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Lichtschip “Noord-hiNder”
Na de wereldzeeën te hebben bevaren, was het voor iedere Hollandse
zeeman een vreugde als op de thuisreis het lichtschip „Noord-Hinder’’
weer in zicht kwam. Voor hem betekende het: thuis, vrouw en
kinderen. Ik hoor het tijdens rondleidingen aan boord van het
lichtschip „Noord-Hinder” zo vaak als ex-zeelieden een bezoek
brengen aan dit voor hen vertrouwde schip.
Na ruim 30 jaar op zee dienst te hebben gedaan, ligt zij nu als
museumschip afgemeerd in Hellevoetsluis. In het kort haar
geschiedenis:
Gebouwd in 1963 bij De Waal te Zaltbommel, uitgezet op positie 51° 39’ 30” NB — 2° 34’ 00"
OL, met als lichtkarakter: 2 schitteringen per 10 seconden.
Een bemanning van 11 koppen, bestaande uit een kapitein, een scheepswerktuigkundige, een
stuurman, ook wel ,.Etat Major” genoemd, voorts drie lichtwachter-motordrijvers, drie
lichtwachter-matrozen, een kok en een bediende (zeuntje).
Het werk bestond hoofdzakelijk uit het wachtlopen aan dek of in de „uitkijk", het noteren van de
naam en nationaliteit van passerende schepen, hun koers en bestemming, het bedienen van de
Aldis-sein-lamp, en het ieder uur opstellen van een weerrapport voor het KNMI en niet te
vergeten het dagelijks onderhoud aan het schip en last but not least de zorg voor voldoende
energie om het licht draaiende te houden.
Naar Hellevoetsluis
In 1981 werd zij geautomatiseerd en werden
haar functies radiografisch vanaf de vaste wal
bediend. Vanaf dat moment lag zij moederziel
alleen achter haar anker in het meest
drukbevaren deel van de Noordzee. Regelmatig
kwam een onderhoudsploeg aan boord en als
dat vanwege slecht weer niet over water kon,
door de lucht met een helikopter.
En dan word je als navigatieobject overbodig; satellietnavigatie nam het over. In 1994 werd zij
als laatste Nederlandse lichtschip naar Hellevoetsluis gesleept en aldaar bij de „Betonning”
afgemeerd. Haar functie buitengaats was definitief voorbij, de slopershamer leek haar lot.
Siem Bezuijen en Wim Risseeuw trokken zich haar lot aan en hadden andere ideeën. Zij wisten
anderen er van te overtuigen, dat dit stuk cultureel erfgoed bewaard moest blijv.en. Na met de
juiste instanties contact te hebben gelegd, kregen zij het voor elkaar om de „Noord-Hinder” te
behouden voor het nageslacht.
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Op advertenties in de
plaatselijke bladen
kwamen vrijwilligers af,
mensen van de grote
vaart, oud-marinemensen
en oud-werknemers van
„de dienst”, prima vaklui,
die veel tijd en energie
investeerden in het weer
in originele staat brengen
van dit unieke schip.
Inmiddels is er een
uitgebreide bibliotheek
aan boord met boeken en
geschriften over lichtschepen, vuurtorens en aanverwante zaken en een radiohut uit de jaren
'60. Het geheel ziet er schitterend uit. Er is een (schriftelijke) rondleiding, een geweldige
videopresentatie met authentieke opnamen van de „Noord-Hinder" in volle glorie op zee.
Kortom, er is veel te zien en te horen, want er zijn nog mensen aan boord, die destijds op het
lichtschip hebben gediend.
Op 27 juni jl. kreeg zij bovendien haar originele, cardanisch opgehangen, slingeroptiek weer
terug. Tijdens de verbouwing naar geautomatiseerd schip was dit vervangen door een vast
optiek.
Over dit „Rode Juweel”, afgemeerd voor de sluis van het Kanaal door Voome in Hellevoetsluis.
kan ik wel blijven vertellen. Maar kom zelf aan boord en bekijk ook eens de binnenkant van dit
schip, dat u als eerste stukje Nederland na een lange reis over zee weer terugzag.
De Blauwe Wimpel 1995
……………………………………………………………………………………………………………

Madeira, Funchal, cruisehaven bij uitstek…
TEKST EN FOTO'S ALBERT BOES
Naar Nederlandse begrippen is Amsterdam cruisehaven nummer 1. En dat met een aantal
bezoekende cruiseschepen van zo tussen de 80 en 100 per jaar. Van deze aantallen is de
Admi-nistracio dos Portos da Madeira allerminst onder de indruk. Toen wij in de kerstweek 1998
Madeira bezochten, lagen er in Funchal elke dag één of twee andere cruiseschepen in de
haven. Gedurende de jaarwisseling was het helemaal „spitsuur”: maar liefst tien van deze
vaartuigen arriveerden er (waaronder de 69.153 bt grote „Oria-na”) om hun ruim 10.000
passagiers te trakteren op het traditionele, spectaculaire vuurwerk, dat tot het beroemdste ter
wereld wordt gerekend.
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De „Island Breeze"
(links) en de
„Costa Riviera"
(rechts),
afgemeerd aan de
havendam van
Funchal; op de
voorgrond de
containerterminal
van deze haven.
De „Island
Breeze" (26.632
bt) werd in 1961
voor de Union
Castle Line
gebouwd als
„Transvaal Castle"
voor de
passagierslijndienst Engeland- Zuid-Afrika. Ze droeg vervolgens de namen „SA. Vaal" en „Festivale". In
1995 werd ze door de Dolphin Cruise Lines herdoopt in „Island Breeze". De „Costa Riviera" (28.137 bt)
werd in 1963 gebouwd als „Guglielnio Marconi". Voordat ze door de Italiaanse Costa Line in 1994 in
„Costa Riviera" werd herdoopt, heette ze „American Adventurer".

Madeira is zowel voor lucht- als cruisepassagiers een gewild vakantieoord. Het ligt ongeveer
600 km ten westen van Noord-Afrika; een paar honderd km ten noorden van de Canarische
Eilanden. Het ca. 60 km lange en 25 km brede eiland is zeer bergachtig (met als hoogste punt
de 1861 m hoge Pico Ruivo). Omdat het ook in de winter een zeer mild klimaat heeft en erin het
noorden vrij veel regen valt (ca. 2 m per jaar), is Madeira een waar „bloemeneiland”.
Geschiedenis
Madeira verscheen in 1351 voor het eerst op een (Italiaanse) zeekaart. In 1419 nam de
Portugese zeevaarder Joao Goncalves Zarco in opdracht van Hendrik de Zeevaarder het toen
onbewoonde eiland in Portugees bezit. Daarna is het snel gekoloniseerd en voor een deel
ontbost om landbouwgrond te creëren. Omdat het zuiden veel droger is dan het noorden, werd
een netwerk van irrigatiekanalen (de „levada's”) gegraven. Dit netwerk kreeg in de loop der
eeuwen een lengte van zo’n 2150 km! Deze levada’s zijn populair bij toeristen, omdat ze zonder
veel stijgingen en dalingen langs de bergen slingeren en zo goede wandelmogelijkheden
bieden over de fraai begroeide hellingen met weergaloze uitzichten*.
Aanvankelijk behoorde suikerriet tot de belangrijkste cultuurgewassen en daardoor heeft
Columbus een aantal jaren op Madeira gewoond. Van een in Lissabon gevestigde koopman die
evenals Columbus uit Genua afkomstig was, had hij namelijk de opdracht gekregen om naar
Madeira te zeilen en daar suiker te kopen. Het beviel hem er zo goed, dat hij daar met enige
regelmaat bleef komen. Hij trouwde er met de dochter van Perestrelo, die - samen met Zarco Madeira in Portugees bezit had genomen.
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Het in 1955 gebouwde
dubbelschroef motorvrachtschip
„Port Melbourne" dat evenals haar
zusterschip „Port Sydney" in 1972
werd verbouwd tot
passagiersschip. De voormalige
„Port Melbourne" vaart nu onder
de naam „Princess Danae" (9603
bt) en de voormalige „Port
Sydney" als „Switzerland" (van de
Zwitserse Leisure Cruises). Foto
FotoFlite/Skyfotos.

Toerisme
Een tweede natie die een
belangrijke rol speelde bij de
ontwikkeling van Madeira is Groot-Brittannië. Zo
is bekend dat de Engelse ontdekkingsreiziger kapitein Cook in
1768 in Madeira voor de bemanning van zijn „Endeavour”, waarmee hij een
wereldreis maakte, zo’n 18.000 flessen wijn kocht (’rt glaasje Madeira, my dear). Om de
export van wijn te stimuleren, vestigden zich in de 18e eeuw verschillende Engelse families op
het eiland, waaronder de er nog altijd wonende, steenrijke familie Blan-dy. De tuin van de
Blandy’s behoort tot de belangrijkste bezienswaardigheden van Madeira. De familie legde ook
de grondslag voor het hedendaagse toerisme. Samen met de Portugezen (Lissabon ligt
ongeveer 1000 km ten noorden van Madeira) vormen de Engelsen nog steeds de belangrijkste
groep toeristen op het eiland dat zo’n 280.000 bewoners telt, waarvan bijna de helft in Funchal aan de zuidkust - en de directe omgeving daarvan. Voor de (vriendelijke) Portugese bevolking
van Madeira is Engels dan ook de tweede taal en trots geeft men blijk van deze talenkennis.
De aan de havendam van Funchal afgemeerde 9436 bt grote „Switzerland" (in 1955 gebouwd als „Port
Sydney"), met links een replica van de „Santa Maria" van Columbus. Met dit vaartuigje, voorzien van een
krachtige scheepsdiesel, worden toeristische vaarten langs de kust gemaakt.

Omdat vlak gelegen land
op Ma-deira een zeer
schaars goed is, heeft het
vliegveld (ongeveer 20 km
ten oosten van Funchal)
een zeer bescheiden
capaciteit in verhouding tot
het aantal toeristen dat het
eiland trekt. In september
1998 kostte het ons
tenminste nogal wat
moeite om twee
vliegtuigstoelen te
bemachtigen om kort voor
de kerstdagen naar
Madeira te vliegen. De beperkte capaciteit van de luchthaven bewerkstelligt wel dat het
massatoerisme op Madeira binnen de perken is gebleven. De onvermijdelijk daarmee
samenhangende hoog-bouw-toeristenbunkers heeft men redelijk weten te centraliseren rond
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het Lido op zo’n 5 km afstand van het centrum van Funchal. In dit centrum en op loopafstand
daarvan is overigens ook goede en aantrekkelijke hotelaccommodatie te vinden.
De stad heeft gelukkig haar oorspronkelijk karakter redelijk behouden. Een belevenis is zonder
meer de overdekte markt; zelden zo’n variëteit aan kleurig fruit bij elkaar gezien en dat midden
in de winter. Landen op het vliegveldje met een Boeing 757 is op zich al een belevenis.
Eenmaal tot stilstand gekomen, moet het vliegtuig een draai van 180 graden maken om naar
het stationsgebouw te taxiën. Daarbij krijgt men direct een fraai uitzicht op zee, want het laatste
stuk van de start/landingsbaan (op betonnen palen) eindigt precies op de grens van land en
water!
De jachthaven van Funchal, gezien vanaf de
boulevard (Avenido do Mar), met als „drijvend
decor" de in 1966 gebouwde „Black Prince"
(9500 bt) en de daarvoor afgemeerde replica
van de „Santa Maria".

Cruiseschepen
Bij de eerste kennismaking met Funchal
springt direct de haven in het oog, gevormd
door een kunstmatige baai, die door een
kilometer lange havendam van de zee is
afgescheiden.
Aan de kade zien we twee „oude
bekenden” afgemeerd, namelijk de in 1961
als „Transvaal Castle” gebouwde „Island
Breeze”, met erachter de „Costa Riviera”,
die in 1963 als „Guglielnio Marconi" in de
vaart kwam.
Verder is in deze haven ook een containerterminal ondergebracht, met name in verband met de
fruit-export. Op Madeira vind je zelfs tussen de hotels van Funchal nog heel wat perceeltjes
waar bananen worden geteeld.
Achterin de haven is een gedeelte gereserveerd voor de vissersvloot en daar heeft men de
beschikking over een - zo op het oog gezien -vrij modem vrieshuis.
Aan de kant van het stadscentrum, grenzend aan de Avenido do Mar -de fraai aangelegde
boulevard die met terrasjes en visrestaurants uitnodigt om er te flaneren - is een ruim bemeten
jachthaven ingericht.
Gedurende de volgende dagen zien we een bonte parade cruiseschepen voorbijgaan.
Doorgaans arriveren ze vroeg in de morgen en aan het eind van de dag vertrekken ze weer.
Elke morgen is het een verrassing te zien welke cruiseschepen nu weer zijn gearriveerd. Deze
week zitten er geen hoog opgetaste, suikertaartachtige drijfseis van het formaat
megacontainerschip tussen, die duizenden passagiers uitspuwen.
Funchal gezien vanaf de Levada dos Tornos tussen Blandy's Gardens en het bergdorpje Romeiros.
Deze 6 km lange, niet te zware wandeling is mede populair omdat het begin- en eindpunt goed
bereikbaar is met resp. stadsbus 36 en 29 vanuit het centrum van Funchal. Een bezoek aan Jasmin Tea
House is zeker aan te bevelen. Denise en Roy Chambers verruilden zes jaar geleden Engeland voor
Madeira. In hun typisch Engels ingerichte huis met prachtige tuin naast de levada serveren ze nu als
tijdspassering zo'n 50 soorten thee-en-wat-erbij.
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Wat mij betreft kan voor
die joekels het begrip
„peu” (passenger
equivalent unit) worden
ingevoerd, in navolging
van „teu” (twenty feet
equivalent unit). In aantal
verschillen de „teu’s” op
een flink containerschip
niet eens zoveel van de
„peu’s” op een
megacruiseschip...
Wanneer we de tweede
dag naar het centrum
lopen door het Santa
Catarina Park (met
standbeeld van Columbus,
de meest bekende
bewoner van Madeira),
zien we de „Astor” liggen,
gebouwd in 1987 als „FedorDostoevskiy”. Dezelfde dag krijgt ze gezelschap van de ruim twintig
jaar oudere „The Topaz”, nog steeds met de onmiskenbare lijnen van een Canadian Pacific
lijnvaartpassagiersschip.
De volgende dag ligt er weer een ander cruiseschip aan de kade dat nostalgische gevoelens bij
ons oproept: de „Switzerland”. Een voorbeeld van hoe een schip in de loop der jaren kan
veranderen. Zn werd in 1955 als vrachtschip gebouwd, de „Port Sydney” en in 1972 verbouwd
tot het passagiersschip „Akrotiri Express”. Cruiseschepen veranderen nogal eens van naam.
Voordat de huidige naam „Switzer-land” op de boeg verscheen, heette ze ook nog enige tijd
„Daphne”.
In tegenstelling tot de meeste van haar soortgenoten die Madeira als tussenstop kiezen, is
Funchal voor de „Switzerland” gedurende het seizoen 1998/’99 de vertrek- en eindhaven.
Vanuit Madeira maakt het slechts 9436 bt metende cruiseschip 7-daagse tochten naar Santa
Cruz de la Palma, Las Palmas op Gran Canaria, Tenerife, Lanza-rote en de Marokkaanse
badplaats Agadir. Gedurende de rest van onze vakantieweek zien we achtereenvolgens nog de
„Maxim Gor-kiy”, „Delphin” (ooit gebouwd als roroferry) en „Seawing” komen en gaan.
„Black Prince"
Het laatste cruiseschip dat onze aandacht trekt voordat we terugvliegen naar Nederland, is de
in 1966 gebouwde „Black Prince”.
De oude „prins” vervult ons met weemoedige gevoelens: in 1982 voeren we met deze roroferry
van de eerste generatie, die toen de naam „Venus” droeg, van IJmui-den naar het Noorse
Bergen. Op haar oude dag, na een ingrijpende „facelift” om de „prins” op te waarderen tot min
of meer luxe passagiersschip, slijt ze nu haar laatste jaren in zonnige streken. Voor ons volgend
jaar toch ook maar zo’n cruise?
De „Astor" (20.606 bt), gebouwd in 1987, afgemeerd aan de havendam van Funchal en gezien vanuit
het Santa Catarina Park met op de voorgrond het standbeeld van Columbus. De Duitse Aquamarine
Kreuzfahrten herdoopte het als „Fedor Dostoevskiy" gebouwde schip in 1995 in „Astor".
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De „Astor" (20.606 bt), gebouwd in 1987, afgemeerd aan de havendam van Funchal en gezien vanuit
het Santa Catarina Park met op de voorgrond het standbeeld van Columbus. De Duitse Aquamarine
Kreuzfahrten herdoopte het als „Fedor Dostoevskiy" gebouwde schip in 1995 in „Astor".

*) Er zijn veel (maar niet
alle) levadawandelingen, die leiden
over smalle, soms
glibberige paadjes en
rots- of betonnen richels
langs diepe ravijnen en
door onverlichte tunnels
(zaklantaarn
meenemen). Het is
daarom van belang dat
je de goede keuze
maakt. Onontbeerlijk is
daarom de „Wegwijzer
voor Madeira”,
uitgegeven door Sunflower Books, ISBN 1-85691-078-4, die je óók vertelt hoe je weer in de
bewoonde wereld kunt komen per openbaar vervoer. Er worden door plaatselijke reisbureaus
ook levada-wandelingen met een gids georganiseerd.
Bron: DBW april 1999
…………………………………………………………………………………………………………….

Straffen aan boord
Deel 1: 17e en 18e eeuw
Wie in de 17e en 18e eeuw bij de V.O.C .of de W.I.C. wou, moest een contract tekenen.
Eigenlijk was het heel gemeen om een contract op te stellen en te laten tekenen, want heel veel
mensen in die tijd konden niet lezen en schrijven en ondertekenden zo'n contract maar gewoon.
Men wist vaak niet dat er dingen instonden als: “Wie dit contract tekent en geld heeft ontvangen
en toch wegloopt wordt opgehangen”, of “wie eten of drinkwater overboord gooit krijgt met de
zweep”. Er waren ook nog vele andere regels en als men die regels overtrad, werd men
gestraft. De straffen in die tijd varieerden van een berisping of geldboete, tot de doodstraf.
Lichte vergrijpen
Aan boord werden verschillende straffen toegepast. De lichtste was natuurlijk een berisping.
Godslastering, dronkenschap, het over boord gooien van etenswaren of op onbestemde plaats
zijn behoefte doen dan wel urineerde, kostte de overtreder een boete van enkele maanden
gage. Hetzelfde gold voor officieren die hun plicht verzaakten bij de controle op het naleven van
de hygiëne voorschriften aan boord. Verder werden kleine overtredingen gecorrigeerd door
hardhandige oudgasten en loshandige officieren die steeds een eindje touw op zak hadden. De
maats waren ook verplicht maandelijks een "loegenaer" (buitenboordsgast) te benoemen voor
het vuile werk, zoals het schoonmaken van het galjoen (versierde uitbouw aan de boeg). Het
wachtkwartier wees voor dat baantje een maat aan die het een en ander op zijn geweten had
en op deze manier gestraft werd i.p.v. voor de provoost (toezichthouder) te moeten verschijnen.
Wie in handen van de provoost viel en voor de schipper of scheepsraad moest komen had
doorgaans al heel veel op z'n kerfstok.
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In de boeien of aan land
Het in de boeien slaan en/of voor enige tijd opsluiten,
zonodig op water en brood, was een straf die op de
schepen werd uitgedeeld voor vechten, het aan boord
brengen of maken van dobbelstenen, kaart- en andere
gokspelen. Dan kende men ook het aan land zetten; dit
geschiedde in de zeventiende eeuw en nog later op de
meest barbaarse wijze. De betrokkene werd eenvoudig met
een brood en een kruik water op de een of andere,
desnoods totaal onbewoonde kust aan land gezet, waar hij
dan het vooruitzicht had binnenkort te zullen verhongeren.
Nog op het eind van de achttiende eeuw is het
voorgekomen, dat matrozen van een Nederlands eskader
in de Middellandse Zee met een strop om de nek aan land
werden gezet. De gestraften moesten na het ondergaan
van de door de krijgsraad voorgeschreven lijfstraf, drie
maal ravallen, gevolgd door 150 slagen bij de oudste en
handdaggen bij de jongste, in een sloep op de voorsteven
gaan zitten met de benen buiten boord, waarop naar de wal
geroeid werd totdat de riemen de grond raakten. Dan
werden de mannen door de voorste roeier op bevel van de
commanderende officier over boord geschopt en konden zij naar de wal
zwemmen met de strop om de nek en verder hun heil zoeken.

Aan wal…

Koekje van eigen deeg
Opmerkelijk was de straf, waartoe een matroos veroordeeld werd, die tegen een ander zijn mes
getrokken had. Hij werd dan met zijn eigen mes door de rechterhand aan de mast genageld en
kon zichzelf bevrijden door het er met de linkerhand weer uit te trekken; niemand anders mocht
dit voor hem doen. Uit de artikelbrief der Staten Generaal (iedere opvarende legde de eed af op
de "articulbrief"): ... wie een mes treckt met toorn, om yemand leet te doen ofte questsen, zal
met een mes door syn handt aende mast genagelt worden ende aldaer soo lange staen tot dat
hy tzelve doortreckt; ende yemandt questsende zal gekielt worden, verbeurende niettemin ses
maende gagie.
Als het dus meer dan een bedreiging was en echte kwetsuren in het spel waren, volgde
onvermijdelijk kielhalen. De straf werd later verzacht door het gebruik van een lancet van de
chirurgijn die door het dunne vlies tussen twee vingers werd gestoken.
Lijfstraffen
Lijfstraffen werden veelvuldig toegepast; de eenvoudigste was zoveel slagen op de blote rug
met een eind touw of een speciaal daarvoor bestemde kat met zeven staarten of handdagge,
welke straf ook "laersen" genoemd werd. Een laers was een eindje teertouw met een leren
huls, in pekel gehard. De gestrafte moest zijn broek met zeewater kletsnat laten maken en
kreeg zo een dozijn of meer striemende slagen "voort natte ghat". Daar kwam bloed bij te zien,
maar doorwerken was het parool. Britsen was een variant: ... 't geen voor de mast met een touw
geschiedt, zonder dat de klederen uit werden getogen, doch jongens worden ontbloot en met
dunne touwtjes gekastijd. Bij uitzondering werden stokslagen toegediend, het bastonneren.
Behalve het geselen, kwamen andere lijfstraffen als brandmerken eigenlijk alleen bij de
oorlogsmarine voor, waar alles meer in de vorm en volgens uitspraak van een krijgsraad
geschiedde, terwijl bij de koopvaardij de tuchtiging zo te zeggen spontaner was: de kapitein
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beschuldigde een matroos, gebood de stuurman op staande voet de man te doen vastbinden
en liet hem dan een aantal slagen toebrengen, of deed dit desnoods zelf

Handdaggen

Ravallen en kielhalen
Het “ravallen” of "doepen" bestond uit het, soms met een strop om de nek als symbool,
ophijsen van de veroordeelde aan de nok van de ra, die een eind buiten boord uitsteekt, zodat,
wanneer het touw plotseling gevierd wordt, de met een stuk steen aan zijn voeten verzwaarde
man met een harde plons in het water valt en onder blijft. Hij werd net zolang gesopt tot de
schipper meende dat hij z'n les geleerd had. Het kielhalen was een heel wat bewerkelijker
methode van straffen. Aan de einden of nokken van de grote ra, die dus een heel eind aan
beide kanten buiten het schip uitsteekt, werden blokken bevestigd, waardoor een lange lijn
geschoren werd, die onder het schip doorliep. Nu werd de man tot op zijn hemd en onderbroek
ontkleed en in een soort loden harnas gestoken, dat hem spoediger deed zinken en tevens
beschermde tegen de druk van het water. Daarop werd hij zodanig aan de lange lijn
vastgebonden, dat hij op de nagelbank zittende, met de voeten op een korvijnagel (houten of
ijzeren pen) rustte, terwijl hij, met de armen uitgestrekt, zich met de handen aan een andere
korvijnagel vasthield. Zijn oren werden met watten gestopt en op een van zijn bovenarmen een
grote spons gebonden met het doel dat hij, daarop hard bijtend onder water, weinig zeewater
zou binnen krijgen. De man wordt nu tot aan de nok van de ra aan bakboord opgehesen,
waarop men hem op een commando van de schipper in het water laat vallen en wanneer hij
voldoende gezonken is, hetgeen men aan een merk in het touw kan zien, om vrij van de kiel
van het schip te blijven, wordt hij aan de andere zijde onder het schip door getrokken en
opgehesen, waar hij dadelijk bij het bovenkomen door de chirurgijn (scheepsarts) in een sloep
langszij onderzocht wordt en klaargemaakt voor de terugtocht onder het schip. Deze bewerking
werd in het geheel twee- of driemaal uitgevoerd, als door de krijgsraad bepaald, waarna
gewoonlijk nog een tuchtiging van zoveel slagen volgde. Het eigenaardige is, dat kielhalen geen
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onterende straf geacht werd. Zij werd geheel ten uitvoer gebracht door het scheepsvolk onder
commando van de schipper als chef der equipage en de slagen werden door de onderofficieren
de één na de ander toegediend. De man werd niet in rang verlaagd en kon evengoed later tot
hogere rangen opklimmen; het was een tuchtiging, geen ontering. Bovendien schijnt in het
algemeen deze straf niet zo verschrikkelijk geweest te zijn, als men zich nu voorstelt en
krachtige mannen doorstonden haar zonder kwade gevolgen.
Spitsroeden lopen
Een straf die wel bij het stelen van voedsel of drinkwater werd toegepast en even zwaar gold
als kielhalen was het "door de spitsroeden lopen". Het door de spiesen dansen was een straf
waarbij de schuldige met ontbloot bovenlijf tussen twee rijen schepelingen moest doorlopen en
daarbij van rechts en links met roeden van dun puntig rijshout geslagen werd.
De manschappen moesten hun maat met alle kracht slaan, waarbij een snelle doorgang werd
voorkomen door een officier die achterwaarts lopend voorop ging met de punt van zijn blanke
sabel op de borst van de gestrafte gericht. De schepelingen hoefden meestal niet aangespoord
te worden, want de diefstal van rantsoenen gold als matennaaien.
Muiterij, sodomie en moord
Op deze zwaarste vergrijpen volgde onverbiddelijk de doodstraf. Dat was een halszaak. Er
waren gradaties. De veroordeelde kon domweg levend over boord gegooid, doodgeschoten, of
aan de ra opgehangen worden. Als er land in zicht was werd het ophangen ook wel aan land
voltrokken, zodat het lichaam kon blijven hangen om vanzelf weg te teren. Bij moord werd hij
rug aan rug aan het lijk gebonden en over boord gegooid.
Wordt vervolgd…
………………………………………………………………………………………………………..

Radar

Wetenschappelijke uitvinding, waar
mede de Geallieerden den Slag om
den Atlantisch en Oceaan wonnen

veroorzaakte revolutie der
vloottactiek
Een van de uitvindingen, welke de oorlogvoering een ander aanzien hebben gegeven, is wat de
Engelschen en Amerikanen „Radar” noemen (RAdio Detection And Ranging), het radiopeilingsen -afstandmetings-instrument, dat den mensch in staat stelde te zien, onafhankelijk van
duisternis, mist, rook, regen en andere factoren, die het menschelijke oog kunnen verhinderen
zijn functie te verrichten. De tactiek bij aanval en verdediging, ter zee, te land en in de lucht, is
door Radar grondig gewijzigd.
De zeevaart kende Radar reeds sedert de 30-er jaren, toen het in gebruik kwam als een niet
erg nauwkeurig, maar toch bruikbaar lood-instrument. Het principe was eenvoudig genoeg: een
kleine radiozender zond korte golven uit in een bepaalde richting, welke weerkaatst werden
door elk object, dat zij op hun weg ontmoetten. Deze echo's werden met een ontvangapparaat
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geregistreerd; uit het tijdsverloop, gelegen tusschen het uitzenden en het ontvangen van de
echo, was de diepte van het vaarwater ruw vast te stellen.
Vanzelfsprekend zag de wetenschap reeds vroegtijdig in Radar een belangrijk afweerwapen
tegen luchtaanvallen, daar het op veel grooter afstand dan het menschelijk oog en oor de
aanwezigheid en bewegingen van vliegtuigen kon vaststellen. Reeds lang voor het uitbreken
van den oorlog werd er dan ook in vrijwel alle landen, die bij den oorlog betrokken zouden
worden, aan gewerkt en in September 1939, toen het zoover was, kon Radar dan ook
aanstonds en met succes in gebruik genomen worden. Eerst in den loop van de oorlogsjaren
echter zou het ook een rol gaan spelen als aanvalswapen. Hoewel ook de vijand koortsachtig
heeft gezocht naar nieuwe Radar-mogelijkheden, werd hij in dit opzicht door de geallieerde
wetenschap verslagen en dat de geallieerden den Battle of Britain en den Slag om den
Atlantischen Oceaan wonnen, is voor een groot gedeelte mede te danken aan Radar. Tijdens
den „kleinen Blitz” van de Luftwaffe op Londen, begin 1944, waren de Duitsche vliegtuigen zelfs
voorzien van Radar-apparaten, genomen uit boven Duitschland verongelukte Britsche en
Amerikaansche toestellen.
Ook op de tactiek van het vlootwapen heeft Radar grooten invloed gehad. Waar het er in het
verleden steeds om ging om bij een treffen met vijandelijke eenheden de zon in den rug te
hebben, hebben er in dezen oorlog geheele acties plaats gevonden, waarbij de vijand werd
ontdekt, gepeild en tot zinken gebracht, zonder dat iemand hem met het oog of zelfs maar met
den kijker had gezien! Dit is voornamelijk mogelijk door het gebruik van de „PPI” (plan position
indicator), die het slagveld in kaart brengt, alsof men het van een vliegtuig uit zag, zelfs het
ontploffen der zware projectielen in beeld brengt, terwijl het daardoor tevens mogelijk wordt om
binnen enkele seconden de afstanden af te lezen.
1922: toevallige ontdekking
In den herfst van 1922 ontdekten twee Amerikaansche geleerden, die werkten voor het Naval
Research Laboratory, dat een klein, houten stoombootje, gelegen op de Potomac, een „verteekening” veroorzaakte in de Morsetelegrammen, welke men opving. Zij onderzochten dit
nader en het resultaat van hun onderzoek was een suggestie, welke zij deden toekomen aan
het Amerikaansche Ministerie van Marine:
“Een aantal in rechte lijn opgestelde, onderling mijlen van elkaar verwijderde torpedobootjagers
zou onmiddellijk waar kunnen nemen, dat een vijandelijk schip passeerde tusschen twee der
torpedobootjagers, ongeacht mist, duisternis of rookschermen.”
In 1935 stelde het Amerikaansche Naval Appropriations Committee 100.000 dollar beschikbaar
voor speciale Radar-onderzoekingen. In Engeland was men zelfs reeds vroeger doelbewust
gaan zoeken naar de practische mogelijkheden van deze uitvinding. In April 1937 werd Radar
voor het eerst boven het zilte vlak beproefd, aan boord van een ouden torpedobootjager voor
de monding van de Chesapeke. De Engelschen demonstreerden voor het eerst hun Radar„ASV” (bestemd voor het opsporen van bovenwaterstrijdkrachten) tijdens de vlootmanoeuvres
in September 1938.
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Al deze apparaten werkten nog op een golflengte van anderhalven meter. Men zocht echter
naarstiglijk naar de mogelijkheden, welke kleinere microgolven zouden bieden, en
ontdekkingen, welke daarmede verband hielden, brachten Radar in de volgende jaren
eveneens met sprongen vooruit.
Toen de Japanners Pearl Harbor aanvielen, waren de belangrijkste schepen der Amerikaansche
vloot reeds uitgerust met Radar-waarschuwingsapparaten tegen luchtgevaar, alsmede Radarinstallaties voor het waarnemen van vijandelijke schepen en voor artillerie-observatie. Het
verdragend geschut, luchtafweerkanonnen en zoeklichtbatterijen van het leger waren eveneens
voorzien van Radar. Bovendien werden de installaties zooveel mogelijk volgens standaardtypen
geproduceerd, zoodat alle onderdeden bruikbaar waren voor alle toestellen.
Als televisie
De Twee-Oceanen Vloot der U.S.A. was nog in aanbouw en dus was de verdediging van het
Panamakanaal in het eerste, voor de geallieerden nog defensieve stadium van den oorlog een
belang van de eerste orde. Zoo zag de Panamazone het eerst het optreden van een totaal
nieuwe Amerikaansche eenheid, de First Signal Company Aircraft Warning, die in het voorjaar
van 1940 ter plaatse arriveerde. En in October van hetzelfde jaar werkte haar eerste Radarapparaat, bestemd voor waarnemingen op langen afstand. Reeds den tweeden dag, dat het in
gebruik genomen was, registreerde het een verkeersvliegtuig, dat op 118 mijl afstand over de
Caraïbische Zee passeerde.
Het probleem, dat de verdediging van een vloot tegen vijandelijke luchtaanvallen oplevert, is
nog van heel wat gecompliceerder aard dan de landverdediging. Dit blijkt ook duidelijk uit de
Radar-techniek, welke de vloot bezigt.
De vloot der V.S. had reeds Radar-apparaten in gebruik voor de verkenning van de lucht en het
zeeoppervlak, apparaten, welke nog steeds verbeterd werden. Gedurende de eerste jaren van
den oorlog werd hier nog de „CIC” (combat information centre) aan toegevoegd. Dit is een zeer
gecompliceerd apparaat, dat de Radar- informaties van verschillende schepen, en zelfs de
inlichtingen, anders verkregen dan door Radar, aan boord van de oorlogsschepen verzamelt,
rangschikt en vervolgens vaststelt, welke bewegingen de vijand maakt. De resultaten van dit
onderzoek gaan dan naar de verschillende posten en men is bijvoorbeeld tijdig in staat om
eigen vliegtuigen te verplaatsen naar een sector, waar de vijand een overval beraamt.
Hoe schitterend de CIC werkt, blijkt uit een voorval, dat zich aan boord van een
torpedobootjager afspeelde in den herfst van 1944, tijdens den slag in Straat Soeriago. De
commandant van den torpedobootjager, die een flottille van deze schepen leidde, bevond zich
op de brug, toen de vijandelijke vloot in zicht kwam en het vuur geopend werd. De commodore
van de jagerflottille bevond zich echter in de CIC, waar hij de Radar-schermen bekeek. Het was
een tamelijk spectaculaire slag op korten afstand en het artillerievuur en het schijnsel van
getroffen Japansche schepen boden een onvergetelijk schouwspel.
„U moet hier komen kijken, meneer, als U iets prachtigs zien wilt!” waarschuwde de
commandant den commodore. Doch deze antwoordde: „Dank U. Ik zie het hier veel beter.”
Jacht op Raiders U-booten begint
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De Slag om den Atlantischen Oceaan was meer nog dan welke andere fase van den oorlog in
Europa ook, een technisch conflict, waarbij hoogte- en dieptepunten geheel werden bepaald
door de mate, waarin nieuwe uitvindingen werden gedaan en bestaande strijdmiddelen
verbetering ondergingen.
De Duitschers begrepen reeds spoedig, dat er te veel luchtaanvallen op hun U-booten werden
ondernomen, dan dat deze uitsluitend het gevolg van waarneming met de normale, visueele
middelen zouden zijn. Zij koesterden vermoedens, dat de geallieerden zich bedienden van een
of ander Radar-apparaat voor den langen afstand voor het opsporen van bovenwaterschepen
en in het voorjaar 1942 hadden zij inderdaad het geluk de hand te leggen op een van de ASVRadars, die toen in gebruik waren hij Coastal Command en waarvan ook het Amerikaansche
leger en de vloot zich bedienden. De Duitschers voorzagen hierop hun U-booten van een
ontvanger, die werkte op dezelfde golflengte als de ASV, zoodat zij tijdig gewaarschuwd werden
voor de nadering van Radar-waarnemers.
De geallieerden waren echter reeds bezig met hun volgende anti-onderzeebootwapen: ASV op
een geheel nieuwe micro-golflengte. Dit apparaat was kort na den overval op Pearl Harbor door
de Amerikanen ontwikkeld en voor het eerst aangebracht aan boord van tien B-18 vliegtuigen.
In April 1942 kwamen de Amerikanen als eersten te voorschijn met een eskader B-18’s, dat met
behulp van dit nieuwe apparaat zelf de onderzeebooten opspoorde en opjoeg langs de
Amerikaansche Oostkust. Dit eskader, dat aanvankelijk van Langley Field uit opereerde, volgde
de onderzeebooten op den voet, toen het ze, tezamen met de vloot, steeds meer in Zuidelijke
richting dreef. De B-18’s kregen in datzelfde jaar hun bases nog in Florida en zelfs in Trinidad.
Het oorspronkelijke eskader werd aangevuld met honderden bombardementsvliegtuigen, die
tenslotte alle onder de operatieve controle van de vloot kwamen te staan, daar deze belast was
met de bescherming der zeewegen.
Het gevaar bezworen
Inmiddels vroegen de Engelschen ook de nieuwe Amerikaansche ASV aan en in Maart 1942
ontving Coastal Command in het kader van de Leen- en Pachtwet-leveranties de eerste
Liberator, voorzien van de micro-golf ASV, om er op zijn beurt de jacht op de Duitsche U-booten
mee te openen. Hierop bouwden ook de Engelschen een groot aantal van deze apparaten, die
nog dezelfde maand in gebruik genomen werden. De gevolgen waren ontzaglijk. Admiraal
Raeder was blijkbaar overmoedig geworden door het succes, dat zijn onderzeebooten hadden
met hun Radar-ontvangers en toen de Britten eenmaal klaar waren met hun nieuwe
afweermiddelen, werden er in 1943, in de maanden Mei, Juni en Juli, bijna 100 U-booten
vernietigd, waarvan tweederde door luchtstrijdkrachten.
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Deze beelden geven een indruk van de ontwikkeling van Radar — de uitvinding welke
mede de overwinning bracht en den ondergang van de „Luftwaffe” beteekende. 1. Links:
Een kustradiostation, dat waarschuwde voor de nadering van vijandelijke vliegtuigen.
Rechts: Het door Radar gerichte zoeklicht, dat de plaats van het onzichtbare vliegtuig
zoo nauwkeurig bepaalt, dat het zoeklicht precies op het vliegtuig kan worden gericht,
voor dat het licht ingeschakeld wordt. Het werd op zeer uitgebreide schaal gebruikt tegen
vliegende bommen. 2. Deze diagrammen toonen hoe oorlogsschepen vijandelijke
schepen en vliegtuigen peilen door middel van Radar. Links: De Radar-bundel heeft
vijandelijke oorlogsschepen te pakken gekregen, welker positie wordt aangegeven op de
kathode-straalhuis (inzet) als lichte teekens op een donker scherm. Rechts: Van de twee
door den bundel gegrepen vliegtuigen, ziet men datgene dat het best wordt
vastgehouden op het scherm (inzet) als de langere van de omgekeerde V’s (B dus). Het
uitsteeksel geheel links in de buis is het permanente Radar-signaal. 3. Radar in werking
uit de lucht. Het beeld links geeft weer een Lancasterbommenwerper met twee Radarinstallaties. De eerste is de „Gen Box” (H2S), welke een bewegende kaart maakt van het
terrein beneden de wolken, zelfs bij dikken mist. De tweede, de „Gen Box”, neemt de
teekens op van de grondstations. Rechts het soort kaart, dat door de „Gen Box” wordt
weergegeven. De namen werden er later op geteekend.
Het vertrouwen, dat de Duitsche U-bootbemanningen hadden gekregen in hun veiligheid tegen
luchtaanvallen, was hierdoor grondig geschokt en pas in den herfst van 1944 hadden de
Duitschers zich weer eenigszins tegen de nieuwe geallieerde afweermiddelen gewapend.
Raeder was nu blijkbaar tot de conclusie gekomen, dat een U-boot er het beste aan deed door
heelemaal niet boven water te komen. De nazi’s bereikten dit door hun U-booten te voorzien
van een pijpleiding naar het oppervlak, de „Schnorckel”, waardoor het mogelijk werd de lucht te
ververschen en de dieselmotoren te laten werken, zonder dat het schip aan de oppervlakte
behoefde te komen.
Het schijnt dat ook de geallieerden nog een aantal nieuwe afweermiddelen in petto hadden,
doch de oorlog liep reeds ten einde.
Nergens op den Atlantischen Oceaan, bij dag of nacht, bij helder weer of mist, was een U-boot
meer veilig voor het scherpe oog van de Radar-installaties, die zich aan boord van schepen en
vliegtuigen bevonden en dag en nacht speurden naar de gevaarlijkste bedreiging der
geallieerde scheepvaart. Tegen het einde van den oorlog ging er bijna elken dag een U-boot
naar den zeebodem en dat was toen reeds een jaar lang zoo. Dat de oorlog in Europa zoo
spoedig tot een einde kwam, is ongetwijfeld te danken geweest aan het feit, dat de U-booten
der Duitschers den voortdurenden stroom van geallieerd oorlogstuig niet hebben kunnen
onderbreken, en dat de U-booten faalden is op zijn beurt weer te danken aan de nieuwe
uitvinding: Radar.
Het grootste Radar-succes
Niet alleen onderzeebooten, doch ook aan het oppervlak varende schepen van den vijand
werden bestreden met behulp van Radar. En daar zulke schepen in het algemeen een grooter
doelwit vormden dan de kleine U-booten, was Radar zelfs reeds aanstonds in staat hen op
grooter afstand op te sporen. De Engelschen begonnen reeds met deze jacht, zoodra zij met
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hun eerste ASV’s konden werken. De Amerikaansche vloot was in 1941 reeds vastbesloten om
elk marine-vliegtuig zoo spoedig mogelijk van Radar te voorzien.
In den zomer van 1943 nam de luchtmacht van het Amerikaansche leger een nieuwe Radaruitvinding in gebruik, het „LAB” (low altitude bombsight), een nieuw vizier voor
bombardementsvliegtuigen, dat ontworpen was als een soort van verlengstuk van het
gebruikelijke Norden-vizier en het bestaande Radar-apparaat voor vliegtuigen. Ook de
Amerikaanche vloot werkte reeds aan iets dergelijks voor zijn vliegtuigen. Het LAB was bedoeld
om van geringe hoogte gebruikt te worden bij den aanval op schepen en dat het als zoodanig
een succes was, moge blijken uit het feit, dat de eerste bemanningen, die er mee geoefend
werden, reeds dadelijk één directen treffer maakten op elke drie bommen, welke zij met behulp
van dit nieuwe vizier wierpen. Speciale luchteskaders van het leger brachten LAB naar den
Pacific in 1943 en ’44 en zij maakten er records mede ten koste van de Japansche scheepvaart
nabij de Salomonseilanden, voor Nieuw-Guinea en in de Chineesche Zee. De Amerikaansche
vloot was inmiddels bezig het oorspronkelijke Britsche Radar-apparaat, dat zeven antennes
bezat, waarvan er sommige wel vier-en-een-halven meter lang waren, te verbeteren, opdat het
bruikbaar zou worden voor de moderne vliegtuigen, zonder hun snelheid al te zeer te
beïnvloeden, terwijl het tevens aan te wenden moest zijn voor het kleinere type vliegtuigen, dat
de vliegdekschepen der Amerikaansche marine meevoeren. Dit gelukte en begin 1942 begon
de productie van dit apparaat, waarvan er in totaal 27.000 zijn afgeleverd, meer dan van eenig
ander Radar-toestel. Dit was het toestel waarmede de vlootstrijdkrachten de rest van den oorlog
gevochten hebben, tot op de laatste maanden na, toen een sterk verbeterde uitgave van de
ASV in gebruik werd genomen.
Treffen met onzichtbaren tegenstander
De moderne vlootformatie bestond in dezen oorlog in den regel uit een groot aantal schepen,
die met hooge snelheid, geheel verduisterd en op betrekkelijk kleine onderlinge afstanden, over
de zeeën voeren. De practijk leerde, dat dit de veiligste methode was, hoezeer men deze
nachtmanoeuvre in vredestijd ook verafschuwde, door de moeilijkheden, welke zij voor den
dienstdoenden officier oplevert, om in het stikdonker zijn plaats in de formatie te behouden,
zonder dat hij weet of zulks zijn voorganger, navolger of buurman ook gelukt....
Sedert Radar zijn intrede deed, kan de verantwoordelijke navigator echter op de PPI (plan
positron indicator) de positie van de geheele formatie en van zijn eigen schip met één blik
overzien, zelfs bij gecompliceerde zigzag-manoeuvres, koersveranderingen, enz. Van hoeveel
belang zulk een installatie voor den bevelhebber der formatie is, behoeft nauwelijks betoog.
Op het scherm van de PPI, dat reeds het beeld en de opstelling van de eigen formatie vertoonde, verschijnen plotseling vreemde lichamen: een tweede formatie. Vriend of vijand? De
samenstelling van het eskader, alsmede zijn koers, geven in combinatie met de inlichtingen,
waarover men reeds beschikt, de zekerheid, dat dit de vijandelijke formatie is, waar men naar
zoekt. Afstand en plaats van den vijand zijn in een oogenblik vastgesteld, de Radar-inlichtingen
worden automatisch doorgegeven aan de batterijen en de kanons worden automatisch gericht.
Binnen een minuut, nadat het vijandelijke eskader is ontdekt, dreunt het eerste salvo reeds door
den donkeren nacht, waarin het bloote oog noch de prismakijker den vijand konden
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waarnemen. Zóó gevoelig is Radar, dat de waarnemer op het scherm de baan der granaten kan
volgen naar de stip, die den vijandelijken flottille-leider voorstelt. Afwijking en fouten worden met
ongekende snelheid en nauwkeurigheid vastgesteld en gecorrigeerd. Het tweede salvo is reeds
raak. Zoo speelden zich in dezen oorlog botsingen tusschen vloten af, die in ondubbelzinnige
overwinningen eindigden, zonder dat men elkaar zelfs maar gezien had.
Dit geschiedde niet eens, doch tallooze malen.…
Navigatie met Radar
Nog een laatste functie, die Radar tijdens den oorlog voor de vloot is gaan vervullen, dient hier
besproken te worden: de navigatie met behulp van electronen.
De RAF bediende zich van Radar-seinen voor de navigatie, seinen, waarvan de
bombardementsvliegtuigen, die terugkeerden van vluchten boven Duitschland, zich bedienden
om zich te oriënteeren. Dit systeem is goeddeels universeel geaccepteerd voor de navigatie
van vliegtuigen. De Amerikanen ontwikkelden een methode, welke op hetzelfde principe is
gebaseerd en die wordt aangeduid met den naam „LORAN” (long range navigation). Eind 1942
was het eerste grondstation van een serie, die later de wereld zou omspannen met een net van
plaatsbepalingslijnen, in functie. Het oorspronkelijke Britsche systeem werkte op een kortere
golflengte, waardoor zijn bereik geringer was en het weinig waarde had voor bijvoorbeeld
schepen, die reeds spoedig achter den horizon verdwijnen. LORAN werkte op een langere
golflengte, welke niet veel verschilt van die, welke gebruikt wordt voor radiocommunicatie op
den langen afstand. De golven worden weerkaatst door de ionosfeer, welke onzen dampkring
afsluit en radiogolven terugkaatst en zoo volgen zij de ronding van de aarde op dezelfde wijze
als gewone radiogolven. LORAN-Iijnen kunnen nog op honderden mijlen van het grondstation
worden waargenomen, soms zelfs meer dan duizend mijlen ver. Zij zijn even accuraat als het
resultaat van een plaatsbepaling, gebaseerd op den stand der hemellichamen, doch veel
eenvoudiger te „schieten’ en te berekenen. En zij worden niet aan waarneming onttrokken door
de weersgesteldheid.
LORAN wordt op het oogenblik gebruikt als basis voor de navigatie van het meerendeel der
schepen en vliegtuigen der Vereenigde Naties, niet alleen voor oorlogsvliegtuigen en -schepen,
doch ook voor vrachtschepen en passagiersvliegtuigen. Dit is dus al één van de voordeelen,
welke Radar ook voor scheep- en luchtvaart in vredestijd heeft opgeleverd.

1ste jaargang no. 4 Oktober 1945

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

Lucky Josph hoofdstuk 14 - EEN MOORDPLAATSING
IK lig languit op het vlotje van de militaire zweminrichting Michielsbaai, dat ongeveer een honderd
meter van het strandje af ligt en geniet van mijn bestaan als walslurf. Het is vier uur ’s middags, de
felle Caraïbische zon begint langzamerhand ter kimme te neigen. Zachtjes klotst het kristalheldere
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zeewater tegen het vlotje en als ik naar beneden kijk kan ik de ketting waar het aan verankerd is tot
aan de bodem volgen. Een school kleine visjes sabbelt aan de zwaar aangegroeide schalmen van de
ketting en op de zandbodem ligt een platvis zich gezapig heen en weer te schrobberen om een goed
plaatsje te vinden. Een papegaaivis zwemt plotseling binnen mijn gezichtsveld, geboeid kijk ik naar
de prachtige kleuren. Langzaam glijdt het beest naar een klomp koralen en verdwijnt daar in een
spleet. Ik kijk eens in de richting van de zee en ontwaar aan de kim een toeristenschip dat, gezien de
grote witte snor, haast heeft. Aandachtig volg ik het mooie schip, ik heb het wel eens eerder gezien,
het is een Santaboot van de Grace Line, het verdwijnt nu achter de rotsen van de kaap waarachter
Piscadera ligt. Vlak bij die kaap ontwaar ik plotseling een wandelstok in het water, langzaam komt
het ding naderbij, het omgebogen uiteinde is duidelijk te zien. Drie weken geleden, ik was hier pas,
wist ik niet wat me overkwam toen ik daar een wandelstok rechtop door het water zag glijden. Nu
weet ik beter, dit is het uiteinde van de snuiver van C.M.R.A. Langzaam glijdt het ding langs het
vlotje en nu kan ik de zwemmer zien, die geluidloos door het water klieft. In no time is de snuiver
bij het strandje, waar plotseling een gebruinde figuur oprijst, die met flapperende vinnen het strand
op kleppert. Het gezicht gaat schuil achter een duikersbril, aan de gordel bengelt een vis en in de
rechterhand houdt hij een gevaarlijk uitziend voorwerp, een onderwatergeweer. C.M.R.A. is een
verwoed onderwaterjager, vrijwel iedere middag zie ik zijn auto stoppen en dan weet ik al bij
voorbaat, dat een paar vissen erg zuur zullen kijken als ze de pijl door hun bast voelen schieten. Ja
waarde lezers, zwemmen is niet zo eenvoudig in de Antillen. Als je gewoon het water in gaat dan tel
je niet mee. Je moet minstens een paar rubber vinnen aan je voeten hebben, een duikbril op je
gezicht en het ondereinde van de snuiver in je mond. Wanneer je zo maar met niets het strand op
strompelt (natuurlijk wel met een zwembroek) en je bent bezig om met een pijnlijk gezicht de
stekels uit je voet te trekken van de eerste zeeappel waar je in hebt getrapt en je benen zijn nog zo
Hollands wit, dan kan je er donder op zeggen dat een of andere gebruinde jonge god met een
medelijdend glimlachje tegen je zegt „En zit U al lang op Curaçao?" In zo'n geval kun je het beste
lachen, want gegrepen voel je je toch. Maar als je zo na een paar maanden de nodige spullen bij
elkaar hebt gescharreld en je bent wat bruin geworden, dan mag je net meedoen. Dan zegt diezelfde
gebruinde jonge god: „En begint het U al te bevallen?"

Maar dan die grote dag, wanneer je nog wat buiten adem het strand oploopt en met een achteloos
gebaar een zieltogende barracuda van een meter lengte op het zand werpt dan zegt diezelfde
gebruinde jonge god (want juist bij hem ben je natuurlijk aan land gestapt) niets meer. C.M.R.A.
heeft zich verkleed en verlaat kennelijk
de zweminrichting want ik zie de paai
in de houding schieten. Als zijn auto
even later de helling opsnort komt een
mooie Chevrolet stationwagen naar
beneden. In de stationwagen zitten ook
een stelletje vaste klanten, namelijk tien
pastoors. Vrijwel iedere middag
stoppen ze en stappen zwijgend, doch
intens tevreden kijkend, uit elk hunner
met een grote sigaar in de mond. Ze
gaan steeds naar hetzelfde strandje, een
eind voorbij de militaire
zweminrichting. Van mijn vlotje af zie ik
de tien witte figuurtjes langs het strand
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lopen tot ze bij een stel grote rotsblokken zijn gekomen waar ze als op commando stil blijven staan
en hun actetassen op de grond neerzetten.
Vervolgens zakken als bij toverslag alle witte soutanes naar beneden, de pastoors zijn verdwenen
en tien gebruinde kerels in zwembroekjes stappen, als vlinders uit de cocon, de wereld in. Het is
werkelijk een aller grappigst gezicht deze metamorfose en iedere keer kijk ik er vol spanning naar.
Even later zie ik tien wandelstokken in divisieverband zwijgend het water doorklieven.
Ondertussen begin ik gezelschap te krijgen op m’n vlotje. Een stel mariniers van het kamp Suffisant
is gearriveerd, alras duiken vanaf de steiger de eersten in het water. Enige minuten later zijn de
zwemmers bij het vlotje en springen erop. „Zo Lucky" roept een hunner, „jij hebt toch maar een
moordplaatsing in deze tampat! "Hij heeft gelijk. Het is inderdaad een moordplaatsing, dat heb ik in
de drie weken, dat ik hier ben ruimschoots ervaren. Zo vrij als een vogel ben ik hier. Geen
„baksgewijs", geen parade, niets van dat alles. Een kwartiermeester, de baas van het spul, oftewel
de “paai" en een stoker. Verder is hier een variërend aantal van mijn soortgenoten, afkomstig van
de basis. Het zijn vrijwel allemaal teefjes, die hier worden gebracht omdat ze loops zijn, dan wel in
blijde verwachting. Op het ogenblik zijn er maar vier, namelijk Mies, Annie, Marietje en Greet. Mies
en Annie hebben net jongen gehad die op een na zijn weggegeven. Marietje is in blijde verwachting
en Greet ...., ach, nou ja, U begrijpt mé wel. De kwartiermeester, met wie ik het reuze kan vinden,
was erg blij toen hij mij zag en belastte mij onmiddellijk met het toezicht over de teefjes en hun
jongen. Nu, ik heb de discipline er behoorlijk in gestampt, vooral met de kleintjes had ik veel te
stellen, want die moesten nog zindelijk worden. Iedere ochtend om ongeveer elf uur is het voor ons
honden verplicht zwemmen, dat gaat als volgt. De paai en z'n maat pakken onverhoeds elk twee
honden en lopen daarmede naar het eind van de steiger, vervolgens worden ze beurtelings met een
wijde boog in het zilte nat gesmeten. Luid gillend van ellende, typisch vrouwen, zeilen ze door het
luchtruim en als ze het water raken gaat het gegil plotseling over in een geborrel. Even later komen
de koppen weer boven en zwemmen ze vlijtig terug naar de kant. Toen ik het de eerste keer zag
gebeuren rende ik natuurlijk mee naar de kop van de steiger en hield m'n buik vast van het lachen.
Plotseling werd ik evenwel gegrepen en ook met 'n grote boog in zee gesmeten, ik had nog nooit
gezwommen en toen ik weer naar de oppervlakte dreef wist ik echt niet precies wat te doen.
Gelukkig riep de paai mij toe „Zwem!" zoals ook staat voorgeschreven in de “Verordeningen
Koninklijke Marine". Ik herkreeg mijn denkvermogen en zwom naar de kant, waar ik buiten adem
aankwam, spottend aangekeken door vier teefjes die druk bezig waren zich uit te schudden. Nu ben
ik evenwel wijzer geworden, daal uit eigen beweging plechtig het trapje af en begin aan mijn
ochtend zwemtocht, namelijk naar het vlotje en terug, welke afstand ik met lange krachtige slagen,
de man eigen, afleg. Het eerste karwei 's ochtends is schoon schip maken, Maandagochtend, toch al
zo'n rare dag, is dat een behoorlijk stuk werk, maar door de week valt dat erg mee. We halen
meestal een paar kisten vol papier, lege flesjes, doppen van flessen, lege sigarettendoosjes, etc. op.
Vervolgens zetten we de kisten met afval in het jolletje waarna de paai en ik er mee weg roeien en
het zaakje een goed eind uit de wal buiten boord zwikken. Op ons dooie gemakje roeien we dan
terug onder het genot van een cigarillo. Daarna laten we de vrouwen zwemmen en vervolgens is het
tijd voor de koffie. Tijdens al deze bedrijvigheid staat de radio steeds bij zodat ik zo langzamerhand
de diverse reclames uit het hoofd ken zoals „Fuma Lucky Strike, el primero en calidad", „Sound off
for Chesterfield" en „Dus Dralle - prima!" Door de week hebben we weinig bezoekers, meest
vrouwen van officieren en onderofficieren met kroost, maar zaterdagmiddag én vooral 's zondags is
het pen uit. Dan lijkt het hier wel een klein stukje Zandvoort. Vele onderofficiersdochters vormen in
hun fleurige badpakjes een vrolijke afwisseling tussen de gebruinde lichamen der mannen en hun
gezellig geklets is overal te horen, vooral van een der jongsten, een kwiek en bijdehand ding, dat
meedoet aan de opvoering van het toneelstuk „Het Wespennest" en daarin de rol vervult van
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„enfant terrible". Pas 's middags na vier uur wordt het een beetje kalmer en is de grootste drukte
achter de rug. Het wordt koeler op het vlotje. De zon staat laag en de mariniers van Suffisant zijn
vertrokken in hun truck die hun op tijd voor theewater in de kazerne moet afleveren. De pastoors
zijn uit het water gekomen en zitten nu op de rotsen te genieten van de zonsondergang. Er is ook
waarlijk geen beter tijdverdrijf te vinden dan zich zo af en toe eens te verdiepen in de schoonheid
van Gods goede natuur. Vol aandacht kijk ik naar de kleurenpracht die plotseling tevoorschijn
schiet als de zon bij de kim is gekomen,
bloedrood van kleur is hij nu en als
gehypnotiseerd staar ik in deze
oneindig verre vuurpoel. Plotseling
pakt de zon de kim als in een smakzoen,
hij heeft een tuitmondje gekregen
waarmee hij nu zit vastgezogen aan het
bloedspoor dat hij door het water trekt.
Nu pas kan ik zien hoe snel de aarde
draait want de zon zakt zienderogen
weg in de Caraïbische Zee. Rood, groen
en oranje kleuren de hemel en het
water. Aan de wal worden hier en daar
lichtjes ontstoken en boven de
heuvelrand kleurt zich de wolk van
gassen, uitgebraakt door de raffinaderij, langzaam rood. De pastoors hebben hun soutanes
aangetrokken en stijgen in hun stationwagen, na een laatste blik op deze hemelse kleurenpracht. De
zon verdwijnt en met hem de kleuren, aarzelend komen de sterren tevoorschijn. Met tegenzin rijs ik
overeind en plons in het water om naar de kant te zwemmen. Als ik naar beneden kijk zie ik geen
bodem meer, het water is zwart geworden. Ik huiver en voel plotseling dat ik honger heb, ik versnel
mijn tempo en na vijf minuten klim ik lichtelijk buiten adem het strand op. Het is nu donker, een
zwartfluwelen kleed bezaaid met diamanten is over Curaçao uitgeworpen. „Awa ta kai" schalt ons
radiootje. „Akipo akipo akipooooo mama" galmt de jukebox uit het barretje daartegenin. „Lucky
kom 'es hier" roept de paai. „Present meester!" „Lucky breng deze mand met flesjes effe naar het
weekendhuisje, ze hebben daar vergeten drankjes in te slaan, daarna ben je vrij voor vandaag!"
“Jawel meester!” Ik zeul met de mand met flesjes naar het weekendhuisje, dat ongeveer drie
honderd meter van de zweminrichting ligt, op een klip. Er wordt veel gebruik gemaakt van het
huisje door de gehuwde verlofgangers, daar het voor vrijwel iedereen veel te duur is om naar
Curaçao te gaan, of naar Haïti, Jamaica en andere heerlijke oorden in het Caraïbische gebied. Op het
ogenblik zit de chef-staf er een paar dagen met zijn gezin. Het huisje is door een hoge omrastering
omgeven daar het dicht aan de rand van de steile klip ligt, ongeveer tien meter boven het
wateroppervlak en kinderen nu eenmaal de gewoonte hebben om op ongelegen momenten van
zoiets af te vallen. Het is direct onder de klip al heel diep en soms ziet men grote grauwe lichamen
roerloos in het kristalheldere water staan, dat zijn haaien die hun middagslaapje doen. Toen ik dit
voor het eerst zag werd ik bang en durfde niet meer in het water doch ervaren Curaçaose
zwemmers lachten me uit en zeiden dat haaien hier niet bijten en mochten ze speels worden en te
dichtbij komen dan geef je een schreeuw in het water en als een pijl uit de boog vluchten ze. Ik
voelde me nog steeds niet erg „happy" met dit verhaal en ging de eerste keer daarna schoorvoetend
en met frisse tegenzin het water in. Nu trek ik me er echter niets meer van aan. Langzaam
snuiverend zwem ik aan de oppervlakte van de Knipbaai, een paar kennissen hebben me
meegevraagd om op vissen te jagen. We zijn met z’n drieën, de duikofficier van de basis, een
jongeling die bij de C.P.I.M. werkt en mijn persoontje.
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Beiden zijn ervaren onderwaterjagers, vooral de duikofficier wiens term in de West al bijna ten
einde is. Mijn taak is nu met hen mee te zwemmen en als ze iets hebben geschoten moet ik de buit
overnemen en ze naar de wal zwemmen zodat zij door kunnen gaan met jagen. Het is de eerste keer
dat ik in de Knipbaai ben, een romantisch klein baaitje, met een verblindend wit strandje. Nooit heb
ik zulk mooi wit zand gezien als aan de stranden van Curaçao, daar zijn Scheveningen, Zandvoort,
enz. niets bij vergeleken. Door mijn duikbril heb ik een prachtig uitzicht en langzaam waaierend
met mijn vinnen glijd ik voort boven de witte zandbodem, die bedrieglijk dichtbij lijkt, maar in
werkelijkheid drie meter onder me is. Ik passeer een paar zwemmers, wier van vinnen voorziene
benen elegant heen en weer trappen in het water. „Zeker meisjesbenen" denk ik, te oordelen naar
de fraaie vormen, ik steek mijn kop boven water en zie de even elegante bovenbouw, die mijn
aanname bevestigt. Goed gezien, Lucky, ouwe jongen", brom ik, werp een „wolf-smile", steek weer
onder water en snuiver verder, achter de jagers aan. Het wordt dieper, hier en daar doemen grote
koraalbanken op uit het donkerblauwe verschiet dik bezaaid met zeeappels en meer van dat fraais.
Er gaat een vreemde bekoring van dit onderwaterlandschap uit en ik krijg plotseling een
onweerstaanbare drang om in die blauwe diepte af te dalen. Ik voeg de daad bij het woord, haal een
paar keer diep adem en duik met een borst vol zuurstof naar beneden, de koraalbodem schuift
dichterbij, maar het begint vervaarlijk te knappen in mijn oren, dus ik besluit op deze diepte te
blijven en niet door te gaan naar de bodem. Langzaam roei ik verder, die vinnen zijn werkelijk een
pracht uitvinding, je schuift zo gemakkelijk door het water. Boven mijn hoofd zie ik een enorme
zilveren spiegel, die schuin boven me wordt gebroken door twee paar deftig voort trappelende
benen met vinnen, mijn metgezellen. Uit het blauwe waas voor me uit doemt plotseling een
vervaarlijke koraalbank op die als een muur omhoog rijst. Duizenden vissen zwemmen er omheen,
ik heb helaas geen adem meer en ga naar boven waar ik krachtig mijn volgelopen snuiver leegblaas
om daarna met gulzige teugen verse lucht te happen. We komen nu boven het rif dat zich voor de
baai bevindt, het is hier niet diep en mijn metgezellen kunnen staan, hoewel je daarbij erg
voorzichtig moet zijn vanwege de scherpe voren, de zeeappels en andere puntige uitsteeksels. We
zijn kennelijk op het jachtterrein aangekomen want de jagers maken zich gereed en zwemmen heel
zachtjes langs de buitenkant van het rif door hun brillen omlaag kijkend. Ik blijf achter hen en kijk
omlaag, welk een tafereel. Onder mij zie ik een berghelling die uit de zwartblauwe diepte naar
boven komt, wat zou daar allemaal verborgen zijn in die koude afgrond, ik huiver even.
De berghelling is bezaaid met grote koraalklompen en rotsblokken en wordt gekroond door het rif,
waar we zojuist overheen zwommen. Hier koraalsoorten die ik nog niet gezien heb, sommigen zien
eruit als hele fijne waaiers, die zachtjes heen en weer worden gewiegd, anderen als bomen met
dikke en brede bladeren. Het zonlicht werpt zijn stralen ertussendoor en telkens wanneer vissen
uit de schaduw komen blinken ze fel op. Ik vergeet alles bij het zien van dit onderwaterparadijs en
verlies bijna de jagers uit het oog. Plotseling merk ik dat ze iets in de gaten hebben. Ik kijk in de
richting die zij aanwijzen en zie onder een grote koraalboom, half verscholen achter een der
wuivende bladeren een grauwe streep in het water staan. „Een barracuda" is het oordeel van de
jagers. Een hunner zwemt schuin boven de plaats waar de barracuda staat en duikt naar beneden,
voorzichtig wuivend met z'n vinnen glijdt hij naar de vis, het geweer voor zich uithoudend. Hij
nadert van achteren de koraalboom, ademloos kijk ik toe, nu is hij bij de boom, voorzichtig richt hij
het geweer, ik hoor een droge tik en zie de pijl op korte afstand het lichaam van de vis doorboren.
Een wilde warreling schiet door het water. De barracuda is woedend en rukt aan het touw waar de
pijl aan vast zit, die dwars door zijn lichaam steekt. Zwarte wolkjes schieten uit de wond,
eigenaardig dat bloed er op enige diepte onder water zwart uit ziet. Het schot is overigens
behoorlijk raak geweest want het dier beweegt al heel gauw niet meer. Ik krijg het touw in m'n bek
gestopt en peddel bedaard over het rif naar het strand waar ik het monster bij onze spullen neerleg.
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Zwakjes ademend ligt het beest op het zand, het is ongeveer zeventig centimeter lang en heeft een
vervaarlijke bek, waarin een stel hagelwitte en vlijmscherpe tanden pronken. Tien minuten later
ben ik weer op het jachtterrein. De jagers hebben inmiddels elk nog een vis gevangen die ze aan
hun gordel hebben vastgemaakt. Laten we maar teruggaan", zegt de ene jager tegen de ander, „er is
nogal wat bloed in het water en ik voel er niets voor om speciaal hier te wachten tot er haaien
komen?" De duikofficier vindt dat blijkbaar een redelijk voorstel en de terugtocht wordt aanvaard.
Bij het rif kan ik de verleiding niet weerstaan om nog eens te duiken en zo zweef ik enige seconden
later boven het rif en geniet weer van de merkwaardige sensatie, zo geluidloos door dit
onderwaterrijk te bewegen. Plotseling meen ik iets te bespeuren in de blauwe nevel voor me,
schielijk kijk ik waar de jagers zijn, neen, die zwemmen een eind naar links en boven mij. Ik kijk
weer voor me en verstijf van schrik want een groot grauw torpedovormig lichaam lost zich op uit
het blauwe verschiet en koerst regelrecht op me af. Goeie help daar zal je het hebben!" Het zweet
breekt me uit, voor zover dit kan onder water, en het bloed stolt in m'n aderen. Langzaam zwemt de
haai, want dat is het, op me af, hoe hij zich voortbeweegt is me een raadsel want ik zie hem bijna
niet bewegen, ik kan nu zijn bek onderscheiden en een paar kleine pruiloogjes aan weerszijden van
de kop. Plotseling schiet me dat verhaal te binnen over het schreeuwen wanneer je een haai
ontmoet. Ik geef een geweldige blaf. De haai verandert van koers en zwemt om me heen. Ik stik
bijna en moet naar boven om adem te happen. Mijn metgezellen kijken me verbaasd aan en ik stoot
uit: "een haai!" Vervolgens kijk ik gauw weer onder water, want ik wil dat monster in de gaten
houden. Weer komt het beest recht op me af, m'n ogen puilen uit m'n hoofd van angst en als het
beest op twee meter is gekomen geef ik met al m'n kracht weer een blaf: „Wauw!" Een schok gaat
door de haai, met verbazingwekkende snelheid draait het beest zich om en verdwijnt in de blauwe
afgrond. „Doorzwemmen, Lucky", schreeuwen de jagers tegen me die al in de richting van de wal
zwemmen, „want hij komt straks weer terug, hij ruikt bloed". Ik zet alle branders bij en ga met
maximumsnelheid door het water. „Balen heb ik ervan, ik ga nooit meer zover weg om te jagen"
denk ik. Ik kijk telkens achter om, maar gelukkig komt er niets meer en tien minuten later stap ik
bevend en volkomen uitgeput aan wal. „Heel goed gedaan, Lucky" is het commentaar van m'n
metgezellen, „je mag nog eens een keer mee!" „O wat geweldig" lieg ik, en het enige waar ik nog
naar verlang is mijn nest. Gelukkig blijven we niet al te lang meer en nadat de vissen zijn ontdaan
van hun ingewanden gaan we weer stadwaarts. Als ik 's avonds in Michielsbaai wordt afgezet kus ik
de stoep van het gebouwtje van pure aandoening en ik lig nog niet in m'n nest, of ik val in slaap.

De chemicaliëntanker
'Maassluis'
Als eerste
produkten/chemicaliëntanker uit een
serie van vier schepen, werd in
september 1982 de 'Maassluis' door
Van der Giessen-De Noord
Shipbuilding Division BV te Krimpen
a/d IJssel overgedragen aan
Nedlloyd Bulk BV te Rotterdam, een
werkmaatschappij van het Nedlloyd
concern. In een later stadium werden
in december 1982 de 'Maasslot', in
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maart 1983 de 'Maasstad' en tenslotte in juli 1983 de 'Maasstroom', opgeleverd aan Nedlloyd
Bulk BV. Het bouwcontract voor de 'Maassluis' en het zusterschip 'Maasslot' werd getekend op
12 juni 1980, nadat in nauwe samenwerking tussen rederij en werf het ontwerp van dit speciale
scheepstype tot stand was gekomen. Later werden ook de bouwcontracten voor de 'Maasstad'
en 'Maasstroom' getekend.
Op 8 oktober 1981 vond de kiellegging van de 'Maassluis plaats, gevolgd door de tewaterlating
op 9 maart 1982. Eind augustus 1982 werd een driedaagse proefvaart op de Noordzee
gehouden.
Deze tankers zijn geschikt voor het vervoer van ruwe olie, olie produkten en bepaalde
chemicaliën op de internationale markt. De schepen zijn uitgevoerd als enkeldek type met een
bakdek en met de accommodatie en de motor- kamer in/op het achterschip. De accommodatie
is afgestemd op 45 personen in 1-persoonshutten. Onder de accommodatie werd de
machinekamer geplaatst, waarin ook diverse werkplaatsen zijn opgenomen. Aan de achterzijde van de accommodatie zijn twee kranen geïnstaleerd van elk vijf ton voor het aan boord
hijsen van pro- . and en reservedelen. Voor het behandelen van de leader losslangen is een
slangenkraan aanwezig met een hijsvermogen van tien ton. De veiligheidsuitrusting omvat on
der meer twee motorreddingboten onder davits, drie opblaasbare reddingvlotten en losse
brandblusapparatuur. De voortstuwingsmotor is een Burmeister & Wain twee- takt 6-cil
dieselmotor, type 6L67GFGA. Hefvermogen is 13.100 bhp (9.636 kW) die het schip een
vaarsnelheid van ruim 15 mijl per uur geeft. De tankers hebben in totaal 20 ladingtanks aan
boord. De middentanks bestaan uit drie kleine tanks voor ongeveer 8.350 m3, drie grote tanks
voor 16.725 m3 en 2 slobtanks voor 1.000 m3. De ladingzijtanks hebben een inhoud van 22.775
m3en de gescheiden waterballasttanks (dubbele bodem, pieken en twee zijtanks) hebben een
inhoud van 1 1.675 m3.
De capaciteit van de ladingtanks is zodanig dat de afgeladen tankers in 24 uur gelost kunnen
zijn. Aan boord is een inert gasinstallatie gemonteerd voor het creëren van een onbrandbare
atmosfeer en/of het gasvrij maken van de ladingtanks. Schoonmaken van de tanks gebeurt met
vaste tankwasmachines. De beladingcomputer maakt deel uit van het moderne belading- en
planning-systeem. Deze beladingcomputer heeft verbinding met een computer in het
hoofdkantoor van Nedlloyd in Rotterdam. De computers geven tevens een doorlopende
uitlezing van de in het schip aanwezige spanningen en dwarskrachten. Op TV-schermen in de
ladingcontrolekamer kunnen alle gegevens afgelezen worden.
De vier tankers meten 24.794 brt/38.039 dwt en hebben een lengte van 172,22 m, een breedte
van 32,29 m en een maximale diepgang van 11,60 m.
……………………………………………………………………………………………………………..

Korporaal der mariniers Kooi vertelt van zijn ervaringen in

JAPANSCHE GEVANGENKAMPEN
en bij de
PHILIPPIJNSCHE GUERILLASTRIJDERS

In de Willem Il kazerne te Tilburg, waar een depót
van het Korps Mariniers is gevestigd onder bevel van den Luitenant-Kolonel der Mariniers P. J.
van Gijn, waren wij in de gelegenheid iets te vernemen van de ervaringen van een onderofficier
der mariniers, den korporaal H. Kooi, die onlangs uit het Verre Oosten is teruggekeerd na
24

eenige jaren van verblijf in Japansche gevangenschap, gevolgd door een ontvluchting en een
verblijf bij de Philippijnsche guerillastrijders.
Korporaal Kooi behoorde in de spannende eerste maanden van 1942 tot het te Soerabaja
gelegerde gemotoriseerde half-bataljon mariniers onder bevel van den Luitenant-Kolonel der
Mariniers W. A. J. Roelofsen. Dit gemotoriseerde half-bataljon was feitelijk geformeerd uit de
gesloten eenheid mariniers van de Goebeng-kazerne te Soerabaja, en in hooger verband
ingedeeld bij de troepen van het Militaire commandement van Oost-Java van het Koninklijke
Nederlandsch-Indische Leger, de troepen dus die bestemd waren voor de verdediging te land
van de vlootbasis Soerabaja.
Reeds enkele dagen vóór den slag in de
Javazee, toen het eskader opnieuw zou
uitloopen, hadden de bemanningen van de
schepen reeds de overtuiging „dat de zaak
bekeken was” en dat het eskader wel zijn laatste
vaart zou maken. Deze overtuiging heeft hen
echter niet den moed doen verliezen, doch
slechts verbetener in hun tegenstand gemaakt,
vastbesloten om den vijand zoo lang mogelijk
zijn prooi te betwisten en hem deze zoo duur
mogelijk te laten betalen. Toen het bericht van
den ondergang van het eskader bekend werd op
Java, kregen o.a. de mariniers van overste
Roelofsen bevel Oost-Java af te patrouilleeren naar „geïnfiltreerde” Japanners, de per
parachute neergelaten spitspatrouilles van de Japansche expeditiemacht, welke op het punt
stond op Java te landen. De Japanners volgden hier dezelfde tactiek als de Duitschers in de
Meidagen van 1940: verwarring stichten en belangrijke troependeelen binden, een tactiek welke
ook werd voortgezet, toen de Japansche expeditie-macht haar operaties op het eiland reeds
begonnen was. De overmacht der Japanners was verpletterend groot: 200.000 man voorzien
van het meest moderne materieel en gedekt door een bijna alomtegenwoordig luchtwapen. Bij
dit alles was er echter ook nog een lichtzijde, namelijk de vijand had de sterkte der verdedigende troepenmacht overschat en had daarom meer troepen op Java geland dan voor de
verovering noodzakelijk waren, troepen welke hij had onttrokken aan zijn voor Australië
bestemde expeditie-macht. Dit laatste had tot gevolg, dat hij niet gelijktijdig Java en Australië
kon aanvallen, maar gedwongen was zijn operaties tegen Australië enige maanden uit te
stellen. Evenals het offensieve optreden der zeestrijdkrachten tegen de Japansche invasievloot,
was de aanwezigheid van landstrijdkrachten op Java op zichzelf al een bijdrage tot het groote
vertragingsgevecht ter redding van Australië als geallieerde heroveringsbasis door middel van
het binden van vijandelijke zee-, land- en luchtstrijdkrachten. Onze strijdkrachten schiepen dus
een van de voornaamste voorwaarden voor de succesvolle actie der geallieerde zee-, lucht- en
amphibiestrijdkrachten aan den rand van de Koraalzee eenige maanden later. In het kader van
het groote vertragingsgevecht lag ook de taak van het gemotoriseerde half-bataljon mariniers
op Oost-Java en zoo was de situatie toen de capitulatie van 8 Maart 1942 kwam, het
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uitgangspunt van de ervaringen waarvan de korporaal Kooi ons een en ander vertelde.
In Japansche gevangenschap .…
Op het oogenblik van de capitulatie bevond het half-bataljon mariniers zich te Malang, doch het
duurde nog tien dagen voordat de Japansche troepen in Malang arriveerden om de mariniers in
krijgsgevangenschap te voeren. Aanvankelijk waren de officieren in een afzonderlijk kamp
ondergebracht, doch in Juli 1942 werden zij weer bij hun krijgsgevangen half-bataljon gevoegd.
De verstandhouding tusschen de officieren der mariniers en hun ondergeschikten is uitstekend
geweest, zoo zeide ons korporaal Kooi, hetgeen voor een belangrijk deel voortkomt uit de
omstandigheid, dat zij zich als werkelijke aanvoerders hebben gedragen en overal waar
gevochten werd vooraan gingen. Na eenigen tijd werden de mariniers — de officieren moesten
achterblijven — overgevoerd naar een kamp bij Ratavia, tezamen met personeel van het
Indische leger. De behandeling door de Japanners zoowel gedurende de transporten als in de
kampen was bepaald slecht: zeer weinig eten en veel slaag. Voor iedere kleinigheid, of soms
ook zonder eenige reden, ranselden de bewakers de krijgsgevangenen tot bloedens toe. Acht
krijgsgevangenen, die ontvlucht waren en opnieuw door de Japanners gevat, werden zonder
vorm van proces gefusilleerd, In het kamp in Batavia kwamen ook nog een 1000 man van het
Indische leger, die in een kamp in Tjilattjap een nog veel slechtere behandeling hadden genoten
dan de mariniers in Malang.
Op 12 Januari 1943 werden de krijgsgevangenen van het kamp te Batavia per schip naar
Singapore vervoerd, waar zij op 17 Januari aankwamen en werden ondergebracht in barakken,
welke vroeger voor de Britsche troepen hadden dienst gedaan. Het verblijf in Singapore duurde
slechts kort, want op 2 Februari moest de
treinreis naar Thailand (Siam) worden aanvaard,
welke 5 dagen duurde en een extra beproeving
voor de krijgsgevangenen beteekende: in de
tropische hitte opeen gepakt in goederenwagens
en zonder medische of hygiënische verzorging
van eenige beteekenis.
De eerste pleisterplaats was Bangh Pongh, waar
de krijgsgevangenen over de verschillende
basiskampen werden verdeeld in andere deelen
van Thailand gelegen. De mariniers werden met
een aantal militairen van het Indische leger
doorgezonden naar het basiskamp Tsjoeng Khai,
van waaruit zij — 1000 krijgsgevangenen in totaal — te voet naar hun werkobject te Nhom
Pradai moesten loopen. Dit was een lijdensweg van 7 dagen door de jungle. Het werkobject
was de spoorweg van Bangkok naar Rangoon en Moulmein, welke de Japanners hadden
geprojecteerd voor de achterwaartsche verbindingen en aanvoeren van hun Birma-legers.
Ondanks het zware werk werd slechts driemaal per dag ongeveer een tiende liter rijst verstrekt
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en practisch geen versche groente of ander vitamine-houdend voedsel. De gevolgen lieten zich
dan ook spoedig gevoelen: allerlei ziekten deden zich onder de krijgsgevangenen voor, vooral
beri-beri en dysenterie. Op een gegeven moment waren er onder de 1000 man 220 lijders aan
dysenterie, van wie er ter plaatse 23 stierven, terwijl, toen de Japanners noodgedwongen de
krijgsgevangenen naar het basiskamp Tsjoeng Khai terugvoerden, er daar na aankomst nog 30
stierven. Korporaal Kooi roemde het werk van de officieren van gezondheid Kuypers en Mets,
die zonder medicijnen de zieken moesten behandelen onder de meest primitieve omstandigheden. In een ander kamp, te Rinh Tinh, stierven in twee maanden tijds 145 Nederlandsche
krijgsgevangenen.
In den loop van 1944, toen de Japanners begonnen te voelen dat zij het in de Zuidelijke
regionen op den duur niet zouden kunnen bolwerken, trachtten zij zoveel mogelijk
krijgsgevangenen naar Japan, Korea of Mantsjoekwo over te brengen. Zoo behoorde korporaal
Kooi tot een transport van 200 Nederlandsche en 1100 Engelsche krijgsgevangenen, dat met
de „Fiji Maru” op 27 Juni 1944 van Thailand naar het Noorden vertrok, zooals later bleek met
eerste bestemming Manilla. De krijgsgevangenen moesten de geheele reis — die, met inbegrip
van een verblijf in de baai van Manilla, drie maanden in beslag nam — benedendeks blijven,
kregen per dag tweemaal slechts een handje rijst en een beetje brak ketelwater, terwijl ieder
spoor van medicamenten geheel ontbrak. Het sterftecijfer was dan ook 8 man per dag. Alleen
gedurende den ligtijd van een maand in de baai van Manilla waren er reeds 101 dooden, terwijl
50 man moest worden afgevoerd wegens krankzinnigheid.
In de tweede helft van September 1944 begon
het den Japanners op de Philippijnen blijkbaar
te warm onder de voeten te worden en maakten
zij een aanvang met het wegvoeren van alle
krijgsgevangenen naar andere oorden. Zoo
vertrok de „Fiji Maru” in gezelschap van nog elf
andere transportschepen op 20 September uit
de baai van Manilla met bestemming, naar de
Japanners zeiden, Formosa. Op den 21sten
September werd dit konvooi aangevallen door
100 „Hellcats” van de vliegkampschepen van de
vloot van den Amerikaanschen Admiraal Halsey,
waarbij alle schepen in den grond geboord
werden. Dit gebeurde op 6 a 7 zeemijlen Westelijk van Luzon. Van de „Fiji Maru” werden 80
krijgsgevangenen door de Japanners gered en weer in krijgsgevangenschap gevoerd. Elf
krijgsgevangenen, waaronder korporaal Kooi, slaagden er in met den stroom, die Noord-Zuid
langs de kust loopt, mee te zwemmen en aan wal te komen, waar zij door de Philippijnsche
guerillastrijders werden opgenomen.
De Philippijnsche guerillastrijders opereerden van de bergen uit en stonden onder leiding van
Amerikaansche officieren, waaronder een groot aantal die uit het schiereiland Bataan destijds
waren ontkomen. Het opperbevel voerde de Amerikaansche Generaal Miller, ook ontkomen van
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Bataan. Korporaal Kooi werd ingedeeld als instructeur bij een afdeeling guerillastrijders van 300
man. Hun taak was regelmatig „hit-and-run” acties te ondernemen op Japansche
verbindingswegen en op Japansche vliegvelden. Deze acties begonnen vooral van het grootste
belang te worden, toen de groote landingen op Luzon werden uitgevoerd. In Januari 1945
werden voor dit doel groote hoeveelheden lichte wapens door vliegtuigen uitgeworpen en
korporaal Kooi was als instructeur mede belast met de verdeeling der wapens. In Februari
1945, kort na de bevrijding van Manilla, vertrok korporaal Kooi via Palau naar Hollandia op
Nieuw-Guinea en vandaar naar Australië. De behandeling bij de Philippijnsche guerillastrijders
is uitstekend geweest: men beijverde zich om de krijgsgevangenen physiek weer op krachten te
brengen, bijv, door hen een vruchtenkuur van eenige maanden te laten ondergaan, ter
compenseering van het geleden vitaminegebrek gedurende de Japansche
krijgsgevangenschap.
Achter de sobere woorden, waarmede korporaal Kooi ons zijn verhaal deed, lag een zee van
jarenlang leed en het moet voor hem een voldoening zijn geweest bij de Philippijnsche
guerillastrijders nog op het laatst aan de verdrijving van de Japanners te hebben kunnen
medewerken.

1ste jaargang no. 6 December 1945

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

Ontplofingsramp Petrakis Nomikos
Wat was ik verbaasd toen ik die welbekende bovenstaande naam van het schip las,
waarover in mijn kinderjaren zo menigmaal bij ons thuis werd gesproken: Petrakis
Nomikos. Er zullen waarschijnlijk geen volwassenen uit die tijd meer in leven zijn (of
toch?). In ieder geval kan ik me – toen een klein kind zijnde – alles nog herinneren.
Wellicht is dit een aanvulling op het verhaal van René den Outer in De OudRotterdammer van 28 december.
Op 31 oktober 1936 vierde ik mijn derde verjaardag, te samen met mijn vader die twee dagen
ervoor ook jarig was geweest. Maar hij had op zijn verjaardag een erg onregelmatige dienst
(politieman) en er werd besloten dat er twee verjaardagen op mijn dag zouden worden gevierd.
Verder kwam men ook de pasgeboren baby (mijn zusje) bewonderen die toen 6 weken oud
was. Op die bewuste dag dus, de kamer was gevuld met visite, zo gebruikelijk bij ons in die tijd,
droeg mijn moeder in haar mooiste jurk en mijn vader zijn zondagse kostuum (zijn trouwpak).
De meeste familieleden kwamen pas in de middag op bezoek. Het was op een zaterdag en
toen werkte iedereen nog ‘s morgens.
Harde explosie
Plots werden de mensen opgeschrikt door een ongekend harde explosie en iedereen liep naar
buiten om op de hoek van de Jan Vermeerstraat (daar woonden we toen) en de Vlaardingerdijk
richting Wilton te kijken. De straat stond vol met mensen en al gauw hoorde men dat er
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ziekenwagens en politieauto’s onderweg waren. De toestand was zeer ernstig te noemen. Mijn
vader besloot (als politieman en EHBO.er) onmiddellijk op zijn fi ets te stappen en daar hulp te
gaan verlenen. Mijn moeder vroeg of hij alsjeblieft toch eerst zijn goede pak wilde uitdoen en
andere kleren aan wilde trekken. Mijn vader luisterde echter niet en hij fi etste zo snel hij kon
richting Wilton.
Onrust
Nou ja, van verjaardag vieren kwam die dag niet veel, er was zo veel onrust in de buurt. Mijn
vader is heel lang weg gebleven, de mensen en vooral mijn moeder waren heel ongerust,
vooral toen ze later hoorden dat er doden waren te betreuren. Uren later kwam mijn vader terug
en vanzelfsprekend bedrukt en ontdaan. Er was een collega van hem omgekomen en nog een
andere bekende en nog meer mensen. Dat was het ergste van alles. Hij zag er niet uit en dat
werd nog verergerd door de scheur in zijn jasje maar vooral de brand- en olievlekken op zijn
ene broekspijp. Weg trouwpak!
Rokje
Het laatste heb ik dus vele
malen van mijn moeder
vernomen en speciaal op mijn
verjaardag. Als aanvulling ook
nog dat die ene broekspijp heel
was gebleven en dat mijn
moeder kans heeft gezien om
later in oorlogstijd hier van voor
mij nog een rokje te maken. Het
moet wel gezegd: beter dat pak
vernield dan dat mijn vader zou
zijn omgekomen.
Lof voor kapelaan
Ik weet me alles gezien mijn
leeftijd nog maar vaag te
herinneren maar door de
verhalen van mijn moeder is
alles levendig gebleven. Er zijn
me ook verhalen bijgebleven
van kapelaan Hazelaar (van de
parochie van de Frankenlandse
Kerk) die met gevaar voor
eigen leven bijstand heeft
verleend aan de getroffen
mannen. De kranten zouden
vol lof over hem hebben geschreven.
Rouwstoet
Zo weet ik ook dat we later met de buren op de Vlaardingerdijk voor de ingang van de
Algemene Begraafplaats naar de rouwstoet hebben staan kijken van de politieman Hoek.
Miep Kalkman, uit de Oud Rotterdammer
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Ruim drie miljoen mensen hebben sinds 2010 het voormalige Marinevliegkamp
Valkenburg bij Katwijk (Zuid Holland) bezocht voor de musical Soldaat van Oranje, die
speelt in een van de hangaars. Weinigen van hen zullen zich bewust zijn geweest van de
geschiedenis van deze bijzondere locatie die tijdens de Koude Oorlog top secret was. Wat
was er zo geheim aan het vliegveld dat het jarenlang volledig van de kaart was gepoetst
alsof het niet bestond? In de vijfdelige documentaireserie ‘Het Verdwenen Vliegveld’
gaan de makers op zoek naar het antwoord op deze vraag. Voor Historiek.net stelden we
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via e-mail enkele vragen aan de makers: archeoloog en journalist Ruurd Kok, journalist
Reanne van Kleef en cameravrouw Tess van Kooperen.

Hoe en wanneer kwamen jullie in aanraking met de geschiedenis van het
vliegveld? Wat deed jullie besluiten om er deze vijfdelige documentaireserie
over te maken?
Ruurd: Vanuit mijn interesse voor militair erfgoed had ik al wel eens een bezoek gebracht aan
de communicatiebunker waarin nu het bezoekerscentrum zit. Later ben ik teruggekomen voor
een serie artikelen voor Leidsch Dagblad over plekken uit de Koude Oorlog en ontdekte ik
hoeveel bijzondere verhalen over het vliegveld zijn te vertellen. Toen we na een eerste
samenwerking plannen aan het maken waren voor een nieuwe documentaire was de link met
Valkenburg snel gelegd. Omdat er zoveel valt te vertellen, wisten we dat het een serie moest
worden.

Wat gebeurde er op het vliegveld dat zo geheim was? Was het moeilijk om dit
te achterhalen en welke bronnen stonden hierbij tot jullie beschikking?
Ruurd: De hier gestationeerde patrouillevliegtuigen hadden in de Koude Oorlog een zeer
specifieke taak: de opsporing van Russische onderzeeërs. Dat gebeurde in NAVO-verband,
onder andere vanaf een basis op IJsland. Boven het noordelijk deel van de Atlantische oceaan
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waren 24/7 vliegtuigen in de lucht om onderzeeërs te lokaliseren en te volgen. Nu mogen de
oud-marinemensen hierover praten, dus zij waren onze belangrijkste bron. Naast oude video’s
over het werk van de Marine Luchtvaartdienst uit de collectie van het NIMH.

Jullie interviewden verschillende betrokkenen, zoals oud-marinepersoneel en
de laatste commandant. Wat voor herinneringen bewaarden zij aan hun tijd
hier; dachten ze hieraan terug met weemoed of juist niet?
Ruurd: Rode draad in de verhalen van alle oud-marinemensen die we spraken is wel het
groepsgevoel, uitspraken als ‘één grote familie’ en ‘je doet het met elkaar’; ook bijzonder dat ze
dat familiegevoel later op andere plekken bij de Marine nooit meer hebben gehad.
Behalve oud-marinepersoneel hebben we ook twee dames gesproken die in najaar 1982 in het
Vrouwen Vredeskamp Valkenburg protesteerden tegen kernwapens en de atoomtaken van de
Orion-patrouillevliegtuigen. We zijn heel blij dat we ook hun verhaal kunnen vertellen, want ook
dat hoort bij de Koude Oorlog. Het mooiste was dat ze bij de première tussen hun oude
‘tegenstanders’ stonden.

Hoe vonden ze het over het algemeen om voor hun deelname aan de
documentaire terug te keren naar deze plek?
Ruurd: De marinemensen vonden het allemaal heel bijzonder, sommigen waren er jaren niet
geweest. Bij iedereen ging er wel weer ‘een luikje open’, zoals iemand zei: herinneringen die
weer bovenkwamen doordat ze terugkwamen op hun oude werkplek. Ook de vredesdames
kijken terug op ‘een mooie tijd’ met het gevoel ‘iets zinvols te hebben gedaan’.

Jullie konden
verschillende locaties
op het voormalige
vliegveld bezoeken,
die normaal
gesproken niet
toegankelijk zijn. Wat
is er allemaal
overgebleven van
toen en wat is de
huidige bestemming van het terrein?
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Ruurd: Wat betreft gebouwen staat bijna alles er nog, hangaars, verkeerstoren,
munitiebunkers, noem maar op. Uit de gebouwen is de apparatuur natuurlijk weggehaald en
verdwenen zijn ook de start- en landingsbanen, de taxibanen en grote delen van de platforms.
Een deel van het platform is nu
parkeerterrein voor de
bezoekers van de Theater
Hangaar, waar miljoenen
mensen de musical Soldaat van
Oranje hebben gezien. In
andere hangaars en
werkplaatsen zitten nu
bedrijven. De oude Duitse
barakken hebben een tijdelijke
functie en wachten deels op
sloop, deels op herbestemming.

TheaterHangaar Soldaat van Oranje (CC BY-SA 3.0 – Pvt Pauline – wiki)

En is op deze locatie sinds de sluiting in 2006 veel veranderd of zijn de sporen
van de Koude Oorlog nog volop aanwezig?
Tess: Ik vond het vooral bijzonder dat veel nog was ingericht als vroeger en dat elektronica nog
werkte, dus je kon je daardoor heel goed inbeelden hoe het vroeger was toen het nog in gebruik
was.
Reanne: Terwijl je er rond liep, voelde je de historie van de plek. Het waren niet zomaar
leegstaande gebouwen, maar plekken waar echt iets is gebeurd, waar historie is geschreven.
En ook ik voelde me na een paar dagen al verbonden met het vliegveld. Ik kan me goed
voorstellen waar dat sterke gevoel van de oud-medewerkers vandaan komt.

Enkele gebouwen op het vliegveld zijn gebouwd door de Duitsers tijdens de
bezetting. Waarvoor hebben zij het terrein gebruikt en wat resteert er nog
precies? Hoe belangrijk is dit ‘foute’ erfgoed?
Ruurd: De Duitsers hebben het vliegveld tijdens de oorlog uitgebreid, onder andere met een
barakkendorp aan de duinrand. Die barakken zijn nog tot lang na de oorlog gebruikt door de
Marine Luchtvaartdienst, als slaapbarakken, maar daar zaten bijvoorbeeld ook de commandant,
tandarts en ziekenboeg.
Dat barakkendorp is een bijzonder ensemble en vormt samen met het vliegveld onderdeel van
de Atlantikwall, de Duitse kustverdediging. Het cultuurhistorisch belang dat aan de barakken
wordt gehecht blijkt wel uit het feit dat verschillende partijen een rechtszaak hebben
aangespannen tegen de voorgenomen sloop van veertien barakken.
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Hoe past de geschiedenis van dit vliegveld in de algemene geschiedenis van de
Koude Oorlog in Nederland? Voegt het iets toe aan onze kennis of vult het
deze juist aan?
Ruurd: Het marinevliegkamp had een voor Nederland unieke taak: de opsporing van Russische
onderzeeërs. De bemanningen mochten daar destijds weinig over vertellen. Bij het filmen
merkten we dat de oud-marinemensen blij waren nu te kunnen vertellen dat Marinevliegkamp
Valkenburg een belangrijke rol speelde bij de onderzeebootbestrijding. De meeste mensen uit
de omgeving die de Orions zagen opstijgen en landen hadden geen weet van die taak. Voor
veel mensen is het verhaal van de documentaire dus nieuw.

Hoe was de rolverdeling tussen jullie drieën tijdens het maken van de
documentaire?
Ruurd: Als je kijkt naar de aftiteling dan was Tess voor camera en montage, Reanne voor regie
en geluid en heb ik de research en presentatie gedaan. In praktijk heeft iedereen veel meer
gedaan; Reanne heeft bijvoorbeeld de ‘statische’ interviews gedaan, Tess ook de financiën van
het project en ik heb meegekeken met de montage. Ieder had zo eigen taken, maar keuzes
over aanpak hebben we samen gemaakt. We hebben dit echt met z’n drieën gedaan.

Presentator Ruurd Kok in gesprek met Erik Kopp, de laatste commandant van Marinevliegkamp
Valkenburg.
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Zaten jullie al vanaf het begin op één lijn wat betreft hoe jullie het verhaal van
het vliegveld wilden overbrengen op de kijker of hebben jullie hier lang over
moeten discussiëren?
Reanne: Vanaf het begin was onze opzet al duidelijk: we wilden mensen terugbrengen naar de
plek waar ze hebben gewerkt. Deels in interview-vorm en deels met het ‘spoorzoeken’.
Daarmee wilden we ook wat anders doen dan de reportages die eerder over het vliegveld zijn
gemaakt. En dat is goed gelukt!
Tess: Ja en het spoorzoeken was van meet af aan al een belangrijk onderdeel van ons plan.

En Ruurd, hoe was het om zelf in de documentaire te figureren en deze te
presenteren? Had je zoiets al eerder gedaan?
Ruurd: Dat was echt ontzettend leuk om te doen. Ik heb wel ervaring met lesgeven en
presenteren, maar dit is toch anders. De eerste keer dat we samenwerkten was in voorjaar
2020. Toen kon de presentatie van mijn boek Bang voor mooi weer (over oorlogssporen in
Leiden en omgeving) niet doorgaan en is er gekozen voor een documentaire als alternatief. Dat
beviel ons alle drie zo goed, dat we vrij snel daarna nieuwe plannen zijn gaan maken.
Voormalig onderhoudsmonteur Prudent
Stal in Hangaar 6, de huidige Theater
Hangaar.

Wat is jullie favoriete fragment
of het indrukwekkendste
moment tijdens het maken van
de documentaire?
Reanne: Ik vond het heel bijzonder om
te zien wat voor emotie het vliegveld bij
mensen losmaakt. Dat merken we nu
de afleveringen worden uitgezonden,
maar dat was ook al te zien tijdens de
opnames. De plek doet mensen heel veel en het was bijzonder om ze weer terug te brengen
naar een belangrijk deel uit hun leven.
Tess: En mooie momenten tijdens het opnemen waren de nog werkende apparatuur zoals het
paneel in de vliegtoren en de nog werkende buizenpost.

Wat hopen jullie dat kijkers vooral bijblijft?
Tess: Ik hoop dat kijkers vooral meer te weten komen over wat er allemaal gebeurde op dat
geheimzinnige vliegveld. Wat de mensen daar deden en met hoeveel passie men daar werkte.
En dat ze daarmee ook direct een kijkje krijgen in die Koude Oorlog. Voor oud-medewerkers is
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het een mooie terugblik naar die tijd, en voor mensen uit de regio een informatief maar ook
vermakelijk verhaal over een plek die nog steeds bestaat en in het nieuws is omdat het
bebouwd gaat worden.

~ Kevin Prenger
De achtergrond en belevenissen van machinist J.C. Greep
Straffen aan boord ( vervolg , laatste deel )
Minny the Marmaid….
Bestekploeg en nog iets…
Marinierskazerne Wonokromo Indonesië
Handleiding tot Streng Arrest
De krachtpatser “Clyde”
Lucky Joseph hoofdstuk 15
Een jaar Opkomstcentrum Voorschoten…

Alle wijzigingen voorbehouden….
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