vrouwen" zei 
mijn vriend zodat Aphrodite haar pogingen zuchtend opgaf en met een doffe klap een eind 
verder in een schommelstoel neerkletste. „Wat ben jij een bierhengst Lucky" zei mijn marinier. 
Blozend krabbelde ik tevoorschijn en klom op mijn stoel. „Wat moet jij in het gevecht waard zijn 
als je het aan de wal al afpikt tegen een zwak vrouwspersoon. „Meer vrouwspersoon dan 
zwak", mompelde ik in zacht verweer en verdronk mijn schaamte in de rest van mijn pijpje. 
Ondertussen klonk er luid gestommel op de trap en een aantal negers verscheen ten tonele, ze 
gingen niet verder dan het danszaaltje en bleven daar rondhangen. Ze werden op de voet 
gevolgd door twee meisjes, een mooie en een lelijke. De mooie was hier kennelijk al meer 
geweest want ze liep met het air van een eigenares naar het stelletje goudzoekers. „Well mi, if 
that ain't Philomela" brulde een hunner, wiens grootste deel van zijn katje reeds in de la lag bij 
de moeder achter de bar. De mulatten keken zuinig want dit was ongewenste concurrentie. 
Philomela zette zich op de schoot neer van haar aankondiger en boog zich lachend achterover. 
„Ai, wat kijken die mulatten jaloers", dacht ik. Op dat moment wierp een der goudzoekers een 
muntje in de jukebox en de eerste tonen van het bekende Surinaamse liedje „Bruine bonen met 
rijst" werden schetterend het luchtruim ingeslingerd. Ik begreep nu waarom het stelletje creolen 
bij de dansvloer bleef want de mulatten gingen met elkaar dansen en ergens vanuit het 
achterhuis kwamen nog meer leden van het zwakke geslacht die zich ook aan deze kunst 
overgaven. De mannen keken met half dichtgeknepen ogen toe en nu en dan schoot een van 
hen op een paar af om dat ruw te scheiden en met de helft weg te dansen. Ook hier in 
Suriname ging het dansen gepaard met veel vertoon van lenigheid en met mijn tong uit mijn 
mond keek ik toe. „Kom Lucky, we zijn niet van batoe, we nemen er nog satoe" zei mijn 
marinier. En we namen er nog een. De jukebox ging nu over van „Bruine bonen met rijst" op het 
zo gevoelvolle deuntje “Matilda" (gezongen als Maa……til……..daaaa) dit bleek te machtig voor 
Aphrodite die al onrustig met haar benen onder de tafel had zitten schuifelen. Met haar 
Churchilliaanse sigaar in de mond betrad ze de dansvloer en gaf, met klepperende slippers, 
een solodans weg. Haar ogen rolden en ze trilde van extase. De muurbloemen begonnen mee 
te joelen en de goudzoekers klapten in hun handen op de maat. Maatglas had geweldig veel 
plezier en lachte dat zijn mond bijkans scheurde. Ik kon het ook niet langer houden en gierde 
het zo hard uit dat Aphrodite het hoorde. Ze vatte mijn lachen kennelijk op als een blijk van 
waardering, want ze veranderde van koers en danste regelrecht op mij af. Steeds dichterbij 
kwam ze en vervolgens boog ze zich over me heen, de muziek werd harder en harder en het 
zweet brak me uit. „Meneer Joseph wordt toch wakker", roept de stewardess die over me heen 
staat gebogen. Verdwaasd staar ik haar aan en ga schielijk overeind zitten. „We zijn geland op 
Hato meneer Joseph", zegt het meisje lachend. Ik begin langzaam bij te komen en ontwaar dat 
de eerste passagiers al van het trapje afgaan. Suikeroom lacht vermanend en zegt: „Het wordt 
tijd dat je eens wat minder zwaar gaat passagieren, want je ziet er zo verkreukeld uit!" „Kon ik 
er maar zo goed tegen als Maatglas", verzucht ik. De volgende ochtend word ik bij de Eerste 



 

23 
 

Officier van de basis geroepen. Met gefronst voorhoofd zit hij achter zijn massieve 
schrijfbureau, hij is bezig een of ander staatsstuk door te lezen. Ik ga voorzichtig midden op de 
mat zitten, vóór zijn bureau, en neem mijn omgeving eens op. Op het bureau staan een paar 
geheimzinnige kastjes met knopjes eraan, waar zo af en toe een harde stem uitschiet. „Mij niet 
gezien met intercoms" denk ik, daar slijt je zo van. Aan de muur hangt een kaart van het 
Schottegat en omstreken en tussen de ramen een enorme sleutelkast. Ter verhoging van de 
rust donderen buiten een paar bulldozers voorbij die blijkbaar ergens op de basis een 
afgraafkarwei moeten verrichten. De Eerste Officier heeft blijkbaar het staatsstuk doorgelezen 
want hij zet ergens een paraaf en smakt het stuk in een bakje, gemerkt „UIT", dat vrijwel leeg 
is. Vervolgens kijkt hij naar zijn bakje „IN" dat vrijwel vol is en zucht. Zijn oog valt op mij. Hij 
zucht weer alsof hij zeggen wil „Daar heb je weer zo'n vent met een gebruiksaanwijzing die het 
luizenhuis me op m'n dak stuurt". „Lucky Joseph!" „Present meneer!" „We hebben een baantje 
voor je gevonden, je wordt te werk gesteld bij de militaire zweminrichting „Michielsbaai!" „Iets 
aparts meneer!" zeg ik. „Na koffiedrinken vertrekt er een truck van het transportgebouwtje, zorg 
dat je er bent!" „Jawel meneer!" De Eerste Officier drukt op het knopje van zijn 
„intercom." „Schipper!" „Meneer!". Wanneer gaat die truck weg met liefhebbers zwemmen!" 
„Kwart over tienen" meneer, „ik heb alleen niet genoeg liefhebbers er zijn er maar tien en ik 
moet er twintig hebben!" „Nou dan wijs je tien liefhebbers aan!"  

 
„Jawel meneer". „Je hebt het gehoord Lucky", direct na koffiedrinken bij het transportgebouw, 
daar vertrekt de truck. „Jawel meneer!" „En Lucky Joseph!" „Ja meneer". In je laatste conduite 
staat „Is joviaal tegen zijn meerderen en minderen, denk erom dat ik geen last met je krijg, 
anders kan je wel schaterlachen!" „Jawel meneer”. „Ingerukt, mars!" Ik ruk in, en hobbel naar 
buiten, het is tijd van koffiedrinken. Uit alle gebouwen en barakken schieten lui naar buiten. De 
officieren en onderofficieren duiken in hunne auto's en beklimmen daarmede de heuvels waar 
respectievelijk de longroom en de gouden bal op liggen. Stel je voor dat je in de Marinekazerne 
Den Haag, per auto van je werkkamer naar het verblijf rijdt", overpeins ik. Een kwartier later 
meld ik mij bij de onderofficier van de wacht, die op een enorme truck wijst en zegt: „Duik er 
maar in!" „Hij wel" denk ik en constateer dat de wieldoppen nog hoger zijn dan mijn persoontje. 
Gelukkig pakt een van de verplichte liefhebbers zwemmen mij op en zet me in de truck neer, 
vervolgens vertrekken we. We boffen want de brug is open zodat we zonder oponthoud in 
Otrabanda aankomen waar we ons in het gewoel van de Roodeweg storten. Vijf minuten later 
passeren we Plantersrust aan onze linkerhand en dan begint de stank. Nee maar, wat een 
lucht! Over alles ligt een blauwe waas dat wordt uitgebraakt door de raffinaderij en de stank is 
scherp en doordringend. Ik benijd de mensen niet die hier wonen, ook al kunnen zij, volgens de 
overlevering, helemaal niets meer ruiken daar hun reukorganen dermate zijn verzadigd dat elk 
ander luchtje in de verdrukking komt. We gaan nu een zijweg in, die ons langs Julianadorp rijdt, 
een woondorp van de CPIM. De CPIM zorgt uitnemend voor zijn personeel, alles wordt voor 
hen geregeld, de mooiste huizen staan voor hen klaar, scholen voor de kinderen, zwembaden, 
tennisbanen, bioscopen, winkels, alles is er. Voordat ze naar de West gaan krijgen ze een 
keurig boekje van de maatschappij waarin alles over de West wordt beschreven, hoe de 
mensen hier eten, wonen, baden, slapen, liefhebben, dat je Papiaments moet leren en je hand 
voor je mond moet houden als je gaapt, etc., Laatst hoorde ik een mondain vrouwtje van de 
CPIM opmerken „De maatschappij regelt geweunweg alles voor je zàg, je wòrdt geleefd, alles 
kun je vinden in het boekje over de West, werkelijk ongeluifelijk zàg!" Ik kijk met interesse naar 
dit luxe concentratiekamp omgeven door boos uitziende prikkeldraadversperringen en 
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geitenroosters en bezaaid met toegangsborden waarop staat dat onbevoegden hier volstrekt 
niet mogen binnenkomen. Even voorbij het Julianadorp gaan we linksaf een geasfalteerde 
Konoekoeweg in. We rijden nu door een typisch Curaçaos landschap, vrij dorre velden, bezaaid 
met Spaanse juffers (een soort cactussen), een paar nonchalant neergeworpen bergen 
waarvan op een landhuisje staat, konoekoeweggetjes die zich overal tussen door kronkelen, 
waarlangs kleine hutjes zijn gelegen, met de onafscheidelijke windmolens ernaast, dit alles 
bekroond door een helblauwe lucht die pijn doet aan de ogen. We komen nu op de top van een 
heuvelrug en zien plotseling de zee voor ons liggen, een Lake-tanker ploegt zich moeizaam 
door de golven. Vervolgens gaat het helling afwaarts, naar de kust en dan passeren we aan de 
landzijde een aantal huisjes, een bar met schetterende jukebox en een paar winkeltjes. Aan de 
andere zijde is het strand, waar de nodige prauwen op het droge liggen, één prauw is kennelijk 
net aangekomen en de opvarenden zijn bezig een paar mans grote tonijnen uit het water te 
trekken. Overal dartelen kleine zwarte kindertjes, schamele honden, cabrieten en biggen rond. 
Het weggetje loopt dood in een parkeerplaats, waarnaast zich een omrasterd gedeelte bevindt, 
een bord dat bij het hek hangt vermeld met grote letters: “MILITAIRE ZWEMINRICHTING 
MICHIELSBAAI"* Dit wordt dus mijn nieuwe plaatsing. Het lijkt me niet gek, het is weer eens 
wat anders en het moet wel heerlijk vrij zijn.  

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

DRIEËNNEGENTIG JAAR GELEDEN DE EERSTE MARINEVLUCHT NAAR INDIË 

 
Op 3 april is het precies drieënnegentig jaar geleden (woensdag 3 april 1929)) dat vanaf het 
Marinevliegkamp de Mok op Texel drie Dornier Wal-vliegboten opstegen voor de eerste 
marinevlucht naar het toenmalige Nederlands-Indië.  
In veertien etappes moesten de 15.610 kilometers, die Den Helder en Soerabaja van elkaar 
scheiden worden afgelegd. Het was in die tijd, toen de .aviatiek’ nog in de kinderschoenen 
stond en lange afstandsvluchten nog onder het begrip ontdekkingstochten vielen een 
uitzonderlijke gebeurtenis. De drie Dornier Wal-vliegboten hadden de registratienummers D 21, 
D22 en D 23. Luitenant ter zee der eerste klasse W.H. Tetenburg was groepscommandant en 

vloog de D 21. Officier 
vlieger der tweede klasse 
P.S. Everts bestuurde de D 
22, en in de D 23 had 
officier van de marine 
stoomdienst der tweede 
klasse J.W. Holterman de 
leiding.  
 
Het verslag. 
De eerste etappe van de 
sensationele Holland-Indië 
reis op woensdag 3 april 
was een afstand van 1.445 
km naar Hourtin (bij 
Bordeaux).  De reis was ook 
bedoeld als vlagvertoon, de 
drie vliegboten van 
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Nederlands fabricaat waren in licentie gebouwd door de Aviolanda fabriek in Papendrecht.  
Omdat de Dornier Wal-vliegboot een vliegboot was en dus niet op een normaal vliegkamp kon 
landen, had groepscommandant Tetenburg een route uit gestippeld, die zoveel mogelijk over 
het water ging. Om het bekende slechtweer gebied, de Golf van Biskaje, te vermijden verkoos 
Tetenburg de route over Zuid-Frankrijk. Het tweede stuk over land ging over (het toenmalige) 
Mesopotamië van de plaats Alexandrië tot aan de Eufraat, een afstand van circa 100 mijl. Men 
durfde ook dit aan. Tetenburg schreef in zijn aantekeningen over de vlucht van 3 april:  De 
bedrijfszekerheid van vliegtuigen is thans van dien aard, dat het vliegen met een watervliegtuig 
over een klein landtraject geen extra risico meebrengt Na de landing op de eerste halteplaats, 
het marinevliegkamp Hourtin, bleek de motor van de D 23 verscheidene mankementen te 
vertonen. Een van die mankementen was nog nooit bij een Dornier Wal-vliegboot 
voorgekomen. Een bij de Lorraine fabriek in Parijs besteld onderdeel arriveerde twee dagen 
later en op 6 april draaide de motor weer. Maar ook het vertrek voor de tweede etappe naar 
Berre moest uitgesteld worden wegens technische problemen bij de D 23.  Bij aankomst in 
Berre bleek na inspectie dat de reductiergear in elkaar was gedraaid. 
Tot Bagdad verliep alles zonder noemenswaardige problemen. Maar op 2 mei kreeg men in 
Nederland het nieuws te horen dat de D 22 was neergestort. De officier vlieger der tweede 
klasse Everts was tijdens een korte proefvlucht tegen de telefoonkabels aangevlogen, die op 
een hoogte van circa 45 meter over de Tigres in Bagdad waren gespannen. Hij had nog een 
noodlanding gemaakt, maar kon door de hoge snelheid de Maud-Pontonbrug niet meer 
ontwijken met een hevige botsing als resultaat wat ook het leven eiste van officier-vlieger 
Everts. Het stoffelijk overschot van Everts werd de volgende dag door de Royal Air Force op het 
kerkhof van het vliegkamp Hinaide met militaire eer ter aarde besteld. De vlucht werd 
voortgezet met de overgebleven twee Dorniers. Overigens was het wel een tocht die op veel 
hindernissen stuitte vooral als de aangevraagde brandstof niet op de aankomstplek aanwezig 
was. In een ontzaglijke hitte bereikten de Dorniers Karachi op 7 mei. 
De vlucht naar Colombo was vlot verlopen, en vanaf kamp Trincomali bracht men alles in 
gereedheid voor de langste en gevaarlijkste etappe, 1620 km over volle zee naar Sabang. Voor 
de navigatie was men aangewezen op de sextant. Na een vlucht van tien uur en 35 minuten 
landen de D 21 en D 23 veilig in Sabang (Nederlands-Indië). Na de ontvangst in Tandjong Priok 
werden de Dorniers in een vliegloods geplaatst voor onderhoud en getankt voor de laatste 
etappe naar Soerabaja. Door een ontlading van een looplamp vloog de met 1500 liter benzine 
gevulde D 23 in brand en kromp ineen tot een vormloos wrak. Op zaterdag 18 mei arriveerde 
Tetenburg met de bemanning van de verbrande D 23 in zijn kist op het Marinevliegkamp 
Morokrembangan. Daarmee was de eerste Holland-Indië vlucht van de marine volbracht. 
 
Cees Rondèl 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

De internationale context van de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog 
 
Over het gelijk van Charles de Gaulle 
  
Was het Renville-akkoord (januari 1948) wel zo’n groot Nederlands succes als wordt beweerd? 
Hoe kwam Nederland ondanks boycots aan materieel voor de troepen in Indonesië? Het zijn 
twee van de vragen die aan de orde komen in het derde boek naar aanleiding van het grote 
Indonesië-onderzoek door drie wetenschappelijke instituten. Ditmaal staat de internationale 
context van de oorlog in Indonesië centraal. 
 
Als in dit boek iéts duidelijk wordt, is het wel de juistheid van een uitspraak van de Franse 
president Charles de Gaulle (1890-1970), waarvoor hij overigens schatplichtig was aan de Brit 
lord Palmerston (1784-1865): 
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Een van onze jongens kon op een gegeven moment niet mee op patrouille omdat hij niet eens 
meer een paar behoorlijke sokken had.’’ 
 
Er waren inderdaad logistieke problemen, maar die zouden veel groter zijn geweest als de 
Britten en Amerikanen niet geregeld een oogje hadden toegeknepen. 
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Wapenleveringen 
 
Het overgrote deel van de Nederlandse troepen in Indonesië was uitgerust met wapens en 
voertuigen van Britse makelij. De Militaire Luchtvaart van het KNIL en de Mariniersbrigade 
waren Amerikaans uitgerust. Nederland stuurde steeds meer troepen naar de Oost. Hoe 
moesten die worden uitgerust, vooral nadat Nederland in 1947 de eerste ‘politionele actie’ had 
ontketend, die internationaal slecht viel en eind 1948 de tweede, die op nog meer kritiek stuitte? 
Uit Keizers relaas blijkt dat de Britten en Amerikanen boycots afkondigden, niet voor Nederland 
zelf, maar voor Indië. Maar we lezen ook dat in die blokkades de nodige gaten zaten. Een van 
de overwegingen daarbij was dat Nederland in Europa een gewaardeerde bondgenoot was in 
de net ontluikende Koude Oorlog. 
 
Natuurlijk, de Amerikanen stonden internationaal graag als anti-koloniaal te boek. Ook 
tegenover de eigen bevolking was dat voor Washington de meest gewenste houding. De Britten 
hadden zo hun eigen belangen in Azië (denk aan India en Maleisië) die het voor Londen 
belangrijk maakten om niet te boek te staan als de natie die de Nederlandse herovering van 
Indonesië faciliteerde. Maar zoals opgemerkt was Nederland ook een belangrijke bondgenoot in 
Europa. Bovendien zaten de Britten en Amerikanen in Azië met militaire voorraden die duur 
waren om terug naar huis te verschepen. Het was veel praktischer om ze aan Nederland over 
te doen. 
 
Zo ontstond een situatie waarin Nederland in Indonesië op logistiek gebied door Londen en 
Washington officieel werd afgeknepen, maar waarin allerlei achterdeurtjes open bleven staan. 
Geregeld werden wel zaken geleverd aan Nederland, als het maar beloofde die niet in te zetten 
in Indonesië. Gebeurde dat toch, dan kraaide er vaak geen haan naar. De situatie leverde al 
met al voor Nederland wel kopzorgen op, maar militair-logistiek kwam het, als puntje bij paaltje 
kwam, toch redelijk goed. Immers: ‘Les états n’ont que des intérêts’ – landen hebben slechts 
belangen. 
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Vierkantsverhouding 
 
Wat dat aangaat, is ook de bijdrage van Tom van den Berge interessant. Hij beziet de 
onderlinge verhoudingen tussen Nederland, Frankrijk, Indonesië en Vietnam – een 
‘vierkantsverhouding’, zoals hij het noemt. Wetenschappers hebben daaraan nog nauwelijks 
aandacht besteed. Net als Nederland en Indonesië kregen Frankrijk en Vietnam het direct na de 
Tweede Wereldoorlog met elkaar aan de stok. Beide voormalige koloniën hadden zichzelf 
onafhankelijk verklaard, beide ‘moederlanden’ weigerden dat te aanvaarden. 
 
Om te beginnen lijkt het logisch als de Vietnamezen en Indonesiërs steun bij elkaar hadden 
gezocht. Half november 1945 deed de Vietnamese leider Ho Chi Minh daartoe inderdaad een 
poging. Hij stelde een verklaring op waarin Vietnam en Indonesië ‘complete solidariteit’ 
betuigden ‘in onze gezamenlijke strijd voor ons gezamenlijke doel: bevrijding en 
onafhankelijkheid van vreemde overheersing’. 
Ho Chi Minh vroeg de Indonesische president, Soekarno, die verklaring mede te ondertekenen 
en samen een beroep te doen op India, Burma en Malaya om de handen in de anti-koloniale 
strijd ineen te slaan. Ho kreeg geen antwoord. Dat kwam door ingrijpen van de Indonesische 
premier en minister van buitenlandse zaken, Soetan Sjahrir. Zo’n verbintenis met het 
communistische Vietnam zou naar Sjahrirs oordeel de Indonesische zaak internationaal 
verzwakken. 
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Aan de andere kant trokken Frankrijk en Nederland wel geregeld samen op. Zo wilden de 
Fransen niet dat ze zelf last zouden krijgen van bepaalde stappen die de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties zou zetten tegen Nederland. Als gevolg daarvan nam Frankrijk in de 
Veiligheidsraad (waar het vetorecht had en heeft) Nederland vaak in bescherming – niet zozeer 
omdat het zo graag met Nederland bevriend wilde zijn, maar vooral dus uit welbegrepen 
eigenbelang. 
In het kader van de Frans-Nederlandse samenwerking geeft onderzoeker Van den Berge een 
treffend inkijkje in hoe in Nederlandse kringen in Batavia werd gekeken naar het Indonesische 
streven naar onafhankelijkheid. Luitenant-gouverneur-generaal Van Mook stuurde in 1946 zijn 
gouvernementssecretaris Baud naar Indochina om daar eens poolshoogte te nemen. Deze 
concludeerde dat de ‘diepgewortelde afkeer’ van het kolonialisme bij de Vietnamese leiders de 
kern van het probleem was. Het Vietnamese streven naar onafhankelijkheid noemde hij zelfs 
een ‘psychoze’. Hoe Baud dacht over de Indonesische nationalisten laat zich dus gemakkelijk 
raden. 
 
 
Dominotheorie 
Boeiend is trouwens een klein terzijde. We lezen dat de Franse buitenlandse inlichtingendienst 
SDECE en admiraal Thierry d’Argenlieu (hoge commissaris in Indochina) al eind 1945 een 
dominotheorie ontwikkelden – negen jaar eerder dan de Amerikanen. Volgens die Franse 
dominotheorie waren Indochina en Indonesië ‘etterende wonden’. Zou dat etteren niet worden 
gestopt, dan zou eerst de Arabische wereld worden aangetast en daarna Afrika. Het zou de 
westerse toegang tot broodnodige grondstoffen in gevaar brengen. Volgens deze theorie lag 
dus het lot van de westerse wereld in handen van de Fransen en de Nederlanders in Zuidoost-
Azië. 
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Nog los van die theorie is interessant wat de Franse consul-generaal in Batavia/Jakarta, 
Etienne Raux, opmerkte toen in november 1946 de Frans-Vietnamese oorlog was ontbrand. 
 
“Wat zich in Indochina afspeelt, is een les voor alle imperialistische naties, in het bijzonder voor 
Nederland’’… 
stelde hij. Een half jaar later was de eerste ‘politionele actie’ in Indonesië een feit. 
 
Aan Franse kant was Raux overigens een buitenbeentje: hij sympathiseerde met de 
Indonesische republikeinen. Hij vond Van Mook en zijn inlichtingendienst fascistoïde en zijn 
Amerikaanse ambtgenoot Walter Foote betichtte hij van racisme. Over Foote schreef Raux aan 
het Franse ministerie van buitenlandse zaken onder meer dat deze Amerikaan ‘openlijk zijn 
minachting (toont) voor de ‘kleurlingen’ in (de Republikeinse hoofdstad) Yogyakarta’. 
Omgekeerd zag Van Mook met genoegen dat Raux – die hij ‘verward’ en ’zonderling’ vond – 
half 1948 werd teruggehaald naar Parijs. Hij had meer op met koloniaal ingestelde Franse 
officieren die als militaire waarnemers op Java actief waren en geheime rapporten van de 
waarnemersmissie doorspeelden aan de Nederlanders. 
 
Waarnemers 
 
Internationale militaire waarnemers – ‘military observers’ ofwel ‘milobs’ – moesten namens de 
Verenigde Naties erop toezien dat het staak-het-vuren dat enkele malen was afgesproken voor 
Java en Sumatra ook werd nagekomen. Alleen al gezien hun geringe aantal – ze waren met 
enige tientallen – was dat voor de milobs een vrijwel ondoenlijke klus. Wat ook opvalt, is dat ze 
aan vormen van extreem geweld maar weinig aandacht besteedden. Onderzoeker Jeroen 
Kemperman laat dat zien in een van de twee studies die hij aan dit boek heeft bijgedragen. 
Geheel nieuw is die vaststelling niet. Al in de Excessennota uit 1969 staat: 
 
“De aandacht van de Veiligheidsraad was in het algemeen toegespitst op de naleving van het 
staakt-het-vuren en de belangstelling voor excessen was daaraan ondergeschikt’’. 
 
Kemperman gaat na of dat klopt (voor het opstellen van de ‘Excessennota’ was maar heel 
weinig tijd geweest) en hoe dat dan zat. Neem het inmiddels wijd en zijd bekende drama 
Rawagede, het West-Javaanse dorp waar Nederlandse militairen op 9 december 1947 bloed 
van veel onschuldige burgers vergoten. Een maand later noemde een milobs-team het 
Nederlandse optreden ‘deliberate and ruthless’ (opzettelijk en nietsontziend). Maar verder werd 
er niets mee gedaan, want dat viel buiten hun opdracht, aldus de waarnemers. 
 
De Amerikaanse voorzitter van de door de VN ingestelde Commissie van Goede Diensten, 
Frank Graham, maakte ook geen haast de betreffende stukken door te sturen naar de 
Veiligheidsraad. En wat daar uiteindelijk belandde, was zo summier dat er eigenlijk niets uit viel 
op te maken voor wie de kwestie niet kende. Het zou anders maar nieuwe beschuldigingen en 
tegenbeschuldigingen over wreedheden uitlokken, meende Graham. En dat zou dan weer het 
staakt-het-vuren in gevaar brengen en onderhandelingen over een oplossing van het Indonesië-
conflict bemoeilijken, terwijl dat nu juist was wat de internationale gemeenschap wilde: het 
conflict via onderhandelingen beëindigen. 
Volgens de Republiek hadden Nederlandse troepen op 26 januari 1948 in twee dorpen bij 
Cirebon (West-Java) veel burgerdoden op hun geweten: 27 in Negla en 258 in Karangjunti. 
Volgens mr. C.G. Stuyt, lid van de Nederlandse delegatie bij de Commissie van Goede 
Diensten, had dat veel weg van Rawagede. In de Excessennota staat echter dat in de regio 
Cirebon ‘op de bewuste datum (. . .) geen actie plaatsgehad’. Auteur Kemperman heeft geen 
aanwijzingen gevonden dat de militaire waarnemers er begin 1948 een onderzoek naar hebben 
ingesteld. En zo ging het veel vaker. 
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Alles overziend concludeert Kemperman dat 
‘het doel van Washington niet zozeer (was) 
om Nederland de hand boven het hoofd te 
houden, maar om het toch al zo moeizaam 
verlopende vredesproces niet te laten 
vastlopen’. En dus werden, schrijft hij… 
 
“…ook Republikeinse acties op afgezwakte 
wijze gepresenteerd indien dat voor het 
politieke proces bevorderlijk werd gedacht.” 
 
  Renville-akkoord 
 
In zijn andere bijdrage betoogt Kemperman 
dat ten onrechte in diverse Nederlandse 
publicaties is gesteld dat het Renville-
akkoord (begin 1948) een duidelijke 
overwinning was voor Nederland. Aardig is 
dat de schrijver van een van die publicaties 
Tom van den Berge is, uitgerekend een van 
de mede-auteurs van dit boek Diplomatie en geweld. 
 
Begin 1947 was het akkoord van Linggarjati getekend, maar de onderhandelingen over de 
uitwerking daarvan liepen vast met als gevolg dat Nederland medio dat jaar de eerste 
zogenoemde ‘politionele actie’ lanceerde. Begeleid door de Commissie van Goede Diensten 
schoven de partijen op 6 december 1947 aan tafel voor nieuwe onderhandelingen. Dat was op 
een neutrale plek, het Amerikaanse marineschip USS Renville, dat lag afgemeerd in Tanjung 
Priok bij Jakarta. 
Er kwam een nieuw akkoord uit. Bepaald werd onder meer dat er volksraadplegingen zouden 
komen in door Nederland gecreëerde deelstaten en dat de door Nederland gewenste 
demarcatielijn er eveneens zou komen. Verdere terugtrekking van Nederlandse troepen kwam 
in het akkoord niet voor, stopzetting van het opzetten van nieuwe deelstaten ook niet. 
 
Het zou echter onjuist zijn, zo laat Kemperman zien, het Renville-akkoord daarom uit te leggen 
als een Nederlandse diplomatieke overwinning. Ook van een Nederlands-Amerikaanse alliantie, 
zoals wel is beweerd, was volgens hem geen sprake. De auteur betoogt dat dat alleen al blijkt 
uit het feit dat het State Department (Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken) druk op 
Nederland moest zetten om met de Renville-bepalingen in te stemmen. Impliciet werd gedreigd 
met mogelijke stopzetting of opschorting van de Marshall-hulp aan Nederland en/of Nederland-
Indië. 
De onderzoeker concludeert dat het Renville-akkoord ‘een afspiegeling (was) van de feitelijke 
machtsverhoudingen tussen de conflictpartijen op dat moment’. En hij noteert dat de Amerikaan 
Frank Graham (lid Commissie van Goede Diensten) en zijn medewerkers vonden dat het met 
het Renville-akkoord was gelukt de Republiek Indonesië overeind te houden. In een intern 
memorandum van het State Department stond dat zonder dit akkoord de Republiek als politieke 
factor wellicht snel zou zijn uitgeschakeld. 
 
Kemperman concludeert dat het Renville-akkoord… 
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‘…in plaats van als een grote Nederlandse 
overwinning met hulp van de Amerikanen, eerst en 
vooral (kan) worden beschouwd als een Amerikaanse 
interventie die ten doel had de mogelijke teloorgang 
van de Republiek als belangrijke politieke entiteit te 
voorkomen’. 
 
Ook bij die gelegenheid ging het de Amerikanen, en 
trouwens ook de Britten, erom het Indonesië-conflict 
zo snel mogelijk vreedzaam op te lossen. Dat was 
volgens de auteur ‘niet uit altruïsme (of) uit sympathie 
voor deze of gene strijdende partij’, maar vanwege 
‘eigenbelang’. Het ging ze om de positie van het 
Westen in ‘ontwakend Azië’ en om weer de 
beschikking te krijgen over de voedingswaren en 
grondstoffen die Indonesië te bieden had. Ziedaar 
opnieuw een bevestiging van De Gaulles stelling dat 
‘staten geen vrienden hebben, maar slechts belangen’. 
 
~ Ronald Frisart 

Boek: Diplomatie en geweld 

Meer Nederlands-Indië 

 

Reisverslag Ondersteuningsvaartuig 
 
Hr.Ms. Mercuur 
Commandant: ltz 1 D.G.A. Eppingbroek 
 
Uit de jaarboeken KM 2011 
 
Hr.Ms. Mercuur lag in januari nog bij het Marinebedrijf in verband met de restpunten van het 
benoemd onderhoud van vorig jaar, en om een nieuwe sonardome te laten plaatsen. Na het te 
water laten en het uitvoeren van enkele tests en kalibraties werd koers gezet naar de 
Sognefjord in Noorwegen om ondersteuning te bieden bij de Netherlands Submarine Command 
Course. Na een bezoek aan Bergen (voor data haven- bezoeken zie blz. 278) kroop de Mercuur 
in zijn rol als torpedowerkschip om ondersteuning te bieden bij de torpedo-oefeningen van 
Hr.Ms. Dolfijn, Van Amstel en De Zeven Provinciën.  
Daarbij werd ook deelgenomen aan een oefenprogramma met eenheden uit onder meer 
Noorwegen en Denemarken. 
De vier weken durende reis in maart en april stond in het teken van het verder opwerken van 
Hr.Ms. Bruinvis. Vanwege het slechte weer vond dit niet plaats in het oefengebied ten zuiden 
van Noorwegen, maar werd uitgeweken naar de fjorden nabij Stavanger.  
Tijdens deze reis is er ondersteuning geboden bij het kalibreren en de Sea Acceptance Trials 
van het Manta-sonarsysteem en de beproevingen-na-onderhoud van de Bruinvis. De reis werd 
tweemaal onderbroken met een bezoek aan Kristiansand. In mei werd zowel het schip als 

https://geschiedenis-winkel.nl/p/diplomatie-en-geweld/
https://historiek.net/c/nederlands-indie/
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bemanning onderworpen aan een korte 'Seatrain- periode’, een verlate SARC-4, die succesvol 
werd afgerond.  
Na een havenbezoek aan Plymouth begon de deelname aan het GTHW-programma (het 
inschieten van het wapensysteem van de onderzeeboten van de Walrusklasse) van de Bruinvis 
in de Engelse oefengebieden en op open zee.  
Na een gezamenlijk havenbezoek aan Cardiff zetten de schepen koers naar Almeria in de 
Middellandse Zee om zich aan te sluiten bij de deelnemende eenheden van de 
adelborstenkruisreis en operatie Eager Archer 2011 (zie blz. 76).  
Gedurende dit gedeelte van de reis fungeerde de Mercuur als stafplatform voor CTG428.15. 
Een groot gedeelte van de reis stond in het teken van het ondersteunen bij de bescherming van 
de Europese zuidgrens tegen illegale immigratie en mensensmokkel. Vier weken achtereen 
werden patrouilles uitgevoerd in het zeegebied tussen Spanje en de Afrikaanse noordkust. 
Tijdens een van deze patrouilles stuitte de Mercuur op een sportvisser die ruim 300 kilo hasj 
aan boord bleek te hebben. In samenwerking met de frontexorganisatie en de Spaanse 
autoriteiten konden de transporteurs en ontvangende partijen nabij Almeria worden 
gearresteerd.  
De onderschepte drugs werden aan de Spaanse autoriteiten overgedragen. Naast de 
patrouilles werd veel tijd besteed aan het trainen van de adelborsten aan boord van de 
eenheden. In het tweede gedeelte van de reis kwam hier de nadruk op te liggen en werd het 
aantal navigatie- en manoeuvreeroefeningen verder opgevoerd. Gedurende de kruisreis werden 
havenbezoeken gebracht aan Almeria, Cartagena, Lissabon en Portsmouth. De reis werd 
afgesloten met een familiedag, helaas binnenliggend vanwege slecht weer. 
 
Na het zomerverlof werd wederom ondersteuning geleverd aan het GTHW en SARC-
programma van de Bruinvis. De eenheden brachten gezamenlijk tweemaal een bezoek aan 
Stavanger. De laatste vaarperiode van dit jaar, die wederom in het teken zou staan van 
ondersteuning aan het SARC-programma van de Bruinvis, werd geannuleerd omdat de 
onderzeeboot met defecten kampte. Hierdoor werd de rest van het jaar binnenliggend 
doorgebracht. 
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